
زاده )محاكاة  يقرسائل ماجستير وأطروحات دكتوراه بناء على النموذج العالجي التربوي للدكتور محمد احسان ت

 ذهنية(ال

، دراسة فعالية نموذج العالج بمحاكاة العقل في الحد من الخوف من التواصل اللفظي اشيرخداي ، زهر -1

 عامًا مع التلعثم في طهران ، 30و  20 وزيادة الثقة بالنفس لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين

 يقد.محمد إحسان ت -( ، مشرف 2016ماجستير في علم النفس العام ، جامعة آزاد اإلسالمية بطهران )

 زاده.

ين ، مقارنة فاعلية أسلوب محاكاة العقل وطريقة عالج النطق على األعراض النفسية گ، ني پوندي -2

 النفسية )الثقة بالنفس ومفهوم الذات(( )العالقات االجتماعية والقلق والقدرات

( ، 2016أطروحة دكتوراه ) -الشباب المصابون بالتلعثم في طهران ، جامعة آزاد اإلسالمية ، فرع األهواز 

 د. فرح نادري ود. رضا باشا. -مشرف 

وتقليل عالئي ، نوشين ، دراسة فعالية نموذج المحاكاة العقلية في زيادة نمط الحياة لتعزيز الصحة ا  -3

عامًا ممن يعانون من التلعثم ،  40-20اإلجهاد المكتسب لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

 قي زادهمواليد الدكتور محمد احسان ت -( ، مشرف 2016) ب ن ماجستير ، جامعة طهران

، أثر نموذج محاكاة العقل في تقليل التوتر وزيادة المرونة اإلدراكية لدى البالغين المصابين  ابهرامي ، زهر -4

 -( ، المشرف 2016) طهران ب نباضطرابات النطق )تلعثم( ، ماجستير علم النفس اإلكلينيكي ، جامعة 

 زادهقي د.محمد إحسان ت

 المتوقع العمرلعقل في زيادة اليقظة ومتوسط ر شريف آباد ، حميدة ، دراسة لفعالية نموذج محاكاة اگكار -5

ماجستير في علم النفس العام ، جامعة آزاد اإلسالمية ،  هطالب ، التلعثم من يعانون الذين األشخاص لدى

 هزادقي د.محمد إحسان ت -( ، مشرف 2016فرع طهران )

من شلل مزدوج  cpحسين زاده ، أكرم ، تأثير طريقة محاكاة العقل على تحسين الكالم من نوع  -6

من اضطراب الحركة الضمنية ، جامعة آزاد اإلسالمية في  cpوتحسين حركات اليد لمريض مصاب بنوع 

 (2018شمال طهران )

زاده ، صالح ، فعالية العالج القائم على محاكاة العقل والوعي الذاتي والدافع للتقدم لدى الرجال الذين اباب -7

 ب نمع التلعثم ، جامعة  عامًا 35و  15تتراوح أعمارهم بين 

ي ، نرجس ، طالبة ماجستير في علم النفس اإلكلينيكي ، جامعة بهشهر ، تحت عنوان دراسة فعالية عنصا -8

نموذج عالج محاكاة العقل في تنظيم االنفعاالت والتفكير اإليجابي لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم 

 2017،  20-40بين 



 األشخاص لدى المتوقع العمرالمحاكاة العقلية في ضبط النفس ومتوسط حسنعلي ، مريم ، فعالية عالج  -9

جنوب طهران ب ن   جامعة ، طهران ، عامًا 40-18 بين أعمارهم تتراوح الذين التلعثم من يعانون الذين

 2017، ربيع 

اء النفسي حسين زاده، سيامك، فعالية العالج بالمحاكاة الذهنية في تقليل القلق االجتماعي وتحسين األد -10

عامًا الذين يعانون من التلعثم. جامعة  25و  15واالجتماعي لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

 2017بي إن طهران ، 

، فعالية العالج القائم على محاكاة العقل للرضا عن الحياة والرضا عن النفس لدى األشخاص لههبهاري ، إ -11

 التلعثم ، جامعة آزاد ، فرع جنوب طهران ، الصيفمع  40إلى  20الذين تتراوح أعمارهم بين 

، دراسة فعالية نموذج محاكاة العقل على زيادة األمل في المستقبل وتقليل خيبة األمل  روانه، بدكردا -12

عامًا ، جامعة بنسلفانيا في  30و  15لدى األشخاص الذين يعانون من التلعثم الذين تتراوح أعمارهم بين 

 (2018كندا )

خندان ، زينب ، دراسة لفعالية نموذج محاكاة العقل في تقليل القلق االجتماعي وزيادة المرونة لدى  -13

 طهرانب ن عامًا ، جامعة  40إلى  20األشخاص الذين يعانون من التلعثم في األعمار من 

تقليل ه ، فاعلية نموذج المحاكاة الذهنية في زيادة القدرة على التعبير عن الذات وصيوراني ، وط -14

 ن ، جامعة ب 2017لدى المصابين بالتلعثم ، و غير منطقيه المعتقدات الالعقالنية 

حيدري ، نسرين ، دراسة فاعلية العالج القائم على محاكاة العقل في زيادة الرضا عن الحياة ومفهوم الذات  -15

سنة ،  40لى إ 20اإليجابي لدى األشخاص الذين يعانون من التلعثم في العمر تتراوح أعمارهم من 

 ب ن. جامعة

 شمس ، إلهام ، دراسة فاعلية العالج بمحاكاة العقل في تقليل أعراض اضطراب ما بعد الصدمة  -16

PTSD ، ب ن. ، جامعة 1397لدى المصابين بالتلعثم 

بختياري ، فعالية العالج القائم على محاكاة العقل على الدافع للتقدم والتعبير عن الذات لدى المصابين  -17

 ب ن.  ، جامعة 1397عثم ، بالتل

دراسة فاعلية نموذج محاكاة العقل في زيادة مهارات االتصال والحميمية االجتماعية لدى ، فعلي ، شهد  -18

 ب ن. ، جامعة 1398سنة ،  40إلى  20األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

االنفعاالت السلبية وزيادة الكفاءة دراسة فاعلية العالج القائم على محاكاة العقل في تقليل ، معلمي ، زينب  -19

 ب ن . ، جامعة 2018الذاتية لدى البالغين المصابين بالتلعثم ، 

دراسة فاعلية العالج باالعتماد على محاكاة العقل في تقليل الشعور بالفشل والوحدة لدى ، عاطفه ، شاد  -20

 ب ن. ، جامعة 2018، صيف  20و  13 عمرالتلعثم بين المصابين بالرجال 



ليبور ، منيرة ، دراسة فاعلية محاكاة العقل في تقليل التلعثم وقلق االمتحان لدى طالب المرحلة ع -21

 ب ن. ، جامعة 2018اإلعدادية الذين يعانون من اضطراب الطالقة التعبيرية ، صيف 


