به نام خدا
موضوعات پیشنهادی برای درس پژوهشهای عملی و انفرادی در روانشناسی – ویژه دانشجویانِ دکتر کمالی در سال تحصیلیِ ۷۹۸۱-۸۹

* تذکرات اولیه:
 این موضوعات صرفا برای دانشجویانی که با اینجانب(کمالی) در نیمسال اول و دوم  ۷۹۸۱-۸۹درس پروژه را دارند تهیه شده است ودانشجویانی که با سایر همکاران این درس را دارند بهتر است با هماهنگی و نظر استادِ خود ،موضوع دیگری را انتخاب نمایند.
همه موضوعات زیر در قالب موضوعات با روش توصیفی است.دانشجویانی که مایل به انجام تحقیق با موضوع آزمایشی و مداخله ایهستند جداگانه و با اطلاع به اینجانب موضوع بگیرند.
سایتهایی که دانشجویان می توانند مراجعه و جستجوی مطلب و یا پرسشنامه نمایند .ضمنا موضوع مورد علاقه خودتان باشد.Sid.ir
magiran.com
noormagse.com
Ravansanji.ir
ravanshenasan.ir
e-modiran.com
ش انتهاییِ هر موضوع)  ،به عهده ی خود دانشجو است .در اینکار باید به تناسب
انتخاب جامعه ی تحقیق و تکمیل کردن موضوع(بخ ِموضوع با جامعه ی تحقیق و تناسب پرسشنامه ها با آنها دقت کرد.
دانشجو نباید پروژه ی خود را از اینترنت خریداری کرده و یا اقدام به کپی پیست کردنِ کاملِ فایل از اینترنت نماید.حضور در جلسه ی اول کلاسی لازم است .با توجه به اینکه دانشجویان برای ارائه ی پایان نامه دو ترم فرصت دارند ،انتظار است باپایان تر ِم اول ،سه فصل اول پایان نامه را ارسال نمایند( .)mkamaliz@yahoo.comعلاوه بر این شماره تلفن  ۵۸۹۸۱۰۲۹۴۵۷صرفا
به صورت پیامکی پاسخگو می باشم.
 دانشجویان می توانند در ایام حضور استاد در دانشگاه  ،جهت نهایی کردنِ موضوع خود و رفع اشکال تشربف بیاورند.در نیمسال اولسال تحصیلی  ، ۷۹۸۱-۸۹یکشنبه ها صبحِ برخی هفته ها در مرکز یزد(سایت ولایت) کلاس دارم .ساعت  ۸و نیم یا  ۷۷و نیم تشریف
بیاورید.تا .۷۴
فایلهای راهنمایِ این درس که به واحد تکثیر دانشگاه داده شده است ،دریافت ومطالعه شود. به دانشجویانی که در جلسه ی کلاسی شرکت نکرده و موضوعی غیر از موضوعات فوق را بدون هماهنگیِ اینجانب انتخاب نموده وبدون هم اهنگی و ارتباط با اینجانب  ،کاری انجام دهند و صرفا در مهلتِ پایانیِ دوترم ،کار خود را ارائه نمایند ،نمره ی قابل توجهی
اختصاص نمی یابد و در صورت کپی پیست بودن یا اثبات خریداری از اینترنت یا عدم ارائه ی مستندات ،احتمال عدم پذیرش ،کارشان
وجود دارد..
 پس از اتمامِ کار و ارائه ی گزارش نهاییِ پایان نامه ،دانشجو باید درصورت درخواست استاد ،نسبت به ارائه ی پرسشنامه ها و فایلهایی تحلیل های آماری در فضایِ  spssپاسخگو باشد.
اصل ِ
پروژه ی درس پژوهش های عملی و انفرادی باید به صورت هر نفر یک پایان نامه و در قالب یک گزارش  ۰فصلی که بخشهایی ازآن ،گزارش اجرایِ پرسشنامه های تحقیق در بین گروهی از افراد جاعه و تحلیل آماری روی آنها است انجام شده باشد.
پس از تکمیلِ کار و ایمیل فایل  wordبرای استاد ،و پس از تایید آن ،درباره ی نحوه ارائه به دانشگاه و تسویه حساب ،از کارشناسآموزش سئوال شود.

چنانچه قرار است فصل به فصل  ،برای اینجانب ایمیل شود ،شکلِ کامل و نهایی هر فصلی را یکبار ارسال و نظر اصلاحی و تاییدبگیرید و از ارسال چند بار اجتناب شود.

موضوعات پیشنهادی
 رابطه بین کمال گرایی با سبک های حل تعارض............ رابطه خلاقیت و نوآوری با جهت گیری کارآفرینی دانشجویان دانشگاه...... بررسی پیش بینی کننده های حرمت خود بر اساس پنچ عامل شخصیت در دانشجویان....... رابطه هویت اجتماعی و هویت فردی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان..... رابطه بین سبکهای مقابله با تنیدگی و خلاقیت هیجانی........ رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی با شادکامی ..... ....... رابطه سبک های شناختی با مکانیسم های دفاعی در .....رابطه بین سبکهای دلبستگی و نگرش افراد به ارزشهای(ملاکهای) ازدواج رابطة سبکهای تفکر و مطلوبیت اجتماعی با نگرش به ازدواج در بین دانش آموزان (دانشجویان ) ................. رابطة سبکهای هویت یابی و نارسایی هیجانی با عملکرد خانواده زوجین عادی و ناسازگار(در شُرف طلاق) رابطة سبکهای دلبستگی والدین با توانایی حل مسآلة اجتماعی فرزندان ... رابطه خلاقیت هیجانی و ناگویی هیجانی با مهارتهای حل مسآلة اجتماعی زوجین با و بدونِ سابقه ی مشاورة ازدواج رابطة توانمندی روانشناختی و احساس تنهاییِ زنان مجرد و متاهل ............... رابطة خودتوصیفی بدنی و ترس از ارزیابیِ منفی با اضطراب هستی دانشجویان دانشگاه پیام نور ...... رابطة ادراک از والدین با اضطراب آشکار دردانش آموزان خانواده های در سطوح مختلف سازگاری رابطة شاخص تودة بدنی و خود توصیفی بدنی با نشانگان اختلالات تغذیه در بین دانشجویان .. ...بررسی رابطه آگاهی ،نگرش و پایبندی سالمندان به حفظ بهداشت جسمی و رابطه ان با کیفیت زندگی.بررسی نقش سوابق شغلی سالمندان با سطح فعالیت ذهنی و ماندگاری حافظه آنها.بررسی سطح گرایش و فعالیت سالمندان مقیم و غیر مقیم خانه های سالمندان در فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی . بررسی و شناسایی نقش عوامل فردی ،خانوادگی،محلی،سازمانی و دوستان در ادراک حمایت اجتماعی توسط سالمندان با هدفالگوی حمایت اجتماعی در ایران.
تهیه و تبیین نیمرخ روانی طبقات مختلف سالمندان با توجه به متغیر های مهم تاثیر گذار.بررسی رابطه شخصیت سالمندان و مراقبان آنها با ادراک حمایت اجتماعی و امید به زندگی آنها. -بررسی رابطه پایگاه اجتماعی قبلی سالمندان با کیفیت زندگی و امید به زندگی آنان.
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