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همایش "روان درمانگری را از کجا شروع کنیم" توسط انجمن روان-
شناسی تربیتی ایران و با همکاری گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
در  3دی سال  8331در دانشگاه الزهرا برگزار گردید.
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همایش بزرگ مشاوران آموزشوپرورش استان خراسان رضوی با حضور آقای دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان
نظام روانشناسی و مشاوره و معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی آقای دکتر فریبرز درتاج ،در تاریخ 81
دی  8331در دانشکده روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

همچنین در این روز امضاء تفاهمنامه سازمان نظام روانشناسی با دانشگاه فردوسی مشهد با حضور جناب دکتر
کافی رئیس دانشگاه ،جناب دکتر حاتمی رئیس سازمان ،دکتر درتاج معاون سازمان ،دکتر کارشکی رئیس دانشکده
روانشناسی،

جناب

دکتر امین یزدی رئیس
شورای استان خراسان
رضوی ،جناب دکتر
بیگدلی ،دکتر مشهدی
و سایر اساتید صورت
گرفت.
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چهارمین 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  13بهمن سال  8331در دانشگاه الزهرا برگزار گردید.

4

5

6

7

 نشست علمی با محوریت "ضرورتها و چالشهای پیش روی تحول
در آموزش و پرورش" با سخنرانی دکتر ولیاله فرزاد و دکتر فریبرز
درتاج در تاریخ  12دی برگزار گردید.

 سخنرانی دکتر فریبرز درتاج با موضوع "فرسودگی شغلی در نظام-
های آموزشی کشور" در تاریخ  81بهمن توسط انجمن روان-
شناسی تربیتی ایران برگزار شد.

 نشست علمی با موضوع "نقش معلم و مدرسه در تربیت و شکل-
گیری شخصیت دانشآموزان" با سخنرانی دکتر ولیاله فرزاد ،دکتر
شکوه نوابی نژاد و دکتر ملوک خادمی اشکذری در تاریخ  12بهمن
برگزار گردید.
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🌸
🌸

مسابقه فرهنگی راهکارهای اجرای بیانیه گام دوم انقالب در عرصه آموزش
و تربیت را با شعار «ما میتوانیم با قلم و ایدههایمان این بیانیه با اهمیت را
عملیاتی کنیم» توسط کمیته فرهنگی و اجتماعی انجمن روانشناسی
تربیتی ایران از تاریخ  81الی  11بهمن  8331برگزار شد.
به برندۀ این مسابقه خانم مریم محمدی جایزه و لوح تقدیر از سوی کمیته
فرهنگی و اجتماعی انجمن اهدا خواهد شد.

🌸
🌸
انجمن روانشناسی تربیتی ایران با تبریک سالروز پیروزی انقالب اسالمی با تصمیم هیأت مدیره ،برای کلیه
کارگاهها و دورههای در حال ثبتنام در روز  11بهمن  05٪ 8331تخفیف در نظر گرفت.
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با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس (کووید  )83در بسیاری از کشورها و مناطق جغرافیایی ،در مارس 1515
سازمان جهانی بهداشت ( )WHOاین بیماری را همهگیر )پاندمیک( اعالم نمود.
بر اساس سایت رسمی سازمان جهانی بهداشت ،مهمترین نکاتی که رعایت آن از سوی متخصصان این نهاد
بینالمللی توصیه شده ،به این شرح است:
شستن دستها با آب و صابون
مرتب دستان خود را با آب و صابون بشویید یا با ژلهای حاوی الکل دستانتان را تمیز کنید.
حفظ فاصله در اجتماع
در اجتماعات حداقل یک متر فاصله میان خود و سایر افراد به خصوص افرادی که سرفه و عطسه میکنند یا تب
دارند ،حفظ کنید.
خودداری از لمس چشم ،بینی و دهان
دست بسیاری از سطوح آلوده به ویروس را لمس میکند؛ اگر با دستان آلوده به چشم ،بینی یا دهان دست بزنید،
ویروس را به بدن خود منتقل میکنید.
تنفس بهداشتی
هنگام سرفه و عطسه ،دهان و بینی خود را با دستمال بپوشانید ،بالفاصله دستمال را در سطل زباله بیندازید و
دستان خود را با آب و صابون یا ژلهای حاوی الکل تمیز کنید.
مراجعه به پزشک در صورت داشتن عالئم تب ،سرفه و مشکل تنفسی
این عالئم ممکن است به دلیل عفونت تنفسی یا وضعیت جدی دیگری باشد .عالئم تنفسی با تب میتواند علل
مختلفی داشته باشد و بسته به تاریخچه و شرایط ،ویروس کرونا میتواند یکی از این موارد باشد.
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اعالم آمادگی رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران جناب آقای دکتر درتاج نسبت به ارائه خدمات در زمینههای
ذیل به جناب آقای دکتر جاللی رئیس محترم کمیسیون انجمنهای علمی کشور برای مقابله با بیماری کووید 83
(کرونا):
 انجام مشاورههای تلفنی علیالخصوص در حوزه کودک و خانواده.
 اجرای طرحهای پژوهشی و همهگیرشناسی در قالب فضای مجازی.
 برگزاری کالسهای آموزشی و ارائه بستههای آموزشی در حوزههای پیشگیری و درمان.
 آموزش مربیان و معلمان و روانشناسان به صورت مجازی در جهت ارائه و آموزش بهتر برای بهبود شرایط
موجود.
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لیست روانشناسان و مشاوران داوطلب جهت ارائه خدمات مشاوره تلفنی ،همراه با زمان تعیین شده در ذیل اعالم شده است.
انجمن روانشناسی تربیتی ایران ضمن تشکراز همکاری روانشناسان و مشاوران ،امیدوار است با تدابیری که در نظر دارد ،از پیامدهای
روانی ناشی از کرونا در جامعه بکاهد و مقابلۀ کارآمدی با آن داشته باشد.
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 ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزشهای فنی و

این نشریه مقاالت معتبر در حوزههای ذیل را به چاپ

حرفهای :با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش

میرساند:

دبیرستان






خاص

 شناسایی مؤلفههای عدالت آموزشی در
آموزش در مدارس راهنمایی و

آموزشوپرورش ایران
 طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانیشدن و

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

حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه
متخصصان
 طراحی و پیشنهاد چارچوبِ مفهومی و مدل
دانشگاه کارآفرین بر اساس نظریه داده بنیاد
سیستماتیک
 شناسایی ،طبقهبندی و اولویتگذاری عوامل مؤثر
بر مرجعیت علمی دانشگاه
 پیشبینی خودمهارگری بر اساس هیجان خواهی و

نشانی http://www.jiera.ir :

خودمیان بینی؛ نقش میانجیگری سبکهای
مقابلهای دانش آموزان
 تبیین و ارائه مدل بهبود همدلی سازمانی در

 بررسی روابط بین فرهنگ تحقیقاتی دانشگاه و

سازمان سنجش آموزش کشور با رویکرد نظریه

خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیالت

داده بنیاد
 آسیبشناسی نظام آموزشهای فنیحرفهای بر

تکمیلی :نقش واسطهگری توانمندی نگارش علمی
 اثربخشی آموزش تفکر مثبت نگر بر تنظیم

اساس مدل تعالی سازمانی ()EFQM
 طراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت معلم

شناختی هیجان و اهمالکاری در دانش آموزان
دختر دوره دوم متوسطه

مبتنی بر اسناد تحولی آموزشوپرورش جمهوری
اسالمی ایران
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استفاده کرد و در سال  8308در شهر مونتپلیه
فرانسه به تحصیل در رشتۀ روانشناسی عمومی
پرداخت و از دانشگاه پل والری دکترا گرفت .پس از
بازگشت به ایران ،در دانشگاه ابوریحان بیرونی
مشغول به کار شد .پس از انقالب فرهنگی ،به تدریس
دانشگاه عالمه طباطبایی پرداخت و در اواخر سال
 8313بازنشست شد .ازآنپس در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رودهن تدریس کرده است.
دکتر حمزه گنجی

مرور بر زندگی

او تحصیالت ابتدایی را گرگر گذراند .پس از پایان

 -دکترای روانشناسی عمومی از دانشگاه پُل

کالس سوم دوره اول دبیرستان ،در کنکور ورودی

والری در شهر مون پلیه (فرانسه)

دانشسرای مقدماتی تبریز شرکت کرد و وارد دانشسرا

 -کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی از

شد .پس از گذراندن دوره دانشسرای مقدماتی و با

دانشگاه تهران

اخذ مدرک دیپلم ناقص ،در سال  8325به استخدام

 -کارشناسی در رشته زبان فرانسه از دانشگاه

آموزشوپرورش درآمد .در بهمنماه  8328موفق به

تبریز

اخذ دیپلم شد .در سال  8322وارد رشته فرانسه در

 -استاد بازنشسته دانشگاه عالمه طباطبایی با

مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز شد و سپس مقطع

پایه  80استاد

کارشناسی ارشد را در رشته علوم تربیتی دانشگاه
تهران گذراند .سپس از بورس دولت فرانسه برای اخذ
مدرک دکترا
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نظریههای شخصیت



ارزشیابی شخصیت



ارزشیابی شخصیت (پرسشنامهها)



راهنمای جامع روانسنجی (روانشناسی و علوم

کتب
دکتر گنجی هماکنون حدود  33کتاب تألیف و
ترجمه دارند که به برخی از آنها در ادامه اشاره می-
شود:


سببشناسی روانی بر اساس،DSM-5



روانشناسی کودکان استثنایی بر اساسDSM-5



روانشناسی عمومی



آزمونهای روانی (مبانی نظری و عملی)

تربیتی)


روانشناسی و سنجش هوش



عزتنفس برای زنان



آزمونهای روانی (مبانی نظری و عملی)
منبع :ویکیپدیا ،دانشنامۀ آزاد

و بزرگسالی ادامه خواهد یافت .برخی نشانههای اختالل

مقدمه

کمتوجهی-بیشفعالی مانند وول خوردن ،گم کردن

اختالل کمتوجهی-بیشفعالی یک اختالل عصبی تحولی

وسایل شخصی ،ناتوانی در انتظار کشیدن ،زیاد حرف

است که با سه ویژگی اصلی یعنی کمتوجهی ،بیشفعالی

زدن ،فراموشکاری ،وسط صحبت دیگران پریدن،

و تکانش گری توصیف میشود و این اختالل در صورت

بیتوجهی به جزئیات ،سرپیچی از دستورها ،و اشکال در

عدم درمان در بیش از  25درصد موارد تا دوران نوجوانی

فهم تکالیف باید قبل از 81
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سالگی نمایان شود ،مدت شش ماه دوام داشته باشد و

اجرایی درگیر در بسیاری از تکالیف شناختی ،توجه است.

اثرات منفی بر مهارتهای اجتماعی ،شغلی ،تحصیلی و

توجه یک مؤلفه چند بعدی است که انواع توجه متمرکز

خانوادگی بهجا بگذارد .تشخیص باید در بیش از یک

(پاسخ به محرکهای المسه ،شنیداری و بینایی) ،توجه

موقعیت (مثالً هم در خانه هم در مدرسه) داده شود.

انتخابی (حفظ تمرکز بر یک محرک باوجود محرکهای

شیوع اختالل کمتوجهی-بیشفعالی در ایاالتمتحده

مزاحم) ،توجه پایدار (توانایی حفظ و تداوم تمرکز در یک

آمریکا حدود  1درصد و در سطح بینالمللی بین  1تا 18

فعالیت) ،توجه انتقالی (توانایی تغییر تمرکز در بین

درصد گزارش شده است (شولتز ،فولکه ،بویدو کل و

فعالیتهای شناختی مختلف) ،توجه منقسم (توانایی

همکاران .)1581 ،پژوهشها نشان میدهد که این

تمرکز بر چند فعالیت بهطور همزمان) را شامل میشود.

اختالل با سایر اختالالت روانشناختی از جمله اختالالت

به نظر میآید که کودکان کمتوجه-بیشفعال در

اضطرابی ،وسواس ،اختالل یادگیری و افسردگی

جنبههایی از توجه بهخصوص در توجه پایدار مشکل

همایندی زیادی دارد .در طول زندگی کودکان کمتوجه-

دارند (استینر ،شلدریک ،گوتلف و پرین .)1588 ،کاهش

بیشفعال ،بسته بهخصوصیات فردی و خانوادگی ،عدم

توجه موجب مشکالت تحصیلی ،اجتماعی و خانوادگی

تطابق و ناهماهنگیهای رشدی مختلفی پیش میآید و

میشود ،حواس کودکان کمتوجه-بیشفعال در انجام

آیندهای متفاوت برایشان رقم میخورد؛ بعضیها عملکرد

تکالیف به آسانی پرت میشود و در بازگشت به تکلیف

مطلوبتری نسبت به سایرین پیدا میکنند و در بعضی

مشکل پیدا میکنند .این کمبود توجه روی عملکرد

دیگر تشخیص این اختالل در کودکی میتواند پیشبینی

کودکان در خانه و مدرسه تأثیر سوء میگذارد و باعث

کننده مشکالتی چون روان گسستگی ،مشکالت سازشی،

واکنشهای منفی اطرافیان ،خانواده ،کارکنان مدرسه و

اختالالت شخصیت و اعتیاد در بزرگسالی باشد (کایه،

همساالن میشود که منجر به احساس بیکفایتی و

سوانسون ،تاپر و همکاران.)1582 ،

کاهش اعتمادبهنفس در کودکان شده و آنان را از جامعه
و مدرسه متنفر میسازد .در مجموع کودکان کمتوجه-

در مورد علل اختالل کمتوجهی-بیشفعالی طیفی از

بیشفعال در سطوح پیشرفته کارکردهای مختلف اجرایی

عوامل اجتماعی ،عصب زیستی ،زیست شیمیایی ،ژنتیکی

از جمله توجه ،برنامهریزی ،بازداری پاسخ ،خودتنظیمی،

و تغذیهای مطرح است (ساداتی ،افروز ،رستمی و

نظارت و حل مسئله تحول و رسش کندی دارند (کورتس،

همکاران .)8333 ،طبق یکی از نظریههای مهم ،نظریه

فرین ،براندایز و همکاران.)1580 ،

بارکلی ،نشانههای کمتوجهی-بیشفعالی به دلیل نقص
در عملکردهای اجرایی است و یکی از عملکردهای

همچنین در باب علت تغذیهای اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی شواهد نشان میدهد که مغز پستانداران غنی
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از اسیدهای چرب غیراشباع است .این مواد در بدن

همچنان درباره دامنه ،اثربخشی ،پایداری و عوارض جانبی

پستانداران ساخته نمیشود و باید از طریق رژیم غذایی

داروهای محرک شک دارند .بنابراین مطالعه در حوزه

تأمین شود .نقش اسیدهای چرب در افزایش قدرت

درمانهای جایگزین به تنهایی یا در ترکیب با درمانهای

انتقالپذیری غشای سلولهای عصبی و ارتقای عملکرد

دارویی ،ضروری است (استیونسون ،بویتالر ،کورتس و

انتقالدهندههای عصبی است .از دیگر مکملهای غذایی،

همکاران.)1582 ،

سولفات روی است که هم در چرخه تولید اسیدهای چرب

یکی از درمانهای اختالل کمتوجهی-بیشفعالی بازتوانی

و سروتونین هم در مهار دوپامین نقش دارد .همچنین

شناختی رایانهای است .پیشفرض اثرگذاری این روش،

مطالعات آزمایشگاهی نشان دهنده میزان کم مواد معدنی

کنش و تعامل نورونها در بنیان رفتار است؛ به این معنی

و ویتامینها از جمله ویتامینهای گروه ب در این

که هر گاه رفتار آسیب ببیند ،این آسیب ناشی از نقص

کودکان است (باراگان ،برویا و دوفنر  .)1581 ،از سوی

در کارکرد و تعامل سیستم نورونی است ،پس بهبود

دیگر شواهد متناقضی از ارتباط بین کمبود اسیدهای

کارکرد نورونها ،ناشی از بهبود رویدادهای عصب-

چرب ضروری ،موادمعدنی (روی ،آهن ،منیزیم و )...و

زیستی ،عصب-شیمیایی و عصب -روانشناختی میباشد

ویتامینها باشدت عالیم اختالل کمتوجهی-بیشفعالی

(کورتس ،فرین ،براندایز و همکاران .)1582 ،همچنین در

وجود دارد .به همین دلیل برای به دست آوردن

پژوهش با حیوانات آزمایشگاهی ،تشکیل جوانههای

شاخصهای مطلوب ریزمغذیهایی که تکامل و کارکرد

دندریتی پس از آسیب در مناطق مختلف مغز مشاهده

طبیعی سیستم عصبی را به همراه داشته باشند باید

شده است و مشخص گردیده نورونهایی که به دلیل

پژوهشهای کنترل شدۀ بسیاری انجام گیرد (نیاردی،

آسیب قادر به دریافت پیامهای ورودی نیستند ،میتوانند

هیکلینگ ،فوستر و ادی.)1583 ،

جوانههای دندریتی جدید ایجاد کنند و این ترمیمپذیری

درمانهای گوناگونی برای اختالل کمتوجهی-بیشفعالی

سیناپسی در فرایند بهبود و یادگیری نرمال نیز که حاصل

وجود دارد؛ از جمله درمانهای دارویی ،مداخالت

تجربه است ،دیده میشود؛ یعنی بدون تحریک حسی

شناختی رفتاری ،آموزش والدین ،اصالح تغذیه آموزش

سیستم عصبی ،یادگیری و بهبودی صورت نمیگیرد

شناختی رایانهای ،گروهدرمانی و ارتقای عزتنفس است

(هنریش ،اشترل ،آرنز و همکاران .)1582 ،هب در تبیین

(گری ،چابان ،مارتینوس و همکاران .)1581 ،بررسی

ترمیمپذیری نورونها فرض کرد که انتقال تحریکات

متون پژوهشی حاکی از تمرکز درمان بر دارو درمانی

حسی به نورونهای مجاور ،از ویژگیهای سیناپسی است

(بهخصوص داروهای محرک) است ،اما متخصصان

و فعالسازی نورونها منجر به فعالسازی همزمان در
نورونهای آسیبدیده ،میشود .بر طبق شواهد پژوهشی،
به نظر میآید که
18

عصبی میشوند (پیاساها و همکاران.)1580 ،

توانایی شکلپذیری و خود ترمیمی مغز انسان را میتوان
با کمک آموزشهای شناختی رایانهای بهگونهای بادوام

از سوی دیگر پژوهشها نشان میدهد که مکملهای

بهبود بخشید (جانسون ،گیلگا ،جونز و چارمن.)1580 ،

امگا ،3-ویتامین ب  2و عنصر روی در رشد عصبی و

برنامههای بازتوانی شناختی رایانهای شامل تمریناتی

بهبود کارکردهای شناختی نقش دارند ،بهطور مثال عنصر

است که متمرکز بر واکنش دیداری ،توجه ،سرعت

روی فاکتور حیاتی برای بیش از صد آنزیم دخیل در

پردازش اطالعات ،حافظه و مهارتهای مسأله گشایی

سوختوساز کربوهیدراتها ،پروتئینها و اسیدهای چرب

است .این تمرینات نه فقط انعطافپذیری و سازگاری را

است و در تولید و تغییر شکل مالتونین نقش دارد؛

در حیطه درمان ایجاد میکند ،مدتزمان درمان را هم

مالتونین در تنظیم چرخه خواب در کودکان کمتوجه-

کوتاه میکند (تام ،اپسین ،پیو و همکاران .)1583 ،ادعا

بیشفعال مؤثر است و همینطور در تنظیم دوپامین که

بر این است که توانبخشی شناختی رایانهای اثراتی

از عوامل دخیل در اختالل کمتوجهی-بیشفعالی است

معادل با داروی محرک در بهبود توجه کودکان مبتال به

مؤثر است (باراگان و همکاران.)1581 ،

این اختالل دارد و فواید درمانی آن پایدار و بدون عوارض
داروهای محرک است (نظیفی .)8335 ،به نظر میآید

بر اساس مطالب ذکر شده در مورد اهمیت و پیامدهای

این رویکرد درمانی با به چالش کشیدن مهارتهای

نقص توجه و مشکالت رفتاری در کودکان کمتوجه-

شناختی فرد و موفقیتهای پیدرپی در این چالشها و

بیشفعال ،انجام مداخالت ایمنتر و بادوامتر ضروری

برانگیختگی مناطق کمتر فعال در مغز ،منجر به ارتقای

است .به نظر میرسد که مکملهای غذایی پیشنیاز

مهارتهای شناختی از جمله توجه ،انعطافپذیری ذهنی،

تشکیل و کارکرد سالم سلولهای عصبی است (میلیشاپ

حافظه و دیگر مهارتها میشود (عبدی ،عربانی ،حاتمی

و پی )1581 ،و بازتوانی شناختی رایانهای محرکی برای

و پرند8333 ،؛ رستمان ،طالع پسند و نظیفی.)8331 ،

بازسازی و تمرین ارتباط سلولهای عصبی با هم میباشد

همچنین محرز شدن اهمیت مهارتهای شناختی و

(بارکلی ،)1580 ،از طرف دیگر مداخالت مذکور با هزینه

گسترش فناوریهای رایانهای و همهگیر شدن برنامههای

کمتر و نداشتن عوارض جانبی نسبت به داروهای

آموزشی و همچنین دقت و سهولت استفاده از آنها

شیمیایی و در مواقعی که درمانهای دارویی با شکست

موجب شده است که برنامههای شناختی رایانه یار

مواجه میشود یا ترجیح والدین و بیمار نیست ،میتوانند

متنوعی در زمینههای مختلف آموزشی طراحی شود،

جایگزین بهینهای باشند .با توجه به کمبود پژوهشهایی

برنامههایی که موجب تقویت و تثبیت مجدد الگوهای

که اثربخشی روشهای درمانی مختلف در آن مقایسه و

رفتاری یا جبران عملکردهای آسیبدیده سیستم

ترکیب شده باشند و شناسایی شیوههای گوناگون درمانی
همچنین وجود مشکالت چند بعدی در مبتالیان به
اختالل کمتوجهی-
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بیشفعالی ،ترکیبی از رویکردهای درمانی پیشنهاد شده

نمرۀ برش داشتند ،انتخاب شدند و فرم معلمان اسنپ2-

است (سعادت8335 ،؛ خوشابی ،شمسایی ،جدیدی و

هم توسط معلمان آنها تکمیل و ارزیابی شد ،در صورت

همکاران ،8331 ،هوتن و همکاران .)1583 ،بنابراین در

تائید وجود اختالل هم در خانه هم در مدرسه ،این

پژوهش حاضر عالوه بر بررسی رویکردهای بازتوانی

کودکان تحت معاینه روانپزشک بهمنظور تشخیص و

شناختی رایانهای و مداخله مکملهای غذایی ،اثربخشی

تائید نهایی قرار گرفتند .در صورت محرز شدن اختالل

ترکیب این دو شیوه درمانی هم بر بهبود نشانههای

کمتوجهی-بیشفعالی ،دانشآموزان ( 80تا  83نفر در هر

رفتاری و توجه در کودکان کمتوجه-بیشفعال بررسی

مدرسه) در فهرست انتخابی برای گروههای آزمایشی و

شده است.

کنترل قرار داده شدند .آزمون رنگی هوش ریون بهمنظور
همسانسازی گروهها از نظر هوشی و بررسی

روش

شرکتکنندگان از لحاظ مبتال نبودن به ناتوانیهای

جامعه آماری و شیوه اجرای پژوهش :این پژوهش یک

هوشی انجام شد .در مرحله بعد آزمون نشانههای مرضیه

پژوهش کاربردی از نوع نیمه آزمایشی با پیشآزمون-

فرم والدین بهمنظور بررسی عدم وجود اختالالت همبود

پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری مدارس

شدید در دانشآموزان اجرا شد و در مرحله آخر

ابتدایی دخترانه مناطق چندگانه تهران بوده است که از

همتاسازی آزمودنیها از نظر هوش و شدت نشانههای

میان آنها با روش خوشهای چندمرحلهای ،چهار مدرسه

اختالل کمتوجهی-بیشفعالی صورت گرفت .نمرههای

انتخاب شده است .از آنجا که اندازه اثر در مطالعات

هوش ریون و نمرههای پرسشنامه اسنپ  2-فرم والدین

پیشین برای گروه بازتوانی شناختی و تغذیه بهطور

بهعنوان شدت اختالل در یک محور مختصات رسم شد،

متوس  5/21بوده است ،با ریسک آلفای  0درصد ،حجم

دانشآموزان با نمرههای هوش و شدت اختالل تقریباً

کل نمونه با استفاده از نرمافزار (جی پاور) برای چهار

مشابه به صورت بلوکهای چهارتایی انتخاب شده در

گروه 01 ،نفر برآورد شده است .برای کنترل اثر انتشار،

چهار گروه  83نفری (سه گروه آزمایش و یک گروه

هر گروه  83نفری از دانشآموزان از یک مدرسه جداگانه

کنترل) جای گرفتند و متغیر سن هم با همگنسازی در

انتخاب شدهاند ولی مدارس بهطور تصادفی به گروههای

چهار گروه همتا سازی شد ،طوری که میانگین سن چهار

مختلف انتساب داده شدهاند .مقیاس رتبهبندی اسنپ2-

گروه تفاوت آماری معناداری نداشته است .مالکهای

توسط والدین همه دانشآموزان کالس اول تا ششم

ورود به پژوهش شامل احراز تشخیص اختالل

ابتدایی ( 81تا  88ساله) در هر کدام از چهار مدرسه

کمتوجهی-بیشفعالی ،قرار داشتن در دامنه سنی  1تا

( 805تا  821دانشآموز در هر مدرسه) تکمیل شد و

 88سال ،داشتن بهره هوشی باالی  10رضایت و همکاری

کودکانی که نمرههایی بیشتر از

والدین بود.
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مالکهای خروج از پژوهش هم شامل داشتن اختالالت

کیلوگرم وزن بدن در روز) و امگا 105( 3-میلیگرم

همراه شدید مانند اختالل نافرمانی مقابلهای ،سندرم

روزانه به مدت چهار ماه دریافت کردند میزان مصرف

آسپرگر و افسردگی و قرار داشتن در فرایند دارو درمانی

مکملها با مشورت متخصص اطفال و داروساز تعیین

بود.

شده است .در گروه ( 3مداخله ترکیبی) ،پس از انجام
پیشآزمونها ،در مرحله اول تجویز مکملهای روی،

شیوه اجرا

ویتامین ب  2و امگا( 3-با همان مقدار ذکر شده و به

پس از انجام پیشآزمونها در گروه ( 8بازتوانی شناختی

مدت  1ماه) صورت گرفت ،سپس قطع مصرف مکملها

رایانهای) 11 ،جلسه آموزش توانبخشی 20 ،دقیقهای با

و شروع جلسات  20دقیقهای آموزش بازتوانی شناختی با

نرمافزار کاپیتان الگ با فواصل هر پنج روز یکبار ،به

نرمافزار کاپیتان الگ ،دو بار در هفته ( 1ماه) ،در کل 80

مدت  2ماه و به صورت انفرادی انجام شد .این تمرینات

جلسه بازتوانی شناختی رایانهای برای گروه سوم تشکیل

به صورت تکالیف دیداری ،شنیداری و ادراکی است ،مثالً

شد .گروه ( 2کنترل) پس از انجام پیشآزمونها ،تجویز

اشکال خاصی باید در یک مار پیدا شوند ،دو طبل یا دو

قرصهای  85میلیگرمی ویتامین سی به صورت یک روز

شیپور نواخته میشوند ،کاربر باید تشخیص دهد دو صدا

در میان ،بهعنوان دارونما به مدت چهار ماه دریافت

با هم مشابهاند یا متفاوت ،دو گل متفاوت بهطور تصادفی

داشتهاند .در هر چهار گروه در پایان چهار ماه برای همه

روی دو گلدان از شش گلدان قرار میگیرند ،بعد حذف

آزمودنیها (گروههای آزمایشی و کنترل) ،پسآزمونها

میشوند و آزمودنی باید گلها را به گلدانهای مربوط

اجرا شد.

هدایت کند ،یک سری اشکال هندسی با رنگهای

ابزارهای پژوهش

متفاوت پشت سر هم قرار گرفتهاند ،با یک جای خالی که
باید از  0گزینه ،گزینه مناسب انتخاب شود و در ادامه،

پرسشنامه (اسنپ  :)۴-این مقیاس به کوشش

تکالیف مشابه با رعایت ترتیب ،انجام میشود ،بهطور مثال

سوانسون ،نوالن و پلهام ( )8331برای توصیف رفتاری

شش النه همراه با شش جانور نمایش داده میشود ،بعد

اختالل کمتوجهی-بیشفعالی و منطبق با مالکهای

دو جانور در دو النه قرار میگیرد ،آزمودنی باید به همان

چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت

ترتیب ارائه شده جانوران را در النهها قرار دهد .گروه 1

روانی ساخته شده است .این پرسشنامه  81سؤال دارد

(مداخله مکملهای غذایی) پس از انجام پیشآزمونها،

که  3سؤال آن مربوط به کمتوجهی و  3سؤال دیگر

تجویز مکملهای روی ( 8میلیگرم به ازای هر کیلوگرم

مربوط به بیشفعالی تکانش گری است .سؤاالت آن بر

وزن بدن در روز) ،ویتامین ب  )5/2( 2میلیگرم به ازای

اساس مقیاس  2درجهای لیکرت نمرهگذاری میشوند و

هر

نمره بیشتر نشان دهنده شدت بیشتر این اختالل است.
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پرسشنامه دارای دو فرم مخصوص والدین و معلمان

زمانی دو هفته از  5/13برای اختالل هراس اجتماعی تا

است .میانگین ضریب پایایی میان دو فرم والدین و

 5/12برای اختالل سلوک برآورد کرده است.

معلمان برای بعد کمتوجهی  5/ 12و برای بعد بیشفعالی

آزمون ماتریس پیشرونده رنگی ریون :فرم 32

تکانش گری  5/11گزارش شده است( .سوانسون و

تصویری آزمون هوش ریون که اکثرأ تصاویر آن رنگی

جرمان .)1552 ،صدرالسادات ،هوشیاری ،زمانی و

است ،اولین بار در سال  8331بهوسیله ریون ،روانشناس

همکاران ( )1551ضریب اعتبار این آزمون را بر اساس

انگلیسی تدوین شده است .این فرم برای کودکان  0تا

روش باز آزمایی  5/11و بر اساس روش دو نیمه کردن

 88ساله استفاده میشود .اجرای آزمون هم به صورت

 5/12گزارش کردهاند .همچنین این گروه نقطه برش در

فردی هم به صورت گروهی امکانپذیر است .آزمون ریون

هر کدام از خرده مقیاسهای اختالل کمتوجهی-

از جمله آزمونهای غیرکالمی ،متشکل از ماتریسهایی با

بیشفعالی را  8/3 ،8/20 ،8/01گزارش کردهاند.

تصاویر انتزاعی است که یک توالی منطقی را به وجود

مقیاس عالئم مرضی کودکان ) : (CSI-2پرسشنامه عالئم

میآورند و با درجه دشواری فزایندهای چیده شدهاند.

مرضی کودکان دارای  31سؤال است و اولین بار در سال

آزمودنی باید از میان  2تا  1تصویر پایینی ،تصویری را

 8312توسط اسپیرافکین و گادو بهمنظور غربال

انتخاب کند که ماتریس باالیی را تکمیل نماید .رجبی

اختالالت رفتاری هیجانی کودکان  0تا  81ساله طراحی

( )8310ضریب اعتبار باز آزمایی این آزمون را 5/ 21

شده است و در سال  8332با چاپ ویرایش چهارم

پایایی آن را  5/12گزارش کرده است.

راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ،در آن

پرسشنامه بررسی مشکالت و نقاط قوته ) :(SDQاین

تجدید نظر شده است .مقیاس عالئم مرضی کودکان

پرسشنامه در سال  8331توسط گودمن  05برنامه و به

دارای دو فرم والد ( 31سؤال) و فرم معلم ( 11سؤال)

صورت سه مجموعه آموزشی ،سازماندهی شده است.

است که  3گروه عمده از اختالالت رفتاری را ارزیابی

مجموعه اول ،آموزش مهارتهای توجه است که شامل

مینماید (هاتاوی و بارکلی .)1553 ،در این پژوهش از

 81برنامه است و در غالب سه مدل (رشد مهارتهای

فرم والد بهمنظور بررسی اختالالت همراه استفاده شده

توجه ،مهارتهای حرکتی دیداری ،توجه تعمیمیافته)

است .توکلی زاده ( )8312اعتبار پرسشنامه فرم والد را

ارائه میشود .مجموعه دوم ،آموزش مهارتهای حافظه و

 5/35پایایی آن را  5/10با نقطه برش  3برآورد کرده

حل مسئله است که شامل  81برنامه و در غالب سه مدل

است .محمداسماعیل ( )1553نیز ضریب اعتبار فرم والد

(حافظه مفهومی ،حافظه عددی ،مهارتهای استداللی)

را به روش باز آزمایی با فاصله

برنامهریزی شده است .مجموعه سوم ،آموزش
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حافظه فعال است که  80برنامه دارد و  210ساعت

شناختی و ضرورت خودکنترلی برای دستیابی به

آموزش انواع حافظه فعال را فراهم میکند .این برنامه

موفقیتهای تحصیلی و اجتماعی میشود .همراستا با

دارای مزایای زیادی از جمله وجود تمرینات شناختی

بهبود توجه و نشانههای رفتاری در گروه بازتوانی شناختی

متنوع و متناسب با نیاز آزمودنیها ،آموزش سلسله

رایانهای مطالعات استینر و همکاران1588 ،؛ گری و

مراتبی از آسان به مشکل ،و بازخورد سریع و مؤثر ،است

همکاران1581 ،؛ تام و همکاران1583 ،؛ آلوی ،بیبل و

(فاین و کتکین .)1551 ،نسخه استفاده شده در پژوهش

لو1583 ،؛ پیاساها و همکاران1580 ،؛ نظیفی و همکاران،

حاضر نسخه انگلیسی بوده و قبل از شروع جلسه،

8335؛ عبدی و همکاران8333 ،؛ ساداتی و همکاران،

چگونگی انجام تمرین برای آزمودنیها توسط مجری طرح

8333؛ نجارزادگان و همکاران )8332 ،همگی مبین

توضیح داده شده است .نرمافزار کاپیتان الگ در پژوهش

اثربخشی معنادار بازتوانی شناختی رایانهای بر ارتقای

پیاساها و همکاران در  1580به کار گرفته شده و منجر

کارکردهای اجرایی هستند.

به بهبود توجه ،حافظه کاری و سرعت پردازش شده است.

در تبیین اثربخشی مکملهای غذایی میتوان بیان کرد
که مکملهای امگا ،3-ویتامین ب  2-و روی در رشد

بحث و نتیجهگیری

عصبی و ساخت انتقالدهندههای عصبی و در نهایت

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بازتوانی شناختی

بهبود کارکردهای شناختی نقش دارند .همچنین

رایانهای و مصرف مکملهای غذایی و ترکیب این دو

همراستا با اثربخشی مکملهای غذایی در پژوهش حاضر،

مداخله بر بهبود توجه و نشانههای رفتاری در

اثرات مثبت مصرف امگا ،3-ویتامینها و امالح معدنی در

دانشآموزان  1تا  88ساله دارای اختالل کمتوجهی-

مطالعات حریری1581 ،؛ پو و همکاران1583 ،؛ نیاردی

بیشفعالی بود .نتایج به دست آمده با تائید فرض اول و

و همکاران1583 ،؛ استیونسون1582 ،؛ باراگان و

دوم پژوهش حاکی از ارتقای توجه و بهبود نشانههای

همکاران 1581 ،تائید شده است.

رفتاری در کودکان کمتوجه-بیشفعال در همه گروههای
آزمایشی نسبت به گروه کنترل بوده است .در تبیین

در مورد مداخله ترکیبی بازتوانی شناختی یارانهای و

اثربخشی مداخله شناختی رایانهای میتوان بیان کرد که

تجویز مکملهای غذایی ،با اینکه تأثیر معناداری در

به کارگیری تمرینات و تکالیف شناختی منجر به افزایش

کاهش نشانههای رفتاری و بهبود توجه ،نسبت به گروه

توانایی فرد در جهت عملکردهای مشخص ،پردازش و

کنترل دیده شد ولی بر خالف فرض سوم پژوهش،

تفسیر اطالعات و بهبود کارایی او میگردد .به عبارتی

اثربخشی بیشتری نسبت به دو گروه آزمایشی دیگر

بازتوانی شناختی ،منجر به بهبود تواناییهای

مشاهده نگردید باید گفت هر دو مداخله بازتوانی
شناختی یارانهای و مکملهای غذایی ،بر اصل تمرین و
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ترمیم نورونها استوارند که در پژوهش حاضر هم اثرات

شد نه برای جبران نقصان با توجه به یافتههای این

تقریباً برابر داشتهاند و با نصف شدن میزان مداخلههای

پژوهش ،پیشنهاد میشود در کنار درمانهای دارویی ،از

غذایی و بازتوانی شناختی در مداخله ترکیبی ( 1ماه)

مداخالت بازتوانی شناختی رایانهای و مکملهای غذایی

نسبت به دوره  2ماهه در هر کدام از مداخلههای جداگانه،

هم استفاده شود .یادگیری تمرینات شناختی مبتنی بر

جمعاً اثربخشی مشابه با آنان داشته است .همچنین

رایانه برای کودکان آسان بوده انجام آن مفرح میباشد،

پژوهشی از مداخله ترکیبی بازتوانی شناختی همراه با

حتی به کمک اعضای خانواده در خانه هم قابل اجراست

مکملهای غذایی یافت نشد اما برخی پژوهشها

و میتواند منجر به بهبود توجه شود .مصرف مکملهای

اثربخشی بیشتر ترکیبهای مختلفی از رویکردهای

غذایی هم عالوه بر بهبود توجه و رفتار ،فواید مثبت

درمانی را تائید کردهاند (خوشابی و همکاران،8331 ،

دیگری مانند تقویت سیستم ایمنی بدن را به دنبال دارد

هوتن و همکاران)1583 ،

و منجر به ارتقای سالمتی میشود.

این پژوهش همانند تمامی پژوهشهای علمی با

برگرفته از مقاله

محدودیتهایی روبهرو بود از جمله اینکه این پژوهش
دو سر کور نبوده است و پژوهشگر از اختصاص مداخلهها

برزگر؛ مینا ،طالع پسند؛ سیاوش و رحیمیان بوگر؛

به گروهها اطالع داشته است .از طرف دیگر میزان سولفات

اسحق .)8331(.قایسه اثرات درمانی تغذیه و

روی ،ویتامین ب  2و امگا 3-در خون آزمودنیها ،قبل از

توانبخشی شناختی رایانهای بر بهبود حافظه کاری

شروع مداخله ،اندازهگیری نشد تا مشخص شود کمبودی

کودکان با اختالل نقص توجه/بیشفعالی .مجله علمی

نسبت به میزان طبیعی وجود دارد یا خیر؟ البته مواد

دانشگاه علوم پزشکی قزوین.813-811: )2( 11.

مذکور به صورت مکمل تجویز
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نشست بیان تجارب زیسته به عنوان دانشجو محقق در دانشگاه پوآتیه فرانسه با سخنرانی سرکار خانم
دکتر صغری ابراهیمی قوام دوم دی  ۸۹۳۱در دانشکده روانشناسی و
علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار گردید.
اهداف نشست


روشهای آموزش



اخالق تدریس



یافتههای پژوهشی پروژههای تحقیقی انجامشده

دانشگاه پوآتیه فرانسه به عنوان یکی از قدیمیترین دانشگاههای اروپا محسوب میشود و در قرن شانزدهم ،این
دانشگاه تأثیر خود را بر زندگی فرهنگی فرانسه نشان داد و پس از پاریس در رتبه دوم قرار گرفت .از بین 2555
دانشجو که در آن زمان حضور داشتند ،نام برخی از افراد مشهور دیده میشود یوآخیم دو بالی ،ژان لوئیز گوئز د
بالزاک ،فرانسوا رابالئز ،رنه دکارت ،فرانسیس بیکن و اسکوئول دو سائین مارت .پس از تعطیلی موقت در طول
انقالب فرانسه ،دانشگاه  Poitiersدر سال  8132دوباره بازگشایی شد و با ادغام ساختن چند دانشکده،
دانشکدههای جدیدی مانند دانشکده علوم تأسیس شد .این دانشگاه دارای  82دانشکده میباشد و کلیه رشتههای
تحصیلی را پوشش میدهد.
از ژوئیه سال  1580عضو اتحادیه دانشگاهی منطقهای دانشگاه لئوناردو داوینچی است .این دانشگاه چند رشتهای
است و بالغ بر  11555دانشجو دارد .همچنین دارای مؤسسات پژوهشی است .موسسه پژوهشی هانری البوری
وابسته به بیمارستان پوآتیه یکی از مؤسسات پژوهشی شناخته شده در جهان است که تیمهای تحقیقاتی
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مختلفی در آن کار میکنند که عمده تحقیقات بر حوزه روانشناختی شناختی قرار دارد و من در حوزه شناخت
اجتماعی مجرمان کار کردم.
بر اساس مجموعه فعالیتهای مطالعاتی که در حوزه روانشناسی جنایی داشتم ،برنامه درسی دوره کوتاهمدت
روانشناسی جنایی -قضایی را تهیه کردم که موجب سفر ریاست دانشگاه پوآتیه و هیأت همراه به ایران و عقد
تفاهمنامه بین دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه پوآتیه جهت راهاندازی دوره کوتاهمدت روانشناسی جنایی-
قضایی صورت گرفت .این دوره از آذرماه سال جاری بهطور تفکیکی برای دو گروه روانشناسان و مشاوران و گروه
حقوقدانان در مرکز آموزشهای کوتاهمدت دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شده است این دوره یکساله 855
ساعت نظری و  855ساعت عملی است.
روشهای تدریس
کار با استاد راهنما
بعد از ساعت کالسی برای تحقیق و پژوهش زمان داشتیم که بهطور
هفتگی با استاد راهنما در  80دقیقه باید کار و مطالعات خود ارائه میدادیم وی برای داشتن سوابق کاری ،به تایپ
گفتگوها میپرداخت .برخالف تصوری که در ایران نسبت به ارائه گزارش داریم در آنجا اعتقاد بر این است که اگر
چیزی را یاد گرفتید باید بتوانید انتقال دهید .این امر بهواسطه فعل ( Apprendreاپخاند) است که هم به معنی
یادگرفتن و هم یاددادن است.


تجربه در کالس درس:

تأکید بر چگونه یاد بگیریم؟ چگونه بفهمیم؟ چگونه به یاد داشته باشیم؟ چگونه میتوان نتایج را به کار

ببریم؟8

هر استاد در طی تدریس خود معموالً چهار مرحله را رعایت مینمود:
اولین مرحله که شما باید به عنوان معلم ارائه نمایید ،مرحله مقدمه است؛ یعنی معلم چیزی را که میخواهد
آموزش دهد قبل از آن باید ذهن یادگیرنده را بهصورت بافت مدار آماده کند .بدین معنی که استاد با طرح مسئله
شما را با موضوع درگیر میکند که این میتواند در ارتباط با هر چیزی باشد .فرایند یادگیری میگوید که

?Comment apprendre? Comment comprendre? Comment retenir? Comment appliquer des résultats
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با ایجاد انگیزش ،عالقهمندی یادگیرنده به موضوع درس ،آغاز شود .به همین خاطر در ابتدا که استاد وارد کالس
میشود و در مورد موضوعی صحبت میکند ،به بحث درباره کلیات نمیپردازد ،بلکه موقعیتی را ترسیم میکند که
در این موقعیت باید عوامل و عناصر دقیق درک شود و ذهن شما را کامالً درگیر با آن موقعیت میسازد .همچنین
ذهن را نسبت به آن موقعیت خاص کنجکاو میکند .یعنی هدف یک استاد یا معلم این است که ابتدا با بیان مساله
بتواند یادگیرنده را کنجکاو کند زمانی که یادگیرندگان کنجکاوی شدند شوق به یادگیری و انگیزش فعال میشود
که کامالً حواس به موضوع جلب میشود.
نکتۀ جالبی که در مقدمه در نظر گرفته میشود تنوعی است که میان یادگیرندگان وجود دارد چون دانشجویان از
کشورهای مختلف بودند ،وقتی استاد وارد میشد تنوعی بین ما از لحاظ سنی وجود داشت .تفاوتهای فردی اینجا
حائز اهمیت است که بین یادگیرندگان وجود دارد .بنابراین مسائل به نحوی طرح میشد که افراد علیرغم
تفاوتهایی که داشتند قادر به دریافت آن میشدند.
مرحله دوم کار یادگیری از طریق فعالیت و تمرین بود که ما در کالس داشتیم .در این مرحله همۀ تمرینها و
پروژههایی که به ما در کالس میدادند به شکل گروهی و از طریق همتاآموزی بود .اینطور نبود که شما برای
خودت و دیگران نیز برای خودشان کار کنند .گروههای سه تا چهار نفره بودیم و هیچکدام هم بهغیراز زبان انگلیسی
یا فرانسه زبان مشترکی نداشتیم .جالب اینجا بود که با توجه به مسئلهای که به ما میدادند باید راهحلهای ممکن
را پیدا میکردیم و با استدالل همدیگر را متقاعد میکردیم به همین خاطر در مرحله دوم بیشتر به پرسش و پاسخ
از همدیگر و بررسی ابعاد مختلف موضوع میگذشت .اینطور نبود که همیشه مزاحم استاد باشیم .طرح موضوع
انجام میشد ،مسئله داده میشد و این شما بودید با جمعی از همتایان که باید در گروه کار میکردید .مرحله سوم
بعد از راهحل مرحله عینیتبخشی و تأمل بود .حال باید بتوانید با دانش قبلی و مطالعات که دارید میان آنها
ارتباط برقرار کنید .در این مرحله خاص به معنای واقعی ،گسترش معنایی و یادگیری اتفاق میافتاد .در این
موقعیت افراد سعی میکردند مطلبی که در گروه بود بهخوبی دریافت شده را با استاد در میان بگذارند .در این
مرحله درگیر شدن و گفتگو با استاد اتفاق میافتاد که به عبارتی به انتقال آموختههای خودمان میپرداختیم.
مرحله چهارم و آخر این بود که دوباره باز تولید میکردیم .در این مرحله با توجه به تجربههای کسبشده نسبت
به موضوع ،رفع ابهام از جانب استاد و فرایند یادگیری که در کالس درس اتفاق میافتد ،یادگیری به شکل معنادار
و ماندگاری در ذهن دانشجو میماند.
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یکی دیگر از تجارب من این بود که مرتباً از دانشجو ارزیابی به عمل میآمد و یادگیرنده با تصحیح اشتباهات خود،
به یادگیری عمیقتری دست مییافت.
در آنجا این باور غالب است که ابتدا شما باید دانش را کسب کنید ،سپس آن را بفهمید ،پس از آن قادر به تحلیل
باشید و در نهایت آن را در رفتارتان نشان دهید.

شما به عنوان دانشجو باید دانش الزم را داشته باشید و بین دانش و نگرش پیوند ایجاد کنید تا موضوع را فهمیده
و به ابعاد مختلف آن پی ببرید آنگاه میتوانید بهطور عملی از آن استفاده نمایید.
تلقی آنها از شما زمانی که در فرانسه درس میخوانید این است که شما دانش را دارید ،موضوع را فهمیدهاید و
باید نظرات و ایدههایتان را در مورد کیسها بیان کنید .سپس دریافت شما را بنا به دالیلی که ارائه میکنید،
ارزیابی میکنند.
شما بر اساس شیوهای که در کالسها آموزش میدیدید ،مورد ارزشیابی قرار میگرفتید .همچنین اینکه همه
آموزشها بهصورت کیس محور ارائه میشد .عمدتاً ارزشیابی نهایی بهصورت ایفای نقش است که شما توسط 1
استاد ارزیابی میشوید .اصل اساسی در آموزش عالی کشور فرانسه «هدایت» است .دانشجو هدایت میشود تا در
مورد منابع ،امکانات و فرصتها آگاه شود .به همین دلیل هر چیزی که شما یاد میگیرید حاصل زحماتی است
که شما برای ترکیب کردن دانش ،مهارت و قابلیت کاربرد کسب میکنید .استاد برای دانشجو حکم هدایتگر و
راهنما را دارد.
روشهای تدریس
سخنرانی :ارائۀ کنفرانس توسط یک استاد یا گروهی از اساتید ،توسط صاحبنظران یا اساتید دعوتشده.
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سمینار :برای رشد قدرت تفکر انتقادی ،مناظره با استدالل در کالس اتفاق میافتاد.
مطالعۀ موردی.
تدریس توسط همتا.
کار گروهی.
یادگیری انفرادی :جهتگیری مطالعۀ دانشجو مورد توجه قرار میگیرد .مصاحبه کردن ،ضبط کردن صدای استاد
و یادداشتبرداری کامالً شخصی بود و هر کسی باید با توجه به سرعت یادگیری خودش این کار را انجام میداد.
استاد به شما در مورد اینکه به چه مواردی نیاز دارید تا زمان بیشتری بگذارید و بیشتر کار کنید بازخورد میداد.
یکی از روش تدریس ،روش سقراطی بود .در کالس درس این روش خیلی استفاده میشد .در این روش سؤاالت
ممکن مطرح میشد و سپس سؤاالت مقولهبندی میشدند5wh .؛ چه کسی؟ کجا؟ چرا؟ چه وقت؟ چه چیزی؟ و
چگونه مطرح بود و برای یادگیری ،بیش از هر چیزی نیاز به تمرین و تکرار وجود داشت تا ملکه ذهن شده و دیگر
نیاز به مراجعه به یادداشتها نبود .مثالً در حوزه خانواده ،تحصیل ،روابط و حرفه باید چه سؤاالتی پرسیده شود.
در کل در حال تمرین گروهی بودیم تا آن موضوع خاص برای خودمان تکرار کنیم تا ملکه ذهنمان شود.
نمایش و معرفی کیس (تقلید از یک مدل یا الگو) :در شبیهسازی ،فیلم نمایش داده میشد ،در موقعیت نگهداشته
میشد و نظر دانشجویان در مورد سؤاالت ممکنی که میتوان پرسید را جویا میشدند .اصطالحی که برای این
روش به کار برده میشد؛ بازگشت اکتشافی هدایتشده نامیده میشد .با یادگیری مفاهیم که حاصل دانش است
و رویههای کار باید فهمیده میشد تا افراد بتوانند آن را بازنمایی کنند .در اینجا نقش یادگیرنده پررنگ است.
تمامی دروس بهصورت مشارکتی با طرح موقعیت آغاز میشد و شما باید آن موقعیت را بازنمایی میکردید.
روش دیگر تحقیق برای خلق یا ایجاد :هر کدام از افراد دانشمند به حساب میآیند برخالف آموزش ما که افراد
بهصورت ظرفی فرض میشوند که باید پر شوند .در این روش دانشجویان خودشان باید به یک ترکیب برسند.
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رعایت اخالق تدریس
نحوۀ برخورد مدرس با دانشجو در کمال احترام بوده و متقابالً دانشجویان نیز در کمال احترام برخورد میکردند.
اصل حاکم بر کالسها
احترام ،داشتن تفاهم ،بیان نقطه نظراتی که میتوانست یادگیری را عمق ببخشد.
مراکز آموزشی خودگردان بودند
به این صورت که آبدارچی در آنجا وجود نداشت؛ هر کس کار خودش را انجام میداد و تنها سطلهای زباله توسط
نظافتچیها خالی میشد.
نوع رفتار انسانی بود و حالت دستوری نداشت .درحالیکه دانشجویان سر کالس نشسته بودند ،کالس توسط استاد
جارو میشد و این مورد بر دانشجویان که نظافت را رعایت کنند و مراقب باشند تا زبالهها را داخل سطح بریزند،
تأثیرگذار بود؛ زیرا دانشجویان میدانستند که هر دو هفته یکبار کالس توسط استاد تمیز میشود.
دانشجویان توسط اساتید راهنمایی میشدند و بهصورت خودگردان به فعالیتهای یادگیری میپرداختند.
معرفی مراکز مهم در دانشگاه
در هفتۀ اول دانشجویان از تمامی مراکز درمانی دانشگاه بازدید کردند و به آنها گفته میشد در صورت بروز مشکل
باید به چه قسمتی مراجعه کنند .اینطور نبود که دانشجویان تحت نظر باشند و دائماً رصد شوند .اما اگر اساتید
موردی را میدیدند گزارش میکردند تا مشاوره الزم صورت بگیرد و مشکل دانشجو برطرف شود .گفته میشد که
استاد در این جایگاه درمانگر نیست حتی اگر حرفۀ مدرس درمانگری باشد ،نباید رابطهای غیر از کالس درس
برقرار میکردند.
یافتههای پژوهشی
بنده پرسشنامه  3ویژگی تاریک شخصیتی را  2بار به زبان فارسی ترجمه کردم و باید مترجم پنجم آن را تائید
میکرد تا بتوان در ایران اجرا کرد .این 3ویژگی عبارت بودند از :خودمداری ،اخالق ماکیاولیسم ،عدم تعهد اخالقی،
خودشیفتگی ،کینهتوزی ،احساس محق بودن ،خودکامگی ،سادیسم (آزارگری) ،ضداجتماعی بودن.
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چون در ایران اجازه ندادند تحقیق روی مجرمین اجرا شود به اجبار این پژوهش بر روی  155راننده متخلف اجرا
شد.
عنوان تحقیق :شناخت اجتماعی و پرخاشگری
فرضیه پژوهش :رفتار پرخاشگرانه معموالً حکایت از نداشتن همدلی یا ناتوانی و نارسایی همدلی با قربانی است.
یعنی شخصی که خشونت و پرخاشگری دارد در همدلی دچار مشکل است .محققین بسیاری در زمینۀ وجود
همدلی در افراد مجرم کار کرده بودند؛ مانند آقای جیم که بر رفتار جنایی کار کرده بود و بر اساس آن شواهدی
را ارائه کرده که نشان میداد ارتکاب به جرم خاص ابعاد مختلفی دارد از جنبه رفتاری گرفته تا جنبههای
عصب شناختی و آناتومیک .افرادی که اختالل ضداجتماعی یا رفتارهای پرخاشگرانه دارند نیز الگوهای رفتاری
مختلفی دارند.
یافتههای تحقیق :در مطالعۀ تهران که بر روی رانندگان پرخطر اجرا شد یعنی کسانی که امتیاز منفی داشتند یا
گواهینامه آنها گرفته شده بود .این افراد مجرمین جادهای نامیده میشوند .افراد معرفی شده شامل  802مرد و
 22زن با میانگین سنی  28سال بودند .تمامی افرادی که مورد بررسی قرار گرفتند نمره باالتری از حداقل نمرهای
که افراد به عنوان رانندۀ پرخطر محسوب میشدند ،گرفته بودند .به همین علت به لحاظ قانونی دارای مشکالتی
بودند که باید به دادگاه مراجعه میکردند .پرسشنامهی ویژگیهای تاریک شخصیتی در اختیار این افراد قرار گرفت.
نتایج نشان داد سه ویژگی که در ادامه به آن اشاره میشود در این افراد بسیار باال است؛ یک ماکیاولیسم یعنی
افکار منفعتطلبانه ،به عبارت سادهتر یعنی شخصی که از چراغ قرمز رد میشود ،سبقت میگیرد ،حرکات نمایشی
دارد ،در بزرگراه دنده عقب میگیرد و در واقع تمام تخلفاتی که پرخطر یا حادثهساز محسوب میشوند را انجام
میدهد ،فقط به نفع شخصی خودش فکر میکند و به خطراتی احتمالی برای سایر افراد توجه ندارد .جنبه دوم
سادیسم (آزارگری) ،میزان آزارگری در رانندگان متخلف باال بود و این به این معنا بود که مجرمان جادهای از اینکه
مسافران با ویراژ یا ترمز ناگهانی بترسند ،لذت میبردند .سومین ویژگی باال قانونگریزی بود ،به این صورت که
مجرمان جادهای قانون را قبول نداشتند.
شما یک راننده متخلفی که این سه ویژگی را دارد تصور کنید (در بزرگراه دنده عقب میگیرد ،مدام تغییر الین
میدهد و حرکات نمایشی دارد) .تصوری که شما از این فرد دارید چه خواهد بود؟ فکر میکنید این فرد چه مقدار
میتواند قوانین را رعایت نموده و حافظ منافع زندگی اجتماعی باشد؟
به نظر شما این طرحهایی که راهبران راهنمایی و رانندگی میگذرانند چطور میتواند تأثیرگذار باشد؟
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یافته دیگری که بر اساس آزمون ویدیوی "صغرا" بهدست آمد این بود که مشخص شد افراد مجرمی با چه کسی
بیشترین همدلی را داشتند؟ با قربانی یا فردی که مسلح بود؟ نتایج نشان داد که با فرد مسلح همدلی زیادی
داشتند .یعنی دکمۀ شلیک را زمانی فشار میدادند که فردی که شیشه نوشابه به دست داشت را نشان میداد ولی
به فرد مسلح شلیک نمیکردند .این حکایت از این دارد که ما باید بهعنوان متخصصین جامعه بدانیم افرادی که
مجرم هستند دلشان به حال هم میسوزد به همین خاطر گروههای مجرمانه ما کسانی هستند که وقتی به زندان
میروند گویا تازه همدیگر را پیدا کردند .در نتیجه با شیوههای بروز جرم دقیقتر و گستردهتر آشنا میشوند.
چرا باید یک مجرم با مجرم دیگر همدلی کند ولی با قربانیان همدلی نکند و بگوید حقش بود؟
پنج سطح در ارتباط با توصیف جرم
 )8کالن )1 .موقعیتی (ویژگیهای جغرافیایی) )3 .خردهفرهنگها )2 .زندگی روزمره افراد )0 .فرد.
ما فقط بر روی فرد دست گذاشتیم درحالیکه تمامی سطوح باید بررسی شود .در فرانسه حتی خانواده مجرم هم
تحت درمان و حمایت مددکاران اجتماعی قرار میگیرد تا وقتی فرد آزاد شد در خانواده تحت حمایت قرار گیرد.
برای اینکه در جامعهای نرخ جرم پایین بیاید ،رویکرد ما باید چندوجهی باشد؛ هم فرد ،هم خانواده و خردهفرهنگ
و وضعیت اشتغال و حرفهای که فرد دارد باید مورد توجه قرار گیرد.
ارزیابی روانشناختی،
حقوقی -اجتماعی

تشخیص روانپزشکی و
روانشناختی
فرد بازپروری
شده

ارایه خدمات درمانی مورد نیاز
فرد و خانواده

ارتقای سطح سواد حقوقی و
معیشتی و سبک زندگی

در زندان فرانسه وقتی فردی وارد میشود پنج نفر با شخص مصاحبه میکند؛ پرستار ،روانپزشک ،روانشناس،
مددکار اجتماعی و کار درمانگر .سپس مطابق ارزیابی که از فرد به عمل آورده میشود به عنوان یک فرد به او گفته
میشود که شما نیاز به درمان دارید یا در مرکز درمان سرپایی بستری میشد یا اینکه به زندان میرفت؛
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ولی باید آموزشها و دورهها را بگذرانند و فرد تحت توانبخشی و درمان قرار میگیرد.
الگوی فرانسه
فرد باید از سه جنبه مورد بررسی قرار گیرد؛ ارزیابی روانشناختی ،حقوقی و اجتماعی.
 حقوقی یعنی اینکه فرد از حقوق خودش آگاه شود و قادر به دفاع از خودش باشد. اجتماعی یعنی اگر مهارتهای رفتاری فرد ضعیف است ،مهارتهای بین فردی وی ارتقا یابد ،یا اگر ازلحاظ پایگاه اجتماعی در شرایط دشواری است باید به فرد کمک شود تا سطح و سبک زندگی خود را
بهبود بخشد.
 ارزیابی روانشناختی هم که در جای خود تعیینکننده میزان سالمت روانشناختی فرد میباشد.در ارائه خدمات درمانی مورد نیاز ،هم شخص و همخانوادهاش مورد درمان و بازپروری قرار میگیرند.
از همه مهمتر ارتقاء سطح سواد حقوقی ،معیشتی و سبک زندگی زندانی است .هنگامی که فرد از زندان آزاد
میشود باید سبک زندگیاش بر اساس مالکهای سازمان بهداشت بهبود پیدا کرده باشد .بعد از مصاحبه گزارشی
از وضعیت فرد بازداشتشده داده میشود که در آن وضعیت روانی وی مشخص میگردد .مطابق با شرایط فرد،
آموزشها و برنامههای مداخلهای مورد نیاز او برای هفته بعد برنامهریزی میشد .برنامهها شخصی شده و کامالً
انعطافپذیر میباشند .برگزاری سخنرانی ،ایجاد محیط برای گفتگو و تبادلنظر فراهم میشد .گوش دادن؛ زمینهای
برای افزایش انگیزش ،درک ،حمایت شدن و تفکر دربارۀ خود و دیگران را فراهم میکند.
مرکز روانپزشکی وابسته به مرکز هانری البوری در زندان پوآتیه
این مرکز در کنار زندان بود و  1ساعت در روز فعالیت داشت .ازجمله فعالیتها؛ لذت بردن از مراقبت از خود (از
وضعیت آرامش

فیزیکی تا آرامش روحی) .چیزی که بیشتر به آن تأکید میشد این بود که فضایی را فراهم کنند تا افراد هم فکر
کنند ،هم حرف بزنند و هم رؤیاپردازی کنند .چون ادعا میکردند افرادی که رؤیاپردازی میکنند امید و معنای
زندگیشان برای کارهایی که بعد از آزادی از زندان میتوانند انجام دهند افزایش پیدا میکند؛ از همه مهمتر به
دنبال کسب مهارتهایی میروند که بتوانند رویاهای خودشان را تحقق بخشند.
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فعالیت رایج دیگر ،فعالیتهای ورزشی است .بافتنی و هر چیزی که فرد به آن عالقه دارد را میتواند انجام دهد.
برای برونریزی گفته میشود سفالگری و کار با گِل خوب است؛ مثالً شخصی وسیلهای را میساخت و بعداً با مشت
آن را خراب میکرد .کلوپ فیلمهای سینمایی داشتند که در آن فیلمهایی که صحنههای خشونتآمیز نداشت
پخش میشد و افراد میتوانستند فیلمی که
با آن عالقه داشتند را ببینند .بهداشت بدن
اهمیت ویژهای داشت؛ برای اینکه افراد حس
خوبی نسبت به خود پیدا کنند بهصورت
رایگان مواد آرایشی-بهداشتی داده میشد و
همچنین لباسهای نو داده میشد تا با قبل
که مجرم بودند ،تفاوت داشته باشند.

34



 ناهماهنگی شناختی

نقشۀ شناختی

cognitive dissonance

cognitive map

یک حالت روانشناختی که وقتی بین انتظار فرد و

یک تصویر ذهنی از محیط.

آنچه واقعاً رخ میدهد اختالف وجود داشته باشد،

 ساخت شناختی

اتفاق میافتد.
cognitive structure

 مهندسی شناختی

طرحوارهای که ارگانیسم در هر لحظه معین در
cognitive engineering

اختیار دارد و توسط آن با محیط فیزیکی به تعامل
میپردازد .ساخت شناختی محصول هم رشد

زمینهای از دانش که اطالعات را از علم شناختی

زیستشناختی و هم تجارب متراکم است .ساخت

میگیرد و آنها را در تکنولوژی جدید به کار میبندد.

شناختی نهتنها از تجربه تأثیر میپذیرد بلکه تعیین

 گرسنگی شناختی

میکند که چه چیزی تجربه بشود .اگر یک رویداد
فیزیکی دستکم تا حدی قابل جذب به ساخت

cognitive hunger

شناختی ارگانیسم نباشد ،آن رویداد فیزیکی

اصطالح پوپر برای میل درونی فرد به منظور

نمیتواند یک محرک زیستشناختی را تشکیل دهد.

تجدیدنظر کردن دائمی در انتظارات بهگونهای که

فرایندهای دوگانۀ جذب و انطباق باید همواره با

آنها هرچه دقیقتر واقعیت را منعکس کند.

ساخت شناختی فعلی به عنوان یک نقطۀ آغاز اتفاق
بیفتد .

منبع :مقدمهای بر نظریههای یادگیری اُلسون (ترجمه علی اکبر سیف)
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پژوهشگر :زهرا غالمی ،دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشگاه سمنان ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استاد راهنما :معصومه خسروی ،مشاور :پرویز صباحی
چکیده
این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر انشاءنویسی ،اضطراب امتحان و
سبکهای اسنادی دانش آموزان دارای اختالل نوشتن انجام شد .جامعه آماری این پژوهش را دانشآموزان پسر
مقطع پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 32-30در شهر تنکابن تشکیل دادند .از یک طرح شبه آزمایشی دوگروهی،
یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه با پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد .ابزارهای مورداستفاده در پژوهش
حاضر

شامل

مقیاس

تجدیدنظر

شده

هوش

وکسلر

برای

کودکان،

بسته

آموزشی

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی،آزمون انشاء ،پرسشنامه سبک اسنادی ) (ASQو پرسشنامه اضطراب امتحان
بود .بدین منظور تعداد  35نفر از دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری که در مرکز اختالالت یادگیری شهرستان
تنکابن شاغل به تحصیل بودند به شیوه نمونهگیری در دسترس به دو گروه کنترل و گواه تقسیمشده و موردمطالعه
قرار گرفتند .مدت هشت جلسه  25دقیقهای راهبردهای خودتنظیمی ،صرفاً به گروه آزمایش آموزش داده شد،
پرسشنامههای اضطراب و سبکهای اسنادی بین دانش آموزان هر دو گروه توزیع شد ،اما گروه گواه مداخلهای
دریافت نکردهاند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد .یافتهها نشان داد
که عملکرد دانش آموزان در تمام مؤلفههای انشاءنویسی ازجمله برنامهریزی ،زمان نوشتن ،طول متن نوشتاری،
واژههای پیوندی ،عناصر اصلی انشاء  ،کیفیت کل انشاء بهطور معنیداری بهبودیافته و تفاوت در اضطراب امتحان
و سبکهای اسنادی نیز معنیدار بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت آموزش راهبردهای خودتنظیمی میتواند
منجر به بهبود مؤلفههای انشاء و کاهش اضطراب امتحان و بهبود سبکهای اسنادی در دانش آموزان شود.
کلید واژگان :راهبرد یادگیری خودتنظیمی ،انشاءنویسی ،اضطراب امتحان ،سبکهای اسنادی
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 « گرامرلی :اصالح اشتباهات گرامری»
Grammarly.com

شما میتوانید چک کردن گرامر متون خود را به این سایت بسپارید .این سایت با یک هوش مصنوعی قوی میتواند
اشتباهات گرامری شما رو تصحیح کند .گرامرلی  105نوع از اشتباهات مرسوم گرامرها را تشخیص میدهد و حتی
میتواند پیشنهادهای بهتری برای کلمات به شما بدهد .با عضویت در این سایت میتوانید مقاالت خود را در سایت
ذخیره کنید و بهوسیلۀ ویرایشگر سایت به ویرایش موارد مورد نیاز بپردازید.

 « لوم :ضبط صفحه نمایش و صدا »
loom.com
فارغ از هر مکانی که کار میکنید مؤثرترین راه برای پیغام پیام خود است . Loomکارآمدتر از تایپ کردن
ایمیلهای طوالنی یا گذراندن روز خود در جلساتی است که نیازی به حضوری فیزیکی نیست ،میباشد .افزونهای
کاربردی برای ضبط صفحه نمایش ،صدا و حتی دوربین لپتاپ است .با  ،Loomمیتوانید صفحه نمایش ،صدای
خود را ضبط کرده و فوراً فیلم خود را در کمترین زمان نسبت به تایپ ایمیل به اشتراک بگذارید.
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راهنمای جامع بهداشت روانی و سالمت
رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان

جسمانی

و راههای پیشگیری و درمان نابهنجاریها

مؤلفان :جیمز رابینسون ،دبورا مک کورمیک
ناشر :ارجمند

مؤلف :دکتر شکوه

مترجمان :دکتر شهال

نوابی نژاد

پزشک ،دکتر ژانت

ناشر :انجمن اولیاء

هاشمی آذر

و مربیان

این کتاب دارای
متنی روان و ساده
است که اطالعات اساسی درباره سالمتی و بهزیستی

این کتاب با تأکید بر شناخت مشکالت کودکان و

برای نوجوانان و جوانان را فراهم میکند و میتوان از

نوجوانان ،و ارائه راههای حل عملی ممکن نوشته شده

آن برای ارتقای دانش و مهارتهای مربوط به

است؛ و در آن بیشترین توجه به سازگاری کودک و

سالمتی و بهزیستی استفاده کرد .رفتارها و

نوجوان در خانه و مدرسه معطوف شده است .فصول

مهارتهای مهم و اساسی ذکر شده در این کتاب به

کتاب شامل موارد زیر میشود:

مخاطبان کمک خواهد کرد که رفتارهای بهزیستی

•رفتار و تشخیص رفتارهای بهنجار و نابهنجار،

را پرورش دهند و آنها را به سوی بزرگسالی سالم

دوران کودکی و نوجوانی ،رفتارهای ناهنجار کودکان

رهنمون خواهند شد.
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و راههای پیشگیری و درمان آنها ،رفتارهای ناهنجار

و چهارچوب منعطف آن ،امکان مالقات در خانه و

نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان آنها بزهکاری

دفتر و پشتیبانی تلفنی و آنالین را طی دوره گذار با

نوجوانان ،فرایندهای بنیادی سازگاری ،سازگاریهای

درمانگر ،فراهم میکند .فعالیتها بر مبنای

عصبی یا واکنشهای ناهنجار و . ...

موضوعاتی مانند مراقبت ،تغییر و همکاری
برنامهریزی شده و در این حین ،زوجین یاد میگیرند
تا منبع تعارض خود را شناسایی کرده و به آن

راهنمای بالینی برای کمک به تازه والدها

بپردازند ،مشکالت مربوط به مراقبت از نوزاد را حل

مراقبت از زوجها

کرده و ضمن اینکه والدینی مطلوب هستند به زوجی

برنامه

مطلوب نیز تبدیل شوند .هدف از برنامه «مراقبت از

برای

زوجین برای برنامۀ والدینی» ،پرداختن به چالشها و

والدینی

تقویت مهارتها در چند حوزۀ کلیدی زیر است• :

مؤلفان :کیم هالفورد،

ایجاد انتظارات مشترک و واقعبینانه • ترویج

جمایما پچ ،دبرا کریدی

ارتباطات مثبت و خود تغییری • مهارتهای ارتباطی

ناشر :ارجمند

مدیریت تعارض • ایجاد فرزندپروری حساس و

مترجمان :دکتر مهسا

مسئوالنه • مروری بر حمایت شخصی و اجتماعی •

فروغی ،دکتر سمیرا جاللی شاهکوه و دکتر فریبرز باقری

تقویت اهمیت دادن به یکدیگر و تمایالت جنسی

این کتاب با ارائه برنامه تفصیلی آموزشی مبتنی بر

سالم • پیشبینی و جلوگیری از وخیم شدن رابطه.

شواهد ،به زوجین کمک میکند تا با دورۀ والدینی،
سازگار شوند و استرسهای اجتنابناپذیر در
رابطهشان را به حداقل برسانند .این برنامه از دورۀ
بارداری آغاز شده و تا اوایل دوره نوزادی ادامه دارد

39

عنوان همایش
چهارمین همایش ملی روانشناسی
تربیتی شناختی

زمان برگزاری

مکان برگزاری

 92بهمن ۸۹2۱

دانشگاه الزهرا
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عنوان همایش

مکان برگزاری

زمان برگزاری

دومین کنگره بینالمللی «آموزش و
سالمت کودکان پیش از دبستان؛ با

دانشگاه علوم بهزیستی و

 9۹-92خرداد ۸۹22

توانبخشی

تأکید بر خانواده»

سایت همایش

ec-he.ir

سومین همایش سالیانهی انجمن
علمی رواندرمانی ایران
اعتماد :سازهای روانی در گسترهی

بیمارستان میالد

اعالم خواهد شد

ipa-net.ir

زندگی
هفدهمین همایش انجمن مطالعات
برنامه درسی ایران
دومین کنفرانس ملی یافتههای نوین
یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی

دانشکده روانشناسی

اعالم خواهد شد

دانشگاه تهران
استان هرمزگان

 9۱فروردین ۸۹22

cms.icsa.org.ir
educationconf.ir

اولین همایش ملی برنامه درسی و
اشتغال
اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی
ایران
دوازدهمین همایش ملی آموزش با
رویکرد آموزش در هزاره سوم

دانشگاه فردوسی مشهد

اعالم خواهد شد

دانشگاه علوم بهزیستی و

 ۹تا  5اردیبهشت

توانبخشی
دانشگاه تربیت دبیر

 99خرداد ۸۹22

شهید رجایی
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confce.um.ac.ir

uswr.ac.ir
12nce.sru.ac.ir

دومین کنگره بینالمللی «آموزش و
محورهای همایش

سالمت کودکان پیش از دبستان؛ با
تأکید بر خانواده»

 سنجش و غربالگری کودکان پیش از
دبستان
 خانواده و فضای مجازی در رسانههای
جمعی
 خانواده ،حوادث و بالیا
 فرزندپروری فرهنگمدار
 خانواده و چالشهای زندگی در عصر جدید


تجارب جهانی در زمینه رویکردها و
استاندارهای آموزشی
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محورهای همایش

سومین همایش سالیانهی انجمن علمی
رواندرمانی ایران
اعتماد :سازهای روانی در گسترهی

 اعتماد در سیر رشد شخصیت

زندگی

 اعتماد در رابطههای بین فردی
 اعتماد در زوجها و خانواده
 اعتماد بین نسلی
 اعتماد در رابطهی درمانی
 اعتماد و اخالق حرفهای
 اعتماد و جزماندیشی در نظریههای
رواندرمانی
 اعتماد در عصر اینترنت
 اعتماد اجتماعی
 اعتماد و نظام سالمت
 اعتماد در زندگی شهروندی
 اعتماد و آسیبهای اجتماعی
 اعتماد و ریشههای فرهنگی
 اعتماد بین ملتها و فرهنگها
 اعتماد و علوم اعصاب
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 موضوعات خاص و حوزههای مغفول
(تربیت جنسی ،تربیت اخالقی ،آموزش

هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه

مهارتهای تفکر ،آموزش چند فرهنگی،

درسی ایران

مهارتآموزی ،طرحها ،آموزش بهداشت و
ایمنی و…)
 تکالیف یادگیری خارج از مدرسه
دانشآموزان (مشق شب ،پیک نوروزی،
دست سازهها و…)
 عدالت آموزشی و فرصتهای یادگیری
(یادگیرندگان :با نیازهای ویژه ،عشایر،
چندپایگی ،دوزبانگی ،بازماندگان از
تحصیل ،آموزش کودکان کار و خیابان و
…)
 محیطها ،منابع و مواد یادگیری (بازی و
یادگیری ،رسانههای آموزشی ،تولید
محتوای الکترونیکی ،شبکههای اجتماعی

محورهای همایش

مجازی ،و …)

 سیاستگذاری (اسناد برنامۀ درسی،

 سنجش و ارزشیابی (ارزشیابی توصیفی،

ساختار دورۀ ابتدایی ،طراحی برنامه درسی،

آزمونهای بینالمللی  :تیمز ،پرلز  ،سایت و

ارزشیابی  ،تغییر و نوآوری)

…).

 محتوای حوزههای یادگیری و انطباق آن با

 آموزش و بهسازی معلم (آموزش پیش از

مراحل رشد (دینی ،قرآن ،فارسی ،هنر،

خدمت  ،حین خدمت و بعد از خدمت،

تربیتبدنی ،کار و فنآوری ،مطالعات

تجارب زیسته معلمان)

اجتماعی ،ریاضی ،علوم)

 شرکای برنامه درسی (والدین ،سازمانها،
نهادها ،مدارس نوظهور و…)
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اولین همایش ملی برنامه درسی و

محورهای همایش

اشتغال
 برنامه درسی و پرورش شایستگیهای
اشتغال پذیری
 برنامه درسی گروههای آموزشی (علوم
انسانی ،مهندسی ،علوم پایه ،کشاورزی و
پزشکی) و اشتغال
 برنامه درسی و نظامهای آموزشی و مهارتی
(فنی و حرفهای ،علمی کاربردی) و اشتغال
 برنامه درسی محیط کار ،توسعه حرفهای و
اشتغال
 کارآموزی و کارورزی
 برنامه درسی و کارآفرینی
 برنامه درسی فوقبرنامه و اشتغال
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دومین کنفرانس ملی یافتههای نوین یاددهی-

محورهای همایش

یادگیری در دوره ابتدایی
 روشهای تدریس مبتنی بر فرهنگ
 روشهای تدریس مبتنی بر هنر و
زیباییشناسی
 روشهای تدریس خالقانه
 درس پژوهی در خدمت بهبود تدریس
 رویکردهای فناورانه در خدمت تدریس
 دانش ضمنی معلمان در خدمت بهبود
تدریس
 محیطها و منابع یادگیری در دوره ابتدایی
 تکالیف یادگیری خارج از مدرسه دانش
آموزان
 منابع انسانی و یادگیری دانش آموزان
ابتدایی
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 مهارتها ،نگرشها و الزامهای حرفهای
مشاور توانبخش (صالحیتهای حرفهای
آسیبهای نوپدید در حیطه مشاوره
اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران

توانبخشی)
 مشاوره توانبخشی در بیماریهای مزمن
جسمی و غیرقابل عالج
 مشاوره توانبخشی در معلولیتهای جسمی
 مشاوره

توانبخشی

در

اختالالت

روانشناختی ناتوانکننده
 مشاوره توانبخشی در آسیبهای اجتماعی
 مشاوره توانبخشی در حوادث و بالیای
طبیعی و انسانی
 مشاوره توانبخشی و سالمندی
 مشاوره توانبخشی ،اعتیاد و سوءمصرف
موارد
 مشاوره توانبخشی ،نقص و نارسائی در
ساختار و کارکرد خانواده
 مشاوره توانبخشی و مراقبین حرفهای (
مراقبت از مراقبتکنندگان)

محورهای همایش
 نظریهها ،مکاتب و رویکردها در مشاوره
توانبخشی
 ابزار و سنجش ارزیابی در مشاوره توانبخشی
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دوازدهمین همایش ملی آموزش با رویکرد
محورهای همایش

آموزش در هزاره سوم

 آموزش و سواد علمی
 آموزش و سواد تربیتی
 آموزش و سواد اعتقادی -سیاسی
 آموزش و سواد ارتباطی  -اجتماعی
 آموزش و سواد مالی  -اقتصادی
 آموزش و سواد رسانههای نوین
 آموزش و سواد بهداشتی – بدنی
 آموزش و سواد عاطفی – هیجانی
 آموزش و سواد فناوری
 آموزش و سایر حوزههای سواد
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📌 عنوان کارگاه

زمان برگزاری 📆

مدرس 👤

اجرا ،نمرهگذاری و تفسیر ورژن  ۴مقیاسهای هوش

 6دی

دکتر کامبیز کامکاری

وکسلر کودکان
ارزیابی ،تشخیص و درمان اختالل یادگیری خاص

 5و 6دی

دکتر سارا گودرزی

طرحواره درمانی

 6 ،5و  7دی

دکتر حسن حمید پور

سطح چهار تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

 9۸ ،92و  99بهمن

دکتر سید علی قاسمی

 ۸2 ،2و  ۸۸مرداد
دکتر حسن حمید پور

چهارمین دوره جامع رواندرمانی شناختی رفتاری

 9۱ ،97 ،96دی

()CBT

 ۸2و  ۸۸بهمن

تربیت مشاور مدرسه مبتنی بر تئوری انتخاب

 9 ،۸و  ۹بهمن

دکتر سید علی قاسمی

دوره جامع سوپرویژن و تربیت زوج درمانگر

 95 ،9۴ ،۸۱ ،۸7 ،۸۸ ،۸2بهمن

دکتر سید علی قاسمی

دوره سوپرویژن  ۸2 ،۸9و  96بهمن
مداخالت روانشناسی مثبت در بهبود کیفیت زندگی

 99 ،۸6 ،۸5و  9۹اسفند

دکتر سید علی قاسمی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

 ۱و  2اسفند

دکتر حسن حمید پور
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📌 عنوان کارگاه

زمان برگزاری 📆 بهار

مدرس 👤

۸۹22
سومین دوره تربیت واقعیت درمانگر کودک و

 92فروردین

دکتر سید علی قاسمی

نوجوان
رواندرمانی کودک مبتنی بر ذهن آگاهی

 ۸۸ ،5و  ۸9اردیبهشت

دکتر سارا گودرزی

مهارتهای پرسشگری در روان درمانگری

 9۴و  95اردیبهشت

دکتر سید علی قاسمی

تربیت مشاور مدرسه مبتنی بر تئوری انتخاب

 99 ،9۸ ،2 ،۱ ،7و  9۹خرداد

دکتر سید علی قاسمی

پانزدهمین دوره تربیت جنسی کودک

 ۱خرداد

دکتر سوده مرتضاییفر

چهارمین دوره جامع رواندرمانی شناختی رفتاری

از  ۱خرداد

دکتر حسن حمید پور

()CBT
تربیت زوج درمانگر و مشاور قبل از ازدواج

 92 ،9۱و  ۹2خرداد و ،6 ،5
 ۸9 ،۸۸و  ۸۹تیر
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دکتر سید علی قاسمی
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در راستای حمایت از هویت شغلی و علمی و نیز ارتقای جایگاه روانشناسی و مشاوره در تمام گرایشها ،از کلیه
دانشآموختگان و دانشجویان رشتههای روانشناسی ،مشاوره و علوم تربیتی جهت عضویت دعوت مینماییم.

 ارائه توصیهنامه و معرفینامه جهت ارائه به

 شرکت در کارگاههای آموزشی
 تورهای آموزشی و بازدیدهای علمی

مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی
 ارائه مقاالت در همایشها و فصلنامههای انجمن

 خدمات مشاورهای و درمانی
 دریافت بن خرید کتاب

قبل از هرگونه اقدام مدارک ذیل با فرمت مشخص شده تهیه گردد:
 )8تصویر شناسنامه یا تصویر کارت ملی ( به صورت اسکن شده با حجم کمتر از  155کیلوبایت )
 )1عکس پرسنلی ( با فرمت  jpgو حجم کمتر از  155کیلوبایت )
 )3تکمیل فرم عضویت
 )2تصویر آخرین مدرک تحصیلی ( به صورت اسکن شده حجم کمتر از  155کیلوبایت )
 )0تصویر فیش حق عضویت (مبلغ عضویت ساالنه به شرح جدول ذیل را به بانک اقتصاد نوین به شماره کارت
 6274-1211-5755-4510به نام افسانه لطفی واریز نمایید)
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نوع عضویت

مبلغ عضویت ساالنه

شاملین عضویت

عضویت پیوسته

 805،555تومان

افراد دارای کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی تربیتی

عضویت وابسته

 855،555تومان

افراد دارای مدرک کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در مجموعه
رشتههای روانشناسی (همه گرایشها) ،مشاوره و علوم تربیتی

عضویت

 05،555تومان

دانشجویان رشتههای روانشناسی تربیتی ،روانشناسی و مشاوره و علوم
تربیتی

دانشجویی

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

 823 عضو به خانوادۀ انجمن روانشناسی تربیتی ایران پیوستند.
به تفکیک عضویت؛  10عضو پیوسته 80 ،عضو وابسته و  23عضو دانشجویی به خانوادۀ انجمن روانشناسی تربیتی
ایران ملحق شدند.
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