جلوه اوست جهان کز همه سو میبینم
چهره اوست که با دیدۀ او میبینم
هم در آن آینه آن آینه رو میبینم
و آن هیاهو که سحر بر سر کو میبینم
آن نگارین همه رنگ و همه بو میبینم
کوه در چشمه و دریا به سبو میبینم
چون نکو مینگرم جمله نکو میبینم
که من این عشوه در آیینه او میبینم
خم به سرچشمه و در کار وضو میبینم
باز دریای فلک در دل جو میبینم
باز کیهان به دل ذره فرو میبینم
خار را سوزن تدبیر و رفو میبینم
بستر خویش به خواب از پر قو میبینم
نرگس مست ترا عربده جو میبینم
کز فلک پنجه قهرش به گلو میبینم
شهریار اینهمه زان راز مگو میبینم

از همه سوی جهان جلوۀ او میبینم
چشم از او جلوه از او ما چه حریفیم ای دل
تا که در دیدۀ من کون و مکان آینه گشت
او صفیری که ز خاموشی شب میشنوم
چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل
تا یکی قطره چشیدم منش از چشمه قاف
زشتئی نیست به عالم که من از دیده او
با که نسبت دهم این زشتی و زیبائی را
در نمازند درختان و گل از باد وزان
جوی را شده ئی از لؤلؤ دریای فلک
ذره خشتی که فراداشته کیهان عظیم
غنچه را پیرهنی کز غم عشق آمده چاک
با خیال تو که شب سربنهم بر خارا
با چه دل در چمن حسن تو آیم که هنوز
این تن خسته ز جان تا به لبش راهی نیست
آسمان راز به من گفت و به کس باز نگفت
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پس از پخش شیوع کرونا ویروس ،پرستاران و پزشکان در خط مقدم جنگ ایستادند و شبانهروز برای کاهش شیوع
این ویروس آمادهباش بودند ،با این وجود این ویروس به حدی در جهان گسترش یافت که پس از مدتی وضعیت
پاندمی اعالم شد و همین ترس و اضطراب را نه تنها میان کادر
درمانی بلکه در دل مردم بیشتر کرد ،تا جایی که اضطراب،
افسردگی ،وسواس و استرس میان مردم و پریشانی روانی و ترس
آسیبزا میان کادر درمانی به عنوان شایعترین اختالالت روانی
عنوان شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از ایسنا؛ فریبرز درتاج
معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در
گفتوگویی که به مناسبت روز جهانی روانشناس و مشاور با ایسنا
داشت ،درباره وضعیت روانی مردم و کادر درمانی پس از شیوع
کرونا ویروس بیان کرد :یافتهها و مطالعاتی که روی مردم عادی
انجام شده است نشان میدهد که راهکارهایی مانند قرنطینه بلندمدت ،در خلق پیامدهای آسیبزای روانشناختی
مانند سردرگمی و عصبانیت ،ناامیدی ،فرسودگی و ناراحتی از شکستهای مالی ،وحشتزدگی ،اضطراب ،افسردگی
و ترس اثرگذار بوده و تمام گروهها را درگیر کرده است .بر همین اساس ،باید توجه داشت هم بیماریهای اپیدمیک
و هم راهکارهای این چنینی به سبب داشتن آسیبهای روانشناختی مورد غفلت قرار نگیرند.
شایعترین اختالالت روانی و وضعیت روحی و روانی پس از بروز ویروس کرونا
بنا بر اظهارات معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و طبق آخرین آماری که از نظرسنجیهای
انجام شده توسط انجمنهای روانپزشکی و اورژانس بهداشت روانی در سراسر دنیا منتشر شده اضطراب ،افسردگی،
وسواس و استرس پس از سانحه ( )PTSDاز جمله شایعترین اختالالت پس از بروز ویروس کرونا هستند.
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وی ادامه داد :در نظرسنجی که از شهروندان چینی در ماه فوریه منتشر شد ،مشخص شد که  ۴۲٫۶درصد از
پاسخدهندگان عالئم اضطراب را تجربه کردهاند .در این نظرسنجی آنها نگرانی از بیماری خود و اطرافیان و
مشکالت مادی و معیشتی را مهمترین عوامل بروز اضطراب دانستهاند .همچنین وسواس و افسردگی از شایعترین
اختالالت در بین مردم چین گزارش شد که آنها تأثیرات تنهایی و انزوای اجتماعی ناشی از این دوران را عامل
بروز افسردگی اعالم کردند.
وی افزود :همچنین  ۳۶درصد از مردم آمریکا در نظرسنجی انجمن روانپزشکی آمریکا اظهار داشتند که شیوع
ویروس کرونا تأثیرات جدی بر سالمت روان آنها گذاشته است .به گفته کارشناسان این کشور  ۶اختالل عمده،
سالمت روان مردم آمریکا را در این دوران تهدید میکند که عبارتاند از اضطراب (گزارش شده تا  ۳۱درصد)،
افسردگی ،اختالل سوءمصرف مواد ،استرس پس از سانحه ،وسواس و اختالالت خوردن.
یافتههای یک متاآنالیز متمرکز بر تأثیرات قرنطینه بر سالمت روان نیز که اخیراً صورت گرفته حاکی از آن است
که طوالنی شدن قرنطینه و عدم کنترل و درمان این اختالالت شایع ،منجر به روند افزایشی مبتالیان و عالئم این
اختالالت و عالئم بیشتر اختالل استرس پس از سانحه ( )PTSDخواهد شد.
پریشانیهای روانی؛ اساسیترین واکنشهای روانی آسیبزا در اغلب آسیبدیدگان
به گفته وی ،روانشناسان دریافتهاند که پریشانیهای روانی مانند وحشتزدگی ،اضطراب ،افسردگی ،ترس ،انکار و
ناامیدی اساسیترین واکنشهای روانی آسیبزا در اغلب افراد آسیبدیده و افراد در معرض شیوع بیماریها بودهاند.
همچنین روانشناسان در سال  ۲۰۰۸نشان دادهاند که گسترش بیماریهای واگیردار موجب افزایش اضطراب در
افراد در معرض بیماری میشود و این اضطراب نیز به نوبۀ خود دارای اثراتی بر وضعیت روانی و اجتماعی افراد
است.
رابطه پریشانی روانی با میزان خشونت در خانواده
معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور افزود :پژوهشهایی که با همکاری دکتر حسنوند نیز در
سال جاری انجام شد ،نشان داد که پریشانی روانی ،فراتر از حالت طبیعی زندگی اجتماعی در این ایام با میزان
خشونت فردی در محیط خانواده و جامعه و احساس تنهایی رابطه مثبت و با هدفمندی معناداری زندگی رابطه
منفی داشته است؛ افرادی که دارای جو عاطفی مثبت در خانواده بودهاند تا حد زیادی اثرات پریشانی روانی بر
احساس تنهایی و معناداری زندگی آنها تعدیل شده بود ،ولی توانایی تعدیل این اثرات نامطلوب بر میزان خشونت
بسیار اندک بود.
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تأثیر سطح سالمت معنوی بر کنترل اضطراب ناشی از کرونا
بنا بر اظهارات درتاج ،نتایج پژوهشهای دکتر شیوندی و دکتر حسنوند (روانشناس) نیز نشان داد که اضطراب
فراگیر ناشی از بحران کرونا بسیار بیشتر از میانگین این متغیر در حالت طبیعی بود و این اضطراب فراگیر به شدت
با سطح پرخاشگری افراد رابطه مثبت و با کیفیت رابطه خانواده و نگرش مثبت به آینده رابطه منفی داشت.
همچنین افرادی که سطح سالمت معنوی باالیی داشتهاند نیز توانسته بودند تا حد زیادی اثرات اضطراب فراگیر
بر نگرش مثبت خود نسبت به آینده و کیفیت رابطه با خانواده را کاهش دهند؛ البته این نوع سالمت توان تعدیل
میزان پرخاشگری را نشان نداد؛ این عدم تأثیر احتماالً به این دلیل است که پرخاشگری و خشونت موجود بیشتر
حالت موقعیتی دارد و به سبب دگرگونیهای جسمی و وضعیت خلقی نا به هنجار افراد ،امکان تسلط بر تکانههای
پرخاشگرانه کمتر است.
مسائل روانی پزشکان و پرستاران در دوران شیوع کرونا
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که کادر درمانی از جمله پزشکان و پرستاران در این شرایط با چه مشکالت
روانی دستوپنجه نرم میکنند ،توضیح داد :مطالعاتی که در رابطه با اختالالت شایع در میان پرستاران و کادر
درمانی انجام شده نشان گر آن است که پرسنل و کادر خدمات درمانی مشکالت گسترده مرتبط با سالمت روان
مانند پریشانی روانی و ترس آسیبزای عمیق ناشی از ابتال به ویروس کرونا را تجربه کردهاند.
پرستاران در معرض بیشترین تهدیدهای روانی
معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با تأکید بر اینکه پرستاران ،به عنوان سربازان خط مقدم
مراقبتهای روزانه از بیماران ،در معرض بیشترین تهدیدهای روانی هستند که این امر میتواند تعادل عاطفی آنها
را تضعیف کرده و بر سالمتی جسمی و روحی آنها تأثیر بگذارد ،تصریح کرد :سالمت روان پرستاران و کادر درمانی
در هنگام گسترش بیماریهای همهگیر ویروسی به شدت دچار چالش میشود.
درتاج معتقد است که تجربه انسان در مقابله با ظهور ناگهانی سندرم حاد تنفسی (سارس) باعث شد که اضطراب
بالفاصله در بین کادر پزشکی ظاهر شود و پریشانی روانشناختی به تدریج هویدا و بسیاری از آسیبهای
روانشناختی درازمدت مانند اختالالت روانی منجر به اثرات عمیق شد؛ بار کاری زیاد ،فشار تقاضاهای شغلی و
متأثر شدن ابعاد مختلف زندگی این گروه و تغییرات زمانی در شیفتهای کاری به گسترش آسیبهای روانی و
جسمی سرعت بخشیده است.
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وی افزود :دیگر پژوهشها نیز نشان داده که تجربههای منفی روانشناختی ناشی از کرونا در پرستاران شامل
هیجانهای منفی مانند خستگی ،ناراحتی ،درماندگی ناشی از کار با شدت زیاد ،اضطراب و نگرانی درباره اعضای
خانواده بسیار آشکار و بارز هستند .در اینگونه بحرانها ،اضطراب ،به عنوان آسیبی فراتر از پیامدهای مستقیم
جسمی بیماری مورد تأکید قرار گرفته است .البته در کشاکش تالطم تهدیدهای این بیماری ،برخی ویژگیها و
بروندادهای مثبت هویدا شدهاند که از جمله آنها میتوان به کاربرد سبکهای مقابلهای مانند سازگاری ،اعمال
نوعدوستانه ،رشد حمایت گروهی ،رشد تحت فشار مانند افزایش محبت و قدردانی ،گسترش مسئولیتپذیری
حرفهای و خوداندیشی و وقوع احساسات مثبت همزمان اشاره کرد.
چگونگی کاهش تهدیدهای روانی ناشی از کرونا ویروس
معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی کاهش تهدیدهای
روانی ناشی از کرونا ویروس گفت :به طور کلی و فارغ از درمانهای کلینیکی ،در ایام پس از کرونا باید با تمرکز بر
عوامل مهمی مانند تقویت جو عاطفی خانواده و حمایت خانوادگی ،بر کاهش اثرات و آسیبهای روانی با استفاده
از پتانسیل خانواده تمرکز کرد .البته زمینهسازی برای گسترش رویکردهای مبتنی بر سالمت معنوی و یاددهی
روشهای آرامسازی و شایستگی هیجانی ،راهکارهای خوددرمانی اضطراب در محیط خانه ،به نوعی ابزاری
خودآموزی در اختیار افراد قرار داد تا بر وضعیت روانی خود تسلط یابند.
درتاج ادامه داد :پژوهشهایی که با همکاری دکتر حسنوند و دکتر دانش پایه داشتهام نشان میدهد که به سبب
عدم آشنایی مردم برای رویارویی مثبت با بحرانهای روانشناختی ،سبک گریز از مشکل و سبک رویارویی همراه
با عصبیت بیشترین تأثیر را بر اضطراب در افراد در بحبحه کرونا دارد .این در حالی بوده که سبکهای مثبت مانند
حل مسئله و جستجوگری حمایت اجتماعی تأثیری بر اضطراب نداشته است .این مسئله نشان میدهد که باید
برنامهای تدوین شود تا افراد از همان دوره ابتدایی با انواع روشهای مقابلهای مثبت مانند حل مسئله و جستجوگری
آشنا شوند و این راهبردها را در خود تمرین کنند.
وی تأکید کرد که درمانهای کلینیکی مانند شناخت درمانی و تنظیم هیجانی توسط روانشناسان نیز به صورت
حضوری یا تلفنی میتواند کمکی مهم در جهت کمک به مردم به منظور تسلط بر وضعیت روانی باشد.
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کرونا ویروس و تغییر سبک زندگی مردم
معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در ادامه به تأثیر کرونا ویروس بر تغییر سبک زندگی
مردم اشاره کرد و افزود :شیوع بیماری کرونا باعث تغییرات زیادی در حوزههای مختلف سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی ،بهداشتی و … .در سطح جهانی شده ،اما شاید بیشترین تأثیر آن ،تغییر سبک زندگی مردم سراسر دنیا
باشد.
درتاج ادامه داد :بسیاری از مردم به اجبار خانهنشین شدهاند ،مدارس و دانشگاهها تعطیل شده است ،وضعیت
اقتصادی مردم اُفت و عادات غذایی ،بهداشتی و خواب تغییر کرده است ،ارتباطات اجتماعی از بین رفته ،سفرها،
تفریحات و حتی سادهترین سرگرمیها لغو شده ،خرید خانه ،سطح امنیت ،نظارت ما بر یکدیگر و … . .بسیاری
موارد دیگر به طور ناگهانی دستخوش تغییرات شدهاند که همه اینها ما را به تبعیت از سبک زندگی جدید وادار
کرده است .برخی محققان پیشبینی کردهاند که احتماالً با طوالنی شدن این دوران ،این نوع سبک زندگی در
بسیاری از مردم دنیا به یک عادت تبدیل خواهد شد و برخی دیگر این فرضیه را رد کردهاند.
بازگشت به سبک زندگی قبل از کرونا امکانپذیر است؟
وی معتقد است که شاید مهمترین سؤالی که اکنون ذهن همه مردم جهان را مشغول کرده این باشد که بعد از
شکست این ویروس آیا بازگشت به سبک زندگی قبل از این بیماری ،امکانپذیر است؟ مسلماً با بر طرف شدن این
بیماری در دوران پساکرونا تمامی این محدودیتها از بین خواهد رفت ،اما اینکه ما چه رویههایی در پیش بگیریم
باید با در نظر گرفتن تأثیرات مثبت و منفی سبک زندگی این دوران باشد .بسیاری از عاداتی که در این دوران
توصیه شده و درسهایی که این دوران به ما داده را میتوان حفظ کرد؛ از جمله استفاده پیشرفتهتر و انعطافپذیر
از فناوری تا قدردانی دوباره از فضای بیرون و سایر لذتهای ساده زندگی هستند.
معاون پژوهشی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور افزود :چه خوب است که رعایت فاصله فیزیکی که در
این دوران توصیه شده به فرهنگ تبدیل شود ،همه ما در بانکها ،فروشگاهها ،بیمارستانها و مکانهای عمومی
همچنان این فاصله فیزیکی را رعایت کنیم و به حریم خصوصی یکدیگر احترام بگذاریم .چه خوب است که نقطه
عطفی را که فنآوری در روش کار کردن ،آموختن و ارتباطاتمان ایجاد کرده است ،به شکل بهینه حفظ کنیم و
در حد اعتدال و به صورت هدفمند ادامه دهیم .چه خوب است همچنان در هنگام سرفه و عطسه و… نظارت و
کنترل الزم را داشته باشیم و بدانیم که ویروس کرونا ،تنها ویروس و آخرین ویروسی نیست که جهان را درگیر
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خواهد کرد .چه خوب است عادات غذایی و بهداشتی که در این دوران مجبور به رعایت آن بودیم ،همچنان حفظ
کنیم ،تا از سالمت جسمی بیشتری برخوردار باشیم .چه خوب است این تالش برای خوشحال بودن وخوشحال
ماندن در تنهایی را حفظ کنیم چراکه تنهایی ،بخش جدایی ناپذیر زندگی هر انسانی است و همچنین بپذیریم
بسیاری از کارها را نیز نمیتوانیم به تنهایی انجام دهیم ،پس برای ایجاد روابط پایدار و سالم تالش کنیم.
درتاج در پایان گفت :مسلماً مبارزه با چنین ویروسی که سالمت جسمی و روحی هر انسانی را به خطر انداخته،
نوعی اعتماد به نفسی جمعی در همه ما ایجاد کرده است و مطمئناً ما انسانهایی قویتر از قبل خواهیم بود .پس
بهتر است ،نه سبک زندگی قبل از کرونا را داشته باشیم و نه سبک زندگی دوران کرونا را ادامه دهیم ،بلکه با
استفاده از تجربیات مثبت و منفی ارزشمندی که در این دوران کسب کردهایم ،بهترین سبک زندگی را در دوران
پساکرونا برای خود بسازیم.

به گزارش روابط عمومی انجمن روانشناسی تربیتی ایران ،انجمن در جهت مقابله با بحران کرونا همسوی سایر
مردم ،ارگانها ،سازمانها و نهادهای مختلف و در کنار سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و کادر زحمتکش
پزشکی در اقدامی مسئوالنه اقدام به ارائه خدمات رایگان در حوزۀ مداخله در بحران و روانشناسی و همچنین در
حوزۀ پیشگیری از پیامدهای پساکرونا (کووید )۱۹و فراخوانی سراسری نمود و متعاقب آن با استقبال پرشور
روانشناسان و مشاوران مواجه گردید.
اقدامات انجام گرفته:
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)۱

ارائۀ خدمات روانشناسی و مشاوره تلفنی رایگان جهت پیشگیری و مداخله بر پیامدهای روانی

کرونا که ارائۀ خدمات در حوزههای مداخالتی به شرح ذیل بود:
✓ اضطراب و استرس
✓ افسردگی
✓ خانواده
✓ وسواس
✓ کودک و نوجوان
✓ بزرگساالن و افراد سالمند
✓ مشاوره ازدواج
✓ کنترل خشم
✓ سوگ
✓ ترس از مواجهشدن با بیماری (فوبیا)

نتایج

☎

تعداد مراجعین تلفنی رایگان

 ۴۹۰نفر بر اساس گزارشهایی که از روان شناسان و مشاوران داوطلب جمعآوری گردید.
 )۲ارسال مبالغی از طرف انجمن روانشناسی تربیتی ایران به عنوان کمکهای انسان دوستانه در
قالب کمکهای نقدی که به دو مرکز خیریه اهدا گردید.
 )۳ارائه بستهها و طرحهای آموزشی و پژوهشی همچنین انجام پرسشنامه با مشارکت دانشجویان و
روان شناسان عضو انجمن روانشناسی تربیتی.
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 )۴ارائه کارگاههای آموزشی به مشاوران و روان شناسان داوطلب در قالب بستههای آموزشی بهصورت
مجازی.

)۵

انجام مصاحبههای رسانههای جمعی ،رادیویی و خبرگزاریهای مختلف در ارتباط با کووید ۱۹

(کرونا) راههای پیشگیری و مقابله با بحران با دکتر فریبرز درتاج رئیس انجمن روانشناسی تربیتی
ایران.
عناوین مصاحبهها به شرح ذیل میباشد:
❄ شبیهسازی ذهنی و مقابله با کرونا (مصاحبه با ایسنا)
❄ از سوگ ابراز نیافته برای قربانیان کرونا تا نحوه همدردی با خانواده آنها (سوگ ناتمام) (مصاحبه با ایسنا)
❄ دالیل بروز اختالفات زوجین در ایام قرنطینه و چند راهکار برای ایجاد آرامش (مصاحبه با ایسنا)
❄ چگونه در قرنطینه خانگی با فرزندان برخورد کنیم؟ (مصاحبه با خبرگزاری فارس و خبرنگار رادیو سالمت)
❄ مسائل روانی پزشکان و پرستاران در دوران شیوع کرونا (مصاحبه با ایسنا)
❄ به مناسبت روز جهانی روانشناسی و مشاوره و درباره وضعیت روانی مردم و کادر درمانی پس از شیوع کرونا
(مصاحبه با ایسنا)
 )6ارائه نکات بهداشتی در پی شیوع بیماری کرونا ویروس
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استرس و نحوۀ مقابله با آن
وقوع بیماری کرونا ویروس  (COVID-19) ۲۰۱۹ممکن است برای افراد استرسزا باشد .ترس و اضطراب در
مورد یک بیماری میتواند بسیار زیاد باشد و باعث ایجاد احساسات شدیدی در بزرگساالن و کودکان شود .مقابله
با استرس باعث میشود شما ،افرادی که به آنها اهمیت میدهید و جامعهتان قویتر شود .هرکسی نسبت به
موقعیتهای استرسزا متفاوت واکنش نشان میدهد .نحوه پاسخگویی به وقوع این ویروس میتواند بسته به پیشینه
شما ،چیزهایی که شما را از افراد دیگر متمایز میکند و جامعهای که در آن زندگی میکنید ،متفاوت باشد.
افرادی که ممکن است بیشتر به استرس این بحران واکنش نشان دهند شامل:
افراد مسن و افراد مبتال به بیماریهای مزمن که در معرض خطر بیشتری برای ابتال به COVID-19
قرار دارند
کودکان و نوجوانان
افرادی که به مبتالیان  COVID-19کمکرسانی میکنند مانند پزشکان و سایر ارائهدهندگان خدمات
بهداشتی یا اولین پاسخدهندگان
افرادی که از نظر سالمت روان مسائلی دارند از جمله مشکالت مربوط به سوءمصرف مواد
استرس در طی وقوع بیماری عفونی میتواند شامل:
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ترس و نگرانی در مورد سالمتی خود و سالمتی عزیزانمان باشد
تغییر در خواب یا الگوی خوردن
مشکل در خوابیدن یا اختالل در تمرکز
تشدید مشکالت مزمن سالمتی
افزایش مصرف الکل ،دخانیات یا سایر داروها
مراقبت از خود ،دوستان و خانوادهتان میتواند در مقابله با استرس به شما کمک کند .کمک به دیگران
برای کنار آمدن با استرسشان میتواند جامعه شما را نیز قویتر کند.
کارهایی که میتوانید برای مراقبت از خود انجام دهید:
از تماشا کردن ،خواندن یا گوش دادن به اخبار ،از جمله رسانههای اجتماعی فاصله بگیرید .شنیدن در
مورد همهگیریهای مکرر میتواند ناراحتکننده باشد.
از بدن خود مراقبت کنید .نفس عمیق بکشید ،حرکات کششی یا مراقبه کنید .سعی کنید غذاهای سالم
و متعادل بخورید ،مرتباً ورزش کنید ،به اندازه کافی بخوابید و از مصرف الکل و مواد مخدر جلوگیری
کنید.
زمانی را برای استراحت بگذارید .سعی کنید فعالیتهای دیگری را که از آنها لذت میبرید انجام دهید.
با دیگران در ارتباط باشید .با افرادی که به آنها اعتماد دارید درباره نگرانیهای خود و اینکه چه احساسی
دارید ،صحبت کنید.
اگر استرس به مدت چندین روز پیاپی در فعالیتهای روزانه شما اختالل ایجاد کرد ،با ارائهدهنده خدمات
درمانی خود (منظور روانشناس یا روانپزشک) تماس بگیرید.
استرس خود و دیگران را کاهش دهید
به اشتراک گذاشتن حقایق در مورد  COVID-19و درک خطر واقعی آن برای خود و افرادی که به آنها اهمیت
میدهید میتواند وقوع آن را کمتر استرسزا نشان دهد.
هنگامی که اطالعات دقیقی در مورد  COVID-19به اشتراک میگذارید ،میتوانید به افراد کمک کنید احساس
استرس کمتری داشته و به شما امکان ارتباط با آنها را میدهد.
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برای والدین
کودکان و نوجوانان تا حدودی شبیه آنچه از بزرگساالن پیرامون خود میبینند واکنش نشان میدهند .هنگامی
که والدین و مراقبان با آرامش و اطمینان با  COVID-19برخورد میکنند ،میتوانند بهترین پشتیبانی را برای
فرزندان خود ارائه دهند .والدین درصورتی که آمادگی بیشتری داشته باشند میتوانند به اطرافیان ،به ویژه کودکان،
قوت قلب بیشتری دهند .همه کودکان و نوجوانان به یک روش به استرس پاسخ نمیدهند .برخی از تغییرات
متداول که دیده میشود شامل موارد زیر است:
گریه زیاد یا ناراحتی بیشازحد در فرزندان خردسال
بازگشت به رفتارهایی که متناسب با سن رشدی آنها نیست (به عنوان مثال ،مشکالت رفتن به دستشویی
و یا شب ادراری)
نگرانی یا غم بیشازحد
عادات ناسالم غذایی و خواب
تحریکپذیری و رفتارهای واکنشی در نوجوانان
داشتن عملکرد ضعیف در مدرسه یا اجتناب از رفتن به مدرسه
مشکل در توجه و تمرکز
اجتناب از انجام فعالیتهایی که در گذشته از آن لذت میبردند
سردردها یا دردهای بدنی غیر قابل توضیح
استفاده از الکل ،تنباکو یا سایر مواد
کارهای بسیاری وجود دارد که میتوانید برای حمایت از فرزند خود انجام دهید:
وقت بگذارید تا با کودک یا نوجوان خود در مورد وقوع  COVID-19صحبت کنید .به سؤاالت پاسخ
دهید و حقایق مربوط به  COVID-19را به روشی که کودک یا نوجوان شما میتوانند درک کنند با
آنها به اشتراک بگذارید.
به کودک یا نوجوان خود اطمینان دهید که از امنیت برخوردار است .به آنها بگویید که کامالً طبیعی
است که ناراحت باشند .با آنها در میان بگذارید که چگونه با استرس مقابله میکنید ،تا آنها بتوانند از
شما یاد بگیرند که چگونه با آن کنار بیایند.
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خانواده خود را نسب به قرار گرفتن در معرض پوشش اخبار این رویداد ،از جمله رسانههای اجتماعی،
محدود کنید .کودکان ممکن است آنچه را که میشنوند نادرست تفسیر کنند و در مورد چیزی که آن را
درک نمیکنند میتوانند وحشتزده شوند.
سعی کنید که کارهای روزمره را ادامه دهید .اگر مدارس تعطیل هستند ،برنامهای را برای انجام فعالیتهای
یادگیری و آرامشبخش یا تفریحی ایجاد کنید.
یک الگو باشید .استراحت کنید ،به اندازه کافی بخوابید ،ورزش کنید و خوب غذا بخورید .با دوستان و
اعضای خانواده خود در ارتباط باشید.
درباره نحوه کمک به کودکان برای مقابله مقاله زیر میتواند مفید باشد:
https://www.cdc.gov/childrenindisasters/helping-children-cope.html

(منظور کادرهای پزشکی ،پرستاری و سایر خدماترسانیهاست)

پاسخ دادن به  COVID-19میتواند عوارض عاطفی بر شما داشته باشد .کارهایی وجود دارد که میتوانید برای
کاهش واکنشهای ثانویه استرس تروماتیک (STS) 1انجام دهید:
تصدیق این که  STSمیتواند بر روی هر کسی که به خانوادهها بعد از یک رویداد آسیبزا کمک میکند،
تأثیر بگذارد.
نشانههای جسمی (شامل خستگی ،بیماری) و نشانههای روانی (ترس ،اشباعشدگی و گناه) را یاد بگیرید.
به خودتان و خانوادهتان زمان دهید تا از پاسخ دادن به این بیماری همهگیر بهبود بیابند.

secondary traumatic stress reaction
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یک لیست از فعالیتهای خودمراقبتی شخصی را که از آن لذت میبرید ایجاد کنید ،مانند گذراندن وقت
با دوستان و خانواده ،ورزش یا خواندن کتاب.
از پوشش رسانهای  COVID-19مقداری فاصله بگیرید.
اگر احساس اشباعشدگی یا نگرانی دارید که  COVID-19بر توانایی شما در مراقبت از خانواده و بیماران
در مقایسه با زمانی که این بیماری شیوع نداشته است تأثیر(منفی) گذاشته است ،درخواست کمک کنید.

برای افرادی که از قرنطینه مرخص شدهاند
اگر یک ارائهدهنده خدمات بهداشتی فکر کند ممکن است در معرض  COVID-19قرار داشته باشید ،ممکن
است استرسزا باشد ،حتی اگر بیمار نشوید .همه افراد ممکن است بعد از بیرون آمدن از قرنطینه احساسات
متفاوتی را تجربه کنند.
برخی از این احساسات عبارتاند از:
احساسات مختلط ،از جمله آسایش خاطر پس از قرنطینه.
ترس و نگرانی در مورد سالمتی خود و سالمتی کسانی که دوستشان دارید.
داشتن استرس از تجربه زیر نظر داشتن خود یا زیر نظر گرفته شدن توسط دیگران برای عالئم و نشانههای
COVID-19
غم ،عصبانیت ،یا ناامیدی به دلیل اینکه دوستان یا عزیزان ترس بیاساسی از ابتال به بیماری به دلیل
تماس با شما را دارند ،حتی اگر مشخص شده باشد که شما دیگر ناقل نیستید.
احساس گناه در مورد ناتوانی در انجام کارهای عادی یا وظایف فرزندپروری در دوران قرنطینه.
سایر تغییرات سالمت عاطفی یا روانی.
ممکن است کودکان اگر خودشان یا کسانی که میشناسند از قرنطینه بیرون بیایند ،احساس ناراحتی کنند یا
احساسات شدید دیگری داشته باشند.
ترجمۀ شانیا حقیقت (دانشجوی دکتری روانشناسی)
تاریخ نشر ۱۴ :مارس ( ۲۰۲۰ترجمه شده در  ۲۹اسفند )۱۳۹۸

منبع

https://www. cdc. gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.
html#parents
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پیامدهای  COVID-19برای کودکان چیست؟
از آنجایی که این ویروس جدید است ،ما هنوز نمی توانیم بگوییم چه پیامدهایی برای زنان باردار و کودکان به
همراه خواهد داشت .ما می دانیم که افراد در هر سنی میتوانند ویروس دریافت کنند .با این حال ،تا به امروز،
موارد نسبتاً کمی از  COVID-19در کودکان گزارش شده است .این ویروس فقط در موارد نادر کشنده است -
تاکنون ،خصوصاً در افراد مسن که دارای بیماریهای زمینهای هستند مشاهده شده است.
آیا زنان باردار میتوانند این ویروس را به کودک متولد نشده خود منتقل کنند؟
در حال حاضر اطالعات کافی در مورد اینکه آیا این ویروس میتواند بر نوزادان متولد نشده تأثیر بگذارد یا نه،
وجود ندارد .این موضوع در حال بررسی است .زنان باردار باید همچنان مراقبتهای ویژه خود را ادامه دهند تا
خطر ابتال را در حد ممکن کاهش دهند .در صورت بروز عالئمی مانند تب ،سرفه یا مشکل در تنفس ،زنان باردار
باید در اسرع وقت به دنبال دریافت کمکهای پزشکی باشند.
آیا مادر در صورت ابتال به بیماری کرونا میتواند فرزند خود را شیر بدهد؟
کلیه مادرانی که در مناطق درگیر شده با این ویروس قرار دارند و عالئمی مانند تب ،سرفه یا مشکل تنفسی دارند
باید سریعاً به دنبال مراقبت پزشکی باشند و دستورالعمل متخصصان پزشکی را رعایت کنند.
تغذیه با شیر مادر برای مادر و کودک مزایای بسیاری دارد .از آنجا که هیچ ویروس تنفسی از طریق شیر مادر
منتقل نمیشود ،یک مادر بیمار میتواند با استفاده از تمام اقدامات احتیاطی الزم ،به شیردهی ادامه دهد.
اگر مادران دارای عالئم به اندازه کافی دارای قوای بدنی الزم برای شیر دهی هستند ،الزم است موارد زیر را در
نظر بگیرند:
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شما باید در نزدیکی کودک خود از ماسک ایمنی استفاده کنید -حتی در هنگام شیردهی.
قبل و بعد از تماس با کودک ،باید دست خود را بشویید  -حتی در هنگام شیردهی.
سطوح آلوده باید تمیز و ضد عفونی شوند – درست مثل هر زمان دیگری که شخصی که به COVID-
 19مبتال شده یا مشکوک به آن است و درکنار افراد دیگر از جمله کودکان زندگی می کند.
اگر مادر برای شیر دادن بیشازحد بیمار است ،باید در صورت امکان شیر خود را بدوشد و از طریق یک فنجان
تمیز و یا با یک قاشق به کودک شیر دهد  -همه از طریق همان روشهای جلوگیری از ابتال به بیماری انجام شود.
اگر فرزند من عالئم  COVID-19داشته باشد چه کاری باید انجام دهم؟
از پزشک مشاوره بگیرید (ابتدا از طریق تلفن یا از طریق مشاورههای آنالین)  -اما به خاطر داشته باشید که در
حال حاضر فصل آنفوالنزا است .درواقع عالئم  - COVID-19به عنوان مثال سرفه و تب  -شبیه به آنفوالنزا یا
سرماخوردگی هستند.
در ادامه نکات بهداشتی مربوط به دستها و راه تنفسی مانند شستشوی مرتب دست ها را رعایت کنید و برنامه
واکسیناسیون فرزند خود را بررسی کنید تا او را در برابر سایر ویروس ها و باکتری های ایجاد کننده بیماری
محافظت کنید.
در صورت بروز عالئم ،باید  -مانند سایر بیماریهای تنفسی  -در اولین فرصت به دنبال مراجعه به پزشک باشید.
در این حالت از رفتن به اماکن عمومی (محیط کار ،مدارس ،وسایل حمل و نقل عمومی) خودداری کنید تا افراد
دیگر را آلوده نکنید.
اگر یکی از اعضای خانواده ام عالئم نشان دهد ،چه کاری باید انجام دهم؟
اگر شما یا فرزندتان دچار تب ،سرفه یا مشکل تنفسی هستید ،سریعاً به دنبال معالجه پزشکی باشید .از قبل با
پزشک خود تماس بگیرید و به آنها اطالع دهید که آیا:
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شما قبالً در منطقه ای آلوده به  COVID-19بوده اید یا اینکه آیا با کسی که قبالً در یکی از این مناطق بوده و
دارای عالئمی بوده ارتباط نزدیکی داشته اید یا نه.

همۀ ما از اطالعات و اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا که هر روز دریافت می کنیم ،اشباع شدهایم.
این همچنین میتواند برای کودکان درباره آنچه در تلویزیون ،اینترنت یا رسانههای اجتماعی میبینند
یا آنچه از افراد دیگر میشنوند ،نگران کننده و گیج کننده باشد .این میتواند باعث ترس ،استرس
یا ناراحتی در آنها شود .بنابراین مهم است که صریحاً در مورد این موضوع با کودکان صحبت کنیم.
این به آنها کمک می کند تا اوضاع را بهتر درک کنند و با آن بهتر کنار بیایند.

هشت راهنمایی که چگونه میتوانید به کودک خود آرامش دهید و از وی
محافظت کنید:
 .1در مورد ویروس کرونا با فرزند خود صحبت کنید و به او گوش دهید.
با صراحت در مورد موضوع صحبت کنید :دریابید که فرزند شما چقدر می داند و از همان
استفاده کنید .برای اینکه کودک شما بتواند صریح و صادقانه با شما صحبت کند ،مطمئن
شوید که در یک محیط خوشایند قرار دارد .نقاشی ،تعریف داستان و سایر فعالیتهای
سرگرمکننده میتواند به مطرح شدن مسئله به صورتی جدی کمک کند.
مهم است که نگرانی ها و ترس های فرزند خود را دست کم نگیرید .نشان دهید که آنها را
جدی میگیرید و طبیعی است که از چیزهایی بترسند .به فرزند خود گوش فرا دهید و توجه
کامل داشته باشید .این مسئله را روشن کنید که کودک شما میتواند در هر زمان و هر وقت
که سؤال یا نیاز داشته باشد با شما صحبت کند.
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 .2صادق باشید  -به روشی کودکانه توضیح دهید.
آنچه اتفاق می افتد را با روشی کودکانه توضیح دهید .کودکان حق دارند بدانند که در جهان
چه می گذرد .این وظیفه بزرگساالن است که عالوه بر اینکه از آنها در برابر خطرات
محافظت کنند ،به آنها صادقانه گزارش بدهند .مهم است که یک زبان متناسب با سن
کودک پیدا کنید  -به تماشای واکنش های فرزندتان بپردازید و نسبت به آن حساس باشید.
اگر نمیتوانید به برخی از سؤاالت وی پاسخ دهید ،اشکالی ندارد! فرزندان خود را با حدس و
گمانهای خود گیج نکنید .در عوض ،سعی کنید جواب را با هم پیدا کنید .توضیح دهید که
برخی از اطالعات در اینترنت نادرست است و بهتر است به متخصصان اعتماد کنید و اخبار
و سایتهای رسمی را دنبال نمایید.

 .3به فرزند خود نشان دهید که چگونه از خود محافظت کند.
بهترین راه برای محافظت از کودکان در برابر ویروس کرونا ،شستن مرتب دست هاست!
همچنین میتوانید به کودکان نشان دهند که چگونه هنگام سرفه یا عطسه ،صورت خود را
با آرنج خود بپوشاند .از کودک خود بخواهید که در صورت احساس بیماری و تب یا اینکه
دچار سرفه یا مشکل در تنفس است به شما بگوید.

 .4فرزند خود را آرام کنید.
تقریباً در همه جا با تصاویر و اخبار آشفته کننده ای روبرو هستیم .بنابراین ،این تصور میتواند
ایجاد شود که بحران فراگیر است .کودکان نمیتوانند همیشه بین تصاویر موجود در صفحه
نمایش و واقعیت شخصی خود فرق بگذارند .میتوانند باور کنند که خودشان در معرض خطر
هستند .شما میتوانید با گذراندن وقت و بازی با آنها ،به کودک خود در مقابله
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با استرس و اضطراب کمک کنید و برای آنها فضای آرامشبخشی ایجاد کنید .کارهای
روتین و روزمره را تا حد امکان حفظ کنید ،به عنوان مثال قبل از رفتن به رختخواب.
اگر منطقه محل زندگی شما یک منطقه در معرض خطر است یا مدرسه یا مرکز نگهداری
کودک شما بسته شده است ،به فرزندتان توضیح دهید که بعید است که آنها بیمار شوند،
که بیشتر افرادی که به این ویروس مبتال شده اند به طور جدی بیمار نخواهند شد و افراد
زیادی برای محافظت از خانواده خود تالش میکنند.
اگر فرزند شما بیمار است ،به او بگویید که در خانه بماند زیرا این کار برای او و دوستانش
امن تر است .درک این مسئله را نشان دهید که این کار ممکن است خسته کننده یا نگران
کننده باشد و این مسئله را روشن کنید که باید در حال حاضر این قوانین را رعایت کند تا
همه احساس امنیت کنند.

 .5دریابید که آیا کودک شما افراد خاصی را عامل این موضوع میداند و یا محکوم
میکند.
توضیح دهید که ویروس کرونا هیچ ارتباطی با این ندارد که فرد چه شکلی است ،از کجا
آمده یا به چه زبانی صحبت می کند .به فرزندان خود یادآوری کنید که هرانسانی  -هر
کودکی  -حق دارد در هر زمان احساس امنیت کند .قلدری همیشه اشتباه است و همه ما
باید دوستانه و همدل باشیم و از یکدیگر حمایت کنیم.

 .6داستان های قهرمانها را بگویید.
برای فرزندان خود توضیح دهید که چقدر مهم است که افراد به یکدیگر کمک کنند .در
مورد پرستاران یا پزشکان ،دانشمندان ،یا داروسازانی که متعهد به کمک به دیگران برای
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جلوگیری از شیوع بیماری و در حال تولید واکسن هستند ،بگویید .این کودکان وقتی
میفهمند افراد کمکرسان زیادی وجود دارند ،امید مییابند و احساس ترس آنها کم می-
شود.

 .7مواظب خودتان باشید.
فقط اگر حالتان خوب باشد و نگران و ترسیده به نظر نرسید ،میتوانید به فرزندانتان کمک
کنید زیرا کودکان بسیار دقیق هستند .اگر حقیقت را نگویید فوراً متوجه خواهند شد .اگر
احساس اضطراب یا ناامنی دارید ،مدتی را برای خودتان در نظر بگیرید و با اعضای خانواده،
دوستان و افراد مورد اعتمادتان در منطقه زندگی خود تماس بگیرید .برای انجام کارهایی که
به شما در کسب آرامش و تجدید قوا کمک می کند ،وقت بگذارید.
 .8به تأثیری که گفتگو بر فرزندتان گذاشته است ،توجه کنید.
به تأثیر آنچه که همه این اطالعات بر فرزند شما دارد ،توجه کنید .ما نمی توانیم کودکان را
ترسیده یا بی پناه رها کنیم .سعی کنید احساس که فرزندتان چقدر احساس ترس میکند.
برای این کار باید به واکنش جسمی وی (تن صدا ،زبان بدن ،تنفس) توجه کنید .به فرزند
خود یادآوری کنید که در هر زمان میتواند با شما درباره سایر مسائل دشوار صحبت کند.
ترجمۀ شانیا حقیقت (دانشجوی دکتری روانشناسی)
تاریخ نشر ۱۶ :مارس ( ۲۰۲۰ترجمه شده در  ۲۹اسفند )۱۳۹۸
منابع
https://www. unicef. de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-was-eltern-und-schwangere-jetztwissen-sollten/211680
https://www. unicef. de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-darueber-zusprechen/212392
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در حال حاظر که با توجه به بحران کرونا (کرونا ویروس) در قرنطینه خانگی بسر میبریم و کودکان در خانه
میباشند بازیهای متناسب با سن آنها میتواند راهی ارتباطی کودکان با دنیای برون باشد .کودکان از طریق بازی
افکار ،احساسات و هیجانهای خود را بازگو میکنند. .بنابراین با بازی میتوان به دنیای کودکان ورود پیدا کرد و
آنان با انجام فعالیتهای خالقانه میتوانند به خوبی این بحران را پشت سر بگذرانند .به خاطر داشته باشیم کودکان
اگر بتوانند احساسات خود را در یک محیط امن بیان کنند در آینده کمتر دچار مشکالت خواهند شد.
مجموعه فعالیتهای زیر برای پر کردن اوقات کودکان پیشنهاد میشود:
 -۱در حین غذا خوردن به طور آرام با هم گفت وگو کنید ،توجه داشته باشید که در حین گفتگو با فرزندان از
هیچ رسانهای استفاده نکنید.
 -۲با تکههای بریده شده از مجالت قدیمی میتوانید تصاویر دیگری با خالقیت خودشان بسازید.
 -۳آلبومهای کودکان را با همدیگر نگاه کنید و درباره وقایع و خاطرات گذشته گفتگو کنید.
 -۴لیستهای خرید هفتگی خانه را با مشارکت همدیگر بنویسید.
 -5با کمک همدیگر نامههایی به پدربزرگ و مادربزرگ یا دوستان کودک بنویسید و برای آنان از طریق شبکههای
مجازی ارسال کنید.
 -۶همچون شخصیتهای داستانها یا کارتونهایی که قبال دیده شده است ،نمایشی را اجرا کنید.
 -7با همدیگر آواز بخوانید و از شنیدن آوازها لذت ببرید.
 -۸نقاشی با موضوعات آزاد و یا با موضوعات پیشنهادی از طرف شما میتواند انجام شود.
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 -۹بازی با رنگهای انگشتی راه مناسبی برای بیان هیجانات کودک میباشد.
 -۱۰خمیر بازی و سفال نیز وسیله مناسبی برای بازگویی افکار و احساسات کودک میباشد.
 -۱۱آهنگهای مورد عالقه کودک را باهم گوش کنید و برای دوستان خود ارسال کنید
 -۱۲به اطلس ،نقشه و کره جغرافیایی زمین نگاه کنید و سفرهای خیالی انجام دهید و با آنها در مورد آداب و
رسوم و جاهای دیدنی آن منطقه با همدیگر تحقیق کنید.
 -۱۳با مقوا و کاغذهای رنگی کاردستی با موضوعات مختلف مانند نماد سال بسازید.
 -۱۴کودکان بزرگتر میتوانند در گل کاری مشارکت داشته باشند و کودکان کوچکتر در آبیاری گیاهان نقش
داشته باشند.
 -۱5آزمایشات ساده و مختلف با نظارت والدین با استفاده از کتابهای علوم انجام دهید.
 -۱۶لباسهای مختلف را به تن کرده و به طور خیالی نمایش بازی کنید.
 .۱7پانتومیم را با همدیگر با موضوعات مختلف انجام دهید.
 – ۱۸بازیهای قدیمی دوران کودکی خود مانند لی لی ،اسم و فامیل را انجام دهید.
 -۱۹کتابهای مختلف داستان را بخوانید ،همچنین از کتابهای صوتی هم میتوانید استفاده کنید.
 -۲۰از کودکان بخواهید داستان سازی به همراه نقاشی داشته باشند.
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-۲۱پازل یکی از فعالیتهای مناسب برای کودکان است .همچنین خودتان نیز میتوانید با ترسیم اشکال مختلف
و بریدن آن را طراحی کنید.
 -۲۲کارگاه استیکر تهیه کنند .کودکان میتوانند با برچسبها یک داستان طراحی نیز کنند.
 -۲۳کارت پستال برای دوستان و یا پدر بزرگ و مادر بزرگ درست کنند.
 -۲۴حسهای مختلف مانند المسه ،شنوایی و چشایی را امتحان کنید .با یک وسیله چشمان کودک را ببندید و
سپس از آنها بخواهید صدا یا یک شی و یا یک مزه را تشخیص دهند.
 -۲5از کودکان بخواهید شعر حفظ کنند.
 -۲۶به کودکان وسیلهای بدهید تا بتوانند عکس یا فیلم بگیرند و بتوانند برای دوستان خودشون ارسال کنند.
-۲7کودکان میتوانند بعد از ظهرها در سالن پذیرایی یا بالکن خانه پیک نیک تحت نظر والدین انجام دهند.
 -۲۸انجام فعالیتهای ورزشی مناسب همراه با موزیک میتواند به تقویت روحیه کودکان نیز کمک نماید.

تهیه کننده و مترجم :دکتر رقیه صادق زاده

منابع
www.who.int
www.lepoint.fr

www.unicef.fr
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ششمین همایش بینالمللی روانشناسی مدرسه توسط انجمن روانشناسی تربیتی ایران 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.
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به اطالع پژوهشگران محترم می رساند عالقهمندان به شرکت در ششمین همایش بینالمللی روانشناسی
مدرسه میتوانند جهت ثبتنام و ارسال چکیده مقاله با ورود به سایت همایش و مطالعه دقیق مراحل ثبتنام و
دستورالعملها نسبت به بارگذاری و ارسال چکیده مقاله اقدام فرمایند.

محورهای همایش
✓ دانش افزایی و توانمندسازی معلمان (شیوه های آموزشی و ارزشیابی)
✓ چالش های هوش ( غربالگری دانش آموزان ،آسیب شناسی آزمون های ورودی و کارکرد انواع مدارس)
✓ رتبه بندی مدارس ( فضای فیزیکی و معماری ،روانشناسی محیط ،استفاده از تکنولوژی و مدارس هوشمند)
✓ آموزش های زودهنگام ( آموزش متناسب با نیازهای واقعی زندگی و بازارکار ،نقش انجمن اولیا و مربیان)
✓ آسیب شناسی مدارس ( مشکالت بالینی ،اختالالت رفتاری و یادگیری ،فضای مجازی)
✓ روانشناسی مثبت گرا و مدرسه ( شادکامی و ارتقای سالمت روانی)

ساختار سازمانی همایش
رئیس همایش :دکتر فریبرز درتاج
دبیر علمی همایش :دکتر غالمعلی افروز
دبیران اجرایی همایش :دکتر افسانه لطفی عظیمی ،دکتر مهناز آزاد
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زمان برگزاری همایش ۱۲ :و ۱۳۹۹/07/۱۳
محل برگزاری :دانشگاه الزهرا

زمان بندی ارسال مقالهها
🌀مهلت ارسال چکیده مقالهها تا تاریخ 1399/04/15
🌀 آخرین مهلت ارسال اصل مقاله تا تاریخ 1399/05/15
🌀 آخرین مهلت ثبت نام بدون ارسال مقاله در همایش تا تاریخ 1399/06/15

راههای ارتباطی

📚

دبیرخانه ششمین همایش بینالمللی روانشناسی مدرسه
0۹۲۲۳۱۵۴۱۴6
نمابر0۲۱۸۸70۴۸۸۳ :

🌐 پشتیبانی سایت0۹۳۵۳۳۴7۵۸۱ :
کانال تلگرام همایش@Hamayeshmadreseh :
ثبت نام و ارسال مقاالت از طریق سایت همایشhttp://www.sp.iepaconf.ir :
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🌸

🌸

مسابقۀ « بازیها و خالقیتهای کودکان در روزهای قرنطینه » توسط کمیته فرهنگی و اجتماعی انجمن
روانشناسی تربیتی ایران از تاریخ  ۱۰الی  ۳۱فروردین
 ۱۳۹۹برگزار شد.
به برندۀ این مسابقه سرکار خانم شقایق کوشکی اعالم
شدند که جایزه و لوح تقدیر از سوی کمیته فرهنگی و
اجتماعی انجمن اهدا خواهد شد.
مسابقۀ « عکاسی ویژۀ ماه مبارک رمضان » توسط کمیته فرهنگی و اجتماعی انجمن روانشناسی تربیتی ایران
در رمضان  ۱۳۹۹برگزار شد.
به برندۀ این مسابقه سرکار خانم زیبا سلیمانی اعالم شدند که
جایزه و لوح تقدیر از سوی کمیته فرهنگی و اجتماعی انجمن
اهدا خواهد شد.

🌸

🌸

انجمن روانشناسی تربیتی ایران ضمن تبریک روز روانشناس و مشاور و روز معلم ،با تصمیم هیأت مدیره ،برای
کلیه کارگاهها و دورههای در حال ثبتنام در روز  ۱۲اردیبهشت  5۰٪ ۱۳۹۹تخفیف در نظر گرفت.
همچنین انجمن روانشناسی تربیتی ایران با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان ،عید سعید فطر را تبریک
گفته و با تصمیم هیأت مدیره ،برای کلیه کارگاهها و دورههای در حال ثبتنام در روز عید فطر  5۰٪تخفیف در
نظر گرفت.

28

29

❖ بررسی و ارزیابی میزان کیفیت آموزشی

این نشریه مقاالت معتبر در حوزههای ذیل را به

دانشگاه پیام نور مرکز تالش

چاپ میرساند:

❖ طراحی مدل تعالی سازمانی دانشگاه

✓ 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

فرهنگیان شمال شرق کشور
❖ نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین
اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی
دانشآموزان دختر
❖ بررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب
دانشگاه پژوهی
❖ رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد
تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی
تحصیلی در دانشآموزان دختر
❖ شناسایی برخی از بدفهمیهای دانشآموزان

نشانی http://www. jiera. ir :

پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی بر
اساس مطالعه تیمز ۲۰۱5

❖ هویت

تحصیلی،

انگیزش

درونی

❖ خستگی عاطفی بر اساس ابعاد کمالگرایی و

و

هیجانات معلمان

خودکارآمدی بهعنوان پیشبینیکنندههای

❖ شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای دانشگاه

درگیری شناختی عمیق

کارآفرین ایرانی با استفاده از روش فراترکیب

❖ مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و

و تحلیل سلسهمراتبی گروهی

روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلى،
خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در
دانشآموزان
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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

عظیمی و سردبیری دکتر فریبرز درتاج منتشر

پژوهشی التین مرتبط با محورهای نشریه است.

میشود و آمادۀ دریافت آثار دانشپژوهان در حوزۀ
یادگیری و حافظه است.

این مجله به صاحبامتیازی انجمن روانشناسی
تربیتی ایران ،مدیرمسئولی دکتر افسانه لطفی

✓ نشانی journal. iepa. ir :
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زمان جنگ ایران و عراق ،مسئولیت ستاد تبلیغات
جنگ را نیز بر عهده داشت .وی پس از جنگ به
ریاست نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل منصوب
شد و پیش از انتصاب به سمت وزیر خارجه ،مدت ۸
سال نماینده دائم و سفیر ایران در سازمان ملل متحد
بود.
کمال خرازی دیپلمات ،سیاستمدار و مدرس

دکتر کمال خرازی

دانشگاه ایرانی است ،که به عنوان استاد و عضو

زادۀ  ۱۰آذر  ۱۳۲۳در شهر تهران است .وی

هیئتعلمی بازنشسته دانشکده روانشناسی و علوم

تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در مدرسه علوی به

تربیتی دانشگاه تهران میباشد و هماکنون نیز دبیر

اتمام رساند و سپس دوره کارشناسی زبان عربی

پژوهشکده علوم شناختی فعالیت میکند ،همچنین

( )۱۳۴7و کارشناسی ارشد علوم تربیتی ( )۱۳5۱را

ریاست شورای راهبردی روابط خارجی را بر عهده

در دانشگاه تهران و دکتری رشته مدیریت آموزشی

دارد.

را در دانشگاه هوستون ( )۱۹7۶گذراند.

کتابشناسی

از نخستین سمتهای خرازی بعد از وقوع انقالب

•

 ،۱۳57مدیریت برنامههای سیمای جمهوری اسالمی

روانشناسی تربیتی :اصول و کاربرد آن ،راجر
برونینگ ،جان گالور ،علینقی خرازی (مترجم)،

ایران و معاون سیاسی وزارت امور خارجه ،مدیرعاملی

ناشر :مرکز نشر دانشگاهی۱۳۸۸ ،

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدیرعاملی

•

خبرگزاری جمهوری اسالمی بود .خرازی همزمان با

سیاست خارجی ما :مجموعه سخنرانیهای
سیدکمال خرازی وزیر امور خارجه ( ۱۰شهریور

مدیرعاملی خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا) در

 ۱۳۸۰تا  ۲۶تیر  ،)۱۳۸۴کمال خرازی،
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•

دفترمطالعات سیاسی و بینالمللی (گردآورنده) ،ناشر:

ترجمه خرازی و حجازی ،انتشارات سمت ،چاپ

وزارت امور خارجه ،مؤسسه چاپ و انتشارات
•

پنجم ۱۳۹۳

تغییر ذهنها ،کمال خرازی (مترجم) ،ناشر :نشر نی،
•

۱۳۸۶
•

مقدمهای بر روانشناسی سیاسی ،مارتا کاتم ،بث

 ،۱۳75ناشر :نشر نی
•

عالقبندراد (مترجم) ،کمال خرازی (مترجم) ،ناشر:

لیل | لئونارد دوفابو | علینقی خرازی ،سال نشر:

تفکر کودکان «روانشناسی رشد شناختی» ،رابرت

 ،۱۳75ناشر :نشر نی

زیگلر ،مارتاواگنر آلیبالی ،کمال خرازی (مترجم)،
•

ناشر :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی۱۳۸۶ ،
کاوش در رشد شناختی :کودک همچون حلکننده

•

۱۳۸۸

مقدمهای بر آموزشوپرورش شناختی :نظریه و
•

کاربرد ،آدریان اشمن ،رابرت کانوی ،کمال خرازی

سمت۱۳۹۰ ،

فرهنگ توصیفی روانشناسی شناختی ،مایکل
آیزنک

|

خرازی

|

•

محمد

درآمدی بر آگاهی ،تألیف پاپینیدو و سلینا ،ترجمه
خرازی ،انتشارات سمت۱۳۹۰ ،

کریمیزنجانیاصل ،سال نشر ،۱۳7۹ :ناشر :نشر نی
•

علوم اعصاب ،علوم تربیتی و مغز :از بستر تا عمل،
تألیف هوارد -جونز ،ترجمه خرازی ،انتشارات

(مترجم) ،ناشر :سنا۱۳۸۴ ،

علینقی

کاربرد روانشناسی در آموزش مدیران ،تألیف دیوید
استات ،ترجمه خرازی ،انتشارات سمت ،چاپ دوم،

ناشر :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی۱۳۸۶ ،

•

مغز یادگیرنده ،تألیف بلیک مور و فریث ،ترجمه
خرازی ،انتشارات سمت.۱۳۸۸ ،

مسئله ،آلیسون گارتن ،کمال خرازی (مترجم)،

•

راهبردهای یادگیری و یادسپاری :مهارتهای
مطالعه در طول برنامه درسی ،مریآن رفوث | لیندا

مرکز نشر دانشگاهی۱۳۸۶ ،

•

راهنمای روانشناسی شناختی و علم شناخت،
علینقی خرازی | نجف علی دولتی ،سال نشر:

دیتزاولر ،النا مسترز ،توماس پرستون ،جواد

•

روانشناسی شناختی ،تألیف رابرت استرنبرگ،

•

روانشناسی شناختی برای معلمان ،جان گالور |

مبانی آموزشوپرورش شناختی ،تألیف خرازی و
تلخابی ،سمت۱۳۹۰ ،

رویس رانینگ | راجر برونینگ | علینقی خرازی |
نیره توکلی ،سال نشر ،۱۳77 :ناشر :مرکز نشر

•

دانشگاهی

مبانی علوم اعصاب شناختی ،تألیف بارس و گیج،
ترجمۀ خرازی ،سمت۱۳۹۳ ،

منبع :ویکیپدیا ،دانشنامۀ آزاد
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ویژگیهای متمایزکننده اختالل نقص توجه بیشفعالی

مقدمه

عبارتند از کوتاه بودن فراخنای توجه و سطوح باالی

یکی از شایعترین اختالالت دوران کودکی که توجه

حواسپرتی که با سن تقویمی و مرحله رشدی کودک

روانشناسان و روانپزشکان را به خود جلب کرده ،اختالل

مطابقت ندارند .در مدرسه ،کودکان مبتال به اختالل نقص

کمبود توجه/بیش فعالی است .عالئم این اختالل حدود

توجه بیشفعالی معموالً در پیروی از دستورات و

سنین  ۲تا  ۴سالگی شروع میشود .از شایعترین

رهنمودها مشکل دارند و به توجه مخصوص (فردی شده)

اختالالت عصبی -رفتاری دوران کودکی است که بخش

از سوی معلمان نیاز دارند .در خانه ،کودکان مبتال بهطور

بزرگی از جمعیت جهان  ۳تا  ۱درصد کودکان را مبتال

فراوان از دستورات و رهنمودهای والدین سرپیچی

کرده است.

میکنند و برای به پایان رساندن تکالیف نسبتاً ساده به

اختالل نقص توجه بیشفعالی/تکانشگری در پنجمین

چندین بار تذکر نیاز است .کودکان مبتال به اختالل نقص

ویراست طبقهبندی تشخیصی آماری اختالالت روانی

توجه بیش فعالی معموالً به صورت تکانشی عمل میکنند،

 DSM-5الگوی پایدار عدم توجه و یا بیش فعالی و

از لحاظ هیجانی بیثبات هستند ،انفجارهای خشم دارند

رفتارهای تکانشی است که شدیدتر و شایعتر از آن است

و زود از کوره در میروند ،تمرکز حواس ندارند و

که معموالً در کودکان با سطح رشد مشابه دیده میشود.

تحریکپذیر هستند.

برای مطرح کردن این تشخیص باید برخی از نشانهها

مطالعات مربوط به بررسی تحولی کارکردهای اجرایی

پیش از  ۱سالگی ظاهر شوند .اختالل باید حداقل در دو

نشان داده که این کارکردها از همان دوران اولیۀ رشد

زمینه وجود داشته باشد و باید عملکرد فرد با توجه به

احتماالً تا پایان سال اول زندگی ظاهر شده و به تدریج

میزان رشد ،در زمینههای اجتماعی ،تحصیلی یا شغلی

رشد میکند و در دو تا پنج سالگی دچار تغییرات بسیار

مختل شده باشد .این اختالل در حضور اختالل فراگیر

مهمی میشود .در حدود  ۱۲سالگی عملکرد کودکان تا

رشد ،اسکیزوفرنی و سایر اختالالت سایکوتیک نباید

حد بسیار زیادی شبیه عملکرد بزرگساالن میشود .رشد

مطرح شود و نیز یک اختالل روانی دیگر ،توجیه بهتری

تکالیف کارکردهای اجرایی در طی دوران کودکی منطبق

برای آن نباشد.

با جهشهای رشدی در لوب پیشانی است.
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کارکردهای اجرایی ساختارهای مهمی هستند که در

شناختی بر توجه و حافظه فعال دانشآموزان با اختالل

کنترل و هدایت رفتار نقش اساسی داشته و برای انطباق

کمتوجهی بیشفعالی اثر مثبت و معناداری داشته است.

و عملکرد موفق در زندگی واقعی اهمیت دارند .این

اعظمی ،طالع پسند ،نظیفی و رحیمیان بوگر (،)۱۳۹5

کارکردها به افراد اجازه میدهند تا تکالیف را آغاز و

در پژوهشی با عنوان آموزش بازداری پاسخ ،توانایی

تکمیل کنند و در مواجهه با چالشها مقاوم باشند؛

برنامهریزی و سرعت پردازش به کودکان مبتال به اختالل

موقعیتهای غیرمنتظره را تشخیص داده و به سرعت

نارسایی توجه/بیشفعالی در مقایسه رویکرد توانبخشی

نقشهها و برنامههای مناسب با موقعیت را طراحی کنند؛

شناختی حرکتی با دارودرمانی به این نتیجه دست یافتند

استرسهای روزانه را مدیریت و مانع بروز رفتارهای

که توانبخشی شناختی حرکتی بهطور معناداری منجر

نامناسب شوند .اصطالح کارکردهای اجرایی به سازهای

به تغییرات مؤثر و پایدار در عملکرد آزمودنیها در

کلی اشاره دارد که در بردارندۀ کارکردهای متعددی مثل

مؤلفههای کارکردهای اجرایی میشود .صراف ،یوسفی،

تصمیمگیری ،برنامهریزی ،بازداری و سازماندهی است

مجلسی و نوری ( ،)۱۳۹۴به بررسی تعیین میزان

که به مهارتهای شناختی عالی مغز نظیر توجه ،حافظۀ

اثربخشی درمان ترکیبی دارودرمانی با متیل فنیدات و

فعال ،زبان ،ادراک و تفکر خالق نیاز دارد.

آموزش مخالفت جویی و عالئم ،مدیریت روانی والدین
چند وجهی بر عملکرد تحصیلی رفتاری کودکان دبستانی

پژوهشها نشان دادهاند که هر گونه نقص در رشد

مبتال به اختالل بیشفعالی/کمبود توجهی پرداختند و

کارکردهای اجرایی میتواند به اختالل در برنامهریزی

به این نتیجه رسیدند که برای افزایش عملکرد تحصیلی

برای شروع و اتمام تکلیف ،به یادسپاری تکالیف ،اختالل

و کاهش عالئم رفتاری درمان ترکیبی دارودرمانی و

حافظه و اختالل یادگیری بیانجامد.

مدیریت چندوجهی والدین مؤثرتر است .پی مکوا ،وانگ

موسی زاده مقدم ،ارجمند نیا ،افروز و غباری بناب

و ویست ( )۲۰۱7به این نتیجه رسیدند که آموزش

( ،)۱۳۹۸به بررسی اثربخشی برنامۀ توانبخشی شناختی

شناختی رایانهای بهعنوان مداخلهای امیدوارکننده برای

مبتنی بر حافظۀ آیندهنگر بر مشکالت رفتاری و حافظۀ

کودکان مبتال به کمبود حافظه کاری میباشد .ساحا،

فعال کودکان با اختالل کاستی توجه بیش فعالی

چاکرابورتی ،موخوپادهیای ،باندهوپادهیای و گووش

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که برنامۀ توانبخشی

( ،)۲۰۱5نیز در پژوهشی با استفاده از نرمافزار

شناختی مبتنی بر حافظۀ آیندهنگر بر مشکالت رفتاری

توانبخشی شناختی کاپیتان الگ به کودکان دارای

و حافظۀ فعال آزمودنیها تأثیر معناداری داشت و باعث

اختالل نقص توجه بیشفعالی و تحلیل دادهها بهبود

بهبود آنها شد .به روز سرچشمه ،عاشوری ،انصاری و

سرعت پردازش ،هماهنگی حرکتی ،توجه پایدار و حافظه

شهیدی ( )۱۳۹۶به پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش

کاری بعد از آموزش را نشان داد .پیپ میر ( ،)۲۰۱5در

شناختی بر میزان توجه و حافظه فعال کودکان با اختالل

پژوهشی به بررسی و مقایسه اثر فعالیتها و تمرینات

کمتوجهی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که آموزش

توانبخشی حرکتی شدید بر روی عملکرد شناختی
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کودکان با/بدون نقص توجه بیشفعالی نشان دادند که

قرعهکشی ،ناحیه  ۳انتخاب شد و از بین کلیه کودکانی

انجام فعالیتهای حرکتی در بهبود کارکردهای اجرایی

که با تشخیص بیشفعالی/کمبود توجه در فاصله زمانی

مغز و نشانههای اختالل نقص توجه بیشفعالی مؤثر

سهماهه اول نیمسال اول تحصیلی  ۹7-۹۶مرکز مشاوره

میباشد.

و خدمات روانشناختی ناحیه  ۳اهواز) هسته مشاوره (
مراجعه نمودند؛ پرسشنامه کانرز اجرا شد و از بین تمامی

توجه به پژوهشهای شناختی و روانپزشکی گوناگون که

این افراد با تشخیص نقص توجه بیشفعالی ،تعداد  ۳۰نفر

به بررسی اثربخشی درمانهای متنوع برای بهبود عالئم

( ۱7دانشآموز دختر و  ۱۳دانشآموز پسر از میان

این اختالل پرداختهاند و یافتههای ناهمخوانی که در این

پایههای دوم تا پنجم ابتدایی( که دارای بیشترین نمره

زمینه به دست آمده است ،الزم است پژوهشهایی صورت

بودند به صورت هدفمند انتخاب شدند .بر اساس پیشنهاد

گیرد تا مشخص شود در گستره تحولهای علمی کنونی،

دالور( )۱۳۸۸حجم نمونه تا حد زیادی به هدف و روش

کدامیک از روی آوردهای درمانی را میتوان برای درمان

تحقیق بستگی دارد .در پژوهشهایی از نوع آزمایشی و

افراد مبتال به اختالل نقص توجه و بیشفعالی مناسبتر،

علی مقایسهای ،حجم نمونه حداقل  ۱5نفر در هر گروه

ثمربخشتر ،پایدارتر و دارای عوارض کمتری دانست از

توصیه میشود .لذا در پژوهش حاضر ۱5نفر از کودکانی

این رو ،هدف پژوهش حاضر مطالعه بررسی تأثیرگذاری

که حداقل به مدت سه ماه از دارودرمانی استفاده کرده

توانبخشی شناختی پس از دارودرمانی بر روی مؤلفههای

بودند به گروه توانبخشی شناختی پس از دارودرمانی

حافظه فعال ،انتقال توجه (کارکردهای اجرایی) و عالئم

)درمان ترکیبی (و ۱5نفر از کودکان نیز بهعنوان گروه

رفتاری میباشد .به همین منظور تالش شده تا بررسی

کنترل در نظر گرفته شدند .برای آزمون فرضیههای

شود که آیا روش توانبخشی شناختی پس از دارودرمانی

پژوهش از تحلیل کواریانس چندمتغیری و تحلیل

بر حافظه فعال ،انتقال توجه و عالئم رفتاری کودکان

کواریانس تک متغیری) در متن مانکووا (و آزمون تعقیبی

دارای اختالل نقص توجه بیشفعالی تأثیر دارد؟

بونفرنی استفاده شد.

روش

ابزارهای پژوهش

روش پژوهش حاضر ،پیشآزمون پسآزمون پیگیری با

آزمون فراخنای ارقام مستقیم (سنجش حافظه

گروه کنترل و از لحاظ هدف ،نوع تحقیق از نوع کاربردی
و از نظر نوع گردآوری اطالعات ،روش پرسشنامه میباشد.

فعال) :این آزمون توسط گاترکول و پیکرینگ طراحی و

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مبتال به

در کودکان  ۲و  ۱ساله با موفقیت اجرا شده است.

اختالل نقص توجه بیشفعالی شهر اهواز بود .گروههای

آزمایشگر ردیفی از اعداد تک رقمی تصادفی را میخواند

نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای

و آزمودنی باید اعداد را به همان ترتیب گفته شده تکرار

تکمرحلهای ،انتخاب شدند .بدین صورت که ابتدا از

کند .ردیف اعداد ابتدا  ۳رقم دارند و به مرور به  ۰رقم

چهار ناحیه آموزشوپرورش شهر اهواز ،بهصورت

میرسند .آزمون زمانی قطع میشود که کودک دو بار
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متوالی یک زنجیره نادرست را تکرار کند .هیچ بازخوردی

استفاده شده است .ضریب پایی حاصل از روش باز آزمایی

در طول آزمون به کودک داده نمیشود .عملکرد آزمودنی

برای سه مرحله آزمون ردیابی رنگی کودکان به ترتیبت

بهعنوان تعداد کل سریهایی که به درستی یادآور شدهاند

 ۰/7۸ ،۰/۸۱و  ۰/۸5به دست آمده است .ضریب آلفای

نمرهگذاری میشود .اعتبار آزمون باز آزمون فراخوانی

کرونباخ نیز  ۰/۸۹به دست آمده که بیانگر همسانی

ارقام  ۰/۸۱است این آزمون همبستگی باالیی با دیگر

درونی آزمون طراحی شده است .در پژوهش حاضر ضریب

مقیاسها مانند توانایی کالمی حافظه کوتاهمدت بینایی

پایایی قسمت ج با استفاده از روش  ۰/۸۶به دست آمد.

و یادگیری کالمی و معنایی دارد و اعتبار آزمون باز آزمون

مقیاس درجهبندی عالئم رفتاری IV-SNAP

آن  ۰/7۱است .در پژوهش حاضر ضریب پایایی با استفاده

(سوانسون ،نوالن و پلهام) :یک مقیاس درجهبندی در

از روش باز آزمایی  ۰/۸۱به دست آمد.

امر تشخیص اختالل نارسا توجه /فزونکنشی است که

آزمون ردیابی کودکان قسمت ج (سنجش انتقال

اولین بار در سال  ۱۹۸۰به کوشش سوانسون ،نوالن ،و

توجه) :آزمون ردیابی بهعنوان یک ابزار عصب

پلهام بر اساس توصیفهای رفتاری اختالل نارسایی توجه

روانشناختی برای ارزیابی عملکردهای اجرایی چون

در سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت

انعطافپذیری شناختی ،توجه و مهار استفاده میشود.

روانی ساخته شد .این پرسشنامه دارای یک مقیاس ۱۸

این آزمون توسط نجاتی ( )۱۳۹۴طراحی و اعتبار یابی

سؤالی است که والدین یا معلمان میتوانند آن را پاسخ

شده است .این آزمون ،آزمونی قلم کاغذی است که از سه

دهند .نه سؤال اول نشانههای رفتاری ریخت غالباً

قسمت الف ب ج تشکیل یافته است .در قسمت ج مانند

بیتوجه و نه سؤال دوم نشانههای رفتاری ریخت غالباً

قسمت الف ،متشکل از شمارههای  ۱تا  ۲5قرار گرفته در

فزونکنش /تکانش گری را میسنجند و در نهایت تمام

دایرههای ساده با زمینه سفید است .تفاوت موجود بین

 ۱۱سؤال برای شناسایی ریخت ترکیبی طراحی شده

آن بخش از آزمون و بخش الف در وجود دایرههای اضافی

است .نقطه برش در کل مقیاس و هر کدام از خرده

به عنوان محرک مزاحم است که اشکال مختلفی چون

مقیاسهای نارسا توجه و فزونکنشی را به ترتیب ،۲/۰۸

ستاره یا اشکال هندسی خاص در آنها رسم شده است.

 ۲/۱۰و  ۲/۳7گزارش کردهاند .این پرسشنامه از یک

در این مرحله نیز از آزمودنی خواسته میشود تا با حداکثر

طیف چهار امتیازی تشکیل شده است که به ترتیب با کد

سرعت ممکن و بدون توجه به این محرکهای مزاحم

 ،۰یک ،دو ،و سه نمرهگذاری میشوند .شیوه نمرهگذاری

شمارههای  ۱تا  ۲5را بهطور متوالی و به شکل صعودی

آن به این صورت است که نمرات هر زیر ریخت با هم

به هم وصل کند .زمانی که آزمودنی دچار اشتباه شد از

جمع شده و تقسیم بر نه (تعداد سؤاالت هر زیر ریخت)

او خواسته میشود آن اشتباه را تصحیح کرده و ادامه کار

میشوند .در صورتی که افراد نمره برش را کسب کرده

را انجام دهد .در پایان زمان انجام کار محاسبه میشود.

باشند با اختالل نارسا توجه/فزون کنشی شناخته

در ضریب پایایی این آزمون در پژوهش نجاتی از ضریب

میشوند .ضریب اعتبار این آزمون (فرم معلمان) بر اساس
روش باز آزمایی  ،۰/۸۸بر اساس روش آلفای کرونباخ

همبستگی آزمون باز آزمایی و ضریب آلفای کرونباخ
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 ،۰/۹5بر اساس روش دو نیمه کردن  ۰/7۳و روایی

گرفتند .پس از گذشت یک ماه و نیم از پایان آخرین

مالکی آن  ۰/55گزارش شده است .در پژوهش حاضر

جلسه آموزشی نیز مرحله پیگیری اجرا گردید .معیار ورود

ضریب پایایی در نقص توجه با استفاده از روش باز آزمایی

به این پژوهش برای گروههای نمونه عبارت بود از داشتن

 ۰/7۰به دست آمد .همچنین ضریب پایایی در بیش

حداقل سن  ۱سال ،عدم ابتال به اختالالت یادگیری و

فعالی  ۰/7۴به دست آمد.

عقبماندگی ذهنی و مصرف مستمر دارو برای گروه
آزمایش ،همچنین معیارهای خروج نیز عبارت بود از

بسته توانبخشی شناختی کرتکس :این بسته

اینکه در صورتی که گروه آزمایش در حین اجرای

توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت ساختار ۱۲

پژوهش به هر علتی مصرف دارو را ترک کنند واجد خروج

جلسهای دارد و توسط ناجیان و نجاتی ( )۱۳۹۶بهعنوان

از ادامه پژوهش میشدند.

ابزاری بومی جهت درمان و توانبخشی اختالالت مختلف
از جمله اختالل نقص توجه بیشفعالی تهیه و ساخته

آموزش و تمرینات بدین صورت بود که در هر جلسه با

شده است و شامل تمرینهای حرکتی نیازمند شناخت

مرور بر مطالب و تکالیف جلسه قبل آغاز میشد؛ سپس

جهت تقویت توجه ،حافظه کاری ،کنترل مهاری و

پژوهشگر ،جلسه توانبخشی شناختی را شروع کرده و در

انعطافپذیری شناختی میباشد .در هر جلسه تمامی

پایان هر جلسه به دانشآموزان ،تمریناتی در رابطه با آن

تمرینات حرکتی با اهداف کسب مهارتهای توجه

جلسه داده میشد که در بیرون از مدرسه و مرکز مشاوره

انتخابی ،توجه پایدار ،انتقال توجه ،حافظه کاری ،کنترل

آن تکالیف را انجام دهند .سپس در جلسه بعدی آنها

مهاری و انعطافپذیری شناختی ارائه میشوند و در

مورد ارزیابی و بررسی قرار میگرفتند.

صورت کسب مهارت توسط کودک در زمینه هر کدام از

جدول خالصه جلسات مداخله بر اساس برنامه توانبخشی

تمرینات ،نوع و شکل تمرین مورد نظر با حفظ هدف

شناختی کرتکس ناجیان و نجاتی

تغییر مییابد و به تدریج متنوعتر و مشکلتر خواهد شد.

جلسههای

جهت اجرای پژوهش پس از مراجعه به اداره
آموزشوپرورش و کسب مجوزهای الزمه ،دانشآموزان

تمرین حرکتی توجه انتخابی ،تمرین حرکتی توجه

اول

پایدار ،تمرین حرکتی حافظه کاری،

تا چهارم

تمرین حرکتی انتقال توجه و تمرین حرکتی توجه
تقسیم شده.

مورد پژوهش انتخاب شده و آنها در گروه کنترل و

جلسههای

تمرین حرکتی توجه انتخابی ،تمرین حرکتی توجه پایدار،
تمرین حرکتی انتقال توجه ،تمرین
حرکتی حافظه کاری ،تمرین حرکتی کنترل مهاری ومرین
حرکتی توجه تقسیم شده.

جلسههای

تمرین حرکتی توجه پایدار ،تمرین حرکتی کنترل مهاری و
تمرین حرکتی توجه تقسیم
شده.

پنجم

آزمایش جایدهی شدند .در مرحله بعدی از گروههای

تا هشتم

پژوهش پیشآزمون به عمل آمد و سپس گروه آزمایش
تحت برنامه توانبخشی شناختی (دوازده جلسه و در هر

نهم

هفته دو جلسه توانبخشی  ۴5دقیقهای) به صورت دو

تا دوازدهم

نفره در مدارس و مرکز مشاوره ناحیه  ۳اهواز قرار گرفتند
و پس از آخرین جلسه مداخله نیز مورد پسآزمون قرار
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الزم به ذکر است که با تشخیص درمانگر و با هدف ارتقا

کوتاهمدت بوده و صرفاً تا زمانی که بیمار در حال استفاده

توانمندیهای آزمودنی و با توجه به ضعف کودک در

از دارو میباشد پایدار هستند و پس از قطع دارو ،عالئم

تمرینات مختلف انجام شده در جلسههای قبلی ،در چهار

اختالل مجدداً تا حد زیادی برگشت میکنند استفاده از

جلسه نهایی تمرینات نقاط ضعف آزمودنی بررسی و

خدمات توانبخشی و باألخص توانبخشی شناختی

تمرینات تکراری و تکمیلی به تمرینات این جلسات

میتواند نواحی و کارکردهای آسیبدیده مغز را به صورت

افزوده شد.

پایدارتر ترمیم نماید .مطابق با گفته نجارزادگان ()۱۳۹5
هدف از توانبخشی شناختی تقویت و یا تثبیت مجدد

نتیجهگیری

الگوهای رفتاری پیشین و نیز تثبیت الگوهای رفتاری

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی

جدید برای انجام فعالیت یا ارائه مکانیسمهای شناختی

پس از دارودرمانی بر حافظه فعال ،انتقال توجه و عالئم

جهت جبران عملکردهای آسیبدیده سیستم عصبی

رفتاری کودکان مبتال به اختالل نقص توجه بیش فعالی

است که در این پژوهش ممکن است به علت عوارض دارو

شهر اهواز بود که در آن سعی شد با استفاده از برنامههای

یا تکمیل اثرات مثبت دارو استفاده از توانبخشی

توانبخشی شناختی و مصرف دارو میزان اثربخشی این

شناختی لزوم مییابد و نتایج نشان دادند که زمانی دارو

درمان به صورت توأماً در کودکان مبتال به اختالل نقص

درمانی و خدمات توانبخشی شناختی در کنار یکدیگر

توجه بیش فعالی مورد بررسی قرار گیرد .کودکانی که

مورد استفاده قرار گیرند عملکرد فرد در کارکردهای

تحت برنامه توانبخشی شناختی پس از دارو درمانی قرار

اجرایی بهتر شده و از شدت عالئم رفتاری کودکان مبتال

گرفتند به علت اینکه از درمان ترکیبی استفاده نموده و

به اختالل نقص توجه بیشفعالی کاسته میشود.

از مزایای مختلف آن بهرهمند شدند به نسبت گروه گواه

همانطور که در پژوهشهای قبل مشخص شد؛ زمانی که

که تحت هیچگونه مداخلهای قرار نگرفتند؛ نمرات بهتری

از روش دارو درمانی به صورت مجزا و به تنهایی استفاده

کسب نموده و روند درمانی آنها موفقیتآمیز شد.

شود از اثرات مثبت آن به مراتب کاسته شده و پایداری

بهعبارتیدیگر در گروه توانبخشی شناختی پس از

اثرات نیز کاهش پیدا میکند .اما زمانی که این روشهای

دارودرمانی ،کودکان مبتال پس از گذراندن یک دوره

درمانی به صورت مجزا و تکی اجرا شود از اثرات مثبت

مصرف دارو ،از خدمات توانبخشی شناختی نیز بهرهمند

آن به مراتب کاسته شده و سرعت و روند بهبودی نیز

شدند؛ داروها با تأثیرگذاری بر نواحی مختلف مغزی از

کاهش پیدا میکند .لذا نتایج حاصل با یافتههای برخی

جمله لوب فرونتال باعث گردید که کودکان مبتال مقداری

از پژوهشهای انجام گرفته اعظمی و همکاران ،صراف و

بر رفتار خود کنترل بیشتری داشته باشند و در جلسههای

همکاران ،حکیم جوادی و همکاران ،نجارزادگان و

توانبخشی با دقت بیشتری به اجرای تمرینهای مربوطه

همکاران ،سهرابی ،پی مکوا ،وانگ و ویست ،ساحا و

بپردازند .همچنین الزم به توضیح است از آنجایی که دارو

همکاران پیپمیر و همکاران ،هماهنگ و همسو میباشد.

عوارض و مضرات خاص خودش را دارد و اثرات دارو

نتایج پژوهش نشان دادند توانبخشی شناختی پس از
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دارودرمانی بر حافظه فعال ،انتقال توجه و عالئم رفتاری

توانبخشی شناختی برخوردار گردند تا میزان تأثیر آن

(نقص توجه و بیش فعالی) دارای تأثیرات مثبت بودند؛

بیشتر و پایدارتر باشد و بتوانند در جلسههای توانبخشی

بهطوری که کودکان مبتال به این اختالل پس از قرار

تمرکز بیشتری برای اجرای تمرینات داشته باشند .از

گرفتن در جلسههای درمانی توانبخشی شناختی پس از

سویی دیگر از آن جایی که درمان ترکیبی توانبخشی

دوره دارودرمانی (ترکیبی) در مؤلفههای حافظه فعال،

شناختی پس از دارو درمانی در این پژوهش دارای

انتقال توجه ،انعطافپذیری شناختی و عالئم رفتاری

تأثیرات مثبت و پایداری میباشد پیشنهاد میگردد سایر

(نقص توجه و بیشفعالی) بهبود یافتند .بنابر نظر شریعتی

پژوهشگران از روشهای درمانی شناختی رفتاری دیگری

و نجاتی ( ،)۱۳۹۴حافظه فعال مجموعهای از

در کنار دارودرمانی استفاده کنند تا میزان تأثیرات آن

فرآیندهاست که به فرد اجازه میدهد تا زمان بهکارگیری

روشها نیز مشخص گردد .پیشنهاد پژوهشی دیگری که

اطالعات و یا رمزگردانی آنها را در ذهن نگه دارد که

میتوان در این مورد بیان داشت این است که پژوهشگران

دسترسی فوری به آنها امکانپذیر باشد؛ پس از برگزاری

بعدی به بررسی میزان اثربخشی این روش درمانی با دوره

جلسههای درمانی میزان حافظه فعال کودکان افزایش

پیگیری طوالنیتری مبادرت ورزند تا میزان تداوم آن با

پیدا کرد .همچنین انتقال توجه یکی از انواع توجه در

گذشت زمان طوالنیتری نیز به دست آید.

سطوح توجهی سلبرگ و متیر ( )۲۰۰۱است و از جمله
کارکردهای شناختی است که به کندن توجه از یک
محرک و انتقال توجه به محرک جدید اطالق میگردد

برگرفته از مقالۀ

که پس از اجرای درمان توانبخشی شناختی و انجام
تکالیف تخصصی مربوطه ،بهبود یافت .از محدودیتهای

سیدمحمدی ،سیدحمیدرضا؛ احتشامزاده ،پروین؛

این پژوهش میتوان به کم بودن پیشینههای داخلی و

حافظی ،فریبا؛ پاشا ،رضا و مکوندی ،بهنام ()۱۳۹۸

خارجی که در زمینه توانبخشی شناختی بر روی کودکان

اثربخشی توانبخشیشناختی پس از دارودرمانی بر

مبتال به اختالل نقص توجه بیش فعالی و عدم دسترسی

حافظه فعال ،انتقال توجه و عالئم رفتاری کودکان

به نرمافزارهایی جهت سنجش مؤلفههای مورد پژوهش

مبتال به اختالل  ADHDشهر اهواز .فصلنامه پژوهش

نام برد .همچنین با توجه به تأثیرات مثبت برنامه

های نوین روانشناختی.۱۳۸-۱۲۱ ,)55(۱۴ ,

توانبخشی شناختی کرتکس بر روی حافظه فعال و
انتقال توجه دانشآموزان مبتال به اختالل ADHD
پیشنهاد میگردد که مراکز مشاوره و مشاورین مدارس از
این روش درمانی استفاده نمایند؛ البته زمانی این
تأثیرگذاری بیشتر است که ابتدا کودکان مدتی تحت
درمان دارویی قرار بگیرند و بعد از آن از خدمات
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▪

کاهش در اکتساب یک  CRدر نتیجۀ اینکه قبالً با

اثر ناکامی

یک  CSحضور داشته است.

)Frustralion effect (FE

▪ قانون اثر

نیروی فزاینده پاسخها به دنبال عدم تقویت .برای
مثال ،معلوم شده که موشها پس از یک دوره تقویت

Low of effect

نشدن سریعتر میدوند تا پس از تقویت شدن.

قانونی که میگوید نیرومندی پیوند تحت تأثیر

▪ اثر کرسپی

پیامدهای پاسخ قرار دارد .ثرندایک پیش از ،۱۹۳۰
بر این باور بود که پیامدهای لذتبخش پیوند را

Crespl effect

نیرومند میسازد و پیامدهای آزاردهنده آن را ضعیف

ایجاد تغییر سریع در سطح عملکرد با ایجاد تغییر در

میکند .اما پس از  ۱۹۳او معتقد شد که تنها

مقدار تقویت.

پیامدهای لذتبخش بر نیرومندی پیوند بین محرک

▪ اثر گارسیا

و پاسخ تأثیر دارد.
▪ اثر نوسان

Garcia effect
نامی که به این مشاهده داده شده است که حیوانها

)Oscillation effect (SOR

به سادگی نسبت به مزه احساس بیزاری میکنند و

یک «توان بازدارنده» که برخالف بروز پاسخ شرطی

این امر با چندین اصل شرطیسازی کالسیک در

عمل میکند و مقدار آن از لحظهای به لحظه دیگر

تناقض آشکار قرار دارد.

تغییر مینماید .مقادیر  SORپراکندگی بهنجار دارند

▪ اثر بازداری مکنون

و بنابراین مقداری که در لحظۀ معین ظاهر میشود
میتواند بزرگ یا کوچک باشد اما به احتمال زیاد نه

Iatend inhibition effect

خیلی زیاد و نه خیلی کم خواهد بود.
40

یک  CRخاموش شده در محیطی متفاوت با

▪ اثر تقویت سهمی

محیطی که در آن یاد گرفته شده دوباره ظاهر

(partial reinforcement effect )PRE

میشود ،مشروط بر اینکه ارگانیسم به محیط

این واقعیت که پاسخی که تنها بعضی وقتها تقویت

یادگیری اصلی بازگردانده شود.

میشده از پاسخی که همواره تقویت دریافت میکرده

▪ گسترش اثر

است دیرتر خاموش میگردد.

Spread of effect

▪ اثر چملون

این مشاهده که تقویت نه تنها پاسخی را که موجب

Chameleon effect

تقویت شده نیرومند میکند بلکه پاسخهای مجاور را

تقلید کورکورانه از حالت بدن ،بیانات چهرهای ،و سایر

نیز تقویت میکند.

رفتارهای فرد دیگر.

▪ اثر زایگارنیک

▪ اثر یادگیری افزایی

Zeigarnik effect

Reminiscence effect

تکالیف ناقص یا ناکامل ،در مقایسه با تکالیف کامل،

بهبود عملکرد در یک مهارت به دنبال یک دورۀ

برای مدت طوالنیتری در حافظه میمانند.

استراحت بعد از قطع تمرین.
▪ اثر نوشدن

منبع :مقدمهای بر نظریههای یادگیری اُلسون (ترجمه علی اکبر سیف)

Renewal effect
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پژوهشگر :اسماعیل شیری ،دانشآموخته دکتری ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادان راهنما :دکتر حمیدرضا پوراعتماد و دکتر جلیل فتح آبادی
استاد مشاور :محمد نریمانی
چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی اولویت رفتارهای اضافه بر کمبودهای رفتاری در طرح درمان کودکان دارای اختالل
طیف اتیسم و تدوین و کارآزمایی برنامه خانواده محور مدیریت رفتارهای اضافه اتیسم طراحی شد .جهت تحقق
این هدف ،این پژوهش در دو بخش صورت گرفت .در بخش اول برنامه خانواده-محور مدیریت رفتارهای اضافه
اتیسم ،تدوین شد و در مطالعه مقدماتی بر روی  ۳والد دارای کودک مبتال به اتیسم مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج مطالعه مقدماتی نشان داد این برنامه بر کاهش رفتارهای اضافه رده پایین چون رفتار کلیشهای،
رفتار خود جرحی ،بیقراری ،بیش فعالی ،پژواک گویی و رده باال چون رفتار وسواسی ،رفتار آیینی ،رفتار یکنواختی،
رفتار محدود در کودکان دارای اتیسم مؤثر است .همچنین مطالعه مقدماتی نشان داد این برنامه قابلیت اجرایی و
امکان سنجی را دارد .درنهایت بر اساس بازخوردهای والدین و انجام اصالحات ،نسخه نهایی برنامه خانواده محور
مدیریت رفتارهای اضافه اتیسم تهیه شد .در بخش دوم ،اولویت قرار دادن رفتارهای اضافه بر کمبودهای رفتاری
در طرح درمان کودکان دارای اختالل طیف اتیسم بررسی شد .در این بخش مطالعه روش پژوهش ،کمی از نوع
نیمه-آزمایشی و از نوع طرح افزایشی/سازنده بود .جهت حصول به این هدف با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترس ۲۱ ،والد در گروه آزمایش ابتدا به مدت  ۲ماه برنامه خانوادهمحور مدیریت رفتارهای اضافه اتیسم و سپس
به مدت  5ماه درمان تحلیل رفتار کاربردی کالسیک (روش لوواس) را دریافت کردند درحالیکه  ۲۰والد در گروه
مقایسه کالً به مدت  7ماه درمان تحلیل رفتار کاربردی کالسیک (روش لوواس) را دریافت کردند .هر دو گروه در
سه نوبت پیشآزمون ،پسآزمون  ۲( ۱ماه بعد از شروع درمان) و پسآزمون ( ۲بعد از اتمام درمان) ،با ابزارهای
چکلیست رفتار ناهنجار ،پرسشنامه تجدیدنظر شده رفتارهای تکراری ،شاخص تداخل رفتار اضافه ،پرسشنامه
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گارز ،سیاهه ارزیابی درمان اتیسم ،آزمون هوش استنفورد -بینه ،پرسشنامه کنشهای اجرایی پیشدبستانی،
پرسشنامه رابطه والد-کودک ،پرسشنامه خوداثرمندی والدگری و فهرست نگرش به درمان برای سنجش تغییرات
ارزیابی شدند .دادهها با استفاده از روشهای تحلیل واریانس آمیخته ساده ،آزمون فیشر ،آزمون فریدمن و تی
مستقل تحلیل شدند .یافتهها :یافتههای این مطالعه در قالب تأثیرات اولیه و ثانویه مورد بررسی قرار گرفت .تأثیرات
اولیه نشان داد گروه آزمایش (اولویت مواجهه رفتارهای اضافه) در رفتارهای اضافه رده پایین و باال و شاخص تداخل
رفتار اضافه کاهش معناداری داشتند درحالیکه گروه مقایسه تغییری در رفتارهای اضافه و شاخص تداخل رفتار
اضافه نداشتند .به عالوه ،گروه آزمایش نسبت به گروه مقایسه در کمبودهای رفتاری چون برقراری ارتباطات،
تعامالت اجتماعی و کنشهای اجرایی چون بازداری و انعطافپذیری شناختی گروه آزمایش (اولویت مواجهه
رفتارهای اضافه) نسبت به گروه مقایسه بهبود بیشتری نشان دادند .در مورد تأثیرات ثانویه نیز نتایج نشان داد که
گروه آزمایش نسبت به گروه مقایسه ،در رابطه والد-کودک و خودکارآمدی والدین بهبود بیشتری داشتند .همچنین
نتایج نشان داد والدین گروه آزمایش نسبت به گروه مقایسه ،رضایت از درمان بیشتری دارند .در مدلهای جامع
درمانی چون روش لوواس در اختالل اتیسم تمرکز اصلی بر کمبودهای رفتاری است و علیرغم تأثیرات منفی
رفتارهای اضافه ،این رفتارها در برنامه درمانی اولویت بعدی درمان بوده یا مورد تمرکز درمانی قرار نمیگیرند .با
توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود در طرح درمان کودکان دارای اتیسم ،اولویت درمان از تقدم کمبودهای
رفتاری به رفتارهای اضافه تغییر یابد .همچنین با توجه به نبود مداخالت درمانی مناسب در مداخالت رفتاری
فشرده زودهنگام چون روش لوواس در مورد رفتارهای اضافه و با توجه به نقش والدین در درمان رفتارهای اضافه
پیشنهاد میشود برنامه خانواده محور مدیریت رفتارهای اضافه اتیسم که منطبق با فرهنگ خانوادههای ایرانی
طراحی شده است به عنوان گزینه اولیه درمان زودهنگام رفتارهای اضافه به مدلهای جامع درمانی در کودکان
دارای اتیسم چون روش لوواس با هدف استمرار و تعمیم درمان در کنار درمانهای مرکزمحور ،در قالب درمانهای
خانواده محور اضافه گردد.

کلید واژگان :اتیسم ،درمان خانوادهمحور
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❖ « ریسرچ گیت( :شبکه تبادل اطالعات علمی)»
researchgate.net
ریسرچ گیت به شکل شبکهی اجتماعی طراحی شده است .شما میتوانید در این سایت عضو شوید و با گروه
عظیمی از محققان در زمینههای مختلف ارتباط برقرار کنید .مقالهای را درخواست کنید و سؤاالت علمی خود را
بپرسید و یا حتی نوشتههای خود را با این افراد به اشتراک بگذارید .طبق آمار منتشر شده این سایت یکی از
بزرگترین شبکههای اجتماعی دانشگاهی از نظر تعداد کاربران فعال به شمار میآید.

❖ «سیویلیکا»
civilica.com
یک دایره المعارف تخصصی برای کلیه رشتههای علوم است که هدف از راهاندازی آن ،ایجاد بستری مناسب جهت
جلوگیری از پراکنده شدن نتایج تحقیقها و مطالعات محققان و دانشمندان ایرانی است .تحقیقاتی که بدون شک
سرمایه کشور هستند .چرا که در دسترس بودن کلیه کارهای قبلی به صورت یک مجموعه که با چند دکمه
میتوانید به آنها دسترسی داشته باشید ،جلوی بسیاری از دوبارهکاریها را خواهد گرفت و مطمئناً ابزاری قدرتمند
برای داوران مقاالت کنفرانسهای آتی ،و نیز دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی که در پی انجام پایاننامه خود
هستند ،خواهد بود .و البته یکی از بزرگترین دستاوردهای این پایگاه در هم شکستن تمرکزگرایی و از بین بردن
مرزهای جغرافیایی و فواصل برای دسترسی به اطالعات و دانش میباشد.
این سایت دسترسی به آخرین تولیدات علمی کشور را ارائه مینمایید.
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مبارزه نوجوانان با عادتهای فکری منفی

روانشناسی خانواده ،عشق و ازدواج (مدیریت
خانواده)

مؤلف:
کاراپتیان

ماری
آلوورد،

آنه مک گراث
مؤلف:

دکتر
مترجمان:

رمضان حسنزاده

دکتر

حسین زارع و دکتر
ناشر :ساواالن

سوسن علیزاده فرد
ناشر :ارجمند

موضوع کتاب حاضر ،روانشناسی خانواده ،عشق و

این کتاب با تأکید بر شناخت عادتهای منفی

ازدواج است .به عالوه در بخش چهارم کتاب به

نوجوانان و بزرگساالن به ارائه راههای حل عملی

مبحث جدید«مدیریت خانواده» ،پرداخته شده است.

برای غلبه ،بر عادتهای منفی میپردازد .این کتاب

تأکید کتاب بیشتر بر جنبههای کاربردی است.

به  ۱۲عادت اشتباه که اغلب نوجوانان را ،از دستیابی

ازدواج از مهمترین تصمیمگیریها در زندگی هر

به شادی و موفقیت باز میدارد ،میپردازد .وقتی با

فردی است .مطالعۀ روابط زوجین به روشن شدن

این عادتهای غلط درگیر شوید ،دست به تحریف

چهارچوبهای ساختاری که روابط زوج در آن شکل

واقعیت زده و حال بدی پیدا میکنید .کتاب حاضر

میگیرد کمک میکند.

کمک میکند تا به شیوهای یاری بخش و مثبت فکر
کرده و اعتمادبهنفس کافی را برای زندگی واقعی و
شاد کسب کنید.
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عنوان همایش
چهارمین همایش ملی روانشناسی
تربیتی شناختی

زمان برگزاری

مکان برگزاری

 ۲۹بهمن ۱۳۹۸

دانشگاه الزهرا
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عنوان همایش

مکان برگزاری

زمان برگزاری

دومین کنگره بینالمللی
«آموزش و سالمت کودکان پیش

 ۲0-۲۳خرداد ۱۳۹۹

از دبستان؛ با تأکید بر خانواده»

دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

سایت همایش

ec-he.ir

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

بیمارستان میالد

اعالم خواهد شد

ipa-net.ir

گسترهی زندگی
هفدهمین همایش انجمن
مطالعات برنامه درسی ایران

دانشکده روانشناسی

اعالم خواهد شد

دانشگاه تهران

cms.icsa.org.ir

دومین کنفرانس ملی یافتههای
نوین یاددهی-یادگیری در دوره

استان هرمزگان

اعالم خواهد شد

educationconf.ir

ابتدایی
اولین همایش ملی برنامه درسی
و اشتغال
اولین کنگره ملی مشاوره
توانبخشی ایران
دوازدهمین همایش ملی آموزش
با رویکرد آموزش در هزاره سوم
ششمین همایش بینالمللی
روانشناسی مدرسه

دانشگاه فردوسی مشهد

اعالم خواهد شد

دانشگاه علوم بهزیستی و

اعالم خواهد شد

توانبخشی
دانشگاه تربیت دبیر

 ۲۲خرداد ۱۳۹۹

شهید رجایی
دانشگاه الزهرا

 ۱۳و  ۱۲مهر

confce.um.ac.ir

uswr.ac.ir
12nce.Sru.ac.ir

sp.iepaconf.ir

✓ به استحضار میرساند ،با توجه به شیوع ویروس کرونا و تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر تعطیلی
دانشگاهها و تعویق تمامی همایشها و کنفرانس ،همایشهای فوق به زمان دیگری موکول شدند .الزم به
ذکر است ،زمان جدید برگزاری همایشها در سایتهای مربوطه متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.
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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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سومین همایش سالیانهی انجمن علمی

محورهای همایش

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-
یادگیری در دوره ابتدایی

محورهای همایش

▪ 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

اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران

آسیبهای نوپدید در حیطه مشاوره
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 (
محورهای همایش

مراقبت از مراقبتکنندگان)

▪ 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 📆 بهار

مدرس 👤

۱۳۹۹
فرزندپروری و ارتقاء هوش هیجانی کودکان

 ۳اردیبهشت

دکتر سارا گودرزی

آموزش مهارت ارتباط موثر و جرات مندی به کودک

 ۵اردیبهشت

دکتر سارا گودرزی

و نوجوان
تشخیص و درمان اختالل یادگیری

 ۸اردیبهشت

دکتر کامبیز کامکاری

مداخالت شناختی رفتاری اختالل استرس پس از

 ۹اردیبهشت

دکتر سارا گودرزی

سانحه در کودکان
آموزش مهارت حل مسئله به کودکان

 ۱0اردیبهشت

دکتر شیوندی

درمان شناختی رفتاری وسواس فکری

 ۹اردیبهشت

دکتر حسن حمید پور

درمان شناختی رفتاری حسادت بیمارگونه

 ۱۲اردیبهشت

دکتر حسن حمید پور

درمان شناختی رفتاری وسواس فکری

 ۱۱اردیبهشت

دکتر حسن حمید پور

تقویت توجه و تمرکز در کودکان مبتال به ADHD

 ۱۳اردیبهشت

دکتر جلیلی

بازیابی عشق در روابط عاطفی

 ۱۴اردیبهشت

دکتر سید علی قاسمی

فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی

 ۱۵اردیبهشت

دکتر سارا گودرزی

مداخالت شناختی رفتاری در اختالل وسواس

 ۱6اردیبهشت

دکتر سارا گودرزی

کودکان
بازی درمانی کودک محور

 ۱۸و  ۱۹اردیبهشت

دکتر سارا گودرزی

درمان شناختی رفتاری وحشتزدگی

اردیبهشت

دکتر حسن حمید پور

درمان شناختی رفتاری اهمال کاری

اردیبهشت

دکتر حسن حمید پور
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تربیت جنسی کودک

 ۲۱اردیبهشت

دکتر سوده مرتضاییفر

آسیب شناسی اختالالت شایع دوران کودک

 ۳۱اردیبهشت و  ۲خرداد

دکتر سارا گودرزی

تکنیکهای ارتباطی در روان درمانی کودکان

 6خرداد

دکتر سوده مرتضاییفر

 6خرداد

دکتر اسماعیل سعدی پور

شناخت و راهبرهای درمانی اوتیسم

 7خرداد

دکتر منیره عزیزی

بهبود یادگیری و تقویت حافظه فعال در کودکان

 ۸خرداد

دکتر فاطمه جلیلی

مشاوره پیش از ازدواج

مبتال اختالالت یادگیری
مثلث سازی در روابط عاطفی

 ۹خرداد

دکترعلی قاسمی

فرزندپروری با رویکرد تحولی در کودکان زیر ۳

 ۱0خرداد

دکتر کامران شیوندی

سال
تیپهای شخصیتی و سبکهای مهرورزی زوجین

 ۱۱خرداد

دکتر مرتضی حاجی بابایی

مدیریت زندگی با تئوری انتخاب

 ۲6 ،۲۱ ،۱۹ ،۱۴ ،۱۲و ۲۸

دکتر سید علی قاسمی

خرداد
درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی

 ۱۵خرداد

دکتر حسن حمید پور

تکنیکهای شناخت درمانی

 ۱6خرداد

دکتر حسن حمید پور

درمان اضطراب کودکان

 ۱۹خرداد

دکتر سارا گودرزی

بازی درمانی شناختی رفتاری

 ۲۲و  ۲۳خرداد

دکتر سارا گودرزی

مداخله در افسردگی کودکان

 ۲6خرداد

دکتر سارا گودرزی
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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:
 )۱تصویر شناسنامه یا تصویر کارت ملی ( به صورت اسکن شده با حجم کمتر از  ۲۰۰کیلوبایت )
 )۲عکس پرسنلی ( با فرمت  jpgو حجم کمتر از  ۲۰۰کیلوبایت )
 )۳تکمیل فرم عضویت
 )۴تصویر آخرین مدرک تحصیلی ( به صورت اسکن شده حجم کمتر از  ۲۰۰کیلوبایت )
 )5تصویر 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

 ۱5۰,۰۰۰تومان

افراد دارای کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی تربیتی

عضویت وابسته

 ۱۰۰,۰۰۰تومان

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

عضویت

 5۰,۰۰۰تومان

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.
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