
 
 

 برگزار شد » سمت«نكوداشت دكتر دادستان در 

از يك عمر فعالیت علمي بانوي فرھیختـه، اســتاد دكـتر دادسـتان طـي       » سمت«
 .مراسمي تقدير كرد

ھم                       ھده دار بـود، دوازد مي آن را دكـتر رضـا پورحسـین ع اين برنامه كه دبیري عل
 بـــه منظـــور قـــدرداني از خـــدمات علمـــي مـــدير گـــروه        ١٣٨٦ارديبھشـــت مـــاه 

قاالتي در                   . شـد   برگـزار    » سـمت «شناسي    روان سبت مجموعـه م ین منا بـه ھم
بــه عـالوه  . شناسـي تـدوين و بـه جامعــه علمــي كشـور عرضــه شـد             عرصــه روان  

نوان                          با ع نیز  يرخ دادسـتان   مقالـه در روان     ١٨تعدادي از مقـاالت علمـي دكـتر پر
 . شناسي به چاپ رسید

 كتابھاي منتشره ھمراه با فھرست و چكیده مقاالت 

 گزارش تصويري نكوداشت دكتر دادستان 
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 نكوداشت پژوھشگر و استاد، دكتر پريرخ دادستان برگزار شد

نكوداشت پژوھشگر و دانشمند فرھیخته دكتر پريرخ دادسـتان اسـتاد برجسـته                    "
كز تحقیـق و                       شناسي، ھم  رشته روان  زمان با گرامیداشت روز معلم بـه ھمـت مر

 ".برگزار شد» سمت«توسعه علوم انساني 
یس                      ١٢اين مراسم در تاريخ       كتر احمـدي رئ ضور د ، »سـمت « ارديبھشـت و بـا ح

مقام، دكتر سعیدي معاون پژوھشي، دكتر رضا پورحسین دبیـر                 دكتر مرقاتي قائم   
پــور و جمعــي از ديگــر     علمــي نكوداشــت، دكــتر شــريعتمداري، دكــتر قیصــر امیــن        

پا                            ستان بر يد دكـتر داد استادان و پژوھشگران، دوستان و دانشجويان قديم و جد
ــام علمــي و                 ــاي برجســته و مق ــر ويژگیھ ــه ذك ــدام از ســخنرانان ب ــر ك شــد و ھ

 .شخصیتي دكتر دادستان پرداختند

 تجسم فرھنگ معلمي

اگر قرار باشـد روزي       : "در تجلیل از مقام معلم گفت     » سمت«دكتر احمدي رئیس   
یچ جايگـاه و مقامـي         . گـزينم  دوباره به دنیا بیايم، كـاري غـیر از معلمـي برنمـي               ھ

كند و چه      تواند ارزش معلمي را داشته باشد چرا كه معلم انسان تربیت مي                       نمي
مي      . ھنري بھتر از اين      ست و چنـد           . كنـد   آدمي با معلم خود زنـدگي  مروز كـه بی ا

گذرد، من اين احساس را دارم كـه بـا             سال از رحلت مرحوم عالمه طباطبايي مي          
رفتار معلم فقط به سخن گفتن او نیسـت بلكـه           . كنم ايشان ھستم و زندگي مي  

خود                . ظاھر، برخورد، لبخند و تكلم معلم ھم مھـم اسـت                 با رفتــار  مي  گاھي آد
 ".دھد چیزي را آموزش مي

عضو شوراي عالي انقالب فرھنگي در مورد ويژگیھاي شخصیتي دكـتر دادسـتان                    
شناسي را در تربیت         در چند سالي كه ايشان مسئولیت رشته روان              : "توضیح داد 

. اند اند به حق خدمات بسیاري به جامعه علمي ارائه داده          مدرس به عھده داشته
حوزه و دانشـگاه اسـت                    . اين بزرگوار مصداق بارزي از تجسم فرھنـگ معلمـي در 

طالب روان                 براي  تدريس كـرده         سالھا از تھران به قم رفته و  سي  در .  اسـت    شنا
ند و       آنجا ھمه از علم و ادب، برخورد، تواضع و ھنر تعلیم ايشان داستانھا مي                   گفت

به ھـدف نكوداشـت و تجلیـل مقـام                      . گـزار بودنـد     بسیار سپاس   ھم  ايـن مراسـم 
ــا شــده و بســیار خرســنديم كــه مــي    بینیــم جمــع انبوھــي از  علمــي ايشــان برپ

شان از سـوز درون و جوشـش عشـق                             ين ن ند و ا دانشمندان در اينجـا حضـور دار
 ". است

 »سمت«نكوداشت بزرگان؛ سنت 

شأن            » سمت«دكتر سعیدي معاون پژوھشي          نیز در سخنراني خود با اشاره به 
تعلیم و تعلم از موھبتھاي الھي است كه حضرت حق               : " الھي تعلیم و تعلم گفت     

. به پیامبران و اولیاي پاك خويش ارزاني كرده تا مسیر ھدايت را به بشر بنماياننـد    
گاھي و دانـش                             مدار آ ھي و بـر  دغدغه معلم ھدايت بشـر برمبنـاي ارزشـھاي ال

جاودان                          است و انسانھاي وارسته      خويش را  نام  اي كه به ايـن جرگـه پیوســتند، 
 ".معلمي شغل نیست عشق است، ھنر است. اند ساخته

اي از ذات حضـرت       وي با ذكر اين نكته كه معلمي در قرآن، نخست به عنوان جلوه               
لوم انسـاني تكلیفـي                     : "حق است، افزود      صه ع شت و تكـريم بزرگـان عر گرامیدا

اين . گذاشته شد »  سمت«دلپذير اما خطیر بود كه از سوي وزارت علوم بر عھده               
بزار تبلیغـي                  نھاد نیز بر آن است تا برگزاري نكوداشت استادان را نه به مثابه يك ا

خوشبختانه با . ھاي علمي قلمداد كند     بلكه به عنوان بستري براي تبادل اندوخته         
قدمات      ٨٢در ســال  » سمت   «تأسیس مركز تحقیق و توسـعه علـوم انسـاني           ، م

شد         برگزاري اين برنامه    یا  سال اخـیر برگـزاري                . ھا مھ ین اسـاس در چنـد  بـر ھم
نكوداشت محققان ارجمند را بھانه نیكويي يافتیم تا در سايه آن بتـوانیم بـا تولیــد                        

بر تكـريم ايـن               ھاي علمي با ھمكاري صاحب       مجموعه نظران و فرھیختگان، عالوه 
. تـر ســازيم    ھاي علمي با انتشار اثري سترگ نام ايـن عزيــزان را جاودانـه                سرمايه

سازمان به صورت يك سنت و        برگزاري مراسم نكوداشت بزرگان علم در مجموعه          
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". رسم حسنه درآمده است

 زندگي براي ارزشھا

خود در ايـن                           ستان در سـخنراني  دكتر پورحسین دبیر علمي نكوداشت دكـتر داد
مراســم بــه ذكــر خــاطراتي از دوران كودكــي و جوانــي دكــتر دادســتان پرداخــت و          

ــانويي ســختكوش و انديشــه          : "افــزود ــروز از او ب ورز  شــجاعت آن دخــتر كوچــك دي
لم روان                  مـن  . درخشـد   شناسـي مـي     ساخت كه امروز نامش در تراز اول كاروان ع

ما بـراي ارزشــھا زنـده                 ايـم و زندگـي       بارھا اين جمله را از زبان ايشان شنیدم كـه 
محضــر پربــار علمــي او ھمیشــه بــا چاشــني ارزشــھا و درس زندگــي          . كنیــم مــي

 ".كرد حالوت پیدا مي
شناسي و علوم تربیتي دانشگاه تھران و رئیس          عضو ھیأت علمي دانشكده روان       

 پیشـنھاد دبـیري      ٨٥زماني كه در مرداد      : "ھاي ماندگار در ادامه گفت        ستاد چھره  
پـس   . علمي نكوداشت، به اين دانشجوي كوچك پیشنھاد شد با افتخار پـذيرفتم                 

شناسي تحولي، مرضي و بالیني، حدود           از اعالم فراخوان، مقاالتي در حوزه روان          
يده شـدند            ٣٧ مقاله دريافت شد كه پس از داوري       ٥٠ له جھــت انتشـار برگز .  مقا

در نظر دارد در چاپ دوم اين اثر بقیه مقاالت ارسال شده را نیز            » سمت«سازمان 
". مندان قرار دھد به چاپ برساند و در اختیار عالقه

 تعامل با حوزه

شناسـي پژوھشـگاه حــوزه و دانشـگاه نـیز در ادامــه          غروي مدير گروه روان    ... ا آية
فت            اسـالم بـه علـم و عـالم اھمیـت         : "نكوداشت به ايراد سخنراني پرداخـت و گ

شـود و سـخن از         مـي  شـروع  " اقرأ"اي كه اولین سوره با         به گونه . دھد  بسیار مي 
گور، سـنت پیامبـر                           قلم به میان مي     لم از گھـواره تــا  لب ع آيد و بـاالخره اينكـه ط

ھاي ديني ما به تحصیل علم و تكريم عالم توجه بسیار                در آموزه  . شود  قلمداد مي 
 ".شده، ھم در كلمات پیامبر و ھم در آيات قرآني

كه        خداوند اھل ايمان را ارتقاي رتبه مي       : "وي در ادامه افزود    بخشد امــا كسـاني 
بود                         ند  . غیر از ايمان از علم ھم برخوردار باشند، از درجات باالتري برخـوردار خواھ

) ع(امـیرالمؤمنین   . بینیـم  در كلمات ائمه معصومین ھم اھمیت علم و عالم را مي             
مورد                    مي قع خـداي او را  فرمايد كسي كه عالمي را مورد احـترام قـرار دھــد در وا

ست                 ھارم     . احترام قرار داده چون خدايش بوده كه به او علم آموخته ا ) ع(امـام چ
سیار داشـته                   ستاد تأكیــد ب ند     ھم به تعظیم و تكريم ا ھمچنیـن در بیانـات امـام       . ا

ھم اشارات بسیاري در مورد نوع برخورد با استاد و حفظ نزاكت و ادب                 ) ع(صادق 
كنند براي ياد گرفتن از استاد،         از جمله اينكه سفارش مي      . در محضر او وجود دارد    

سالم دادن بـه           . سؤاالت بیھوده در محضر او مطرح نكنید       در حضور ديگران ھنگـام 
يد                     قرار داده و بـزرگ بدار حريم اسـتاد      . جمع، استاد خود را بیشتر مورد توجــه  در 
 ".خود كالم او را نقض نكنید و سخن ديگران را به رخ وي نكشید

ستاد دادسـتان                                ... ا  آية سال شصـت بـا ا ته كـه از  غروي در ادامه بـا ذكـر ايـن نك
و در پژوھشـگاه     ) ره(ما در مؤسسـه امـام خمیـني         : "آشنايي دارد، اظھار داشت   

كترا در خدمـت                          شد و د حوزه و دانشگاه در سـطوح كارشناسـي، كارشناسـي ار
بي بـا حـوزه داشـتند        . ايم ايشان بوده سال       . ايشان تعامل بسیار خو در ايـن چنـد 

ايم كـه     تجارب بسیار ارزشمندي از آشنايي با اين استاد فرھیخته به دست آورده                     
ھمه بر اين   . شناسي است ترين آن دانش عمیق و گسترده وي در علم روان        مھم

ست و افـراد را بـه گونـه                          اي   امر اذعـان دارنــد كـه دكـتر دادسـتان نقطـه عطفـي ا
شان دلسـوزي          . كند شناسي آشنا مي   متفاوت با دانش روان    از ديگر خصوصیات اي

مر                     . آموزي است   و عشق نسبت به علم     صي بـه ايـن ا ستان عالقـه خا كتر داد د
 ".دارند كه افراد دانش بیاموزند

ھاي                     مدير گروه روان   شناسي پژوھشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره بــه عمـق باور
بر باورھـاي               : "ديني دكتر دادستان گفت     مقاومت در برابر مشكالت زندگي، تكیـه 

ستگي             بط عـاطفي بـا                ديني، تـالش و كوشـش بسـیار، خ ناپـذيري و برقـراري روا
اھمیت ندادن بـه مسـائل مـادي از          . دانشجويان از ويژگیھاي بارز خانم دكتر است       

پاي مسـائل               . ديگر ويژگیھاي ايشان است   كه وقــتي  اين روزھا مدعیان بسـیارند 
كتر دادسـتان در              . كنند  آيد، با علم ھم معامله مي          مادي به میان مي     صافًا د ما ان ا

ند و حـتي گـاھي بـه                  اين چند ساله ھیچ   گاه در مورد مسائل مـادي صـحبت نكرد
". خاطر مناعت طبع، حقوقشان ضايع شد

 يادي از دوران

ھران و                       در اين جلسه دكتر امیربانو كريمي استاد رشته ادبیات فارسي دانشگاه ت
خاطرات                     تني زيبـا از  دوست دوران كودكي و ھمكالسي دكتر دادستان به ايراد م
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تالش و كوشـش وي در دوران                             براي حاضـران از  خود با دكتر دادستان پرداخـت و 
 .سرايي كرد جواني داستان

ھمچنین در ادامه مراسـم دكـتر زھـرا ابوالحسـني بـه تشـريح سـوابق علمـي و                        
شناسي   استادان امروز رشته روان     . فعالیتھاي پژوھشي استاد دادستان پرداخت      

يك                      ند و از  خود بـا وي پرداخت و شاگردان ديروز دكتر دادستان نیز به نقل خاطرات 
شكر و تقديـر          دريغ او در راه اعتالي علم روان            عمر تالش و كوشش بي     شناسي ت

. كردند

 تجلیل از مقام علمي استاد

ــل از مقــام علمــي اســتاد لوحھــاي تقــدير و ھــدايايي از ســوي             ــه منظــور تجلی ب
 .نھادھاي علمي و دانشگاھھاي كشور به دكتر دادستان اھداء شد

تب علـوم انسـاني                 تدوين ك سوي         ) سـمت (سازمان مطالعـه و  و نماينـدگاني از 
ــني          ، ســتاد  )ره(پژوھشــگاه حــوزه و دانشــگاه، مؤسســه پژوھشــي امــام خمی

ھــاي مانــدگار، دانشــگاه تھــران، دانشــگاه شــھید بھشــتي، دانشــگاه آزاد          چھــره
ھرا، دانشـگاه                          اسالمي واحد مركز و واحد جنوب، دانشگاه اصفھان، دانشـگاه الز

شت و                زاھدان، دانشگاه پیام نور و انجمن ايراني روان            ضور در نكودا شناسي با ح
خود را                     اھداي ھدايا، لوحھاي تقدير و سبدھاي گل، مراتب تشكر، تقـدير و ارادت 

در ايــن جلســه ھمچنیــن يكــي از دانشــجويان        . بــه دكــتر دادســتان اعــالم كردنــد  
يم                         دانشگاه تربیت مدرس به نمايندگي از كل دانشـجويان دكـتر دادســتان بـا تقد
به ايشـان                       ھديه و حلقه گل عالقه و سپاس دانشجويان نسبت به استاد خود را 

 .اعالم كردند
تر                           پس از پايـان مراسـم و در زمـان پـذيرايي، دانشـجويان دك ست،  كر ا الزم به ذ
بر روي يكـي                      دادستان يك كیك كه به صورت يك كتاب بود و عكس دكتر دادستان 

 بود به استاد خود و ديگر مھمانان تقديم كردند و فضاي              از صفحات آن نقش بسته    
ستان عـاطفي                       كتر داد به د تـر    عاطفي برنامه را با ابراز احساسات فراوان نسبت 

. كرده و حاضران را تحت تأثیر قرار دادند

 عشق مادرانه و ھنر معلمي

سخنراني تأثیرگـذار و شـیواي                        ستان طـي  يرخ داد در پايان مراسم استاد دكتر پر
ھده گرفتـه و يــا در آن                              به ع مه را  مت برگـزاري برنا خود از يكايك كسـاني كـه زح

از ھمه حاضران كه با حضور خود          : "وي گفت  . گزاري كرد   حضور يافته بودند سپاس   
ند،                            در اينجا نه براي تكريم يك فرد بلكه بـراي تكـريم مقـام يـك معلـم، حضـور يافت

بــه روح پــاك پــدرم كــه بــا صــوت دلنشــینش از خــواب بیــدار            . كمــال امتنــان را دارم   
يـاد دكـتر بحرالعلومـي       شدم و روح مادرم كه عشق به فرزند داشت، روح زنده         مي

ندگي                                       گوي ز ستاد و ال به مـن آموخـت و بـه ا سي را  ام   كه حفظ حرمت زبان فار
كه انگـیزه                        پیاژه درود مي    ژان فرستم و سپاس خود را به شاگردان ديروز و امـروزم 

مي                تالشم بودند، تقديم مي    شگاه خداونـدي  به پی گذارم كـه       دارم و سر سجده 
 ".عزت و ذلت بندگان در دست اوست

ھا و        . ام  ھیچ گاه در پي جاه و مقام نبوده       : "دكتر دادستان در ادامه افزود       نـه ترغیب
ھمـواره  . مھريھا مرا از تداوم راھم باز داشتند             تشويقھا انگیزه راھم بودند و نه بي         

ام، عشق به معلمي و فرزندان اين              از عشقي كه در دلم فروزان است نیرو گرفته            
رسالت ما معلمان تضمین تداوم راھي است كه ھدفي جز خدمت به                      . آب و خاك  

دانم كه ھـر كـس برحسـب          به خوبي مي   . انسانھا در چارچوب توانايیھايمان ندارد     
قوانین طبیعت راه خود را در جھان به پايان خواھد رساند، اما حركت انساني بايد                   

. رسالتي كه من بـراي خـود قــائلم رسـالتي علمـي و انسـاني اسـت            . تداوم يابد
جاي                          ملقمه شیدن بــه  موزش اندي اي از عشق مادرانه و ھنر معلمي و بــاور بـه آ
 ".ام ھا، كوششي است كه در سراسر زندگي داشته انديشه

شجويي و                              سختیھاي دوران دان صائب و  خاطرات كودكـي، م وي در ادامه به ذكر 
تا                   تالشھاي بي  وقفه خود در دوران معلمي دبستان و استادي دانشگاه پرداخـت 

. به گفته خود توانسته باشد تجربیاتش را در اختیار دانشجويان قرار دھد

 وفاداري ما در تداوم راه اوست

دكــتر دادســتان بــراي خــود رســالت معلمــي را قائــل بودنــد كــه ســمت و ســوي            
مردم باشـند          ذھني كتر برجعلـي     . اش پرورش دانشجوياني است كه در خدمت  د

ستان                 نماينده گروه روان     شناسي دانشگاه عالمه در مراسم نكوداشــت دكـتر داد
فزود           گیري      ايشـان در كالسـھايش ايـن جھــت       : "ضمن تقدير از اين معلـم بــزرگ، ا

ست انسـانھاي                  ذھني را به دانشجويان مي       داد كه نھايت كار ما اين است كـه د
گیريم      صر آگـاھي و آگـاھي           . افتاده را ب شت و           او روي عن بخشـي تأكیــد بسـیار دا
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گفت انسان بايد ھويت آگاھي بخش داشته باشد و ھمین است كه ايشـان                            مي
 ".دار آگاھي ھستند آينه

ھـر چنـد    . ما عالوه بر تكـريم، بايـد بـه تــداوم راه او بنديشـیم           : "وي در ادامه افزود 
دارد امــا منــش و مشــي علمــي و     بزرگــي ايشــان مــا را بــه تقــديس وا مــي         

پروري او را بايد الگوي خود قرار دھیم و در واقع وفاداري ما در ھمین تداوم                          شاگرد
 ".راه اوست

تر                          نام دك جايزه علمـي بـه  شنھاد داد كـه  دكتر برجعلي در پايان اظھارات خود پی
شته روان                  ساني كـه در ر تي      دادستان تعیین شود و ساالنه به ك شناسـي خدما

دھند، اھـداء      ارزنده بر اساس تعھد، تخصص و وفاداري به آرمانھاي ملت ارائه مي               
 ".شود

ــداياري نماينــده دانشــكده روان       شناســي دانشــگاه تھــران در مراســم      دكــتر خ
فت             مـن ھمیشـه اعتقـاد      :  "نكوداشت دكتر دادستان نیز با يادآوري ايام گذشته گ

ستاد                   داشتم كسي كه مي  تدريس كنـد، بايـد از ا خواھد در دانشـگاه درسـي را 
شناســي  حــدود ده ســال پیــش بــا آرزوي تــدريس درس روان. قبلـي اجــازه بگــیرد  

ــالیني بــه دانشــگاه آمــدم و ھــر زمــان كــه بــراي تــدريس آن از اســتادان اجــازه             ب
قت نمـي              مي من                 خواستم، متأسفانه با تدريس من مواف شـد و يـا بـه قولـي بـه 

ستان بازنشسـته شـدند و گـروه، پیشـنھاد                           . دادنـد   اجازه نمي  تـا اينكـه دكـتر داد
با               . تدريس درس ايشان را به من داد      زماني كه مسئله را با ايشـان مطـرح كـردم 

ند               ين حــال تـدريس آن          . خوشرويي و رغبت قلبي با اين مسئله موافقـت كرد بـا ا
درس نه به لحاظ محتواي درسي، بلكه به لحاظ اخالقي برايم بسیار سخت بود،                        
اينكه من به جاي دكتر دادستان در مقام استاد بر سر آن كالس بروم براي خودم                       

 ".قابل ھضم نبود
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 كتابھا

 .تھران، انتشارات سمت: ، روانشناسي جنايي١٣٨٢
 

ــازپروري        ١٣٧٩ روانشناســي مرضــي   (، اختاللھــاي زبــان، روشــھاي تشــخیص و ب
 ).١٣٨٠(تھران، انتشارات سمت، كتاب برگزيده دانشگاه تھران ). ٣تحولي 

 
سالي       ١٣٧٨ تا بزرگ ھران،        . ، روانشناسي مرضي تحولي، از كودكـي  لد دوم، ت ج

 ).١٣٧٩(كتاب تشويقي وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي . انتشارات سمت
 

 .، تنديگي يا استرس، بیماري جديد تمدن، تھران، انتشارات رشد١٣٧٧
 

لد اول                     ١٣٧٦ تھـران،  . ، روانشناسي مرضي تحولي، از كودكـي تـا بزرگسـالي، ج
 .انتشارات سمت، كتاب برگزيده دانشگاه آزاد اسالمي

 
ــا ھمكــاري دكــتر محمــود منصــور، تھــران،               ١٣٧٥ ــا ژان پیــاژه، ب ، گفتگوھــاي آزاد ب

 .سینا مؤسسه پژوھشي ابن
 

صور،                                 ١٣٧٥ كاري دكـتر محمـود من حول روانـي، بـا ھم ، ديدگاه پیاژه، در گستره ت
 .تھران، انتشارات بعثت

 
، ارزشــیابي شخصــیت كودكــان براســاس آزمونھــاي ترســیمي، تھــران،                ١٣٧٤

 .انتشارات رشد
 

كاري               ، از روان تحلیـل    ٢، روانشناسي ژنتیك    ١٣٧٢ با ھم گري تــا رفتارشناســي، 
 .دكتر محمود منصور، تھران، انتشارات ژرف

 
، نقاشي كودكان، كاربرد تست ترسیم خانواده در كلینیك، با ھمكاري دكتر                ١٣٧١

 .محمود منصور، تھران، انتشارات ژرف
 

ھران، انتشـارات                  ١٣٧١ ، روانشناسي بالیني، با ھمكـاري دكـتر محمـود منصـور، ت
 .ژرف
 

، روانشناسـي مرضـي تحولــي، از كودكــي تـا نوجوانـي، تھــران، انتشــارات            ١٣٧٠
 ).١٣٧١(ژرف، برنده كتاب سال 

 
سـپرد؟ بـا ھمكـاري دكـتر محمـود منصـور، تھـران،         ، تربیـت بـه كجـا ره مـي    ١٣٦٩

 .انتشارات دانشگاه تھران
 

 .، بیماريھاي رواني، با ھمكاري دكتر محمود منصور، تھران، انتشارات ژرف١٣٦٨
 

ناراد،                              ، لغت  ١٣٦٥ با ھمكـاري دكـتر محمـود منصـور، دكـتر می سي،  نامه روانشنا
 .تھران، انتشارات ژرف
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 افتخارات

  منتخب اولین دوره معرفي پژوھشگران قابل تقدير دانشگاه تھران١٣٨٣
 

به عنـوان   » سمت« لوح تقدير سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني                 ١٣٨٣
 مدير گروه پژوھشي روانشناسي

 
شي                 ١٣٨٣  لوح تقدير رياست تشخیص مصلحت نظام به عنـوان مـدير گـروه پژوھ

 » سمت«روانشناسي 
 

مدير گـروه پژوھشـي                              ١٣٨٣ سالمي بـه عنـوان   لوح تقدير وزير فرھنگ و ارشاد ا
 »سمت«روانشناسي 

 
 ھاي ماندگار  برگزيده دومین مراسم بزرگداشت چھره١٣٨١

 
انســـاني پـــانزدھمین جشـــنواره     جـــايزه بخـــش تحقیقـــات بنیـــادي علـــوم ١٣٨٠
 المللي خوارزمي بین

  پژوھشگر برگزيده جامعه اسالمي پژوھشگران١٣٨٠
 

ھــاي تشــخیص و     اختاللھــاي زبــان، روش  :  كتــاب برگزيــده دانشــگاه تھــران    ١٣٨٠
 .انتشارات سمت: تھران. بازپروري

 
 لوح تقدير ھمايش علل و عوامل تقـدم مسـايل جمعـي بــر منــافع فـردي از                ١٣٧٩

 وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي
 

ھـاي   اختاللھاي زبان، روش:  كتاب تشويقي وزارت فرھنگ وارشاد اسالمي١٣٧٩
 .انتشارات سمت: تھـران. تشخیص و بـازپروري

 
ــرورش       ١٣٧٩ ــوزش و پـ ــده وزارت آمـ ــرح برگزيـ ــان   :  طـ ــاي كودكـ بررســـي توانايیھـ

ھره                          غیرفارسي زبان در زبان فارسي در بدو ورود به نظام آموزشي، با ھمكاري ز
 .مجدآبادي فراھاني

 
روانشناســي مرضــي :  كتــاب تشــويقي وزارت فرھنــگ و ارشــاد اســالمي   ١٣٧٨

 .انتشارات سمت: ، تھران)جلد دوم(تحولي، از كودكي تا بزرگسالي 
 

ھاي تشويق و تنبیه در مـدارس         روش:  طرح برگزيده وزارت آموزش و پرورش          ١٣٧٧
 .پژوه آموزان، با ھمكاري زھرا دانش راھنمايي از ديدگاه معلمان و دانش

 
ــده دانشــگاه آزاد اســالمي       ١٣٧٦ روانشناســي مرضــي تحولــي، از     :  كتــاب برگزي

 انتشارات سمت: ، تھران)جلـد اول(كودكي تا بزرگسالي 
 

ــده وزارت آمــوزش و پــرورش       ١٣٧٥ آمــوزان در     مــیزان اضــطراب دانــش      :  طــرح برگزي
 .پژوه جلسات امتحان و راھھاي كاھش آن، با ھمكاري زھرا دانش

 
ــاد اســالمي        ١٣٧١ ــرھنگ و ارشـ ــال وزارت فـ ــاب سـ روانشناســي مرضــي    :  كت

 .انتشارات ژرف: تحـولي، از كودكي تا نـوجواني، تھـران
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 مقاالت

سي در                               لم روان شنا كارگیري ع یا و بـه  ني در اح دكتر دادستان كه عمري طوال
ــم                   ــاگون عل ــاي گون ــالوه بــر تــدريس در زمینــه ھ ــرده اســت ع ــرف ك ــور ص كش

ماي بیـش از       مه دانشـجويي طـي سـالھا         ١٠٠روانشناسي اسـتاد راھن  پايـان نا
تدريس بوده است و به نوشتن مقاالت متنوعي نیز در اين زمینـه پرداختـه اسـت                           

 :كه بدين شرح مي باشند

آمــوزان دوره راھنمايــي        ، تحــول مفــاھیم اخالقــي و ديگردوســتي در دانــش   ١٣٨٣
شھر تھران، با ھمكاري معصومه پور محمدرضا تجريشي، فصـلنامه روانشناسـان                   

 . ٢ايراني، سال اول، شماره 
يـك پــژوھش دربـاره     : ، جدايي روانشناختي از والدين و پیشـرفت تحصـیلي                   ١٣٨٣

بیــن، ســعیده بزازيــان و    بــا ھمكــاري محســن حـق    . تفاوتھـاي جنســي وفرھنگــي   
 . ١شماره . زاده توكلي، فصلنامه روانشناسان ايراني، سال اول محمدرضاحسن

سبت بـه بیمـاري                 ١٣٨١ كان ن ھـاي روانـي برحسـب         ، بررسي تحول بـازخورد كود
با ھمكاري سعیده بزازيان، مجله علوم روانشناختي، دوره اول،               . فاصله اجتماعي 

 .٣شماره 
 .٢دوره اول، شماره . ، دين و تحول شناخت، مجله علوم روانشناختي١٣٨١
ــش   ١٣٨٠ ــأثیر تن ــان            ، ت ــه كودك ــر اضــطراب، پیشــرفت تحصــیلي و حافظ ــي ب زداي

بزرگي و ناھید نوري، مجله روانشناســي        با ھمكاري دكتر مسعود جان    . دبستاني
 .١٧، سال پنجم، شماره )دوره جديد(

بدو ورود                ، بررسي توانايي   ١٣٧٩ ھاي كودكان غیرفارسي زبان در زبان فارسي در 
ــا ھمكــاري زھــره مجــدآبادي فراھــاني، مجموعــه مقــاالت            . بــه نظــام آموزشــي   ب

تھــران جنــوب، معاونــت پژوھشــي و           -انســاني دانشــگاه آزاد اســـالمي       علــوم  
 .ريزي، دفتر دوم برنامه
رشــد آمــوزش ابتــدايي، ســال ســوم،     . ، تحــول شــناختي و آمــوزش ديــني    ١٣٧٩

 .٢٣شماره 
رشــد آمــوزش   . آمــوزان دوره ابتــدايي   ، بررســي توانمنــديھاي ذھــني دانــش   ١٣٧٨

 .٢ابتدايي، سال سوم، شماره 
ست نـدھیم                ١٣٧٨ شد آمـوزش      . ، بیش از اين فرصتھاي بھینـه آموزشـي را از د ر

 .نامه ھمايش نقد و بررسي كتابھاي دوره ابتدايي ابتدايي، ويژه
شت                     ، پیشگیري از عقـب     ١٣٧٨ مانـدگي كـاذب، نخسـتین گـام در راه تـأمین بھدا
 .١٨فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال پنجم، شماره . رواني
ھاي گروھـي            ١٣٧٨ شده در         . ، نقش تعامل اجتماعي در تحقق آرمان مقالـه ارائـه 

كل                  نافع فـردي، اداره  ھمايش بررسي علل و عوامـل تقـدم مصـالح جمعـي بـر م
 .فرھنگ و ارشاد اسالمي استان تھران، مقاله برتر

گیري و تقويت مفاھیم مذھبي و اخالقي كودكـان              ، نقش تلويزيون در شكل     ١٣٧٧
سیماي                     . دوره ابتدايي   مجله پژوھش و سنجش، مركز پژوھش و سنجش صدا و 

 .، سال پنجم١٦ و ١٥جمھوري اسالمي ايران، شماره 
ظور              ، بررسي توان ذھني و درك مفاھیم دانـش        ١٣٧٧ موزان دوره ابتـدايي بـه من آ

 . ٥سال دوم، شماره ) دوره جديد(روانشناسي . تعیین استانداردھاي آموزشي
 . ٤سال اول، شماره ) دوره جديد(مجله روانشناسي . نگري ، آدلرو آدلري١٣٧٦
سـال  ) دوره جديـد  (مجلـه روانشناسـي    . گري  ، پیاژه در جدال با روان تحلیل      ١٣٧٦

 . ٢اول، شماره 
مي              . ، سنجش و درمان اضطراب امتحان         ١٣٧٤ شده در ھمـايش عل ئه  -مقاله ارا

ھران،                              شھر ت كاربردي بھبود كیفیت آموزش عمومي، اداره كل آمـوزش و پـرورش 
 .آذرماه
 .٥٤دنیاي سخن، شماره . طلبي و تعارض نسلھا ، استقالل١٣٧١
 . ١مجله استعدادھاي درخشان، سال دوم، شماره . ، ھوش و خالقیت١٣٧١
مجلــه  . ھــاي ترســیمي  ، بررســي تحــول عقلــي دخــتران بــر اســاس يافتــه     ١٣٧١

 .١-٤ام، شماره  انساني دانشگاه تھران، سال سي دانشكدادبیات و علوم
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: ، بررســي تجربــي حافظــه و موقعیــت آن در گســتره كنشــھاي شــناختي         ١٣٧٠
مجله دانشكده ادبیات و علوم انسـاني دانشـگاه تھـران، ســال                  .  ديدگاه عملیاتي 

 . ٤ و ٣بیست و ھشتم، شماره 
گـــیري اضـــطراب در جريـــان تحـــول و بررســـي تجربـــي آن در دوره       ، شـــكل١٣٧٠

ھران، سـال بیسـت و               مجله دانشكده ادبیات و علوم      . نوجواني انساني دانشگاه ت
 . ١-٢نھم، شماره 
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 زندگینامه

ھان گشـود و خیلـی زود عالقـه                      ١٣١٢در فروردین      به ج منـدی و      در تھران چشـم 
ــروز داد       اش را در دبســتان    تحصــیالت ابتــدایی. کنجکــاوی بــه آمــوختن را از خــود ب

 .خورشید تھران گذارند
حتی تابسـتانھا              انگیزه و عالقه به درس چنان در دکتر دادستان شدت داشت که 

یا تجدیـدی درس مـی       به دانش  آموخـت و اولیـای مدرسـه از اینکـه          آموزان ضـعیف 
بول مـی                   می با نمـره بــاالیی ق سرانجام  شاگردانی  جب       دیدند چنیـن  شـوند متع
ای آنان را تعلیم داده اسـت، امـا ایـن               کردند که استاد ورزیده         تصور می     شدند؛  می

 .استاد تنھا دادستان کوچک بود
یب از دبیرسـتانھاي                به ترت و »  نـاموس  «سرانجام وی دو دیپلم علمـی و ادبــی را 

 برای دومین بار در کشـور آزمـون اعـزام              ١٣٢٩در سال    . دریافت کرد  » شاھدخت«
بود ـ و او به عنـوان تنھـا           » رضاشاه«به خارج برگزار شد ـ نخستین بار آن در زمان               

زن در آن پذیرفته و یک سال بعد عازم ژنو پایتخت سوئیس شد؛ این در حالی بود                      
شت      ١٦که فقط    ھای پروفســور ژان پیـاژه بـود و                       .  سال دا مان اوج فعالیت در ایـن ز

دکتر دادستان در دانشــگاه    . اش را تحت نظر وی گذراند           نامه دکتری    دادستان پایان 
اش   شناسی تحولی، به دلیل عالقـه شخصـی          ژنو عالوه بر تحصیل در رشته روان         

لم تخصصـی                                      چون دیپ مدارکی  نه  بال کـرد و در ھمیـن زمی ھم دن کار بـالینی را 
ست آورد     شناسـی تجربـی را بــه       بالینی کودک و دیپلم روان     به    . د صرار         امـا  غم ا ر

کردیم و نبایــد بـه                              شدید پیاژه مبنی بر اینکه ما شـما را بـرای آن جامعـه تربیـت ن
 . به کشور بازگشت١٣٣٩ایران برگردید، در سال 

ای و ھدایـت      زمان با ورود دکتر دادستان به ایران، نخستین مرکز ھدایت حرفه                   ھم
 . گرفت تحصیلی بنیان گذاشته شد که مسئولیت آن را وی بر عھده

تکنیــک را بــا نظــارت      شناســی دانشــگاه پلــی    وی دو ســال مســئولیت دفــتر روان
 .شود دار می دانشگاه فرانسه و برای ھدایت دانشجویان عھده

نش و علـم                            مردم میھ شت  سبت بـه سرنو دادستان با تعھد باالیی که در خود ن
یق و پــژوھش در حـوزه                شناسی می روان تدریس، تحق ند، سالھاســت کـه بـه  بی
برای                            پایان روان   بی شناسی مشغول است و امروز خواه ناخواه اگر اندک اعتباری 
. اند به لطف حضور ایشان و برخی از ھمکارانش است           شناسی در ایران قائل    روان

اندازه مدیون او و خدمات ارزشمندش              شناسی بی   در حقیقت نباید منکر شد روان        
سندی مـی                    است، ھر چند به      کنـد،    شدت از وضعیت این علم ابراز نگرانـی و ناخر

شد      کوشد کاستیھای روان  ھمچنان با امیدواری می    قلمـرو   . شناسی را بھبـود بخ
خش اول، روان       : شـود    کاری دکتر دادستان بـه دو بخـش تقســیم مـی             شناسـی    ب

ــاژه، رئیـــس دانشـــگاه ژنـــو و از مشـــھورترین        تحولـــی اســـت کـــه چـــون ژان پیـ
صری                     شناسان جھان، خیلی تحولی       روان نیز عن ستان  نگر بود، در وجــود دکـتر داد

شناسـی   ھمچنین مبانی شــناخت . ذاتی پدید آمد تا ھیچ چیز را غیرتحولی نبیند      
پیاژه، فلسفه پیاژه و کاربردھای نظام پیاژه در آموزش و پرورش در ھمین قلمرو از               

شناسـی مرضــی و    گنجـد و قلمـرو دیگــرش، بـه کــار روی روان         کـار دادســتان مـی   
شھای وی روی ھمیـن دو مبحـث             بالینی برمی مده آموز گردد که ھم اکنون نیز ع

می          است و جز آن تدریس دروسی را که به آنھا عالقه              . پـذیرد    ای نداشته باشد، ن
نده جــایزه                       ھا بر در ھمین رابطه او سه جلد کتاب تألیف کرده است کـه یکـی از آن
شگاه آزاد                           یزی از وزارت فرھنـگ و ارشــاد و دان کتاب سال شد و دو جلد دیگر جوا

ستان را                 البته نمی . اسالمی به دست آورد     توان به سادگی تمام جوایـز دکـتر داد
کس تا ایـن زمـان بـه           به دلیل تعھد فراوان فھرست کرد، زیرا به زعم خویش، ھیچ                    

سب نکـرده اسـت           اندازه او به سبب تألیف کتابھا و خـدمات علمــی           . اش جـایزه ک
کی از                برای نمونه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علـوم          نوان ی انسـانی او را بـه ع

گروه، مـورد تقـدیر و                   عنوان یکی از فعال       بھترین مؤلفان سازمان و به      مدیران  تـرین 
اش موفق به دریافت    ھمچنین تقریبًا تمامی طرحھای تحقیقاتی      . ستایش قرار داد 

  .اند جایزه شده
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 كتابھاي منتشره به مناسبت نكوداشت 

   

 

 
  مقاله در روان شناسي ١٨

Studies Eighteen Psycological 
 ١٠٧٨: كد كتاب 

  ١٣٨٦چاپ اول ، 
 دكتر پريرخ دادستان 

٩٧٨-٩٦٤-٥٣٠-١٤٤-٤  
  ريال ٢٣٠٠٠: قیمت 

 فھرست ھمراه با چكیده مقاالت 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 روان شناسي عرضه ھا و ديدگاھھا
Approaches to Psychology 

 ١٠٧٩: كد كتاب 
  ١٣٨٦چاپ اول ، 

 جمعي از مؤلفین
٩٧٨-٩٦٤-٥٣٠-١٤٥-١  

  ريال ٥٩٠٠٠: قیمت 
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  مقاله در روانشناسي ١٨فھرست مقاالت كتاب 

 

 

 شناسي پیاژه و كاربرد آموزشي آن روان. ١

 مسئله سرامدان و بررسي انتقادي روشھاي تشخیص آنان. ٢

 زبان و فكر در نظريه پیاژه. ٣

 ھاي ھوش از ديدگاه نظريه عملیاتي بررسي نظريه. ٤

  گستره رواني پرخاشگري. ٥

ديدگاه : بررسي تجربي حافظه و موقعیت آن در گستره كنشھاي شناختي. ٦
 عملیاتي

 ھوش و خالقیت. ٧

 طلبي و تعارض نسلھا استقالل. ٨

 گري پیاژه در جدال با روان تحلیل. ٩

 نگري آدلر و آدلري. ١٠

آموزان دوره ابتدايي به  بررسي توانمنديھاي ذھني و درك مفاھیم دانش .١١
 ... منظور 

 نقش تعامل اجتماعي در تحقق آرمانھاي گروھي. ١٢

 ماندگي كاذب نخستین گام در راه تأمین بھداشت رواني پیشگیري از عقب. ١٣

توانايیھاي كودكان غیرفارسي زبان در زبان فارسي در بدو ورود به نظام . ١٤
 آموزشي

 دين و تحول شناخت. ١٥

 آموزان دوره راھنمايي تحول مفاھیم اخالقي و ديگردوستي در دانش .١٦

 ... يك پژوھش درباره : شناختي از والدين و پیشرفت تحصیلي جدايي روان. ١٧

  اجتماعي -نظر جوانان ايراني پیرامون پیامدھاي فرھنگي . ١٨
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يك پژوھش درباره تفاوتھـاي       : شناختي از والدين و پیشرفت تحصیلي        جدايي روان  
 جنسي و فرھنگي

 

 
شــناختي بــه معنــاي دســتیابي بــه يــك احســاس      نقــش جــدايي روان  : چكیــده  

سازش                         با والـدين در  بدون نیـاز بـه قطـع رابطـه  يـافتگي فـردي     مستقل از خود 
در ايــن  . نوجــوان يــا بزرگســال در فرھنگھــاي مختلــف بــه اثبــات رســیده اســت         

اسـتقاللھاي  (ھاي چھارگانه آن        شناختي و مؤلفه    پژوھش، وضعیت جدايي روان     
در ارتبـاط بـا پـدر و مـادر و ھمچنیـن            ) ھیجــاني، كنشــي، تعارضـي و بـازخوردي      

بر مبناي    . مشاركت اين متغیرھا در پیشرفت تحصیلي دانشجويان بررسي شد               
اي بــه انــدازه   شــناختي ھـافمن توســط نمونـه      تكمیــل پرسشــنامه جـدايي روان     
سالمي              ١٧٤جامعه در دسترس و متشكل از          جرد دانشـگاه آزاد ا شجوي م  دان

شده                                     جدا  خود  لدين  لت اشـتغال بـه تحصـیل از وا به ع واحد تھران جنوب كه 
شناختي و ابعاد مختلف آن مشخص و بر اسـاس               بودند، نمره كلي جدايي روان       

تحلیل . ھاي ترمھاي مختلف؛ شاخص پیشرفت تحصیلي نیز محاسبه شد                     نمره
نتايج تفاوت معنادار بین دو جنس و استقالل بیشـتر پسـران را در سـطح كلـي                         

رگرسیون . شناختي و در سطح مؤلفه استقالل ھیجاني نشان داد             جدايي روان 
شناختي فقط در گروه پسران معنادار و درصد              پیشرفت تحصیلي بر جدايي روان      

 مقايسه میانگینھاي نتايج .  بود١٣بیني برابر با  واريانس قابل پیش
تر بودن سطح استقاللھاي ھیجـاني،        دانشجويان ايراني با نمونه خارجي، پايین      

پژوھش را                         تعارضي و كنشي و باالتر بودن سطح استقالل بازخوردي در نمونـه 
فه                 اين يافته . نمايان كرد  ین مؤل ھـاي    ھا با آشكار كردن سطوح مختلـف ارتبــاط ب

شناختي با پیشرفت تحصیلي، ضرورت توجه به ابعـاد مختلـف ايـن                       جدايي روان  
سته                                      لدين برج ھا و وا نس آزمودنی ستقالل و ج جدايي را با در نظر گرفتن نوع ا

 .كرد
 
 
جدايي       جدايي روان  : ھاي كلیدي     واژه ـرد، پیشـــرفت تحصـیلي،            شناختي،  ــ تف

 وابستگي، دلبستگي، استقالل
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 آموزان دوره راھنمايي تحول مفاھیم اخالقي و ديگردوستي در دانش

 

ــده    ــي و ديگردوســتي در            : چكی ــاھیم اخالق ــد تحــول مف ــژوھش فراين ــن پ در اي
٥١٠(آمــوز    دانــش١٠٢٠. آمـوزان دوره راھنمــايي تحصـیلي بررسـي شـد          دانــش

ـا ســوم راھنمـايــي و در پنــج               از پايـه )  پسـر ٥١٠دختر و  ـي اول ت ھـاي تحصیل
گیري   منطقـه اقتصـادي ـ اجتماعي شھر تھران به طـور تصـادفـي با روش نمونه                

به وســیله                       چند مرحله نان  ستي آ قي و ديگردو اي انتخاب و سطوح تحـول اخال
ــا«پرسشــنامه   ــن شــد) MDT، 1989(»  م ــل داده. تعیی ) ١: ھــا نشــان داد    تحلی

گر دوسـتانه بــا                  ديگردوستي با افزايش سن متحول نمي         ما رفتارھـاي دي شود ا
مي                لي        ) ٢. كنـد  تغییر نوع روابط از نزديكان به بیگانگان تغیـیر  شاخص ك تفـاوت 

ھاي دوم و سوم معنادار بود اما عـدم افزايـش     تحول اخالقي بین پايه اول با پايه 
ھاي دوم و سوم، توقف روند تحول اين شاخص را نشـان              معنادار نمرات بین پايه   

،RAT(آموزان دختر و پسر در متغیرھاي كلي ديگردوسـتي            نمرات دانش ) ٣. داد
RBT، RCT ( و در شاخص كلي تحول اخالقي)TJ (  تفاوت معناداري را به دسـت

وجود رابطه معنادار بین وضعیت اقتصادي ـ اجتماعي با تحـول اخالقـي                 ) ٤. نداد
تــرين میانگینھــا در منــاطق غــیر مرفــه و          و ديگردوســتي برجســته شــد و پــايین      

يك جـّو           يافته. باالترين میانگینھا در مناطق مرفه به دست آمد           ھا ضــرورت ايجـاد 
تعـــاون و تقابـــل در روابـــط اجتمـــاعي، لـــزوم ارائـــه الگوھـــاي ديگردوســـتانه و             

به منظـور تضـمین شـرايط                    جامعه گرايانه توسط بزرگساالن و اتخاذ راھبردھايي 
 .شناختي را مطرح كردند بھینه تحول

 
 
 ديگردوستي، تحول اخالقي، قضاوت اخالقي، دوره راھنمايي: ھاي كلیدي واژه

 

  

  

  

  

  

  

  

 
طرح مشارکت|  مرکز تحقیق|  مديريت تدوين|  امور پژوھشی|  کتابھا|  اخبار|  سازمان

 

 Copyright ©2002-2007 samt.ac.ir

samt.ac.ir



 
 
 
 
 
 

 دين و تحول شناخت

 

شناختي و                        : چكیده   سطح توانمنــديھاي  ند و ارتبـاط آن بـا  حول مفھـوم خداو ت
آموزان دوره ابتدايي شھر تھران در اين پژوھش                پیامدھاي آموزشي آن در دانش      

صیلي        از پايــه )  پسـر  ٧٠٠ دخـتر و     ٧٠٠(آموز     دانش  ١٤٠٠. بررسي شد  ھـاي تح
طور                       اول تا پنجم ابتدايي و در پنج منطقه اقتصادي ـ اجتماعـي شھـر تھران بـه 

اي انتخــاب و مــیزان درك آنھــا از  بــرداري چنــد مرحلــه  تصــادفي و بــا روش نمونــه
بـر مبنـاي      ) ١٩۶۵(اي كه توسط الرنــس         مفھوم خداوند بر اساس ھشت مولفه        

ین شـد                 شده بـود تعی حول              . نظريه پیــاژه تــدارك  شخص كـردن فراينـد ت بـراي م
صد    ) ١: ھا نشـان داد       تحلیـل داده  . اي بــه كـار رفـت     آزمون پیاژه   ١٧شناختي  در
) ٢يابـد،    ھاي تحصیلي افزايش مـي      آموزان واجد اين مفھوم بر حسب پايه          دانش

یچ         تفاوت بین دانش  سر در ھ صیلي معنـادار          يـك از پايـه     آموزان دختر و پ ھـاي تح
ھاي آموزشي تفاوت معنـاداري وجـود دارد،             آموزان منطقه    بین دانش  ) ٣نیست،  

ــه      ) ٤ ــد در خــالل تحــول ب ــدريج شــكل مــي    مفھــوم خداون ــالل     ت ــا در خـ گــیرد ام
خدا دسـت            ھـاي مختلـف، اكثـر كـودكـان به درك بزرگساالنه          پـايـه ھوم  اي از مف
 يابند و تفاوت بین سنین مختلف در سطح گذار نمي

ند                   شكل) ٥بیني است و       ھاي بین   از زيرمرحله  مان رو گیري مفھوم خداونـد از ھ
شھاي                 يافته. كند  تحول شناختي پیروي مي       ھا ضرورت منطبق كردن محتوا و رو

 .آموزش ديني با ھدفھا و با طراز تحول شناختي كودك را آشكار كردند
 
 
 تحول شناختي، آموزش ديني، مفھوم خدا، مذھب: ھاي كلیدي واژه
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 زبان در زبان فارسي در بدو ورود به نظام آموزشي توانايیھاي كودكان غیرفارسي

 

سي                     : چكیده    آزمونھاي نامیدن تصـاوير، روبرداشـت از يــك شـكل تجمعـي ھند
ري، ترسیم آدمك رنگي روآيه و توانش آموزشي به ترتیب براي ارزشیابي زبــان                     
بیــاني، تجســم فضــايي، ھــوش ترســیمي و زبــان دريــافتي، و كارتھــاي تنظیــم     
ـوي و                       سنجش ساخــت نح تصاوير از مقیاس ھوش وكسلر ـ فرم كودكان براي 

سر    ٦٠ دخـتر و     ٦٠(زبان     كودك ترك ـ فارسي       ١٢٠ھوش اجتماعي در      ١٢٠و  )  پ
 در گروه سني)  پسر٦٠ دختر و ٦٠(زبان  كودك فارسي

ظر             زبانه و دو    تفاوت كودكان يك   ) الف: سال اجرا شد تا     ۶ نه دخــتر و پسـر از ن زبا
تــأثیر ھــوش ) زبــان دريــافتي، زبــان بیــاني و ســاخت نحــوي ارزيــابي شــود؛ ب     

) عـوامـل شنـاختـي ـ ادراكـي    (اجتماعي، تجسـم فضـايي و ھـوش تـرسیمـي           
يك            نه دخــتر و       زبانـه و دو   بر زبان دريافتي، زبان بیاني و ساخت نحوي كودكان  زبا

ند               يافتـه . پسر بررسي شـود      سـطح زبـان    ) ١: ھاي نھـايي پـژوھش نشـان داد
پايین           زبانه ھا در مقايسه با يك   بیاني و دريافتي دوزبانه    تـر    ھا به صورت معناداري 

ساخت            تفاوت معناداري بین كودكان دوزبانه و يك      ) ٢است؛   ناي  زبانه از لحاظ غ
ساخت نحـوي در                ) ٣ھا وجود ندارد؛      نحوي جمله   يافتي و  زبـان بیـاني، زبــان در

نه       ) ٤ھا با عامل جنس مرتبط نیست؛      زبانه ھا و يك   دوزبانه تايج دوزبا ھـا،   تمـايز ن
قرار                             سیمي و تجسـم فضـايي  مل ھــوش اجتمـاعي، ھـوش تر تحت تـأثیر عوا

 . گیرد مي
 
 
سیمي،                   دوزبانه، يك : ھاي كلیدي   واژه زبانه، زبان بیاني، زبان دريافتي، ھوش تر

 ھوش اجتماعي، تجسم فضايي
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 ماندگي كاذب نخستین گام در راه تأمین بھداشت رواني پیشگیري از عقب

 

ــده    ــه   :  چكی ــق برنام ــد تحــول دانــش       عــدم تطبی ــا فراين ــا و روشــھا ب ــوزان و   ھ آم
صیلي را درپـي دارد               توجھي نسبت به تفاوتھاي فردي نــه    بي شكالت تح ھا م تن

عه را از                             باطي، جام بلكه بـا ايجـاد انحرافھــاي مختلـف در سـطوح عـاطفي و ارت
در اين پـژوھش،      . كند  اي از امكانات بالقوه انساني خود محروم مي             بخش عمده  

شكل                  ند  گیري     پس از ارائه بخشي از نتايج يك پژوھش وسیع ملي دربـاره فراي
ھران            مفاھیم شناختي، اخالقي و مذھبي در دانش        آموزان دوره ابتدايي شھر ت

ماري      . به مقايسه نتايج حاصل با كودكان كشورھاي ديگر پرداخته شد             جامعـه آ
 گانه تھـران در سـال تحصـیلي      ١٩آموزان دوره ابتدايي مناطق    را مجمـوع دانـش

قه              ١٤٠٠ تشكیل داد و    ١٣٧٥ـ١٣٧٤ نج منط  نفر دختر و پسر نمونه پژوھش از پ
نه             ساس روش نمو له            اقتصادي ـ اجتمـاعي بـر ا ند مرح اي،   بـرداري تصـادفي چ

ھا اجــرا       ١٩انتخاب شدند و با استفاده از روش بـالیني پیـاژه،         آزمـون در مـورد آن
ھاي   آموزان را كه يكي از مؤلفه          شد و نتايج عدم تحقق بھینه توان عقلي دانش             

شان         ھاي مقابله را تشكیل مي         اصلي شخصیت، سبك زندگي و شیوه       دھـد، ن
قش تحـول شـناختي بايـد در                           به ن دادند و اين نكته را برجسته كردند كه توجــه 
ــراي پیشــگیري از               ــه ب ــدامھايي ك ــي و اق ــه بھداشــت روان ــوع برنام ــر ن رأس ھ

 .شوند، قرار گیرد اختاللھاي رواني يا حفظ و افزايش سالمت فرد انجام مي
 
 
 شناختي برنامه، روش، بھداشت رواني، پیشگیري، تحول: ھاي كلیدي واژه
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 نقش تعامل اجتماعي در تحّقق آرمانھاي گروھي

 

 
ته            در اين مقاله با تكیه بـر داده        :  چكیده   ھـاي تجربـي كنونـي        ھاي نظـري و ياف

ستقرار                                  گي ا شدن و چگون بر فراينـد اجتمـاعي  مل مؤّثـر  كوشش شـد تـا عوا
به منظـور                   رفتارھاي جامعه   گرا مشخص شوند و امكان ارائة راھبردھاي مختلف 

عه             ) ١.  گـرا فـراھم آيــد     دسـتیابي بـه طـراز بـاالي ديگردوسـتي و رفتارھــاي جام
ــر      نگــر و تعــاملي    نگــر، فطــري   آوردھــاي رفتــاري  روي ــر ب نگــر در مــورد عوامــل مؤّث
زمــان   گرا و ديگردوستانه مطرح شدند تا نقش ھــم     گیري رفتارھاي جامعه   شكل

سھم فـرد و فعالّیـت                 عوامل فرھنگي ـ اجتماعي، زيست        شناختي و ھمچنیـن 
شود                        سته  ماعي برج بـر  ) ٢. وي در دستیابي به چنیـن سـطحي از تحـّول اجت

 اساس بررسي
لدين ـ                        بط وا فـراينـد اجتمـاعـي شدن در جريان تحّول، تأثیر معنادار نخستین روا

سازي ھنجارھاي اجتماعي رفتار نشان داده شد و با استناد به                   كودك بر دروني   
نتــايج تحقیقــات مختلـــف بـــر ايـــن نكتـــه تأكیـــد شـــد كـــه روابـــط دلبستگـــي               

ھـاي    كننده بخش مھّمـي از كیفیــت تجربــه          بخــش والدين ـ كودك، تعیین         ايمنـي
باطي وي بـا ديگـران را                   اند و بـه   كودك خصـوص چھـارچوب مشـاركت و شـیوة ارت

ــي  ــد مشــّخص م ــدھاي ھمســان      ) ٣. كنن ــه فراين ــا ك ســازي و گشــايش    از آنج
گیري شخصیت ھستند و راه را       بیني داراي اھمیتي اساسي در شكل          خودمیان

گشايند به بررسي اين فرايندھا در پرتو ويژگیھـاي                بر ايثار، گذشت، و تقابل مي        
ق           ) ٤. مراحل مختلف تحّول پرداخته شد        سرانجام، با توجه به ايــن امــر كـه تحّق

له عوامــل          واگرايي، ديگردوستي و انواع رفتارھاي جامعه        میان گرا مستلزم مداخ
كه مـي             ھاي           متعدّدي در سطوح مختلف زندگي است؛ عواملي  تواننـد بـه الگو

ظر                   ند، و بـا در ن تحّولي استحكام بخشند و يا آنھـا را از مسـیر خـود منحـرف كن
ـب از                       نات تـربیتـــي ھــر دوره از زنـدگــي، سب گرفتن اين مھم كه غفلت از امكا

 شود كه ديگر ھرگز به  دسـت رفتن فرصتھايي مي
 

خوب تبديـل    » شھروند«دست نخواھند آمد، راھبردھايي كه يك كودك را به يك                    
 .كنند، پیشنھاد شدند مي
 
 
 واگرايي گرايي، ديگردوستي، میان اجتماعي شدن، جامعه: ھاي كلیدي واژه
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ظور                 بررسي توانمنديھاي ذھني و درك مفاھیم دانش        تدايي بــه من موزان دوره اب آ
 تعیین استانداردھاي آموزشي

 

 
سب كـردن                       : چكیده   به منظـور متنا به معیارھـا و ارائــه پیشـنھادھا  دسـتیابي 
ھا با میزان تحول عقلي و ديگر توانايیھاي شاگردان دوره ابتـدايي، ھـدف                    برنامه

با در نظر گرفتن تناسب سن، پايه تحصـیلي، جنــس و شـرايط            . اين پژوھش بود 
ختر و پسـر بـه تعـداد مسـاوي از پنـج                     دانش ١٤٠٠اقتصادي ـ اجتماعي،       آموز د

اي، انتخــاب   بـرداري تصـادفي چندمرحلــه       پايــه تحصــیلي بـر اسـاس روش نمونــه         
 آزمــون در قلمروھــاي عملیــات عیــني، نگھــداريھاي      ١٩شــدند و بــا اســتفاده از      

شكل    فاھیم اخالقــي و                   ذھني فیزيكي، عدد،  ین م گیري فضـا و زمـان و ھمچن
 نفـر از جامعـه   ٥٥٩. مـذھبي بـا روش بـالیني پیـاژه مـورد آزمـايش قـرار گرفتنــد           

ھاي درسـي                   معلمان به پرسشنامه نظرخواھي درباره تناسـب محتواھــاي كتاب
ھـا از لحـاظ محتوايـي و           آمـوزان و مشـكالت برنامـه          دوره ابتدايي بـا تـوان دانـش          

ندگان كتابھـاي درسـي نیـز          ريزان و تدوين    اجرايي پاسخ دادند و جامعه برنامه       كن
مه               ھـا و محتواھــاي     پرسشنامه نظرخواھي دربـاره منطـق حـاكم بــر تـدوين برنا

سطح        بررسي آماري يافته   . كتابھاي درسي دوره ابتدايي را تكمیل كردند          ھا در 
آمــوزان را در اغلــب قلمروھــاي        توصــیفي و تحلیلــي، ناتوانمنــدي نســبي دانــش      

شــناختي، اخالقــي و متــافیزيكي نشــان داد، محــدوديت آمادگیھــا و قابلیتھــاي        
مه                مان و نارسـايي امكانـات برنا ريـزان را منعكـس كـرد و ضـرورت         آموزشـي معل

ريزي و استقرار يك نظام آموزشي پويا، ســالم و           ھاي برنامه  دگرگون كردن شیوه  
ــور ســاخت  ــديھاي     . ســازنده را متبل ــا توانمن ــدوين محتواھــاي منطبــق ب ــزوم ت ل

 .آموزان و استفاده از روشھاي آموزشي فعال مورد بحث قرار گرفت دانش
 
 
شــناختي، توانمنــديھاي      شناســي تحولــي، فراينــد روش    روان: ھــاي كلیــدي  واژه

 سنجي، روش بالیني ذھني، آزمونھاي روان

 

  

  

  

  

  

  

  

 
طرح مشارکت|  مرکز تحقیق|  مديريت تدوين|  امور پژوھشی|  کتابھا|  اخبار|  سازمان

 

 Copyright ©2002-2007 samt.ac.ir

samt.ac.ir



 
 
 
 
 
 

 نگري آدلر و آدلري

 

ھـاي دوران كودكـي         در اين مقاله مروري پس از اشاره به نقش تجربـه               : چكیده   
در . گـــیري نظريـــة آدلـــر، خطـــوط كّلـــي نظـــام وي، ترســـیم شـــدند      در شـــكل

سه      روان«شناسي آدلري يا     روان ني فـرد        »اي  شناسي فردي مقاي ، گسـتره روا
بــه منزلــۀ واحــدي غیرقابــل تقســیم اســت و درك شخصــیت انســان ھمــراه بــا            
مسائل و مشكالت وي، مستلزم در نظر گـرفتن يـك ھنجـار آرمـاني و انتزاعـي                         

شناسي برجسته ساخت و نظام وي         آدلر مفھوم جبران را در قلمرو روان         . است
ھـاي    بر مبناي احساس كھتري، تعارض بین موضع اجتماعي واقعي و خواســته             

. گیري شخصیت بنا نھاده شد        فرد، مفھوم ساخت خلقي و انعكاس آن بر شكل      
شكل، شــیوۀ          در نظام آدلر، زندگي رواني به منزلۀ حركت پیوسته            اي است كه 

سته،        اي از اين حر     ھاي تبلوريافته   بیان و كنش آن را بايد به صورت لحظه           كت پیو
خاص ھـر فـرد،                 در نظر گرفت چرا كه در بطن ھر حركت، معناي زندگي و سبك 
ھتري و جسـتجوي                            تاريخ احسـاس ك تاريخ انسـانیت بـه منزلـۀ  نھفته اسـت و 

در چنیـــن چھـــارچوبي بـــود كـــه آدلـــر بـــه تفســـیر     .  حلـــي بـــراي آن اســـت    راه
، »طلــبي قــدرت«، »ناھشــیاري«، »ھشــیاري«، »ھــا خوابديــده«، »خیالبافیھــا«
ــري« ــي برت ــدگي عشــقي و جنســي  «، »جوي ــاالخره  » زن ــا روان«و ب و » آزردگیھ
 .، پرداخت»گسستگیھا روان«

 
 
شكل      روان: ھـاي كلیـدي    واژه آزردگـي،   گـیري شخصـیت، روان       شناسـي فـردي، 
 .گسستگي، كھتري روان
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 گري تحلیل پیاژه در جدال با روان

 

 
شناختي را در اولويـت                بر پیاژه ھمواره خرده گرفته    : چكیده   ندھاي  انـد كـه فراي

اي را به منزله يك دانشمند منزوي كـه                كودك پیاژه  «قرار داده است تا جايي كه        
در . انـد  توصیف كرده» كند دانش خود را جدا از چھارچوب جھان اجتماعي بنا مي         

شان             براي                     حالي كه بررسي آثار پیاژه، ن كه وي  نده جايگـاه مھمـي اسـت  دھ
پیاژه عاطفـه  . گیري شناخت، قائل است      عواطف و تعاملھاي اجتماعي در شكل       

ست                شبیه كــرده ا ـظام،      . را به نیروي محركه به راه اندازنده ھـوش، ت در ايـن ن
ین ـ           عـواطف داراي جنبه   ھاي درون ـ شخصي مـانند نیـاز، رغبت و كوشش، و ب

ــه و جــز آن اســت         ــد جاذب ــب، ھــر روان     . شخصــي مانن ــدين ترتی ــا عمــل     ب ــه ي بن
شــناختي، داراي عناصــر عــاطفي و شــناختي اســت كــه از   يافتــه روان ســازمان

يدار در         به تدريج كه كودك به كنش و واكنش كم         . ناپذيرند يكديگر جدايي   وبیش پا
پردازد، احساسات نیز ھمراه با ساخته شدن شــناخت،               موقعیتھاي مختلف مي   

سطوح تحـول                       شوند و بدين ترتیب، مي    بنا مي  ین  يك تـوازي ب با برقـراري  توان 
عاطفي و ساختھاي عقلي، جايگاه منحصر به فرد مفھوم رغبـت در سـاختھاي              

در اين مقاله، با در نظر گرفتن اين نكته كه پیــاژه، ھسـته                  . اخیر را برجسته كرد      
بر تعامـل اجتمـاعي متكـي مـي                    صیت را  به       اصلي تحول عـاطفي و شخ دانـد، 

باط بـا شـكل          گیري مـراحــل شـناختي        بررسي گام به گام تحول عاطفي در ارت
 پرداخته شد و پس از تأكید بر تفاوتھاي بنیادي بین مفھوم مرحله در 

سويیھاي ايـن دو                     سته كـردن ھمسـويیھا و ناھم نظامھاي پیـاژه و فرويــد و برج
نظام، ھمراه با پیاژه، نتیجه گرفته شد كه سـرانجام بــا در ھـم آمیختـن ايــن دو                  

شناسي عمومي كـه تضـادھا و تعارضـھا           نظريه و تصحیح ھريك از آنھا، يك روان           
 .را پشت سر خواھد گذاشت، پديد خواھد آمد

 
 
شناختي، تحول عـاطفي، تعامــل    ھوش، عاطفه، رغبت، تحول    : ھاي كلیدي  واژه

 اجتماعي
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 طلبي و تعارض نسلھا استقالل

 

به                     : چكیده    سرنوشت ھر انسان با گذار از يك زنـدگي انگلـي درون ـــ رحمـي، 
ــدريجي از قیمومــت بزرگســال و               ــا مــادر، ســپس رھــايي ت ھمزيســتي كامــل ب

سان صـورت نمـي       . شود دستیابي به استقالل خالصه مي گیرد و      اما اين گذار آ
ستقالل                                     لدين و ا ھايي از سـلطه وا با تمايـل بـه ر نوجوان بین نیـاز بـه ايمـني 

جوان بـا والـدين و                          . سرگردان است   ین نو اين دوسوگرايي كه به تعـارض دائـم ب
 .ترين جنبه تضاد نسلھاست كننده شود، مشخص ديگر بزرگساالن منجر مي

در ايـن مقالــه، بــه بررسـي ديـدگاھھاي كــودك، نوجـوان و والــدين در مــورد ايــن               
 تعارضھا

شــناختي آنھــا پرداختــه شــد و بــر مســئولیت پايگاھھــاي خانــه و            و معنــاي روان 
ســازي ايـن دو پايگــاه بـه منزلـه دو مسـئول ھشــیار و              مدرســه و ضــرورت آمــاده

 . سازي رواني ـ اجتماعي كودكان و نوجوانان تأكید به عمل آمد ناھشیار آماده
 
 
 استقالل، تعارض، وابستگي، ايمني، تحول رواني ـ اجتماعي: ھاي كلیدي واژه
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 ھوش و خالقیت

 

اي كلي به مفاھیم ھــوش      ھوش و خالقیتدر اين نوشتار، پس از اشاره         : چكیده  
شیوه                  يدگاھھاي                   و خالقیت در خالل قرن بیسـتم و  به د ھا،  ھـاي ارزشـیابي آن

متناقضي كه در اين قلمرو وجود دارند اشاره شد و به نظر رسید كـه طــرح ايـن                      
تواند ابھامھايي را كه در اين قلمروھا            مفاھیم در قالب نظريه عملیاتي پیاژه مي      

ھوش را میسـور كنـد و بـا                             تاكنون وجود داشته     اند برطرف و فراتر رفتـن از بھـره 
افزودن ھوش عملیاتي به ھوش كلي و خالقیت، میزان استقالل ھر يك از ايـن                    

 .ابعاد را فراھم سازد
 
 
  ھوش ھوش كلي، خالقیت، ھوش عملیاتي، بھره: ھاي كلیدي واژه
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ديــدگاه  : بررســي تجربــي حافظــه و موقعیــت آن در گســتره كنشــھاي شــناختي       
 عملیاتي

 

حافظـه بــه معنـاي محـدود يــا دقیــق كلمـه در حكــم حالــت خاصــي از         : چكیـده    
ــاي شــناختي                 ــارچوب مكانیزمھ ــا شــناخت گذشــته اســت، در چھ شــناخت ي

مي             ھمبسته كه مي   يي                توان آنھا را ھـوش نامیـد، قـرار  سطح پديدآ گیرد و از 
يادآوري،                           به  قت  ست تـا آخـرين سـطح صــحت و د آغازين يا يك بازشناسي در

پژوھش بـا ھــدف مقــايسه            . شود  متحول و دستخوش تغییرات كیفي مي       ايـن 
یاتي و عملیاتـي                 بنه  حافظه به معناي محدود با نگھداري روان       ـ عمل یش  ھاي پ

ھوش در حافظـه بـه معنــاي                           لي يـا  تا نقـش اساسـي عملیــات عق انجام شد 
 ساله از دو مھدكودك و      ٥؛ ١١تا  ۴ كودك  ١٥بدين منظور،    . محدود بررسي شود 

ھران بـا                    ٧؛ ٦ تا   ٦؛ ٧ شاگرد كالس اول     ١٧ تدايي شـھر ت  ساله از دو مدرسه اب
يك               گیري تصادفي مرحله      روش نمونه   اي انتخاب شدند و آزمون مطابقـت يــك بــا 

ین                               تا ارتبـاط ب شد  جرا  ھا ا ارتجالي با استفاده از روش بالیني پیاژه در مـورد آن
شود                . حافظه مبتني بر مطابقتھاي عددي و طراز عملیاتي آزمودنیھـا مشـخص 

مد و    ٦٣/٠بین طراز عملیاتي با ريخت خاطره آزمودنیھا، ھمبستگي        به دست آ
اين نكته برجسته شد كه حافظه مطابقتھا و موقعیتھاي فضايي مختلف آنھا بـا                   

ییر شــكل                    بنه روان بود و تغ ھـاي عملیـاتي آزمودنیھـا در خـالل تحـول ھمبسـته 
ھاي ھوش    بنه ھا و به يادآوريھا در خالل بازسازيھاي متوالي، دخالت روان            خاطره

 .در سازماندھي محتواي حفظ شده را تبیین كرد
 
 
 بنه طراز عملیاتي، سازماندھي حافظه، شناخت، روان: ھاي كلیدي واژه
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 گستره رواني پرخاشگري

 

 
در ايــن مقالــه پــس از اشــاره بــه كمیــابي پژوھشــھا در قلمــرو تحــول         :  چكیــده  

طرح                 پرخاشگري، مسئله وجود يا فقدان كشاننده پرخاشگرانه از آغاز زنـدگي م
ھار            تحلیل گیريھاي مختلف روان   شد و موضع گران دربـاره ايـن مفھـوم در خــالل چ

نگاھي به ديدگاه مؤلفان درباره نخسـتین             . وھله تحول مورد بررسي قرار گرفت        
اي را در ايـن بـاره نشـان داد و             ھاي پرخاشگرانه، وجود تضـاد گسـترده        كشاننده

ضع             گیريھـاي مختلـف     طیفي را كه از ويرانگري تا سـازندگي گسـترده بـود در مو
دھد تقريبًا ھمه    در وھله دوم كه به سال اول زندگي پوشش مي        . برجسته كرد

گران، پرخاشگري را داراي نقش مثبت و عامل تمـايز مـن از غـیر مـن            تحلیل روان
در وھلــه ســوم يــا دومیــن ســال زنــدگي، پرخاشــگري بــر اســاس        . انــد دانســته

شــود و آغــاز   گــر مــي  ســازي بــا پرخاشــگر جلــوه    احســاس گنھكــاري و ھمســان    
كه پـس از               . كنـد   گیري فـرامن را مشـخص مـي          شكل بـاالخره، در وھلـه چھـارم 

شود، آموزش نظافت، مرحله بحراني جديدي را به               دومین سال زندگي آغاز مي     
یال          تنیـدگي كشـاننده    آورد كـه بـه درھــم    وجود مي  بوع بـا خ ھاي     ھـاي مط پردازي
شود و پرخاشگري به منزله نوعي سازندگي اســت كـه               آمیز منجر مي     خشونت

ــاع از حــق اســتقالل عمــل      « ــت، در خــالل        را مشــخص مــي  » دف ــد و در نھاي كن
را بــر عھــده  » مــن«ســالھاي بعــدي كودكــي و ســپس نوجوانــي، نقــش اثبــات      

يا خیـال                 . گیرد  مي نوز جــاي بررسـي تحولـي رفتارھـا  ھاي      نتیجه اينكـه ھ پردازي
ــه روش مشــاھده مســتقیم               ــود ك ــدوار ب ــد امی پرخاشــگرانه خــالي اســت و باي

 .گران بتواند به افزايش آگاھي در اين قلمرو منجر شود تحلیل روان
 
 
 بافي پردازي، منفي پرخاشگري، خیال: ھاي كلیدي واژه

 

  

  

  

  

  

  

  

 
طرح مشارکت|  مرکز تحقیق|  مديريت تدوين|  امور پژوھشی|  کتابھا|  اخبار|  سازمان

 

 Copyright ©2002-2007 samt.ac.ir

samt.ac.ir



 
 
 
 
 
 

 ھاي ھوش از ديدگاه نظريه عملیاتي بررسي نظريه

 

به           : چكیده    ھوش، تعريفھـاي              برحسب گـرايش مؤلفـان بــه جن صي از  ھـاي خا
شده             ئه  یچ             متعددي براي اين اصطالح ارا كه ھ یت الزم          انـد بـدون آن يـك از جامع

جود      . شـود   برخوردار باشند يا بین آنھا ھمگرايـي و پیوســتگي ديـده               بنـابراين، و
ين                            شده تــا ا ھوش موجـب  واقعیتھاي متعدد و نامتجانس در مـاوراي اصـطالح 
يك تعريـف كلــي و قابـل                    اصطالح معناي مشتركي نداشته باشـد و جسـتجوي 

در ايــن مقالــه مــروري، پــس از    . گــر ســازد قبــول ھمگــان را كــاري بیھــوده جلــوه     
صول پذيرفتـه                       بندي نظريه   تقسیم به توصـیف ا گروه اصـلي،  ھاي ھوش به پنج 

يه عملیاتـي             . شده توسط ھر گروه پرداخته شد       سپس اين اصول از ديدگاه نظر
يف                               كه تعر شد  پیاژه مورد بحث و مقايسه قرار گرفت و در نھايت نتیجه گرفتــه 

از لحـاظ كنشـي، ھـر       . پذير اسـت       ھوش تنھا بر اساس جھـت تحـول آن امكـان           
تر است    تر شوند يك رفتار ھوشمندانه          اندازه مسیرھاي بین فرد و شيء پیچیده        
دھنــده حالــت تعــادل بیــش از پیــش           و از لحــاظ ســاختاري، ھــوش تشــكیل       

ھـاي ارگـانیزم و محیــط بـه ســوي آن         پذيري اسـت كـه مجمـوع مبادلــه        بازگشت
 .گرايش دارند

 
 
 ھاي ھوش، نظام ھمخواني، ديدگاه عملیاتي نظريه: ھاي كلیدي واژه
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 زبان و فكر در نظريه پیاژه

 

 
پیاژه در آغاز پژوھشھايش به روابط نزديك زبان و فكر باور داشت، اما با        : چكیده 

طق ھمـاھنگي اعمـال                         جود يـك من بررسي قلمرو ھوش حسي ـ حركتي بـه و
ته        ھـاي تجربـي نشـان داد      قبل از منطق وابسته به زبان پي برد و بر مبنـاي ياف

شرط كافـي               كه زبان شرط الزم استقرار ساختھاي منطقــي اسـت بــدون آنكـه 
تر باشند، نقـش زبـان بـه           باشد و ھر اندازه ساختھاي منطقي ـ رياضي ابتدايي              

گام روابط زبان و منطـق       به  در اين مقاله، با بررسي گام     . ھمان اندازه كمتر است     
قبل از عملیاتي كه به وسیله زبان          ) ١: ھاي مختلف نشان داده شد كه               در دوره  

بط ترتیـبي و                        بیان مي  شود، نوعي منطق ھمـاھنگي اعمـال وجـود دارد كـه روا
عملیات به منزله منتجه درونــي شــدن      ) ٢گیرد؛   را دربرمي ) جزء و كل  (اندراجي  

تقلید ) ٣ماند؛    اعمال و ھماھنگي آنھا، مدتھاي مديد مستقل از زبان باقي مي                
دھنده دستیابي به رمزھا يا نمادھاست، شرط اصلي اكتساب زبان و                كه نشان 

 فكر تجسمي است و تمايز بین دال و مدلول
زبان نقـش بنیـادي را در اتمـام سـاختھاي عملیاتــي             ) ٤سازد؛    پذير مي   را امكان  

آموزش كالمي فقط ھنگامي     ) ٥كنـد؛    صوري يا فـرضـي ـ استنتـاجـي ايفـا مـي      
يك ) ٦سازي آن در ساختھا وجود داشته باشد؛               ثمربخش است كه امكان درون      

يا بــالعكس؛              تأخیر قابل مالحظه زبان مي    تواند بدون اختالل در عملیات عقلي و 
براي زبـان بــه          . تأخیر عملیاتي بدون اختالل زبان مشاھده شود         پس اگـر بتــوان 

يد             منزله يكي از تظاھرات كنش رمزي، نقشي در شكل             شد، با گیري فكر قائل 
مزي، متقـابًال تحــت تـأثیر ھــوش در                           حول كنـش ر پذيرفت كـه ت اين نكته را ھم 

 .گیرد وري كلي آن قرار مي كنش
 
 
 

طق قضـايا،                       : ھاي كلیدي    واژه كتي، من ـ حر طق حسـي  مزي، من زبان، كنش ر
 عملیات
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 مسئله سرامدان و بررسي انتقادي روشھاي تشخیص آنان

 

كردن                    : چكیده    به بررســي مـیزان مسـئولیت جوامـع در شـكوفا  در اين نوشتار 
بالقوه كودكـان ســرامد پرداختـه شـد و بـه موضـع                گیريھـاي متناقـض      توانايیھاي 

ضرورت تـدارك و تـدوين برنامـه                 خاص بـراي ايـن         نسبت به ضرورت يا عدم  ھـاي 
ارائـه   . دھنـد اشـاره شـد    از كل جامعه را تشكیل مـي      % ٣كودكان كه به تقريب    

ھنري كودكـان ســرامد در                   شان داد كـه تولیـدات علمـي و  پژوھشھاي طولي ن
 برابر بزرگساالن متوسـط اســت و تحقـق آرمانھـاي ھــر            ٣٠ تا   ٢٠بزرگسالي نیز   

با توجه به اين نكته كه سطح          . جامعه مستلزم توجه به اين نیروي بالقوه است            
ھوش و فراينــد تحـول آن                     اجتماعي ـ اقتصـادي و تحصیــالت والديــن بــر مـیزان 
لف جامعـه                          مؤثر است، مسئله روشھاي تشخیص اين كودكـان در سـطوح مخت

شیوه      . مطرح شد   سه حــوزة نظـر                بررسي انتقادي  كان در  ھـاي تشـخیص كود
معلمان و نمرات درسي، كاربرد آزمونھاي ھوش و عدم پايداري نتايج آزمونھــاي                    

به يـك        ھوش در خالل تحول، نشان داد كه با تكیه بر اين معیارھا فقط مي                توان 
بیــني و فرضــیه احتمــالي دربــارة وضــعیت فــرد در آينــده رســید و تنھــا راه          پیــش

شناختي كیفي با ھدف تعییـن         دستیابي به نتايج معتبر، انجام يك آزمايش روان         
كه                       كنش وري فكر آزمودني و آشكار كردن ساختھاي عملیاتي اوست؛ روشـي 

حول ترتیـبي را                            امكان تحلیل مكانیزمھاي فكري و مقايسه نتايج با يك مقیاس ت
 .سازد فراھم مي

 
 
 سرامدان، سطح اجتماعي ـ اقتصادي، تشخیص، بھره ھوش: ھاي كلیدي واژه
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 شناسي پیاژه و كاربرد آموزشي آن روان

 

نظام رواني پیاژه كه در زمان حاضر در سطح جھاني شــناخته شـده و                    : چكیده   
ھي          مورد توجه است مبتني بر پژوھشھاي مستمر و دامنه               داري اسـت كـه آگا

اگرچه ھدف پژوھشھاي اين       . ناپذير است   از آنھا براي ھر نظام آموزشي اجتناب         
انـد شـناخت كـودك و بھبـود        سال قبل آغاز شده   ٥٥دانشمند بزرگ كه تقريبًا از      

مع                    ين        ذلـك يافتـه     بخشیدن به روشھاي تربیتي و آموزشي نبوده است،  ھـاي ا
. انــد شناســي جديــد و بـديع بــه كاربردھــاي تربیــتي مھمــي منتھــي شــده      روان

شناســي ژنتیــك و  كوشــش مـا ابتــدا ارائــه نظريــة ايـن دانشــمند در زمینـة روان              
شناسـي در     تشريح برداشت او از ھوش است تا بتوان كاربرد و تمـايز ايــن روان                   

ــب                ــر مكات ــا روشــھاي آمــوزش و پرورشــي ملھــم از ديگ ــرورش را ب آمــوزش و پ
 .شناختي روشن كرد روان

 
 
 شناسي پیاژه، آموزش، تحول ذھني كودك، تعادل روان: ھاي كلیدي واژه
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ــیرامون پیامــدھاي فرھنگــي        ــ اجتمــاعي تســھیل انتقــال      نظــر جوانــان ايرانــي پ ـ
 المللي اطالعات در سطح بین

 

تعییــن بازخوردھــاي نوجوانــان و جوانــان نســبت بــه پیامــدھاي كــاربرد         : چكیــده   
بــدين منظــور در وھلــه نخســت، بــر مبنــاي     . اينترنــت، ھــدف ايــن بررســي بــود

خواھي،   طلبي، پیشرفت، ھیجان     چھارچوب مفھومي پژوھش پنج مقولة جامعه         
ھاي مناسب براي        نگري مورد نظر قرار گرفت و گزاره           شمول  گرايي و جھان    سنت

ساس فـن             . ھاي مفـروض تھیــه شـد        وارسي تجربي مقوله     اعتبـار مقیـاس بـر ا
 و قابلیت اعتماد آن با روش) SSA(ترين فضا  تحلیل كوچك

اي متشكـل از   ـ بـازآزمـون بــه اثبـات رسیــد و مقیــاس نھايـي در نمـونـه            آزمون 
كز                      دانش ٢٦٨٠ ختر كـه از چھـار طبقـه جمعیـتي مرا سر و د آموز و دانشجوي پ

جرا شــد              گیري چنـد مرحلـه       استانھاي ايران به روش نمونه     شدند ا . اي انتخـاب 
بازخورد نسـبت بـه مؤلفـه                نتايج وجود يك الگوي سلسله      ھـا، تفـاوت      مراتبي در 
ھا در زيرگروھھا و اثرھاي اصلي اسـتان، سـن و               درجه اھمیت تعدادي از مؤلفه       

علل مفروض تفاوت نتايج آزمودنیھاي اين پژوھش با نتايج             . جنس را نشان دادند  
سازي نوجوانـان       المللي مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت آماده               پژوھشھاي بین  

ــور               ــه منظ ــاتي ب ــاطي و اطالع ــاوري ارتب ــن فن ــاربرد اي ــان در چگونگــي ك و جوان
 . پیشگیري از پیامدھاي مخرب و استفاده بھینه از آن تأكید شد

 
 
ــدي   واژه ــبي، پیشــرفت، ھیجــان   جامعــه: ھــاي كلی ــي،   خواھــي، ســنت  طل گراي
 مراتبي نگري، بازخورد، اينترنت، الگوي سلسله شمول جھان
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