
كتابخانه مشاوره / الهه قربانی

پرورش فرزند: مقایسۀ روان شناسی غربی و اسالمی

سال چاپ: 1398 /  ناشر:  کتاب جمکران  /  مؤلفان: حسین 
کریمیان،  سید محمد شفیعی مازندرانی /    قطع کتاب: رقعی  / 
نوع کتاب: کمک آموزشــی  /  مجموع صفحه ها: 298  /  
شابک: 9789649736020  /  دوره و درس: متوسطة 

دوم )نظری(، روان شناسی  /  مخاطب: معلم- مشاور
معرفی کتاب: روان شناسی اسالمی، افزون بر استفاده از 
تحقیقات تجربی دانشمندان، از منابع معرفتی متصل به منبع 
وحی و دیدگاه بزرگان دینی نیز استفاده می کند. نویسندگان 
کتاب حاضر کوشــیده اند، عالوه بر بیان دیدگاه ها و نظرات 

متخصصان روان شناسی جدید، روان شناسی تحولی در اسالم را نیز بررسي كنند که با رشد 
کودک، نوجوان و جوان ارتباط دارد. تعریف روان شناســی تحولی، ابعاد رشــد دورة کودکی، 
روان شناسی رشد دورة نوجوانی، سالمت روانی در دورة بلوغ و اولویت های مراحل رشد طبق 

روایات، از جمله مباحث کتاب هستند.
کلیدواژه ها: آموزش والدین، جنبه های مذهبی، روان شناسی

نتیجة داوری کتاب: مناسب

کاربرد اســـــــتعاره در مشــــــــــاوره و درمان خانـــــــــــــــواده:
کتاب کاربردی برای درمانگـــــــران و خانـــــــــــواده ها

ســال چــاپ: 1397  /  ناشــر: نوشــته /  مؤلف: 
عبــاس باباصفری  /  قطع کتاب: وزیــری  /  نوع کتاب: 
کمک آموزشــی  مجموع صفحه ها: 280  /  شــابک: 
9786003861398  دوره و درس: متوسطة دوم )نظری(، 

روان شناسی  /  مخاطب: دانش آموز- معلم
معرفی کتاب: استعاره کمک می کند ناشناخته ای را از 
منظر پدیده اي آشنا درک کنیم؛ حتی می تواند یکی از راه های 
یادگیری مهارت های صحیح زندگی  باشد. در فنون مشاوره، 
اســتعاره به مراجع اجازه می دهد تجربه های خود را بیرونی 

کند. در این کتاب، رویکردهایی درمانی مثل اســتعاره و تمثیل، به عنوان فن خانواده درمانی 
با رویکرد سیستمی مطرح شــده اند. ارتباطات افراد به صورت حلقوی بررسی شده و مفاهیم 
نظری رویکردهای میان نسلِی دیدگاه های موری بوئن، ساختِی مینوچین، راهبردِي هی لی و 
سیستمِی میالن به شکل استعاره آمده اند. این مطالب در سه بخش مطرح شده اند: ازدواج و 

استقالل؛ فرزندپروری؛ خانواده و آرامش. 
کلیدواژه ها:مشاوره، روان درمانی، جنبه های روان شناسی

نتیجة داوری کتاب: مناسب

روان شناسی برای کالس درس 
)یادگیری براساس رویکرد ساختن گرایی)

سال چاپ: 1398 /  ناشــر: روز اندیــش /  مؤلف: زهرا 
صالحی /  قطع کتاب: وزیری /  نوع کتاب: کمک آموزشی  
/  مجموع صفحه ها: 165 /  شابک: 9786004381628  
دوره و درس: متوســطة اول، علوم تربیتی / متوسطة دوم 

)نظری(، علوم تربیتی  /  مخاطب: معلم- مشاور
معرفی کتاب: یافته های علم روان شناسی در تدریس و 
یادگیری کاربرد فراوان دارند. کتاب حاضر با هدف کمک به 
ادارة بهتر کالس های درس، نکاتی را عرضه می کند. مفاهیم 
کتاب از جنبش ساخت گرایی شروع می شوند و ضمن بررسی 

نظریه های یادگیری برونر و ویگوتســکی، عملکرد دانش آموز را در موفقیت کالسی، تعامل 
اجتماعی، جنبه های اجتماعی و عاطفی یادگیری بررسی می کنند. سپس الگوهای ساخت گرایی 
اجتماعی در این زمینه مطرح می شوند. اصول یادگیری ساخت گرایی و راهبرهای آن نیز در 
فصلی جداگانه آمده اند. رویکرد ساختن گرایی در کالس درس آخرین فصل این کتاب است.

کلیدواژه ها: روان شناسی، روان شناسی یادگیری، جنبه های روان شناسی
نتیجة داوری کتاب: مناسب


