وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

ه
ش
م
کارانهم ژپو گاه مطالعات آ وزش و رپورش
ه
م
ش
ب
رد حوزه ژپو ش اهی هدا ت روان رد آ وزش و رپورش

تهیه و تنظیم :
واحد اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)

آبان 1398

نشریهای برای معرفی مهمترین یافتههای طرحهای پژوهشی پایانیافته و ارائه داللتها و توصیههای کاربردی آنها

شماره
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الف :طرحهای پژوهشی پایان یافته و در دست اجرا ( 10پژوهش)
ردیف
2

3

4

5

6

7

8

تعييــن عوامــل و شايســتگيهاي روانــي-
اجتماعــي موثــر بــر حفــظ و ارتقــاي
ســامت دانــش آمــوزان دوره ي دوم
متوســطه
بررســی اثربخشــی برنامــۀ تفکــر
ســازنده بــر ارتقــاء رشــد اجتماعــی و
هیجانــی ،افزایــش شــاخصهای مثبــت
رفتــاری و پیشــگیری از مشــکالت
رفتــاری دان شــآموزان ابتدایــی (عــادی
و اســتثنایی) و ارائــۀ الگویــی اجرایــی
آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺷﻐﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم واراﯾﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎي
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ارزشــيابي اثربخشــي طرحهــاي
آمــوزش پيشــگيري در مــدارس
پژوهــش تحليلــي برنامــه ســنجش
ســامت جســماني و آمادگــي
تحصيلــي نوآمــوزان ورود بــه دبســتان
در پنــج ســال ()1388-1392
بررســي مشــكالت ســامت عمومــی
(جســمي ،روانــي و اجتماعــي)،
بهزیســتی روانشــناختی و شــيوع
اختــاالت و مشــکالت مزمــن
ســامت در معلمــان :ســنجش مــدل
تبیینــی براســاس عوامــل حفاظتــي/
خطر ســا ز
اثربخشــی آمــوزش شــناختی رفتــاری
بــه مــادران بــر ســامت روانــی
و کاهــش پرخاشــگری آنــان و
ســازگاری اجتماعــی و پیشــرفت
تحصیلــی دانــش آمــوزان
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ وﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده درﻛﺎﻫﺶ
ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪارس

(سفارش دهنده)

سال

1

عنوان طرح پژوهشی

مجری

ناظر

بهره بردار

پژوهشکده

در حال
اجرا

تعلیم و
تربیت

کودکان
استثنایی

خانواده و
مدرسه

دکتر مسلم پرتو

آقای دکتر بهنام
بهراد

معاونت تربیت بدنی و سالمت

دکتر بهنام بهراد

آقای دکتر رضا
رستمی

سازمان آموزش و پرورش
استثنایی

1396

محمد مخاطب

آقای دکتر فرهاد
کریمی

معاونت پرورشی و فرهنگی

1395

دکتر مسلم پرتو

آقای دکتر حمید
پورشریفی

ستاد مبارزه با مواد مخدر و
معاونت تربیت بدنی و سالمت
آموزش و پرورش

1395

دکتر محمد حسن
حسني شلمانی

آقای ایرج خوش
خلق

سازمان آموزش و پرورش
استثنایی

1394

کودکان
استثنایی

دکتر مسلم پرتو

آقای دکتر
ضیاالدینی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و
پرورش

1393

تعلیم و
تربیت

دکتر سیمین
حسینیان

خانم دکتر احقر

1392

خانواده
ومدرسه

محمد مخاطب

خانم دکتر ظهره
وند

2

معاونت تربیت بدنی و سالمت/
معاونت پرورشی و فرهنگی
سازمان مدارس غیردولتی و
مشارکت های مردمی
( دفتر انجمن اولیا و مربیان )

1391

تعلیم و
تربیت

خانواده و
مدرسه

کارنامه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درحوزه پژوهش های بهداشت روان در آموزش و پرورش

ردیف

سال

مجری

عنوان طرح پژوهشی

ناظر

بهره بردار
(سفارش دهنده)

پژوهشکده

بررســی میــزان شــیوع مصــرف انــواع مــواد و
داورهــای غیرمجــاز در میــان دانــش آمــوزان

9

پســر پایــه ســوم راهنمایــی و ســوم متوســطه

10

تاثیــر مهــارت هــای زندگــی بــر کاهــش
آســیبهای اجتماعــی (گرایــش بــه اعتیــاد)
دانــش آمــوزان پســر مقطــع دبیرســتان

شــهر تهــران

دکتر مسلم پرتو

خانم دکتر احقر

دکتر علی دالور

خانم دکتر احقر

معاونت تربیت بدنی و سالمت
معاونت تربیت بدنی و سالمت
معاونت پرورشی و فرهنگی

1390

1390

پژوهشکده
تعلیم و
تربیت
پژوهشکده
تعلیم و
تربیت

ب :نظارت بر طرحهای پژوهشی ( 2طرح)
بهره بردار

عنوان طرح پژوهشی

ناظر

(سفارش
دهنده)

1

بررســي ســطح توانمنــدي و راههــاي ارتقــاء
توانمنــدي حرفــه اي و تخصصــي مشــاوران
دبيرســتانهاي دخترانــه شــهر تهــران

دکتر مسلم
پرتو

پژوهشگاه

1392

2

ارزشــیابی كتــاب درســي آداب و مهارتهــاي
زندگــي (ويــژه دختــران و پســران) و راهنماي
معلــم پايــه اول دوره متوســطه اول

دکتر مسلم
پرتو

سازمان پژوهش
و برنامه ریزی
آموزشی

1392

ردیف

سال

پژوهشکده

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

ج :مقاالت چاپ شده در فصلنامه های علمي پژوهشی منتشر شده توسط پژوهشگاه( 45مقاله)
نویسنده  /نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

1

اعتبــار يابــي پرسشــنامه بــاز طراحــي شــغلي معلمــان
تربيــت بدنــي شــهر تهــران

2

اثربخشــی آمــوزش هــوش معنــوی بــر تــاب آوری
مــادرا ِن کــودکان دارای اختــال کــم توجهــی /بیــش
فعالــی

دکتر مرضیه مشعل پور

3

اثربخشــی رواندرمانــی پویشــی فشــرده کوتــاه مــدت
SDTPبــر اضطــراب اجتماعــی مــادران دارای فرزنــد
بــا اختــال ســندرم آســپرگر

فاطمه فوالدی ،مهدیس کاویانی
بروجنی ،یوسف رنجبر سودجانی

دکتر شهرام نظری ،دکتر محسن
حالجی ،کامران عیدی پور

3

شماره و سال

فصلنامه
علمی پژوهشی

1397
شماره  134تابستان

تعليم و تربيت

۱۳۹۷
دوره  ،18شماره 1

کودکان استثنایی

1397-6

دوره  ،18شماره 2

کودکان استثنایی

کارنامه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درحوزه پژوهش های بهداشت روان در آموزش و پرورش
نویسنده  /نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

4

مقایســۀ ســامت روان ،ســرمایۀ روانشــناختی و
صمیمیــت زناشــویی در مــادران کــودکان کــم شــنوا،
ناتوانیهــای هوشــی و کــودکان عــادی

دکتر فرناز فرشباف مانی صفت ،الناز
پوررحیم

5

اثربخشــی آمــوزش ایروبیــک بــر ســامت روان و
شــادکامی دانــش آمــوزان دختــر کمتــوان ذهنــی

دکتر وجیهه ظهورپرونده ،فاطمه
جعفری

شماره و سال
۱۳۹۷
دوره  ،18شماره 3-1
۱۳۹۶
دوره ،17شماره8-2

۱۳۹۶

6

اثربخشــی روان درمانــی مثبتگــرا بــر تنیدگــی در
مــادران دارای فرزنــد کمتــوان ذهنــی

دکتر نیال علمی منش

7

تأثیــر آمــوزش امیــد بــر کاهــش فرســودگی تحصیلــی
دانشــآموزان دختــر اســتثنایی کــم تــوان ذهنــی دوره
متوســطه دوم شهرســتان خــرم آبــاد

دکتر عزت اله قدم پور ،دکتر مسعود
صادقی ،پرستو چهری ،زهرا خلیلی
گشنیگانی

8

تأثیــر حمایــت اجتماعــی غیررســمی بــر ســامت روان
مــادران دارای کــودک بــا اختــال طیــف اتیســم

9

مقایســه شــخصیت جامعــه پســند ،واکنــش روانــی،
حمایــت اجتماعــی ادراک شــده و ســبکهای دفاعــی
والدیــن کــودکان معلــول جســمی حرکتــی و
کــودکان ســالم شــهر اصفهــان

دکتر مجید صفاری نیا ،شهره بیات،
احمد نورمحمدی

10

مقایســه مــادران دارای دو کــودک اســتثنایی
چندمعلولیتــی ،کمتــوان ذهنــی ،جســمی-حرکتی،
نابینــا و آســیب بینایــی ،ناشــنوا و آســیب شــنوایی
بــا مــادران کــودکان عــادی در مؤلفههــای ســامت
عمومــی

هوشنگ زندی ،دکتر مسعود غالمعلی
لواسانی ،دکتر غالمعلی افروز ،دکتر
محمد سعید مردوخی

11

نقــش پیــش بینــی کنندگــی اقــدام بــرای رشــد فــردی
در ســازگاری دانــش آمــوزان نابینــا

عقیل حسین لو ،دکتر سمیه کاظمیان

دوره ،17شماره 10-3

12

نقــش تصویــر بدنــی و خودپنــداره در پیشــبینی
اختــاالت روانشــناختی دانشــآموزان نابینــا و ناشــنوا

دکتر اکبر عطادخت ،دکتر عیسی
جعفری ،میثم حیاتی ،دکتر حمید
کمرزرین ،صدیقه مهری

۱۳۹۶

13

مقایســۀ افســردگی و اضطــراب دانــش آمــوزان بــا
آســیب بینایــی در موقعیتهــای آموزشــی روزانــه و
شــبانه روزی

دکتر احمد به پژوه ،دکتر سوگند قاسم
زاده ،حمداهلل خواجه حسینی

14

اثربخشــی آمــوزش والدیــن و مدیریــت رفتــار بــر
ســامت عمومــی مــادران کــودکان دارای اتیســم

هلیا هوشنگی ،دکتر مهرداد حاجی
حسنی ،دکتر فریبا حسنی

15

بخشایشــگری ،رضایتمنــدی زناشــویی و ســامت
روان والدیــن کــودکان کمتــوان ذهنــی و عــادی

دکتر فرزانه معتمدی ،دکتر باقر غباری
بناب ،زهرا ابرغم

16

رابطــه عــزت نفــس و تــاب آوری بــا مؤلفــه هــای
خودپنــداره بدنــی دانــش آمــوزان دارای ناتوانــی

معصومه کرامتی ،شهناز پاینده فر

دکتر صدیقه رضایی دهنوی ،دکتر
اعظم مرادی ،فرخ لقا عکافی بروجنی،
صدیقه رستمی

دوره ،17شماره 12-4
۱۳۹۶
دوره ،17شماره 12-4
1396
دوره ،17شماره 5-1
۱۳۹۶
دوره ،17شماره 12-4

فصلنامه
علمی پژوهشی
کودکان استثنایی
کودکان استثنایی
کودکان استثنایی
کودکان استثنایی

کودکان استثنایی

کودکان استثنایی
کودکان استثنایی

۱۳۹۶
دوره ،17شماره 12-4
۱۳۹۶

4

دوره ،17شماره 8-2
۱۳۹۶
دوره ،17شماره 10-3
۱۳۹۵
دوره  ،16شماره 6-2
۱۳۹۵
دوره  ،16شماره 12-4
۱۳۹۵
دوره  ،16شماره 12-4

کودکان استثنایی

کودکان استثنایی
کودکان استثنایی
کودکان استثنایی
کودکان استثنایی

کودکان استثنایی

کارنامه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درحوزه پژوهش های بهداشت روان در آموزش و پرورش
نویسنده  /نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

17

مقایســه اثــر یــک دوره تمرینــات ادراکــی -حرکتــی
در دو محیــط رقابتــی و غیررقابتــی بــر خودکارآمــدی
و رفتــار سازشــی کــودکان کمتــوان ذهنــی آمــوزش
پذیــر

18

مقایســه اســترس والدگــری ،رضایتمنــدی و کارکــرد
خانــواده مــادران کــودکان دارای اتیســم بــا مــادران
کــودکان دارای رشــد معمــول

طیبه محتشمی ،فائزه ابراهیمی ،دکتر
مهناز علی اکبری دهکردی ،دکتر
نرگس چیمه

19

مقایســۀ کیفیــت زندگــی ،شــادکامی و عــزت نفــس
دختــران ناشــنوای ورزشــکار و غیرورزشــکار شــهر
تهــران

زهرا کریم زاده ،دکتر سعید صداقتی،
دکتر کیوان مال نوروزی ،جابر قلی نژاد

فرشته خیراندیش ،دکتر رخساره بادامی

دکتر حمید قاسمی ،دکتر مرتضی
رضایی صوفی ،امیر اشراقی

20

ارتبــاط بيــن هــوش معنــوي و انگيــزه داوطلبــي در
انجمــن هــاي ورزشــي وزارت آمــوزش و پــرورش

21

مقایســۀ ســامت روانــی والدیــن کــودکان مبتــا
بــه اختــال نارســایی توجه/بیشــفعالی بــا والدیــن
کــودکان ســالم

خانم فریده فرخزادی ،دکتر محمدرضا
محمدی ،دکتر احمد علیپور ،دکتر
محمدابراهیم مداحی ،خانم مریم
سلمانیان

22

بررســي اثربخشــي برنامــه آمــوزش مهارتهــای
زندگــی بــر بهبــود خــود کارآمــدی و جــرات ورزي
در دانــش آمــوزان پايــه اول متوســطه

دکتر مسلم پرتو

23

اثربخشــی ورزشــمغزی بــر کاهــش اســترس
مادران،کاهــش بیشــفعالی و افزایــش توجــه در
کــودکان دارای اختــال نارســایی توجه/بیــش فعالــی
و کاهــش اســترس آنهــا

طیبه مختاریان ،دکتر فریدون یاریاری،
خانم طاهره مختاریان

24

مقایســه تأثیــر مداخلــه بههنــگام و دیرهنــگام در رشــد
اجتماعــی دانشــآموزان دارای نیازهــای ویــژه شــنوایی

فریبرز قویدل ،خانم ناهید شفیعی،
حجت پیرزادی

مقایســۀ عــزت نفــس و ســامت روان در نابینایــان
ورزشــکار و غیرورزشــکار  ۱۳تــا  ۳۰ســال شهرســتان
مشــهد
اثربخشــی آمــوزش فرزندپــروری مثبــت بــر تنیدگــی
مــادران کــودکان دارای اختــال بیشــفعالی  /نقــص
توجــه در شــهر کــرج
پیشــبینی ســامت روان بــر اســاس درک معنــوی در
مــادران دانشــآموزان کمتــوان ذهنــی آموزشــپذیر و
عــادی ابتدایــی شــهر گــرگان

رحیم مالزاده اسفنجانی ،دکتر
غالمحسین جوانمرد ،دکتر حمید
اراضی ،شیرین یگانگی

25
26
27

دکتر مهناز علیاکبری دهکردی ،دکتر
احمد علیپور ،مریم اسماعیلزاده کیابانی،
طیبه محتشمی
ندا مصدق ،دکتر باقر غباری بناب،
حجت پیرزادی ،ناهید شفیعی
دکتر باقر غباری بناب ،علی
اکبر حدادی کوهسار ،ابوالفضل
رشیدیاحمدآبادی ،سحرانه
جوادیآسایش

28

رابطــه کیفیــت دلبســتگی بــه خــدا و تصــور فــرد
از خــدا بــا ســامت روانــی در والدیــن کــودکان
اســتثنایی

29

اثربخشــی آمــوزش گروهــی شــناختی رفتــاری
مهارتهــای زندگــی بــر ســازگاری افــراد دارای نقــص
بینایــی

دکتر ساالر فرامرزی ،سعید حبیباللهی،
سیدرضا پورسید،

30

تدویــن برنامــه افزایــش تابــآوری در برابــر اســترس
و تأثیــر آمــوزش آن بــر مؤلفههــای کیفیــت زندگــی
والدیــن دارای کــودک کمتــوان ذهنــی خفیــف

دکتر منیژه کاوه ،دکتر حمید علیزاده،
دکتر علی دالور ،دکتر احمد برجعلی

5

شماره و سال
۱۳۹۵
دوره  ،16شماره 6-2
۱۳۹۵
دوره  ،16شماره 12-4
۱۳۹۵
دوره  ،16شماره 3-1
1394

شماره  124زمستان
۱۳۹۴
دوره  ،15شماره 6-2
تابستان)2(31 ،1394

۱۳۹۴
دوره  ،15شماره 9-3
۱۳۹۳
دوره  ،14شماره 3-1
۱۳۹۲
۱۳۹۲
دوره ،13شماره 11-4
۱۳۹۲
دوره ،13شماره 9-3
۱۳۹۱
دوره ،12شماره 9-3
۱۳۹۰
دوره ،11شماره 9-3
۱۳۹۰
دوره ،11شماره 6-2

فصلنامه
علمی پژوهشی
کودکان استثنایی

کودکان استثنایی

کودکان استثنایی
تعليم و تربيت

کودکان استثنایی

تعلیم و تربیت

کودکان استثنایی

کودکان استثنایی
کودکان استثنایی
کودکان استثنایی
کودکان استثنایی
کودکان استثنایی

کودکان استثنایی
کودکان استثنایی

کارنامه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درحوزه پژوهش های بهداشت روان در آموزش و پرورش
نویسنده  /نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

31

تاثيــر مشــاركت ورزشــي بــر ويژگيهــاي شــخصيتي
كمــال گرايــي و خــود كارآمــدي دانــش آمــوزان
نوجــوان و ارتبــاط ايــن ويژگيهــا بــا رشــد اجتماعــي

دکتر بهروز عبدلی ،پروانه شمسی پور
دهکردی ،امیر شمس ،ایمان فقهی

32

اثربخشــی روش ابــراز وجــود بــر عــزت نفــس و
ســامت عمومــی دانــش آمــوزان نابینــای عــادی

دکتر هادی بهرامی احسان ،کورش بنی
هاشمیا

33

رابطــه ســبکهای مقابلــه ای ،جهــت گیــری مذهبــی
و ابعــاد شــخصیت بــا ســامت روان مــادران دارای
کــودک کــم تــوان ذهنــی

34

مقایســه اثــرات آمــوزش هــای عــزت نفــس ،خــود
کارآمــدی و انگیــزش پیشــرفت بــر کیفیــت زندگــی
زنــان مبتــا بــه ناتوانــی جســمی-حرکتی

35

رابطــه دینــداری بــا ســامت روان و پیشــرفت
تحصیلــی دانــش آمــوزان

36

تأثیــر آمــوزش حــل مســئله اجتماعــی بــر ســازگاری
اجتماعــی و عملکــرد تحصیلــی دانــش آمــوزان
کمــرو

37

38
39

بررســی تاثیــر آمــوزش مهــارت هــای زندگــی
بــر بهبــود بهداشــت روانــی ،کارکــرد اجتماعــی و
افســردگی معلــوالن جســمی بهزیســتی شهرســتان
تبریــز
رابطــه عمــل بــه باورهــای دینــی بــا ســامت عمومــی
در بیــن دانشــجویان آموزشــکده فنــی الزهــرا (س)
تبریــز
رابطــه ویژگیهــای شــخصیتی و هــوش هیجانــی بــا
ســامت روان افــراد مبتــا بــه فنیلکتونوریــای تحــت
درمــان

دکتر هادی بهرامی احسان ،یاسر
رضاپور میرصالح
اعظم مرادی ،دکتر مختار ملک پور،
دکتر شعله امیری ،دکتر حسین مولوی،
دکتر ابوالقاسم نوری
یوسف رضاپور :استادیار دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز
مرضیه سرداری :کارشناس ارشد برنامه
ریزی درسیآیت اله فتحی :کارشناس
ارشد روانشناسی تربیتی

شماره و سال
1389
شماره -102تابستان
1389
دوره  ،10شماره 6-2
۱۳۸۹
۱۳۸۹
دوره  ،10شماره 3-1
1389
پویش  8و 9
۱۳۸۸
دوره  ،9شماره 9-3

مریم یوسف پور

1388

دکتر میرتقی گروسی

پویش  3و 4

دکتر خانجانی ،دکتر شعله لیوارجانی،
طیبه قاری زاده

1388

40

انطبــاق و هنجاریابــی ســیاهه نشــانههای مرضــی
کــودک ویرایــش چهــارمCSI-۴

41

مقایســه ویژگیهــای روانشــناختی دانــش آمــوزان
نارســا نویــس و عــادی پایــه ســوم ابتدایــی

42

تاثیــر آمــوزش مهارتهــای اجتماعــی بــر افزایــش
اعتمــاد بــه نفــس دختــران نابینــای شــهر تهــران

فروزان مستعلمی ،دکتر سیمین حسینیان،
دکتر سید منور یزدی

43

بررســی ســامت روانــی مــادران دانشــآموزان مبتــا
بــه اختــاالت رفتــاری

دکتر الهه محمد اسماعیل ،خانم حکیمه
سادات موسوی

44

مقایســه رشــد اجتماعــی و اختــاالت رفتــاری دانــش
آمــوزان کمتــوان ذهنــی ورزشــکار و غیــر ورزشــکار
در شــهر تهــران

45

مقایســه ســامت روانــی والدیــن کــودکان کمتــوان
ذهنــی تربیــت پذیــر  ۷-۱۲ســاله بــا ســامت روانــی
والدیــن کــودکان عــادی

دکتر الهه محمد اسماعیل
آقای اکبر رضایی ،دکتر مریم سیف
نراقی

علمی پژوهشی
تعليم و تربيت
کودکان استثنایی
کودکان استثنایی

دوره  ،10شماره 9-3

دکتر بتول احدی ،پری میرزایی ،دکتر
محمد نریمانی ،دکتر عباس ابوالقاسمی

دکتر علیرضا آقا یوسفی ،خانم سحر
بهروزیان ،دکتر اسماعیل سعدی پور

فصلنامه

پویش  5و 6
۱۳۸۷
دوره  ،8شماره 11-4

۱۳۸۶
دوره  ،7شماره 3-1
۱۳۸۵

کودکان استثنایی

مركز پژوهش آموزش
و پرورش روستايي،
عشاير و چند زبانه تبريز

کودکان استثنایی
مركز پژوهش آموزش
و پرورش روستايي،
عشاير و چند زبانه تبريز
مركز پژوهش آموزش
و پرورش روستايي،
عشاير و چند زبانه تبريز
کودکان استثنایی
کودکان استثنایی
کودکان استثنایی

دوره ،6شماره 3-1

زهرا کارگر ،دکتر سیده منور یزدی،
دکتر ابوالقاسم مهرینژاد

۱۳۸۴
دوره  ،5شماره 11-4
۱۳۸۲
دوره  ،3شماره 6-2
۱۳۸۱
دوره ،2شماره 11-4

دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند ،دکتر
بهمن نجاریان ،خانم میترا مسعودی

6

۱۳۸۰
دوره ،1شماره 11-2

کودکان استثنایی
کودکان استثنایی
کودکان استثنایی

کودکان استثنایی

کارنامه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درحوزه پژوهش های بهداشت روان در آموزش و پرورش

د  :مقاالت ارائه شده توسط اساتید و کارشناسان پژوهشگاه در کنگره های ملی و بین المللی ( 10مقاله)
ردیف

عنوان مقاله

سال

نویسنده

عنوان کنگره

1

ارزشــيابي محتــواي طــرح آمــوزش پيشــگيري
مهارتهــای مقابلــه بــا رفتارهــای پرخطــر

1396

دکتر مسلم
پرتو

دومين كنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه
علوم انساني و مطالعات اجتماعي

2

ارزشــيابي محتــواي طــرح آمــوزش پيشــگيري
مراقبــت از خــود در مــدارس ابتدايــي

1396

دکتر مسلم
پرتو

3

بررســي وضعیــت محتــواي برنامــه درســی ســامت
و تربیــت بدنــی پایــه ششــم از دیــدگاه متخصصــان
و معلمــان

4

بررســي كارآمــدي برنامــه آمــوزش مهارتهــای
زندگــی در بهبــود ســامت روانــي دانــش آمــوزان

5

بررســي كارآمــدي برنامــه آمــوزش مهارتهــای
زندگــی بــر بهبــود شــیوه هــای مقابلــه بــا تنیدگــی در
دانــش آمــوزان پایــه اول متوســطه،

1395

1395
1394

دکتر مسلم
پرتو
دکتر مسلم
پرتو
دکتر مسلم
پرتو

6

ســنجش نيازهــاي آموزشــي دانــش آمــوزان در زمينــه
ي مهارتهــاي زندگــي و پيشــگيري از آســيبهاي
روانــی -اجتماعــی

1394

دکتر مسلم
پرتو

7

كارآمــدي برنامــه آمــوزش مهارتهــای زندگــی در
ارتقــاء حــل مســأله دانــش آمــوزان

1394

دکتر مسلم
پرتو

8

نقــش عوامــل خانوادگــي در گرايــش بــه مصــرف
مــواد توســط دانــش آمــوزان در معــرض خطــر

1394

دکتر مسلم
پرتو

9

برنامــه هــا و فعاليتهــاي پيشــگيري رشــد (تحــول)–
مــدار در نظــام آمــوزش و پــرورش :چالشــها و
راهكارهــا

1394

دکتر مسلم
پرتو

10

فضــای مجــازی ،ســبک زندگــی و باورهــا و
رفتارهــاي ســامت بخــش /آســيبزا؛

1393

دکتر مسلم
پرتو

دومين كنگره بينالمللي توانمند سازي جامعه در حوزه
علوم انساني و مطالعات اجتماعي
اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی
ومطالعات اجتماعی ایران
اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی
ومطالعات اجتماعی ایران
دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری ،تهران دانشگاه
شهيد بهشتي
دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری ،تهران دانشگاه
شهيد بهشتي
دومین کنفرانس ملی واولین کنفرانس بین المللی پژوهش
های نوین در علوم انسانی
اولین کنگره ملی مشاوره ،خانواده و توانمند سازی اقشار
آسیب پذیر جامعه" ،تهران ،كميته امداد امام خميني (ره
همايش پيشگيري رشد مدار ،پژوهشگاه قوه قضاييه

چاپ چكيده مقاله در مجموعه چكيده مقاالت همايش
فضاي مجازي و تربيت اسالمي

ه  :نشست ارائه يافته هاي پژوهشي برگزار شده توسط اساتید و کارشناسان پژوهشگاه ( 3نشست)

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

1

وضعيــت بهزيســتي /درماندگــي روانشــناختي دانــش
آمــوزان متوســطه دوم شــهر تهــران

محل
برگزاری
نشست

دکتر مسلم پرتو

پژوهشگاه

2

ارزشــيابي اثربخشــي طرحهــاي آمــوزش پيشــگيري در
مــدارس دوره ابتدايــي و متوســطه اول

دکتر مسلم پرتو

3

وضعيــت ســامت معلمــان و ضــرورت بــاز انديشــي
دربــاره راهكارهــاي كاهــش آســيبها و ارتقــاء
ســامت آنــان

دکتر مسلم پرتو

7

پژوهشگاه

سازمان

سال

1396

1395

1395

پژوهشکده

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

کارنامه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درحوزه پژوهش های بهداشت روان در آموزش و پرورش

و :برگزاری نشست های علمي -تخصصي در حوزه سالمت (  3نشست)
ارائه دهنده

محل
برگزاری
نشست

سال

پژوهشکده

ردیف

عنوان

پژوهشگاه

1395

تعلیم و تربیت

1

فعاليتهــاي پيشــگيرانه در نظــام آمــوزش و پــرورش؛
چالشــها و راهكارهــا

دکتر مسلم پرتو

1393

تعلیم و تربیت

2

مفهــوم پــردازي ســامت در ســند تحــول بنياديــن
آمــوزش و پــرورش و برنامــه ي درس ملــي

دکتر مسلم پرتو

پژوهشگاه

1398

استثنایی

3

پیامدهــای وابســته بــه ســامت بالیــای طبیعــی و نقــش و
کارکــرد آمــوزش و پــرورش

دکتر بهنام بهراد

پژوهشگاه

ز :تهیه گزارش های تحليلي کارشناسی در حوزه سالمت (  3گزارش)
ردیف

عنوان

تهیه کننده

1

بررســي و تحليــل محتــواي بخشــهاي ناظــر بــر
فعاليتهــاي پيشــگيرانه بــا رويكــرد تحولينگــر كتابهــاي
درســي

دکتر مسلم پرتو

2

3

بررســي مفهومــي و نظــري وجــوه و ســطوح چندگانــه
رويكــرد تحولينگــر و رشــد -مــدار در پيشــگيري از
جــرم و ارتقــاء ســامت جامعــه

دکتر مسلم پرتو

تحليــل وضعيــت مــدارس ابتدايــي از نظــر امکانــات،
تجهیــزات و وســایل ورزشــی مــورد نيــاز بــرای
اجــرای برنامــه هــا و فعليتهــاي تربیــت بدنــی

دکتر مسلم پرتو

بهره بردار

سال

معاونت تربیت
بدنی و سالمت

1395

معاونت تربیت
بدنی و سالمت

1393

سازمان پژوهش
و برنامه ریزی
آموزشی

1393

پژوهشکده

تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

ح :تعیین و تصویب اولویت های پژوهشی ناظر بر حوزه سالمت (سه عنوان)

ردیف

عنوان اولویت پژوهشی

1

سنجش ملي سالمت رواني دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي

2

تعييــن اســتانداردها و اقتضائــات برنامــه هــاي درســي تربيــت بدنــي و فعاليتهــاي ورزشــي و
ميــزان انطبــاق آن بــا وضعيــت موجــود مــدارس و فضاهــاي تربيتــي

3

تهیــه و تدویــن ســند ســامت در حــوزه آمــوزش و پــرورش بــا تاکیــد بــر تبییــن الگوهــا
و مفاهیــم نظــری مربــوط بــه حــوزه یادگیــری ســامت بــه عنــوان زیرنظــام ســند تحــول
بنیادیــن آمــوزش و پــرورش

8

وضعیت اجرا

تدوین پیشنهاده
تدوین پیشنهاده

ييك از ماموريتهاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عبارتست از :توليد دانش کاربردی،
نرش و اشاعه يافتههاي پژوهيش برای شناخت بهرت وضعيت موجود نظام آموزش و پرورش و ارتقاء سطح
تصمیمسازی/تصميمگريي درباره مسايل آموزش و پرورش كشور از رهگذر تسهیل فرایند کاربست یافتههای
پژوهشی پژوهشگاه در راستاي اين ماموریت ،اقدام به طراحی و اجرای پژوهشهای مورد نياز آموزش
و پرورش كشور و انتشار یافتههاي پژوهيش ميمنايد و کاربران نتايج پژوهشهاي آموزشی و تربیتی كه
تصمیمسازان /تصميمگريان ،مجریان آموزش و پرورش كشور ،مدیران ،معلامن مدارس ،والدین و سایر
گروههای ذیربط هستند ،بطور مستمر در جريان آخرين يافتههای پژوهشی قرارگرفته و امید میرود از
اين رهگذر ،فرایند تصميمگیری و عمل در تعلیم و تربیت ،از کیفیت مناسبتری برخوردار شود .از سوی
دیگر ،اشاعه یافتههای پژوهشی ،به منزله یکی از مولفههای اصلی نظام پژوهشی و راهكار توسعه تربیت
پژوهش بنیاد ،فاصله بني پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمینه گفتگوی موثر بین پژوهشگران و دست
اندرکاران آموزش و پرورش و دستیابی به فهم مشرتک در مورد پدیدارهای تربیتی را شکل میدهد.
هدف این نرشیه که با عنوان كارنامه پژوهش منترش میشود معريف يافتههاي پژوهشهای مهم و
مآالً تسهيل مسري تاثري تحقيقات بر تصميم گرييهاي ارکان نظام آموزش و پرورش كشور و اعتالء فرهنگ
پژوهشگری و پرسشگری است .آنچه در این قالب انتشار مییابد خالصه کاربردی مهمرتین پژوهشهاي
انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش است .لطفاً نظرات ارزشمند خود درباره این نرشیه و
محتوای آن را برای ما ارسال فرمایید.

ه
ژپو ش گاه مطالعات آموزش و رپورش
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