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ي شناسروان وضوعم هاموضوع آن ازي كي که ميبگو تعارفيب. گذشتند ذهنم از موضوعات انواع شماره نيا نخست سخن نوشتنی برا

 انتخابات به هم موضوع نيا روزها، نيا در که ستين گفتن به الزم. بود انتخابی برای ريگميتصم گريد عبارت به اي و کردن انتخاب

 .است رو شيپ در مانحرفه و رشتهی برا کهي انتخابات به هم و شديم مربوط مانیکشور

 هفده از بعد) سازماني عموم مجمع نياولی برگزار از بعد باالخره که است مشاوره وي شناسروان نظام سازمان انتخابات منظورم   

 اريبسی کاوها و کند به ازينی ريگميتصمی ندهايفراي شناختعصب وي ذهنی کارها و سازی درباره ثبح اما. است شيپ در( سال

 .ميبپرداز آن به بحثی ستهيشاي وسعت در و ندهيآ در ميبتوان دوارميام که دارد،ي قيعم

 ميکنيم تجربه مانذهن در کهي بزرگی رهاييتغ ازي كي روزها نيا "ديستين بهيغر که شما"ي کرمانی مراد استاد قول بهي ول   

 عوارض ديشا و اکروني پاندم. است اتيح و بودن نمودن جلوه ارزشمندتر احساس( شنوميم هايليخ از را نيا چون بندميم جمع)

 ييگوخود نيا روزها نيا که ميبگو فروتنانه. است کرده قبل از رتريپذبيآس اريبس را هاانسان "زمان روح" نيای ناشناخته هنوز

 فيلط جام نيچن دهر گرکوزه نيا"مانند اميخ اتيرباع اي و"است پرسش نيا نبودن اي بودن "ريشكسپی شنامهينما در هملت

 .کننديم دايپ مصداق شيپ از شيب "زندشيم نيزم بر باز و سازديم

ی مهيون سال كی يرهدو نيهم در کهي تقايتحق. برد بهرهي زندگ نفع به آن از و آمد کناري روانی فشارها نيا با ديبا چطور   

 از هم و دهنديم بها شيپ از شتريب آنهای ژرفا و هاارتباط تيفيک به سو كي از هاانسان که دهنديم نشان اندگرفته صورتي پاندم

 .  اندکرده دايپی خودکاو و ملأتی برای شتريب فرصت گريدی سو

 الزم چقدر سوگی مشاوره که مينيبيم شتريب روز هر مشاوران و روانشناسان ما ،ياندمپ نيا گريد تلخ تيواقع با مواجهه در اما   

 در نيا ميدانيم که همانطور .ماننديم در هافقدان با آمدن کنار کار دری شتريب و شتريبی دهيداغدی هاانسان چگونه و است

 هافقدان در گرانيد شدن ميسه در را دگانيداغد کهيي هانييآ هم و است معمول ريغ زانيعز با وداع نديفرا هم که استي طيشرا

 .کردنديم کمك

 مای احرفه تيحما اب که ميبرويي آنها سراغ به داوطلبانه و ميريبگی جد را مانیاحرفه وي انسان بزرگ تيمسئول نيا دييايب   

 .کنندي طی کمتر رنج و بيآس با را سوگ مراحل تواننديم

 ديباش توانا و تندرست

 ی آباد دولت وايشدکتر 
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 ایران روانشناسی انجمن نگرهک هشتمین مقاالت کیدهچ ارسال هلتم آخرین اهم تیر 31

 هایحوزه انشجوياند و اساتيد پژوهشگران، ماميت خدمت يگرد بار يرانا شناسيروان انجمن نگرهک هشتمين الكترونيك دبيرخانه

 باشد.مي "31/4/1400 تاريخ قاالتم چكيده ارسال هلتم آخرين هک رساندمي تبطمر هایرشته و مشاوره و روانشناسي

 در iranpa.org/cnf/about?bases8http://congress. شده مشخص محورهای با انجمن کنگره هشتمين که است ذکر به الزم   

 هميشگي همراهان و عزيزان شما تمامي از لذا شود.مي برگزار شريف صنعتي دانشگاه ميزباني به 1400 ماه آبان 28 الي 26 تاريخ

 نمائيد. ارسال کنگره سايت وب طريق از را خود مقاالت چكيده ترسريع چه هر تا شود مي درخواست

 نامهويژه عنوانبه ،پروسيديا صورت به ينكها بر عالوه گرفت، خواهند رارق نهايي پذيرش وردم که قاالتيم مبسوط خالصه توجه:   

 هایسامانه در شود، مي منتشر فشرده لوح قالب در (ايران شناسيروان انجمن پژوهشي ـ علمي مجله) معاصر شناسيروان دوفصلنامه

 شد. خواهند نمايه نيز SIVILICA و ISC، SID  معتبر

 آدرس به کنگره سايت وب به توانيد مي مقاالت چكيده ارسال و متنظي نحوه خصوص در بيشتر اطالعات کسب جهت

/.iranpa.org8http://congress نماييد. مراجعه 

 شناسی ایرانهشتمین کنگره انجمن روان -2
 

 

 

 

http://congress8.iranpa.org/cnf/about?bases
http://congress8.iranpa.org/
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 ایران شناسیروانانجمن های و سخنرانی های آموزشی و دوره وبینارها -1-3 

های انجمن هرايط بوجود آمده کنوني و برای حفظ سالمت استاد و شما عزيزان، کارگاهمانگونه که مستحضر هستيد به دليل ش

 صورت آنالين برگزار خواهد شد.غيرحضوری و به

های جديد از شود. و بزودی کارگاهعالم مياشرح زير  به است شده نهايي تاکنون که ايران شناسيهای آموزشي انجمن روانکارگاه   

  .گرام و اينستاگرام انجمن به آگاهي خواهد رسيدسايت ، تلطريق وب

رکت کنندگان در کارگاه درصد تخفيف در نظر گرفته شده است، بنابراين ش 10الزم به يادآوری است برای اعضای انجمن و دانشجويان    

 مند خواهند شد.نام بهرهدرصد تخفيف هزينه ثبت 20اگر دانشجو و نيز عضو انجمن باشند از 

 

شرکت در  شرایط

 کارگاه
 

 

 تاریخ برگزاری
 

 

 مدرس
 

  

 آموزشی وبینارعنوان   
 

 

 مدرك علمی تخصص
 نام و نا م

 خانوادگی

کارشناسي ارشد 

 و روانشناسي و مشاوره 

 پزشكان و باالتر سطوح

 عمومي

تیر 18و  16  آشنایی با داروهای روانپزشکی محسن ارجمند دکتری روانپزشك 

دانشجويان ارشد و 

تری رشته روان دک

شناسي. مربيان و 

معلمان اموزش و 

 پرورش

 فرشته باعزت دکتری شناسيروان مرداد 1تیر و  31

تشخیص و در مان اختالل های 

یادگیری خاص بر اساس روش های 

 نوین علوم شناختی

دانشجويان کارشناسي 

روان شناسي و مشاوره 

 و سطوح باالتر
 مرداد 13، 12

روانشناسي 

 تربيتي
 فريده ترابي ميالني یدکتر

 5مداخله زودهنگام از تولد تا 

 سالگی

 فارغ التحصيل

         کارشناسي 

شناسي و مشاوره روان

 به باال

 

 

 

 حسن حميدپور دکتری شناسي روان مهر 3،2،1
 طرحواره درمانی

 

 شناسی ایرانهای آموزشی انجمن رواندوره -3
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 سخنرانی: آسیب شناسی پژوهش در ایران -2-3

 :کندانجمن روان شناسی ایران برگزار می

 ()ويدئو کنفرانس ورت آنالينبص
 دکتر محمد علي نظری سخنران: 

 استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران، دکترای علوم اعصاب

 شهريور  27 زمان برگزاری:

 17:30تا 16 ساعت برگزاری:

 اعضای محترم انجمن روان شناسي ايران شرایط شرکت کنندگان:

  
 .ار* دارد *رايگان* مي باشدنها *اعتبآويت سخنراني برای اعضای انجمن که عض

 .پيام بدهيد0۹367740873لطفا برای ثبت نام به شماره واتس اپ 
 

 دوره مقدماتی و پیشرفته تربیت درمانگر کودك-1-3-3

 

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان(شرفتهساعت مقدماتی  1٠٠ت )ساع 16٠طول دوره: 

 نآوری(و ف تحقیقات علوم، وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 

 مدرس: دکتر کارينه طهماسيان

 (کنفرانس وب) آنالينبه صورت 

 ساعت پيشرفته( 60ساعت مقدماتي و  100ساعت ) 160طول دوره: 

 

 نام کنند. ساعت دوره ) مقدماتي و پيشرفته( را به صورت پيوسته ثبت 160شرکت کنندگان عزيز مي توانند  
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قدماتي بال دوره  مقني که و يا در صورتي که مايلند در دوره مقدماتي شرکت کنند مي توانند فقط  در اين بخش ثبت نام نمايند و عزيزا

 ساعت ( ثبت نام کنند. 60را در انجمن گذرانده اند مي توانند برای بخش دوم ) پيشرفته 

 زمان برگزاری دوره مقدماتی:

  1400شهريور  2۹،24،18،15،10،4،1

 1400مهر  2۹،26،21،15،12،7،1

 1400آبان  27،24،1۹،13،10،5

 آذر 22،17،11،8،3

 زمان برگزاری دوره پیشرفته:

 1400آذر  25

 1400دی 2۹،23،20،15،۹،6،1

 1400بهمن  27،21،18،13،7،4

 1400اسفند 2

 13الي  ۹ ساعت برگزاری:

 تومان 3.۹60.000هزينه دوره مقدماتي:  

 تومان  2.640.000ه دوره  پيشرفته:  هزين

 درصد تخفيف برای اعضای محترم انجمن روان شناسي ايران 10

 سرفصل دروس دوره:

 مقدماتي:

ات ورزی، شم و جر، آموزش مديريت خآموزش مديريت رفتاری والدين آسيب شناسي روانشناختي کودک، فنون مصاحبه باليني با کودک،

ش مهارتهای ری آموزبازی درماني و قصه درماني، کاربرد تكنيك های شناختي رفتاری در مشكالت رفتاشناخت درماني، رفتاردرماني، 

 زندگي

 پيشرفته: 

 مداخالت شناختي رفتاری در

 ، وسواس و عزت نفسيگ، افسردگطالق ، تروما ، سو

 *شرايط شرکت کنندگان: *

 ح باالتردانشجويان کارشناسي ارشد رشته های روانشناسي و مشاوره، و سطو

 

هيد بهشتي،ويا شبانك تجارت شعبه دانشگاه  342060641لطفا برای ثبت نام قطعي پس از واريز هزينه به حساب انجمن به شماره 

 شناسي ايران به نام انجمن روان 585۹- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال نماييد 0۹367740873نام خانوادگي خود را به شماره واتس اپ  نام، ،تصوير فيش پرداختي

 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره

 
 

http://iranpa.org/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
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 هفتمین دوره تربیت درمانگر زوج -2-3-3

 

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان(

 دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم، وزارت از مجوز

 

درس: دکتر منصوره السادات صادقي* متخصص زوج و خانواده. هيات م

 .وهشكده خانوادهعلمي دانشگاه شهيد بهشتي پژ

 1400زمان برگزاری شهريور تا آذر ماه  

 ساعت ۹7طول دوره:

 

 

 

 :دروس دوره و روزهای برگزاری

 مشاوره پیش از ازدواج 

 اه با تفسیر نیمرخ زوجین از طریق مصاحبه و تست های تخصصیهمر

  13:30الي  8:30 -شهريور 1۹، 17، ۹،  8

  تهزوج درمانی شناختی هیجانی رفتاری پیشرف

 13:30الي  8:30 -مهر  23،  22، ۹،  8

  مهارت تعامل با خانواده همسر

 14:30الي  8:30 -آبان 4

 زوج درمانی هیجان مدار

 13:30الي  8:30 -آبان 14، 7،  6

 درمان خیانت های زناشویی برپایه رویکرد بینش مدار و شناختی رفتاری

 13:30الي  8:30 -آذر 5، 4آبان و  26

 ()مداخالت مربوط به قبل و بعد طالقطالق درمانی 

 13:30الي  8:30 -آذر  24،  23، 10

 زوجین MMPI بررسی الگوی رابطه زوجی براساس تفسیر نیمرخ

 14:30الي  8:30 -آذر  26

 *شرايط شرکت کنندگان: دانشجويان کارشناسي ارشد روانشناسي و مشاوره و سطوح باالتر*

 *تومان 3.600.000هزينه دوره : *

 *.درصد تخفيف به دانشجويان تعلق خواهد گرفت 10شناسي ايران و  تخفيف به اعضای انجمن روان درصد10*
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 1400 تابستان ان: شناسی ایرنخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و پنجمین

 .تومان مي باشد1.800.000همچنين امكان پرداخت هزينه دوره بصورت اقساط وجود دارد که طي دو قسط و هر قسط 

ويا  بانك تجارت شعبه دانشگاه شهيد بهشتي، 342060641لطفا برای ثبت نام قطعي پس از واريز هزينه به حساب انجمن به شماره 

 به نام انجمن روان شناسي ايران 585۹- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال نماييد 0۹367740873نام خانوادگي خود را به شماره واتس اپ  نام، ،تصوير فيش پرداختي

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره

 

 ( CBT) ساعته تربیت درمانگر شناختی رفتاری 8٠دومین دوره جامع  -3-3-3

 :کندناسی ایران برگزار میشانجمن روان(

 از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم، وزارت
 

 

 مدرس: دکتر مهرنوش اثباتي

 (کنفرانس وب)آنالين به صورت 

 1400شروع دوره : شهريور ماه 

مشاوره و سطوح شناسي، شرکت کنندگان: دانشجويان کارشناسي ارشد روان

 باالتر و همچنين روانپزشكان

 

 

 

 

 دروس و ساعت برگزاری دوره:

 (1رفتاری ) -اصول و مباني درمان شناختي

 20الي  13ساعت  -1400شهريور ماه  2

 (2رفتاری ) -اصول و مباني درمان شناختي

 20الي  14ساعت  -1400شهريور ماه  3

 (3رفتاری ) -اصول و مباني درمان شناختي

 20الي  13ساعت  -1400هريور ماه ش 5

 (1رفتاری افسردگي ) -درمان شناختي

 20الي  14ساعت  -1400شهريور ماه  ۹

 (2رفتاری افسردگي ) -درمان شناختي

 20الي  14ساعت  -1400شهريور ماه  11

http://iranpa.org/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
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 1400 تابستان ان: شناسی ایرنخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و پنجمین

 (3رفتاری افسردگي ) -درمان شناختي

 20الي  14ساعت  -1400شهريور ماه  12

 (4فسردگي )رفتاری ا -درمان شناختي

 20الي  14ساعت  -1400شهريور ماه  16

 (1عملي ) -ریرفتاری وسواس فك -درمان شناختي

 20الي  14ساعت  -1400شهريور ماه  23

 (2) عملي – فكری وسواس رفتاری –درمان شناختي 

 20الي  14ساعت  -1400شهريور ماه  25

 (1)رفتاری اضطراب فراگير  -درمان شناختي

 20الي  14ساعت  -1400شهريور ماه  26

 (2)رفتاری اضطراب فراگير  -درمان شناختي

 20الي  14ساعت  -1400شهريور ماه  30

 (1اعي )اضطراب اجتم -رفتاری -درمان شناختي

 20الي  14ساعت  -1400شهريور ماه  31

 (2ي)اضطراب اجتماع -رفتاری -درمان شناختي

 20الي  14ساعت  -1400مهر ماه  6

 

 تومان ميليون 3: دورههزينۀ 

  .درصد تخفيف به دانشجويان تعلق خواهد گرفت 10شناسي ايران و  تخفيف به اعضای انجمن روان درصد10

 .ي باشدمهمچنين امكان پرداخت هزينه دوره بصورت اقساط نيز وجود دارد که طي دو قسط و هر قسط پانزده ميليون ريال 

 :مدرس با بيشتر شناييآ

 رفتار رويكرد با روانشناسان برای تخصصي موزشيآهای درمانگر/ مدرس دورهروان /(IPAروانشناسي ايران )عضو هيات مديره انجمن 

 شناختي رفتاردرماني سوم نسل و کالسيك شناختي درماني

 

يا  و هيد بهشتي،شبانك تجارت شعبه دانشگاه  3٤2٠6٠6٤1لطفا برای ثبت نام قطعي پس از واريز هزينه به حساب انجمن به شماره 

 به نام انجمن روان شناسي ايران 585٩- 83٧٠ -٠٧٠2- ٧1٤3شماره کارت 

 .ارسال نماييد 0۹367740873نام خانوادگي خود را به شماره واتس اپ  نام، تصوير فيش پرداختي،

 .است که بصورت فشرده و با حداقل هزينه ارائه مي گردد CBTساعته  100توجه : اين دوره همان دوره 

 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره

 

 

http://iranpa.org/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
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 1400 تابستان ان: شناسی ایرنخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و پنجمین

 محور                          –روانشناختی آکادمی جامع آموزشی مداخالت دوره -3-3-٤

(centeredpsychological Interventions-Academy) 

 

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان

 از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم، وزارت

 (انسکنفر وب)آنالين به صورت 
 

)متخصص روان شناسي تربيتي و روش  دکتر حميدرضاحسن آبادی مدرسین:

)متخصص روان  تحقيق ،دانشيار دانشگاه خوارزمي( و دکتر مريم احمديان نسب

 شناسي تربيتي ، روانشناس تحصيلي دانشگاه تهران(
 

 1٤٠٠*شروع دوره: * شهریور 

 *روزهای برگزاری: * 

شهريور  27شهريور ،شنبه  20ر ،شنبه شهريو 13شهريور ،شنبه  6شنبه 

آبان،  1مهر، شنبه  24مهر، شنبه  17مهر، شنبه  10مهر ،شنبه  4،يكشنبه 

آذر، شنبه  6آبان، شنبه  2۹آبان، شنبه  22آبان، شنبه  15آبان، شنبه  8شنبه 

 18دی، شنبه  11دی، شنبه  4آذر، شنبه  27آذر، شنبه  20آذر، شنبه  13

 بهمن  23بهمن، شنبه  16بهمن، شنبه  ۹بهمن، شنبه  2به دی، شن 25دی، شنبه 

 1۹الي  15ساعت برگزاری: 

 

 دکاریي و مددانشجويان و دانش آموختگان کارشناسي ارشد رشته های روانشناسي، مشاوره، علوم تربيت شرایط شرکت کنندگان:

 

 هزار تومان 700ميليون و  3 هزینه دوره:

 درصد تخفيف به دانشجويان تعلق خواهد گرفت. 10وانشناسي ايران و درصد تخفيف به اعضای انجمن ر 10

 سرفصل های دوره:

 اهشک ساعت، 8 جلسه 2 تحصيلي آوریتاب ارتقای ساعت، 12 جلسه 3 –حصيلي )آموزش مديريت استرس تحصيلي تسازگاری  -1

 ساعت( 4جلسه  1-ليالتحصي فارغ اضطراب

ت، تقويت ساع 4جلسه 1 -عت ، بازآموزی اسنادی سا 8جلسه  2 -ريزی راهبردیرنامهگزيني و بفانگيزش تحصيلي )آموزش هد -2

 ساعت ( 8جلسه  2 -ساعت ، کاهش اضطراب امتحان 12جلسه  3 -انگيزش تحصيلي 

اعت ، هدايت مسير س 12جلسه  3 -کاری تحصيليعت ، کاهش اهمالسا 4جلسه  1 -ي )آموزش مديريت زمانمهارت تحصيل -3

 ساعت( 4جلسه  1-شغليتحصيلي ـ 

تحان و امتحان های آمادگي برای امت، آموزش مهارتساع 8جلسه  2-های مطالعه و يادگيریادگيری )آموزش راهبردراهبردهای ي -4

 ساعت( 4جلسه  1 -دادن
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 1400 تابستان ان: شناسی ایرنخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و پنجمین

 ساعت( 12جلسه  3 -ملكرد تحصيلي)کاهش و پيشگيری از افت و شكست تحصيليع -5

 

 جلسه  25*مجموع جلسات: * 

 ساعت 100زمان دوره : *  *مدت

 

يا  و هيد بهشتي،شبانك تجارت شعبه دانشگاه  342060641لطفا برای ثبت نام قطعي پس از واريز هزينه به حساب انجمن به شماره 

 شناسي ايران به نام انجمن روان 585۹- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال فرماييد 0۹367740873واتس اپ  نام خانوادگي خود را به شماره تصوير فيش پرداختي ،نام،

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبع از ظرفیت دورهجهت اطال
 

 بحران در مداخله ٔەفشرد ٔەپنجمین دور -5-3-3

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان()

 ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم، وزارت از مجوز دارای)

 

شناسي يفي )متخصص رواندکتر حميد پورشر مدرس:

 سالمت، دانشيار دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي(

 (کنفرانس وب)آنالين به صورت 
 

 *زمان و ساعت برگزاری * 

 مهر 25، 18، 11

 ، آذر14، 7، آبان 30، 23، 16، ۹

 1۹الي  15از ساعت 

پزشكي و های روانپزشكان، رزيدنت ر،مددکاری و سطوح باالتشناسي، مشاوره، شرايط شرکت کنندگان:دانشجويان کارشناسي ارشد روان

 پزشكانروان

 

 سرفصل دوره:

 باليا -بحران در مداخله -2 تروما و بحران در هامدل و مفاهم با شناييآ -1

 خودکشي –مداخله در بحران  -3

 خانگي خشونت –مداخله در بحران  -4

 ض جنسيتعر –مداخله در بحران  -5

 عاطفي شكست –بحران مداخله در  -6

 مداخالت در سوگ  -7

 

http://iranpa.org/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-academy-centered-psychological-interventions
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 1400 تابستان ان: شناسی ایرنخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و پنجمین

 اطالعات تكميلي:

 ساعت  36طول دوره: 

 درصد تخفيف به دانشجويان تعلق خواهد 10شناسي ايران و  تخفيف به اعضای انجمن روان درصد10  ، تومان 1.200.000: دوره ە  هزين

 .گرفت

ي،ويا شماره کارت بانك تجارت شعبه دانشگاه شهيد بهشت 342060641لطفا برای ثبت نام قطعي پس از واريز هزينه به شماره حساب 

 نجمن روان شناسي ايرانابه نام  585۹- 8370 -0702- 7143

 .ارسال نماييد 0۹367740873تصوير فيش پرداختي ،نام،نام خانوادگي خود را به شماره واتس اپ 

 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره

 

  ویرایش پنجم -دومین دوره جامع آموزشی مقیاس هوشی وکسلر کودکان -6-3-3

 

در ايران  'ويرايش پنجم وکسلر کودکان'اولين و تنها آزمون هنجار شده حقيقي 

 )زير نظر ستاد علوم و فناوری های شناختي(

 :کندناسی ایران برگزار میشانجمن روان()

 از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم، وزارت

 (کنفرانس وب)آنالين به صورت 
 

مدرسين : دکتر حميدرضاحسن آبادی ) متخصص روان شناسي تربيتي و روش 

يم احمديان نسب )متخصص روان و دکتر مر تحقيق ،دانشيار دانشگاه خوارزمي(

 شناسي تربيتي ، روانشناس تحصيلي دانشگاه تهران(

 جلسه( 6ساعت ) 30طول دوره 

 زمان برگزاری : 

مهر،  20مهر، سه شنبه  1۹مهر، دوشنبه  14مهر، چهارشنبه  13سه شنبه  

 آبان 3مهر، دوشنبه  28چهارشنبه 

 1۹الي  14ساعت برگزاری:  

 دانشجويان کارشناسي ارشد روانشناسي ، مشاوره  و علوم شناختي و سطوح باالترشرايط شرکت کنندگان: 

 هزار تومان 350ميليون و 1هزينه کارگاه : 

 درصد تخفيف به دانشجويان تعلق خواهد گرفت. 10درصد تخفيف به اعضای انجمن روانشناسي ايران و  10

 سرفصل های دوره:

  CHCمباني تئوريكى:تئورى جديد  -1

 ) همراه با فيلم آموزشي(  خرده آزمون 21جرا : اجراى کامل ا -2

http://iranpa.org/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%95%D9%94-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%DB%95%D9%94-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 1400 تابستان ان: شناسی ایرنخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و پنجمین

نمره های های فرعي، شاخصهای تكميلي، نقاط قوت و ضعف، نمره های مقابله و: شاخص کامل، شاخصهای اصلي، شاخصنمره گذاری -3

 فرايندی 

 ( وری ميلر و تئوری مك کالسكي و همكارانتئ صب روانشناختي )بر اساس تئوری لوريا،عو ( CHC) تفسير: شناختي بر اساس تئوری -4

 

هيد بهشتي،ويا شبانك تجارت شعبه دانشگاه  342060641لطفا برای ثبت نام قطعي پس از واريز هزينه به حساب انجمن به شماره 

 شناسي ايران به نام انجمن روان 585۹- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال فرماييد 0۹367740873د را به شماره واتس اپ نام خانوادگي خو نام، تصوير فيش پرداختي،

 

 

 یت انجمن مراجعه نمایید.ساها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره

 
 

 

 

 خیر برگزار می شودأت مدیره انجمن روانشناسی ایران با تأانتخابات یازدهمین دوره هی -٤-1

ذيرد، اما با توجه به صورت پ 13۹۹ت مديره انجمن روانشناسي ايران، بهمن ماه أمطابق روال، مقرر بود انتخابات يازدهمين دوره هي

خير أد ماه به تبات چنا کسب موافقت از کميسيون انجمن های علمي ايران، قرار شده است که برگزاری انتخافراگيرى ويروس کرونا و ب

تور ر دسد اجرای حضوری بيافتد تا شرايط برای اجرای انتخابات فراهم شود، چنانچه فروکش کرونا وجود داشته باشد با رعايت پروتكل،

های علمي باشد، نن انجماز دستيابي به سامانه مجازی انتخابات، که مورد تاييد کميسيو کار قرار خواهد گرفت و در غير اينصورت بعد

 .انتخابات با اطالع رساني قبلي بصورت مجازی برگزار خواهد شد
 

  شناسی ایرانعضویت و تمدید عضویت دوساله و سه ساله در انجمن روان -٤-2
يي در هزينه پست درصد و صرفه جو 20درصد و 10ساله و سه ساله از تخفيف  اعضای محترم انجمن روان شناسي ايران، با عضويت دو

ير ره امكان پذر طول دودتغيير نوع عضويت  نظر به اينكه در هر دوره عضويت صرفا يك کارت برای اعضا صادر مي گردد، برخوردار شويد.

يت يكساله د، به عضولطفا حسب مور يابد،ما ارتقاء ميمقطع تحصيلي ش سال آينده، نيست. لذا خواهشمنديم چنانچه طي يك سال يا دو

 .توانيد عضويت سه ساله را انتخاب نماييديا دوساله اقدام نماييد. چنانچه مدرک تحصيلي تغييری ندارد مي

 

 اندازی شدشناسی سالمت بالینی راهمجله روان -٤-3

 ، به7۹241ره ثبت اسالمي ، به شمان، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد شناسي ايراشناسي سالمت باليني، فصلنامه انجمن روانمجله روان

 .اندازی شدمدير مسئولي دکتر نادر منيرپور راه

شناسي سالمت باليني و حوزه های توانند پس از مطالعه راهنمای نويسندگان، فايل مقاالت خود را در زمينۀ روانمندان ميعالقه   

 .ارسال نمايند ipa.ir-www.chp  نشناسي پزشكي و طب روان تني( از طريق سامانه نشريه به ادرسمرتبط ) مانند طب رفتاری، روا

 شناسی ایرانهای انجمن رواناخبار و اطالعیه -٤

 

 

 

 

http://iranpa.org/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
http://www.chp-ipa.ir/
http://www.chp-ipa.ir/
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مول تمام خذ شده مشاالزم به ذکر است پس از چاپ چهار شماره توسط وزارت علوم ارزيابي و تعيين امتياز خواهد شد، و امتياز    

 .مارگان فصلنامه خواهد بودش

 :ايميل مجله
Clinical.health.ipa@gmail.com 

 
 

 ارتباط با انجمن از طریق پیامك یا واتس اپ -٤-٤
ماره شس اپ به را ازطريق پيامك و يا وات توانيد سواالت خودمي با توجه به شرايط موجود و دورکاری همكاران دفتری انجمن،

 .حاصل فرماييد بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه تماس 2صبح الي  ۹ارسال نماييد و در مواقع ضروری از ساعت 0۹367740873

 

 فراخوان جایزه زنده یاد دکتر علی اکبر سیاسی -٤-5

 ف روان شناسیگرایش های مختل  ٩٩و  ٩8قابل توجه فارغ التحصیالن سال های 

 مهلت ارسال پایان نامه دکتری یکم شهریور ماه

ر رشته رتر دکتری دبنامه  براساس توافق نامه انجمن روانشناسي ايران و فرزندان زنده ياد دکتر علي اکبر سياسي جوايزی به پنج پايان

ا ت ۹۹و  ۹8ای هن سال مي گردد. فارغ التحصيالروانشناسي هر دو سال يك بار در زمان برگزاری کنگره انجمن روانشناسي ايران اهداء 

ايميل  بررسي و داوری به از پايان نامه همراه با تصوير صورتجلسه دفاع خود را برای PDFتاريخ يكم شهريور ماه فرصت دارند يك نسخه 

 ند.فت نمايدريا ارسال نمايند تا در صورت پذيرفته شدن، در هشتمين کنگره جوايز خود را  ipa1374@gmail.comانجمن  

 شايان ذکر است

 آبان ماه برگزار خواهد شد.    28الي  26کنگره دو ساالنه انجمن روان شناسي ايران از 

 .تنديس زنده ياد دکتر علي اکبر سياسي و سكه بهار آزادی برای هر برنده خواهد بود ٬جوايز شامل لوح تقدير

، و چند بار وزير فرهنگ 1333ا ت 1321مؤلف، موسس و رئيس دانشگاه تهران از ، روانشناس، (136۹–1274اکبر سياسي )دکتر علي   

شناسان ياد دکتر براهني و جمعي ديگر از روانياد دکتر شاملو، زندهبا همت زنده 1374بوده است و انجمن روانشناسي ايران که در سال 

ه همراه جمعي بتوسط زنده ياد دکتر علي اکبر سياسي  1346کشور تاسيس شده است در واقع تجديد حيات انجمني است که در سال 

 اندازی شده بود.شناسان راهديگر از روان

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:Clinical.health.ipa@gmail.com
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 نامه دکتریفراخوان ارسال پایان -٤-6
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 شناسی ایران، با انجمن روان22ها، ساعت شبشنبه -٤-٧

 شبها شنبه

 با 

 انجمن 

 شناسی روان

 ایران

 

 مشارکت

 در 

 ارتقای 

 رشته و حرفه 

 شناسیروان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

   



1395شناسی ایران: پاییز نسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا    
 

 

17 

 

 

 

 

 1400 تابستان ان: شناسی ایرنخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و پنجمین

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



1395شناسی ایران: پاییز نسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا    
 

 

18 

 

 

 

 

 1400 تابستان ان: شناسی ایرنخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و پنجمین

 

 

       

































 

 

 

































1395شناسی ایران: پاییز نسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا    
 

 

19 

 

 

 

 

 1400 تابستان ان: شناسی ایرنخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و پنجمین

 اولین برنامه: لینك فیلم

 «شناسی ایرانروان رشته، حرفه و انجمن»گفتگو با جناب آقای دکتر رضا زمانی با عنوان  

LCaDHqI/?igshid=1ixgdkuqfm59dhttps://www.instagram.com/tv/CIta



 دومین برنامه: لینك فیلم

 «شناس بودناهمیت روان»فیلم گفتگو با خانم دکتر شیوا دولت آبادی با عنوان 

https://www.instagram.com/tv/CI_cWzTjH_K/?igshid=12je8ywwvadlo  

 

 لینك فیلم سومین برنامه: 

 « شناسی فرهنگیروان»گفتگو با آقای دکتر علی فتحی آشتیانی با عنوان 

RY0j5Kd/?igshid=128ndyiakzvo4https://www.instagram.com/tv/CJRd 
 

 برنامه: ینچهارملینك فیلم 

 « شناسی: ضرورت، موانع و رهکارهابیمه خدمات روان»گفتگو با آقای دکتر بهروز دولتشاهی با عنوان 
/CJjfa7sDsDe/?igshid=1l7jx8az1yruahttps://www.instagram.com/tv 

 

 برنامه: پنجمینلینك فیلم 

شناسی را دارد: نگاهی تحلیلی کاربردی به کسوت روان "صالحیت"چه کسی »گفتگو با خانم دکتر الدن فتی با عنوان 

  «آموزش و ارزشیابی صالحیت محور در ایران

https://www.instagram.com/tv/CJ1gKAijHda/?igshid=8k73kb50p3tr 

 

 برنامه: هفتمینلینك فیلم 

 «شناسی ما در شرایط فعلیت روانوضعی»گفتگو با آقای دکتر محمود دژکام با عنوان 

https://www.instagram.com/tv/CKZkfO0j-vP/?igshid=dzh98s4m93g4%C2%A0 

  :لینك فیلم هشتمین برنامه

 « شناسی و مشاوره: گنج در رنجسازمان نظام روان»گفتگو با دکتر ناصر صبحی قراملکی با عنوان 

https://www.instagram.com/tv/CKrlfv7DKoj/?igshid=15pdtgyibltg4 

 

 :لینك فیلم نهمین برنامه

 13٩٩ماه همنب 18، شنبه «شناسیگری در خدمات روانایاهمیت حرفه»گفتگو با دکتر محمدعلی مظاهری با عنوان  

https://www.instagram.com/tv/CK9nMgSDLrx/?igshid=14vebjctqsgzl 

 

  :لینك فیلم دهمین برنامه

 13٩٩ماه بهمن 25، شنبه «شناسی از برکلی تا اهوازروان»گفتگو با دکتر حسین شکرکن با عنوان 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/tv/CItaLCaDHqI/%3Figshid%3D1ixgdkuqfm59d
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/tv/CI_cWzTjH_K/%3Figshid%3D12je8ywwvadlo
https://www.instagram.com/tv/CJRdRY0j5Kd/?igshid=128ndyiakzvo4
https://www.instagram.com/tv/CJjfa7sDsDe/?igshid=1l7jx8az1yrua
https://www.instagram.com/tv/CJ1gKAijHda/?igshid=8k73kb50p3tr
https://www.instagram.com/tv/CKZkfO0j-vP/?igshid=dzh98s4m93g4%C2%A0
https://www.instagram.com/tv/CKrlfv7DKoj/?igshid=15pdtgyibltg4
https://www.instagram.com/tv/CK9nMgSDLrx/?igshid=14vebjctqsgzl
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https://www.instagram.com/tv/CLPpz0RjQ_w/?igshid=1bxusmis0s9zs  

 

  :لینك فیلم یازدهمین برنامه

ای نقش نهادهای غیر رسمی در حفظ و ارتقای جایگاه علمی و حرفه»گفتگو با دکتر حمیدرضا پوراعتماد با عنوان 

 13٩٩ماه اسفند 2، شنبه «شناسی روان

https://www.instagram.com/tv/CLhqzUnj1Il/?igshid=19bn2p8ydz37k 

 

  :لینك فیلم دوازدهمین برنامه

 13٩٩ماه اسفند ٩، شنبه «مایتیشناسان، مراجعان و قوانین حروان»گفتگو با دکتر حمید یعقوبی با عنوان 

 https://www.instagram.com/tv/CLzsMA7HCwZ/?igshid=zlwqnb7rl637 

 

  :لینك فیلم سیزدهمین برنامه

 13٩٩ماه اسفند 16، شنبه «ی و مسائل اجتماعی کالنشناسروان»گفتگو با دکتر امیرهوشنگ مهریار با عنوان 

https://www.instagram.com/tv/CMFt4iRHYLw/?igshid=1mvdepw0xiske 

 

  :برنامه چهاردهمینلینك فیلم 

، «هاای، با تاکید به استانشناسی؛ از آموزش تا کار حرفههای روانها و چالشصتفر»گفتگو با نورمحمد بخشانی با عنوان 

 13٩٩ماه اسفند 23شنبه 
 https://www.instagram.com/tv/CMXvWyZnyJe/?igshid=lwb27zsyor3k 

 

  :برنامه پانزدهمینم لینك فیل

 1٤٠٠تیرماه  5، شنبه «شناسی و خالقیتتعامل روان» گفتگو با دکتر حمزه گنجی با عنوان 

https://www.instagram.com/tv/CQl_aPCHlPc/?utm_medium=copy_link  

 

  :برنامه شانزدهمینك فیلم لین

https://www.instagram.com/tv/CQ4CD9bHEWj/?utm_medium=copy_link 

 

 انشناسی ایرانجمن روان علمی ـ ترویجیمجله  شناسی،فراخوان مقاله برای نشریه دانش روان -٤-8

معـه،  ای علمي ـ ترويجي است که به منظـور ارتبـاط دانـش علمـي و فنـي پژوهشـگران بـا جا        مجله، «شناسیدانش روان» فصلنامهدو

شناسـي از ديـدگاه   شناسي و تحليـل موضـوعات روان  های مختلف روانهای عمده در زمينهسهولت مبادله علمي بين آنها، معرفي پيشرفت

هـای علمـي يـا    د و بررسي، گزارشق(، نResearch Papersشود. مقاالت پژوهشي )و خارجي منتشر مي پژوهشگران، کارشناسان داخلي

 جمه يك فصلشناسان اثرگذار، ترشناسان اثرگذار، سرگذشت زندگي روان(، مصاحبه با روانTechnical Noteهای تحقيقاتي )يادداشت

.. (، متضمن مطالـب همسـو بـا اهـداف دو     .كور، رانندگي، شهرنشيني، تورم وهای اجتماعي )مثل رقابت در کنکتاب و تحليل علمي پديده

ماهنامه و برخوردار از ابعاد آموزشي و پژوهشي ارزشمند با عنايت به محورهای پيشنهادی در فرم فراخوان مقاله، برای چاپ در اين نشـريه  

https://www.instagram.com/tv/CLPpz0RjQ_w/?igshid=1bxusmis0s9zs%C2%A0
https://www.instagram.com/tv/CLhqzUnj1Il/?igshid=19bn2p8ydz37k
https://www.instagram.com/tv/CLzsMA7HCwZ/?igshid=zlwqnb7rl637%C2%A0
https://www.instagram.com/tv/CMFt4iRHYLw/?igshid=1mvdepw0xiske
https://www.instagram.com/tv/CMXvWyZnyJe/?igshid=lwb27zsyor3k%C2%A0
https://www.instagram.com/tv/CQl_aPCHlPc/?utm_medium=copy_link%C2%A0
https://www.instagram.com/tv/CQ4CD9bHEWj/?utm_medium=copy_link
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 شود.پذيرفته مي

 راهنمای نویسندگان

 اوری و چاپ مقاالت خواهشمند است به نكات زير توجه فرمائيد:به منظور تسهيل و تسريع فرآيند د

 داخلي يا خارجي چاپ نشده باشد. مقاله ارسال شده در هيچ نشريه 

   .مقاله ارسال شده همزمان به ساير مجالت فرستاده نشده باشد 

 ميل نشريه به نشاني مقاله از طريق اي  danesheravan@gmail.com .ارسال شود 

  4کاغذ مقاالت رویA  باشد. مقاالت فارسي با قلم 5/1حروف چيني شود. فواصل بين خطوط به صورت Bzar 12  تهيه

 شود.

  نابع(.   نتايج و فهرست م –خالصه  –اشكال  –)با در نظرگرفتن محل جداول  باشدصفحه چاپي  8حجم مقاله حداکثر 

  چكيده مقاله برای مقاالت فارسي با قلمBcompset  رائـه  ارت تك ستوني و فقـط طـي يـك پـاراگراف     ، به صو11نازک

 شود. 

  (.11اشكال، جداول و نمودارهای مقاله حتما اصل بوده و با کيفيت مطلوب باشد  )قلم ميترا سياه 

 ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

تلفـن و   سـتي محـل کـار،   : شامل عنوان، مشخصات نويسنده، نويسندگان )درجه علمي، مرتبه دانشگاهي، نشاني پصفحه اول مقاله

کلمـه   220 کلمـه و حـداکثر   150کلمه( است. چكيده مقاله حـداقل   6تا 3گان کليدی )ژ، چكيده فارسي و وا(Email)پست الكترونيك 

 ها در يك پاراگراف باشد.  گيری و توصيهبوده و شامل مقدمه )زمينه(، روش تحقيق )در صورت وجود(، نتيجه

 های مشخص شده در سايت نشريه همخواني داشته باشد.  ع مقاله، بايستي با فرمتبه بعد بر اساس نو صفحه دوم

ر صـفحه بـا   : توضيحات و معادل التين اصطالحات و اسامي مولفاني که ذکر نامشان در منـابع ضـرورت نـدارد، پـائين هـ     هاپانویس

 های مجزا برای هر صفحه.شماره

 متني و همچنين در پايان مقاله ذکر شود. : منابع و ماخذ بايد به صورت درون فهرست منابع

ل انتشـار و صـفحه   ای که ابتدا نام مولف يـا مولفـان، سـا   باشد، به گونه( APA) بايد به شيوه داخل پرانتز مقاله  ارجاعات در متن

ــد.               ــي( باش ــا انگليس ــي ي ــلي )فارس ــان اص ــان زب ــه هم ــده ب ــاپ ش ــای چ ــه کاره ــاع ب ــه ارج ــت ک ــر اس ــايان ذک ــود. ش ــر ش  ذک

 -Beck, 1990,pp. 27)8( يا )50، ص 1371ان نمونه: )براهني، به عنو

 ، منابع، به ترتيب الفبائي نام خانوادگي نويسنده، به شرح زير آورد شود:  در پایان مقاله

بـا  تـاب  کتز(، عنوان کتاب: نام خانوادگي مولف، حرف اول يا نام کامل مولف و تكرار آن برای مولفان بعدی، سال چاپ )در داخل پران

   .قلم )ايتاليك(، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر

 نمونه فارسي:  

 ، روان آزمائي، دانشگاه تهران  1(، آناستازی، 1371براهني، نقي )

 نمونه انگليسي:  

Beck, A., FREEMAN,A.,&Associates. (1990).cognitive therapyof personality disorder. New 

York:Guilford press 

قالـه  منتـز(، عنـوان   خانوادگي مولف، حرف اول يا نام کامل مولف و تكرار آن برای مولفان بعدی، سال چـاپ )در داخـل پرا  مقاله: نام 

 )داخل گيومه(، عنوان مجله )با قلم ايتاليك(، سال انتشار مجله، شماره مجله، شماره  صفحات مقاله.  

 استنتاج شده از منـابع و ماخـذ، بـا حـروف نـازک و اسـتفاده از       نقل به مضمون و مطالب  -مستقيم و غير مستقيم  -ها نقل قول
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های مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاريخ، و شماره صفحات منابع و ماخذ، بالفاصله در ميان پرانتز نوشـته  گذارینشانه

 شود. 

 اسـتاد   جو بـه صـورت توامـان و بـا مسـووليت     ام استاد راهنما، مشاوران و دانشننامه دانشجويان با مقاالت برگرفته از رساله پايان

 شود. راهنما منتشر مي

   .حق رد يا قبول و نيز ويراستاری مقاالت، برای دفتر نشريه محفوظ است 

 به تعداد نويسندگان مقاله، نشريه برای نويسنده مسوول ارسال خواهد شد.  فصلنامهپس از چاپ دو ، 

 الكترونيك نشريه:  پستdanesheravan@gmail.com 

 

  ایران شناسیروانهای انجمن ها و نمایندگیشعبه -٤-٩

 شناسی ایراندستورالعمل اجرایی شعبه های انجمن روان -٤-٩-1

 زارش کند.شناسي ايران گر به مسئول شعبه در هيات مديره انجمن روانباهر شعبه موظف است فعاليت خود را هر دو ماه يك -1

ه گزار کنند بت، همايش( برهای بلند مدت و کوتاه مدهای آموزشي )کارگاه، سمپوزيوم، دورهتوانند هرگونه فعاليتها ميشعبه -2

 :شرط اين که

ای برگزاری نمايند تا پس از تاييد هيات مديره مجوز برنجمن ارسال اهای آن را يك ماه قبل برای رزومه مدرس و سرفصل -الف

 توسط مدرس مذکور صادر شود.

 شناسي ايران است.رگاه منطبق با مصوبات انجمن رواننرخ هر کا -ب

 .ارزيابي انجام و به سازمان مرکزی ارسال شود ،برای هر کارگاه -ج

از زمان  ف دو هفتهامي شرکت کنندگان در کارگاه ها بايد ظرکليه گواهي کارگاه ها توسط انجمن صادر مي شود و فهرست اس-3

 برگزاری برای انجمن ارسال شود.

 های زينههری و بمنظور درصد از کل مبلغ دريافت شده از ثبت نام شرکت کنندگان در آموزش ها را به عنوان باالس 10شعبه ها -4

 .شناسي ايران واريز نمايندپستي بايد به حساب انجمن روان

 از است.استفاده از نام و لوگوی انجمن برای هرگونه فعاليت فقط با کسب مجوز کتبي از هيات مديره مرکزی مج-5

 هر فعاليتي بدون درج لوگو و نام انجمن در مستندات جزء عملكرد محسوب نخواهد شد.-6

 .بعد فراهم کند ماه قبل از پايان دوره تمهيدات الزم را برای انتخابات دوره 2هر شعبه موظف است -7

 شرکت بازرس در جلسات شورای اجرايي شعبه بدون داشتن حق رأی مجاز است.-8

 به تصويب هيات مديره ی انجمن رسيد. 2/12/13۹5زير بند در تاريخ  3بند و  ۹اين دستورالعمل در -۹

mailto:danesheravan@gmail.comپست
mailto:danesheravan@gmail.com
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 تلفن ایمیل آدرس شعبه

 آذربایجان شرقی
 شناسي و علومدانشگاه تبريز، دانشكده روان

 303يتي، طبقه سوم، اتاق ترب

 
psychology.tabriz@gmail.com 0۹142586778 

 اصفهان

ميدان آزادی )دروازه شيراز(،  اصفهان،

دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربيتي و 

، دفتر دکتر شناسيروان، گروه شناسيروان

 ابوالقاسم نوری

iranpa.isfahan@gmail.com 03136683107 

 کرمانشاه

بهمن،  22بلوار شهيد بهشتي، سه راه 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد، انتهای باغ ني

علوم و تحقيقات کرمانشاه، ساختمان 

 دبيرخانه، طبقه سوم

 

 

 

anjomanravanshenasi2013@gmail.com 

8214232 

8225771 

8255582 

 215داخلي 

 گیالن
 ت، گلسار، بلوار گيالن، دانشگاهگيالن، رش

فرهنگيان، پرديس بنت الهدی صدر گيالن 

  41666 -16711کدپستي:
gilanpa.br@gmail.com 33780170-013  

 مازندران

 اهدانشگ پاسداران، خيابان بابلسر، مازندران،

 حوزه دفتر انساني، علوم دانشكده مازندران،

 4741613534 کدپستي رياست،

 

ipa.mazandaran@gmail.com 01135302601 

 خوزستان
 اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهيد چمران

 شناسياهواز، دانشكده علوم تربيتي و روان

 
 16-06133330014 

 فارس

 و اعصاب انبيمارست باجگاه، شيراز، فارس،

 روانشناسي بخش شيراز، محرری استاد روان

 باليني

 

farsipa@gmail.com 0۹177145203 

 بندر گز

اتوبان  1استان گلستان، بندرگز، کيلومتر 

 بندرگز، دانشگاه آزاد واحد بندرگز

 48731-۹717۹کدپستي: 

 

gmail.comBandargaz.ipa@ 

 
34368011-017 

 قم

 ((،خرداد )امامزاده سيد علي )ع 15 بلوار قم،

 مرکز نور پيام متری عمار ياسر، دانشگاه 55

شناسي طبقه اول، دفتر انجمن روان قم،

 ايران

 

Qomipa@gmail.com 0253717۹145 

mailto:psychology.tabriz@gmail.com
mailto:gilanpa.br@gmail.com
mailto:ipa.mazandaran@gmail.com
mailto:farsipa@gmail.com
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 درجه یك استان کرمانشاهشعبه  ایران شناسیانجمن روانگزارش عملکرد -٤-٩-2

  انشگاه آزاد همايش ملي علوم انساني و حكمت اسالمي با محوريت کميسيون حكمت اسالمي و تعالي روان شناسي به ميزباني د

تيرمـاه   27خ واحد کرمانشاه و با مشارکت نهادهای علمي و فرهنگي کشور از جمله انجمن روان شناسـي ايـران در تـاري    اسالمي

شتر بـه  آنالين برگزار خواهد شد.عالقمندان مي توانند جهت کسب اطالعات بيبا تشكيل نشست های تخصصي و بصورت  1400

 مراجعه نمايند. hikmah.iau.irسايت همايش به نشاني 

  لمـي دانشـگاه  وبينار تخصصي مهارتي با موضوع روان شناسي حل مساله با حضور دکتر کيوان کاکابرايي دانشيار و عضو هيـات ع 

د سـازی دانشـجويي   جلسه و بصورت رايگان با راهبری اداره کـل توانمنـ   4اين وبينار در  زار شد.آزاد اسالمي واحد کرمانشاه برگ

 دانشگاه آزاد اسالمي برگزار و مورد استقبال پرشور دانشجويان و فارغ التحصيالن قرار گرفت.

 رزنـدان  والدين و ف ا موضوع روابطدر ادامه برگزاری سلسله کارگاه های رايگان و عام المنفعه يك عنوان کارگاه تخصصي آنالين ب

مي واحـد  با حضور دکتر کيوان کاکابرايي و با مشارکت مرکـز جـامع مشـاوره و خـدمات روانشـناختي امـين دانشـگاه آزاد اسـال        

 کرمانشاه برگزار شد.

 

 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 

 

 

 شناسی ایران آفریدشناسی و به ویژه انجمن رواناندکتر رضا زمانی افتخاری دیگر برای جامعه رو -1-5

 اـيص ـالتحصيالن شاخی فارغزهـوان )جايـای را با عنزهـوتا )اياالت متحده( به تازگي جايـگاه مينه سـديم که دانشـبا خبر ش

(Distinguished Alumni Award ).و سطح داين جايزه هر ساله در  برای فارغ التحصيالن خود تعيين کرده است

به پاس دست  شگاه های قبل اين دانالتحصيالن دکتری سالالتحصيالن کارشناسي ارشد و يك جايزه ديگر به فارغبه يكي از فارغ

 .شودآوردهای علمي پژوهشي آنها اعطا مي

ه عنوان شگاه را بدانی دکتری اين التحصيل دورهی اين جايزه، جناب آقای دکتر رضا زماني فارغهيات داوران چهارمين دوره   

يشان و به اپژوهشي  ـ ی علميهای برجستهی سال خود برگزيده است. اين انتخاب بر مبنای ارزيابي فعاليتالتحصيل برجستهفارغ

راستای  بری درشناسي در حيطه های نظری و کاربردی، پذيرش مسئوليت راهويژه تالش پيگير برای اعتالی جايگاه علمي روان

 .المللي استشناسي در سطوح ملي و بينجايگاه روان ارتقا علمي

فته است و فروتني خرداد( صورت گر 20) 2021الزم به ذکر است که حضور مجازی در جشن اعطای اين جايزه در دهم ماه ژوئن    

 .آقای دکتر زماني به ما اجازه نداده است که به هنگام تبريك بگوييم و اين افتخار را اعالم کنيم

 

 
 

 

 ری حرفه روان شناسیاخبار و گزارش های خب -5
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 تسلیت درگذشت جناب آقاى دکتر محمود منصور-2-5

 شناسی؛ کارشناسی ارشد روانزهراموالیینویسنده: 

 .شدند آسماني نصورم محمود دکتر عاليقدر استاد ايران روانشناسي قطب و سردمدار شديم باخبر ناباوریثر و در کمال أسف و تأبا ت

 .وز وداع يارانبگذار تا بگريم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خيزد ر

يد در ن نيست زيرا که باهيچوقت دوست نداشتم به مناسبت درگذشت ايشان چيزی بنويسم، درباره دکتر منصور صحبت کردن آسا   

ها صحبت اعتي وی سهای فردی واجتماعها ومقاالت متعدد ايشان ،صفات اخالقي و ويژگيالمللي ،کتابمورد درجات علمي ،جايگاه بين

 .اختای از کمال انساني استادفرهيخته را شنيد بتوان گوشهکرد تا شا

همگان  ربهای ايران متحمل شدند المللي و دانشگاهشناسي درابعاد بينجايگاه علمي ايشان و زحماتي که برای گسترش علم روان   

 .سمبنوي ياتاخالق به کيدأت و وانسانيت عشق يعني ايشان وجود ديگر ابعاد درموردخواهد چند خطي و من دلم مي. آشكار است

های بت خود يخشناسم وی مظهر عشق مهرباني و ايثار بودند و بسان خورشيد با گرمای محسال است که مي 20ايشان را حدود    

 .کردندرا آب و نور اميد و بارقه زندگي را جايگزين ميافسرده های دل

 .يافتندای برای سازندگي و حرکت ميانگيزه تازه دريای عشق و محبت وی انرژی و ايشان ارتباطي ولو اندک داشتند از افرادی که با   

نويسند نتيك خود ميدرکتاب ژ« دوست داشتن»تعريف  کردند دراز معدود افرادی بودند که به عقايد و باورهايي که داشتتند عمل مي

ورد دوست مچشمداشت و خودشان اينگونه عمل کردند در بي ترين نيازهای خود در اختيار ديگریدوست داشتن يعني قراردادن حياتي

 .دوستانشان دانشجويانشان و افراد خانواده و ،ايران کشور ها،داشتن انسان

دکتر  .دادنديح ميصالبت و ابهتي که داشتند بسيار متواضع بودند و هميشه منافع ديگران را به منافع خود ترج ،درضمن قدرت   

د کيأن درانجام هرکاری تاخالق درگستره هستي نمودند و همواره بر شرافتمندانه بود علم و انسانيت، ،اشاعه عشق خود را فدای ،منصور

 .داشتند

عشق  ندگي يعنيزمعنای  گويم ايشان تمامي وجودشان جوهره اصلي حيات ودريك کالم اگر بخواهم دکتر منصور را تعريف کنم مي   

 .بود

 انجبر فرصتنه سفاأدريغ اوست و متهايم از زحمات بيمهر و محبت واقعي را از او آموختم و تمامي دانسته من نيز چون بسياری ديگر   

 .شدم  ايشان مديون ابد تا و نكردم پيدا را زحماتش

                     .روحش شاد يادش گرامي و راهش پر رهرو باد .شناسندش همواره زنده استدکترمنصور در قلب همه کساني که مي   
           

 بازگشت به صفحه اول
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 !تاثیر مشابه آلزایمر بر مغز دارد 1٩-کووید -1-6

 .ه بيماری های آلزايمر و پارکينسون بر مغز دارداثير مشابت 1۹-نتايج يك مطالعه نشان مي دهد کوويد 

ا از دست داده جان خود ر 1۹-دو به نقل از ايرنا، اين مطالعه که روی افرادی انجام شد که بر اثر ابتال به کووي به گزارش سایك نیوز   

کينسون فوت زايمر و پاربه آل ه بر اثر ابتالبودند نشان داد التهاب مغز در اين افراد مشابه التهاب مشاهده شده در مغز بيماراني است ک

 .کرده اند

شديد  1۹-به کوويد ر اثر ابتالبدر آمريكا انجام شد، مغز بيماراني که « استنفورد»بر اساس نتايج اين مطالعه که توسط محققان دانشگاه    

 را صبيع اختالل هيچ که افرادی در حتي عالئم اين ی مولكولي التهاب عميقي را نشان دادند. نشانگرها جان خود را از دست دادند، 

 .شد مشاهده بودند، نكرده گزارش

نفر که به داليل  14ا از دست داده بودند و جان خود ر 1۹-محققان در اين مطالعه بافت مغزی هشت بيمار را که بر اثر ابتال به کوويد   

 در 1۹-وويدک به ابتال دليل به که بيماراني از سوم يك حدود داد نشان عهمطال اين نتايج ديگری فوت کرده بودند، تجزيه و تحليل کردند. 

 .کنند مي گزارش افسردگي و تمرکز در مشكل فراموشي، مانند عصبي عالئم شوند مي بستری بيمارستان

 بعضي که مدت طوالني ریبيما يك  يابد؛ ادامه شود، مي ناميده « طوالني 1۹-کوويد»اين مشكالت مي تواند به عنوان بخشي از آنچه    

  شده فوت بيماران غزم در توجهي قابل التهاب که حالي در. دهد مي قرار تأثير تحت اصلي عفونت از بهبودی از پس را بيماران اوقات

 .نداشت 1۹-ل کوويد، ويروس عامSARS-CoV-2 از ای نشانه هيچ آنها مغزی بافت اما شد، مشاهده 1۹-کوويد به ابتال از ناشي

 .اختالف نظر دارند 1۹-اين حال در مورد وجود ويروس در مغز بيماران مبتال به کوويدبا 

 باعث است كنمم که کند مي ايجاد بدن سراسر در التهابي هایواکنش ويروسي عفونت رسد مي نظر به محققان مي گويند:   

 .هاب عصبي مغز را قطع کندی شود که به نوبه خود مي تواند التمغز خوني سد طريق از التهابي سيگنالينگ

 کنند مي گزارش را عصبي التمشك که آنهايي ويژه به ،1۹-کوويد به مبتال بيماران از بسياری که دارد وجود احتمال اين آنها افزودند:   

يل کرونا شده به دل فراد فوتي عصبي مشاهده شده در االتهاب نشانگرهای  هستند، بستری بيمارستان در يا دهند مي نشان را آنها عالئم يا

 طوالني 1۹-کوويد از اشين روانپزشكي و عصبي عالئم ساير و خستگي مغز، مه توضيح به تواند مي را داشته باشند. يافته های اين مطالعه

 .کند کمك

 .منتشر شده است Nature مشروح اين مطالعه در مجله

 

 علمیاخبار  -6
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 شودمیبه بروز مشکالت شناختی و رفتاری در بیماران منجر  1٩-وویدک

از مرخص شدن از بيمارستان از مشكالت شناختي و  دو ماه پس 1۹-نتايج يك مطالعه جديد نشان مي دهد بيماران مبتال به کوويد   

 .برندرفتاری رنج مي

به  طالعاتپردازش ا و به نقل از ايرنا، در اين مطالعه مشكالت مرتبط با حافظه، آگاهي فضايي و مشكالت به گزارش سایك نیوز   

ر داشتند، مشخص شد. اين که هشت هفته تحت پيگيری قرا COVID-1۹ عنوان برآمد احتمالي ناشي از اين ويروس در بيماران مبتال به

 عالئم آنها ٪16ت و را داش (PTSD) بيمار مبتال به کرونا، يك نفر اختالل استرس پس از تروما 5تحقيق همچنين نشان داد که از هر 

 .داشتند افسردگي

 عصبي های توانايي آزمايش س از تجربه اين عالئم،پ، دو ماه  1۹-در اين مطالعه که در ايتاليا انجام شد، از بيماران مبتال به کوويد   

 .گرفته شد (MRI) مغزی اسكن و شناختي

كالتي در رابطه شم صددر 16 درصد اين بيماران اختالالت شناختي را تجربه کردند. 50نتيجه اين مطالعه نشان داد که بيش از    

 را  فضايي – بينايي شناختي مشكالت درصد 6 داشتند،( اطالعات پردازش و پذير انعطاف تفكر کاری، حافظه کنترل) اجرايي عملكرد با

 .داشتند را عالئم اين همه از ترکيبي درصد 25 و ضعيف حافظه درصد 6 کردند، تجربه

 با ارتباط در تيمشكال سال، 50 زير بيماران اکثر که بطوری ان بسيار بدتر بود؛مشكالت شناختي و روانشناختي در افراد جو   

 با بيمارستان، در انبيمار شدن بستری جريان در 1۹-کوويد از ناشي تنفسي حاد عالئم بيشتر شدت کل، در. داشتند اجرايي عملكردهای

 .بود همراه آنها پايين اجرايي عملكرد

 يافت، کاهش درصد 36 به 53 از شناختي اختالالت داد نشان ،1۹-کوويد ماه پس از ابتال به 10 ن گروه طيعالوه بر اين، مشاهده هما   

 .داشت وجود همچنين تروما از پس استرس اختالل و افسردگي عالئم اما

اين  اصلي يسندهنو و ايتاليا ، ميالن در Vita-Salute San Raffaele ، از موسسه علمي و دانشگاهي«ماسيمو فيليپي»پروفسور 

 اين و است ارتباط در 1۹-مطالعه، توضيح داد: مطالعه ما تأييد کرده است که مشكالت شناختي و رفتاری قابل توجهي با ابتال به کوويد

 .دارد ادامه بيماری اين از بهبودی از پس ماه چند تا مشكالت

 مرکز،ت تواند مي هک اهده شداتي است که در زمينه عملكرد اجرايي مشوی افزود: يك يافته به ويژه هشدار دهنده در اين مطالعه، تغيير   

 سه داشتند، قرار کار سن در که جوان بيمار 4 هر از عالئم اين. کند دشوار افراد برای را مسائل يادآوری و فكر پذيری انعطاف ريزی، برنامه

 .شدنختي و حجم مغز مشاهده شنا عملكرد انمي داری معني ارتباط هيچ مطالعه اين در. داد قرار تأثير تحت را نفر

 .ده استمشروح اين مطالعه جديد در هفتمين کنگره آکادمي نورولوژی اروپا ارائه ش

 بازگشت به صفحه اول
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 ماه ژوئن ، ماه رنگین کمانی ها -٧-1

 رنگين کماني ها چه کساني هستند ؟

و  اطفي، روانيتباط عافرادی هستند که برخالف روال طبيعي و فطری انسان ها، به جای ارتباط با جنس مخالف به ار نگين کماني هار

گفته  ي هاکمان رنگين همين علت به آن ها است که به پرچم رنگين کماني جنسي با همجنس خود گرايش دارند. نماد اين افراد يك

 شود. مي

 گرايي دارند که شامل که گرايش جنسي و رفتار جنسي متفاوت از دگر جنس ندستهو شامل افرادی  ها چند دسته اندرنگين کماني

Gay گرايي مردانه، همجنسLesbian گرايي زنانه، همجنسBisexual گرايي و دوجنسTransgender  ت که اس واهانخدگرجنس

 مي نامند.  LGBTاين مجموعه را 

 Gay گرايي مردانههمجنس .1

 ترويج يافت و مصطلح شد.  1۹20شود. اين اصطالح از سال به رابطه عاطفي و احساسي و جنسي بين دو مرد گفته مي

 Lesbian همجنسگرايي زنانه .2

 .شودبه رابطه جنسي و احساسي بين دو زن گفته مي

 Bisexual دوجنس گرا .3

س يكسان خالف دارد و لزوماً شدت گرايش به دو جنجنس م هم با همجنس شود که رابطه جنسي و احساسي هم بابه فردی اطالق مي

 .استوارد شده 1۹نيست اين اصطالح از قرن 

 Transgender تراجنسيتي .4

به  ری يا ژنتيكيران فرد را از لحاظ ظاهيگجنسيت ببيند ولي ديعني يك فرد که خود را به صورت زن، مرد، دوجنسه، يا بي تراجنسيتي

گرا، گرا، همجنستواند يك دگرجنسيك گرايش جنسي نيست. يك تراجنسيتي به عنوان يك فرد مي تراجنسيتي د.صورت ديگر ببينن

  .گرا باشدجنسگرا، يا بيگرا، همه جنس گرا، چندجنسدوجنس

 ها(پرچم و نمادهای گروه های همجنس گرا )رنگين کماني 

رچمي پو  مثلث صورتي ها،همجنسگرايان دارای يك نماد مشترک برای شناساندن خود به جامعه هستند. دو نماد مشهور برای آن   

ق عنوان نمادی برای ننگ و شرم به زندانيان همجنسگرا تعلها درخالل جنگ جهاني دوم بهرنگين کماني، مثلث صورتي توسط نازی است

 .اکان بار معنايي منفي داردگرفت، اين نماد کممي

 .تر است و هيچ بار معنايي منفي نداردتر و عموميرسمي کمانيپرچم رنگين

استفاده  ازداشتگاهبيكي از قديمي ترين اين نمادها است که در خالل جنگ جهاني دوم برای زندانيان همجنسگرا در  مثلث صورتي   

ی شود تا هم خود را به جامعه معرفي کنند و هم يادبودی براه مينسگرايان استفادشد به همين دليل نماد مثلث صورتي توسط همجمي

 .همجنسگرايان کشته شده در جنگ جهاني دوم باشد

به  الندا 1۹74سامبر توسط ائتالف همجنسگرايان فعال نيويورک به عنوان نماد برگزيده شد، در د 1۹70الندا عالمت يوناني در سال 

 .زن و مرد در همايش حقوق همجنسگرايان در اسكاتلند انتخاب شد همجنسگرايان ليعنوان نماد بين المل

 

 تباس از اين نمادنيز نام خود را با اق Lambda Literary Award و lambda legal به نام گرايانـهمجنس های حمايتيازمانـس   

 نگ يك ر 1۹7۹و  1۹78ين سالهای ايان طراحي کرد. در برا برای جشن آزادی همجنسگر رنگين کماني پرچم 1۹78اند. در سال گرفته 

 مناسبت فصل -٧
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 .از باالی پرچم حذف شد

سمبل امر خاصي  هستند که هر رنگ در اين پرچم "رنگين کمان"در جهان دارای پرچمي رسمي با رنگ های همجنسگرايان امروزه،   

 شانه طبيعت،ننگ سبز رنگ زرد نشانه نور خورشيد، راست. بطور مثال رنگ قرمز نشانه زندگي، رنگ نارنجي نشانه بهبودی و سالمتي، 

 .رنگ آبي نيلي نشانه نظم، هارموني، يكپارچگي و آرامش و رنگ بنفش نيز نشانه روح و روان انسان است

ن زمجنسگرايان رد و همدر باالی پرچم رنگ قرمز برای مردان و در پايين آن رنگ بنفش برای زنان است به اين معني که همجنسگرايان 

 در تمام دنيا هستند. 

 

ات دولتي ده ای از مقامعاز حقوق و مزايای زوج های عادی برخوردار شده اند و  همجنس باز به بعد زوج های 2004در انگلستان از سال 

 .به صورت قانوني تاييد شود 2015در خواست کرده اند که ازدواج همجنس بازان در سراسر انگليس تا سال 

ا دادگاه عالي آمريك ۹2های اين کشور بودند که در تيرماه سال بازی در ايالتان قانوني شدن همجنسدرصد مردم خواه 53در آمريكا نيز 

 .وني شديز قانمحدوديت ها برای قانوني بودن ازدواج همجنس گرايان در کاليفرنيا را برداشت و اين ازدواج در اين ايالت ن

هر  عه مرداد ماهاولین جم های ايراني،ها و تراجنسيتيرايان، تراجنسيبود که همجنسگرايان، دوجنسگ 138۹در سال  رنخستين با   

د پرچم وه خود ماننهای گرانتخاب کردند. در اين روز، اين افراد با در دست داشتن نماد روز رنگین کمانی های ایران سال را به عنوان

 .شوندکنند و با هم آشنا ميرنگين کمان در سطح شهر پياده روی مي

در انجمن   (DSM)های روانيراهنمای تشخيصي و آماری اختالل مگوني هويت جنسيتي يك اختالل رواني ثبت شده و رسمي درناه   

تي يا همان به علت از بين بردن انگ ناشي از کلمه اختالل به آشفتگي جنسي DSM روانپزشكان آمريكا بود که در ويرايش پنجم

اين تشخيص را از دسته اختالالت جنسي حذف کرده و به گروهي از موارد خاص منتقل  DSM-5. ديسفوری جنسيتي تغيير نام يافت

   . کرد

 :گويدكي از روانشناسان انجمن روانشناسي آمريكا چنين ميي

رد فار افتادگي ا از کيني اختالل است که باعث اذيت اين وضعيت رواني )که فرد جنسيت خود را چيزی به جز جنس خود ببيند( تنها زما

دهد که پردازند. اين نشان ميهای خود ميها از وضعيت خود ناراحت نيستند و به صورت عادی به فعاليتباشد. بسياری از تراجنسيتي

 .تراجنسيتي بودن در باطن يك اختالل و عقب افتادگي نيست

ت و ورد مشكالبه همين دليل بسياری از ترديدها در م .نسي همچنان يك موضوع تابو استی جو رفتارها هاگرايشجامعه ما، در 

 اختالالت مختلف مربوط به رابطه جنسي همچنان وجود دارد.
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C_%D9%88_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 درباره پیشگیری از ترك تحصیل در مدارس APAقطعنامه  -1-8

 ترجمه: امیرحسین الله

 دانشجوی روان شناسی دانشگاه آزاد رودهن
 

آنجايي که تحصيالت کودکان و جوانان هر کشوری يكي از مسائل سياست عمومي است که در حال حاضر در اهداف آموزش ملي  از   

 (؛1۹۹3، 1)پنل اهداف ملي آموزش تجسم يافته است

يز هروندان و نشگي يت زنداز آنجايي که آموزش و پرورش يك فاکتور کليدی در ادامه رشد اقتصادی کشور و توانايي آن در افزايش کيف   

 رقابت کردن در بازارهای بين المللي و جهاني است؛

و  2)پرز از آنجايي که ميزان ترک تحصيل تاثيرات عظيمي روی توسعه  نيروی کار مولد در حال حاضر و همچنين در آينده دارد   

  ؛(1۹۹3، 3ساالزار

تي شخصي ي و بهزيسندسازی مردم و افزايش رفاه اقتصادی، اجتماعکه آموزش و پرورش همچنان يك مولفه مهم در نيروماز آنجايي   

 تمام شهروندان يك جامعه کثرت گرا است؛

شوند، ياسي ميهای شغلي و سهای مختلف را که وارد ردهکه ميزان باالی ترک تحصيل، مجموعه افراد واجد شرايط از زمينهاز آنجايي   

 کند؛د ميگيری در اين کشور محدوهای سياستگذاری  و تصميمن بسياری از آژانسدهد، پس نمايندگي آنها را در بيکاهش مي

 (، کودکان و جوانان دارای معلوليت و ناتواني1۹87، 4)رمافدی آموزان از جمله جوانان همجنسگراکه جمعيت خاصي از دانشاز آنجايي   

 های مختلف اقتصادی نيز در معرض خطرحذف شدن هستند؛( و کودکان و جوانان از زمينه1۹۹3، 7و هبال 6، بلكورلي5)واگنر

و جامعه  ش خانوادههای جنسيتي و نقکه هرگونه تدوين سياست پيشگيری از ترک تحصيل بايد شامل تحقيق درمورد تفاوتاز آنجايي   

 در تفاوت نرخ، علت ها و تدابير پيشگيری باشد؛

در زمينه مقابله با نرخ ترک تحصيل و پيشگيری وجود دارد که آنها مرتبط به های توسعه يافته خوب از آنجا که کمبود سياست   

 (؛1۹۹3، ۹و والنسيا 8های خاص در معرض خطر هستند و نياز به برنامه خاصي دارند)به عنوان نمونه، چاپاگروه

و  10)ويلكوکس وزشي وجود داردگذاران آماز آنجا که عدم هماهنگي بين پژوهشگران در زمينه رشد کودکان و جوانان و سياست   

 (؛1۹87، 11وينسنت

                   
1 National Education Goals Panel 
2 Perez 
3 Salazar 
4 Remafedi 
5 Wagner 
6 Blackorly 
7 Hebba 
8 Chapa 
9 Valencia 
1 0 Wilcox 
1 1 Vincent 
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ی از ترک تحصيل از سازی و ارزيابي تدابير پيشگير( از رشد، پيادهAPAشناسي آمريكا)بنابراين، قابل درک است که انجمن روان   

امات ملي و ه اقدبدر کمك  شناسانشناسي و روانشناسي آمريكا بايد برای افزايش مشارکت روانکند. انجمن روانمدرسه پشتيباني مي

 محلي برای جلوگيری از ترک تحصيل اقدام و تالش کند. 

های عمده و با ديگر سازمان APAهای بين سازماني فعال در شامل مشاوره با کارشناسان برجسته و همكاری APAهای تالش   

آموزان به عنوان ارباب د. مشارکت فعال والدين و دانششناختي آموزش و پرورش کودکان درگير هستنهای روانای است که با جنبهحرفه

 (.1۹۹7، 1)دلئون باشد APAکننده در اين فرآيند بايد يكي از اجزای هر ابتكار عمل رجوع / مصرف

 

 های فرهنگي بينوتيادداشت مترجم: در ترجمه موارد و بندهای موجود در اين نوشته، مترجم به صالح ديد خود و به علت وجود تفا

ی کرده مريكا خودداراپوستان و زنان پوستان، سياهکشور نگارنده مطالب و کشورمان ايران، از ذکر و ترجمه مطالب آماری مربوط به رنگين

 )که البته شامل چند سطر بوده و به ساختار متن نوشته آسيبي نزده است(. است

های آماری قياسمود تا به پردازيم و تحقيقاتي در اين زمينه انجام ششايسته است که به بررسي اين عوامل در بافت فرهنگي خودمان ب   

 متناسب با بافت فرهنگ و اقليم کشور خودمان دست پيدا کنيم.

 منبع: 

 صفحه وبگاه اين نوشته :  apa.orgسايت
https://www.apa.org/pi/families/resources/school-dropout-prevention 
Chapa, J., & Valencia, R. (1993). Latino population growth, demographic 

characteristics, and educational stagnation: An examination of recent trends. 

Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 15, 165-187.  
Deleon, P.H. (1997). Proceedings of the American Psychological Association, 

Incorporated, for the year 1996: Minutes of the Annual Meeting of the Council 

of Representatives August 8 and 11, 1996, Toronto, Ontario, Canada, and 

February 21-23, 1997, Washington, DC. American Psychologist, 52, 864  
National Education Goals Panel (1993).The national education goals report. Volume 

one: The national report. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.  
National Education Goals Panel (1993). The national education goals report. Volume 

two: State reports. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.  
Perez, S., & Salazar, D. (1993). Economic, labor force, and social implications of 

Latino educational and population trends. Hispanic Journal of Behavioral 

Sciences, 15, 188-229.  
Remafedi, G. (1987). Male homosexuality: The adolescent perspective. 
 Pediatrics, 79, 326-330.  
Sue, S. (1991). Ethnicity and culture in psychological research and practice. In J.D. 

Goodchilds (Ed.),Psychological perspectives on human diversity in America, 

pp. 47-85. Washington, D.C.: American Psychological Association.  
United States Bureau of the Census (1990). 1990 Census of Population,  
CPH-L-96.  
Wagner, M., Blackorly, J., & Hebbela, K. (1993). Special education report - Beyond 

the report card: Secondary school performance for youth with disabilities, a 

                   
1 Deleon 
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report from the longitudinal transition survey. Menlo Park, CA: SRI 

International.  
Wilcox, B.L., & Vincent, J. (1987). School dropout: A federal perspective. Social  
Policy Report, 2 (3), pp. 1- 12. Washington, DC: Society for Research in Child 

Development 
 

 جنسی و اذیت شجاعت اخالقی در مخالفت با آزار :خوب کافی نیست نیاتداشتن  -2-8

 

 انشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایید -مترجم: زهرا ساعی
 

 بخش اول

  Journal of Experimental Social Psychologyدر  2020سال  86اين مقدمه خالصه ای از پژوهشي است که در شماره 

 با عنوان  Rachael Goodwin, Jesse Graham, Kristina A. Diekmannتوسط 

Good intentions aren't good enough: Moral courage in opposing sexual 
harassment 

 ه ايم. پرداخت سالهمبيان  چاپ شده که بنا به محدوديت خبرنامه يافته های مطالعه در شماره بعدی ارائه خواهد شد و در اين شماره به 

 

 ".من بايد شجاع تر مي بودم"

 (2017جين فوندا در مورد سكوت خود در مورد هاروی وينشتاين )بي بي سي، 

Jane Fonda on her silence about Harvey Weinstein (BBC, 2017) 

 

در محيط کار متهم شدند، افرادی  ، هنگامي که تعداد زيادی از مردان قدرتمند به آزار و اذيت جنسي#Me Tooدر سپيده دم جنبش 

 Jane Fonda(. بازيگر 2017شروع کردند به ابراز پشيماني از عدم  برخورد و يا گزارش دادن آنها )اولسون،  آنها همكار بودند،که با 

 Harveyشتاين جين فوندا اعالم کرد که شرمنده است از اين که وقتي که از يك بازيگر زن ديگر درباره رفتارهای جنسي هريوی وين

Weinstein شايد چون اين اتفاق برای من  من آن جسارت را نداشتم ..."صحبت نكرد. او اظهار داشت:  او برابر او شنيده بود، عليه در

(. اين يكي از بيشمار نمونه های اخير است Saad ،2017)سعد "نيفتاده بود و بنابراين، من احساس نكردم که به من ربطي داشته باشد. 

ه نشان دهنده مبارزه ی سختي است که افراد هنگام برخورد  يا گزارش آزار و اذيت جنسي که مشاهده يا شنيده اند با آن مواجه ک

 هستند.

 

آزار و اذيت جنسي همچنان يكي از نگراني های سازمان ها و صنايع  از جمله تجارت، سرگرمي، ورزش، سياست و دانشگاه ها است. 

(Tenbrunsel ،Rees ،& Diekmann ،201۹ با وجود رشد و پيشرفت تحقيقات در مورد آزار و اذيت جنسي، بخش عمده ای از .)

 & Bowes-Sperry ؛Bowes-Sperry & O'Leary- Kelly ،2005)تحقيقات بر روی قربانيان و متخلفين متمرکز است. 

Powell ،1۹۹۹؛ Espinoza & Cunningham ،2010؛ Fischer ،Greitemeyer ،Pollozek ،& Frey ،2006؛ Galdi ،

Maass ،& Cadinu ،2017؛ McDonald ،Charlesworth ،& Graham ،2016؛ O'Leary- Kelly ،Tiedt ،& Bowes-

Sperry ،2004). ( با توجه به اينكه بعيد است قربانيان آزار و اذيت جنسي آن را گزارش دهندBowes-Sperry & O'Leary-

Kelly ،2005 ؛Tenbrunsel et al. ،201۹ افرادی که آزار و اذيت را مشاهده مي کنند ممكن است نقش مهمي در اقدام برای ،)
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(. با اين O'Leary-Kelly ،Paetzold ،& Gri n ،2000متوقف کردن آن و يا جلوگيری از حوادث آينده بر عهده داشته باشند ) 

(. درک تفاوت Bowes-Sperry & O'Leary- Kelly ،2005نند )حال، ناظران آزار و اذيت جنسي غالباً گزارش و يا مداخله نمي ک

های فردی و موقعيتي  که ارتباط دارند با افزايش سطح مداخله ناظر، از اهميت زيادی برخوردار است زيرا گفته مي شود افزايش مداخله 

 يكي از راه های اميدوار کننده برای کاهش آزار و اذيت جنسي در سازمان هاست. 

 

ليه آزار و اذيت جنسي مستلزم شجاعت اخالقي است که از آن به عنوان يك رفتار اجتماعي نام برده مي شود که جهت جلوگيری اقدام ع

 & Jonas؛ Baumert ،Halmburger ،& Schmitt ،2013از نقض يك هنجار مهم اجتماعي به دست يك مجرم استفاده مي شود )

Brandstätter ،2004مفهوم، نيازمند اين است که ناظر رفتار آزار دهنده را نقض يك هنجار يا ارزش اخالقي  (. شجاعت اخالقي در اين

با توجه به اينكه  .تالش کند و بر موانع و عواقب نامطلوب احتمالي مربوط به رفتار غلبه کند بداند، و برای متوقف کردن آزار و اذيت 

( که به بررسي فرايندهای 2016، مدل نظری هالمبورگر و همكاران )با آزار و اذيت جنسي يك عمل جسورانه اخالقي است برخورد

با درک مخالفت ناظران با آزار و اذيت جنسي. هنگامي که از اصطالح  زيربنايي رفتارهای جسورانه اخالقي مي پردازد، مرتبط است

لحظه است  و هم گزارش دادن آزار و اذيت  هم شامل برخورد مستقيم با آزار و اذيت در هماناين اصطالح استفاده ميكنيم،  "برخورد"

رفتار است  آنبعد از وقوع. منظور از برخورد، ابراز نارضايتي از رفتار تبعيض آميز )از جمله آزار و اذيت( به شخصي است که مسئول 

شود که )بايد( دست بر ( و شامل اين موضوع است که در همان لحظه به آزار دهنده گفته 2006)شلتون، ريچسون، سالواتوره، و هيل، 

گزارش دادن يك عمل آزاردهنده جنسي يعني ارايه بازخورد منفي درباره شخص . (Sperry & O'Leary-Kelly ،2005-دارد. )بوو. 

ی فوريت ها درگيری بابه فردی که دارای قدرت است. برخورد  يك نوع  و آزار دهنده و يا رفتار آزار دهنده او به اشخاص يا نهادهای ديگر

آزار و اذيت جنسي است که ناظر خود را در آن درگير مي کند و در آزار و اذيت جنسي مداخله مي کند و يك نقش فعال ايفا مي  مرتبط

د تا واست که ناظر پس از آنكه آزار و اذيت جنسي اتفاق افتاد وارد عمل ميش ترکند. گزارش دادن يك نوع مخالفت با فوريت های کم

 (.Bowes-Sperry & O'Leary-Kelly ،2005يت آتي شود )مانع از آزار و اذ
 

 در مخالفت با آزار و اذیت جنسی  نیت در برابر عمل.1

ها  ره آناز هم دربا ه مجزاتحقيقات در مورد تصميم گيری اخالقي، تمايز مهمي را بين نيات و رفتارها ايجاد کرده، و به عنوان دو مرحل

ان داده ای مختلف نشهزمينه  ادعا را تاييد کرده است و غالباً رابطه ضعيفي بين نيات و رفتارها در حقيقات تجربي اينت .استدالل ميكند

، Graham؛ Chandon ،Morwitz ،& Reinartz ،2005شده که در آن افراد به احتمال باال، نيت خود را عملي نمي کنند )

Meindl ،Koleva ،Iyer ،&  ،2015  .) 

عمل انجام  نچه درآاست که افراد تمايل دارند اين طور پيش بيني کنند که رفتار و واکنشي بيشتر از  تحقيقات مرتبط نشان داده

د. درهمين ب ميشوميدهند، از خود نشان خواهند داد، به ويژه در مواقعي که اقدام به عمل، يك واکنش اجتماعي قابل قبول محسو

برخورد  دار گيرنپيش بيني مي کنند که در صورتي که مورد آزار جنسي قرارتباط، تحقيقات قبلي نشان داده است که بيشتر مردم 

پيش  همين ترتيب ر مردم بهما همچنين معتقديم که بيشت  . خواهند کرد، در حالي که تعداد بسيار کمي واقعاً اين کار را انجام ميدهند

 حقيقتا قصد افراد ده، واکنش نشان خواهند داد. اينبيني مي کنند که اگر مشاهده کنند که شخص ديگری مورد آزار و اذيت واقع ش

ر ايين است. دجنسي پ دارند. با اين حال، تحقيقات نشان مي دهد که ميزان تقابل ناظر و گزارش دادن آزار و اذيت اقدامجدی برای 

 جونشدا 30،000اً اه، تقريبدانشجو در سراسر کشور درباره سوء رفتار های جنسي در محوطه دانشگ 150،000تحقيق اخير بر بيش از 

 متوقف برای تقيماًمس ٪18مستقيماً شاهد اين بودند که شخصي مورد خشونت جنسي يا آزار و اذيت جنسي قرار گرفته است، اما تنها 

 . زدند عمل به دست رفتار اين کردن
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 الگوی تلفیقی شجاعت اخالقی و مخالفت با آزار جنسی. 2

بورگر و كپارچه هالملگوی ياقي شجاعانه خود برای  برخورد  با آزارهای جنسي عمل نمي کنند؟ ميتوان از چرا برخي از افراد به نيت اخال

و  انه ميشوندخالقي شجاعاد و درگير رفتار ن( در مورد شهامت اخالقي برای توضيح اينكه چرا برخي از افراد اقدام ميكن2016همكاران )

ت: قي ضروری اسه اخالکرد. الگوی آنها شامل فرايندهای زير است که برای رفتار شجاعان برخي ديگر منفعل يا ساکت هستند، استفاده

ي صخخله شين شرايط، درک مهارت های مدااتشخيص وضعيت، تفسير موقعيت به عنوان يك هنجار، پذيرش مسئوليت خود شخص در 

های ردی و متغيرتهای فه عمل. با هدايت اين مدل، تفاوو تصميم گيری برای اقدام عملي با سنجيدن هزينه ها و مزايای اقدام ب ذهني

 .موقعيتي را شناسايي مي کنيم که احتماالً نقش مهمي در اين روند اخالقي شجاعانه ايفا مي کنند

 

   جنسیت و گزارش آزار جنسی.  3

کنند، اگرچه اين اختالف اندک است  ميتوانند رفتارهای آزاردهنده جنسي را درک ات بسياری نشان مي دهد زنان بيشتر از مردانقتحقي

، O'Connor ،Gutek ،Stockdale ،Geer ،& Melançon( و به زمينه اتفاق بستگي دارد )2001)روتوندو، نگوين، و ساکت، 

 تي مي پردازند که برایا(. مردم بيشتر به اتفاقO'Leary-Kelly ،Bowes-Sperry ،Bates ،& Lean ،200۹؛ رجوع کنيد به 2004

تي که برای  اعضای گروه های ا(، و از اين رو احتماالً از اتفاق1۹۹1ه مي شناسند و درکشان ميكنند. )جونز، کاتفاق مي افتد  کساني

( دريافتند 2004عالوه بر اين، اوکانر و همكاران ).(  1۹7۹؛ تاجفل و ترنر،  1۹8۹تر هستند )اشفورت و مايل،  فتد آگاهااجتماعي خود بي

ط بود به ناتواني مردان به اينكه  خود را در موقعيت وتا حدودی مرب بين جنسيت ناظر و قضاوت درباره آزار جنسيکه توضيح رابطه 

ن قرار دهند. اين نشان مي دهد که احتمال باالتری وجود دارد که زنان )در مقايسه با مردان( متوجه رفتار آزاردهنده عليه ساير اينقربا

 & Bowes-Sperryهست که آنها چنين آزار و اذيت هايي را گزارش کنند )نگاه کنيد به  یراالتبحتمال ازنان شوند، در نتيجه 

Powell ،1۹۹۹ جنسيت همچنين ممكن است بر روی تمايل ناظران برای پذيرش مسئوليت در مواجهه با يك عمل آزاردهنده  .)

( پيشنهاد کردند که هنگامي که يك ناظر و هدف 2005) O'Leary-Kellyو  Bowes-Sperryجنسي تأثير بگذارد. به عنوان مثال، 

 . ر استتگروه )مثال جنسيت يكسان( باشند، احتمال آنكه احساس مسئوليت کنند که عليه متخلف اقدام کنند باال كعضو ي

 

 صفت شهامت اخالقی و مخالفت با آزار جنسی. ٤

شجاعت  .ستخالقي ااو اذيت جنسي تاثيرگذار باشد، صفت شجاعت يكي ديگر از تفاوتهای مهم فردی که ممكن است بر مخالفت با آزار 

جهه با د تا در موامي کن اخالقي به عنوان يك صفت به عنوان قدرت روانشناختي نسبتاً پايدار و دروني توصيف مي شود که به افراد کمك

  .(2004گمن، ؛ پترسون و سلي 2001 تصميمات اخالقي دشوار، اراده اخالقي را اعمال کنند )به عنوان مثال، کيدر و بريسي،

 

 خودشیفتگی و مخالفت با آزار جنسی .5

از خود دارند و انتظار   اغراق آميزیخاص هستند، ديدگاه های  افرادی که خودشيفتگي بااليي دارند معتقدند که به طرز منحصر به فردی

 Rewewalt؛ Emmons ،1۹87ي نسبت به ديگران ندارند. )برخوردهای ويژه ای از ديگران دارند، در حالي که معتقدند خود هيچ دين

& Morf ،1۹۹5 ؛Watson ،Grisham ،Trotter ،Bidmann ،1۹84.) ممكن است قرباني را  تهبه اين ترتيب، افراد خودشيف

صور کنند که آنها شايسته برای صرف وقت و انرژی خود ندانند و ممكن است تمايل بيشتری به مقصر دانستن قربانيان داشته باشند، و ت

شخص متخلف را تحريك کرده اند يا خود را در شرايطي که با آن مواجه شده اند قرار داده اند. يكي از داليل اين امر مي تواند اين باشد 

کز شده خودشيفتگي باال، بسيار درگير موفقيت خودشان هستند و بر نيازهای خودشان برای سوءاستفاده از ديگران، متمر دارایکه افراد 

بر ديگران داشته باشند، متعاقباً چندين فرآيندی که منتهي به  به همين ترتيب، آنها ممكن است توانايي کمتری در متمرکز بودن . اند



1395شناسی ایران: پاییز نسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا    
 

 

35 

 

 

 

 

 1400 تابستان ان: شناسی ایرنخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و پنجمین

 اررفتارهای جسورانه اخالقي ميشود، تحت تاثير قرار دارند. به عنوان مثال، از آنجا که افراد مبتال به خودشيفتگي باال، روابط نزديك بسي

درنتيجه توانايي آنها در  ممكن است نتوانند بين روابط سالم و ناسالم، مثال بين يك تجاوزگر و يك قرباني، تفاوت قائل شوند.، کمي دارند

 تفسير تعامالت اجتماعي نامناسب به عنوان يك نقض هنجار تحت تاثير قرار ميگيرد. 

 

 . سازش پذیری و مقابله با آزار جنسی6

و  (1۹۹2دبرگ، توصيف مي شوند )گل "همدل"و  "مفيد"، "مهربان"، "سخاوتمند"، "دلسوز"ذيری زياد به عنوان افراد با سازش پ

 (.1۹۹7، تمايالتي اجتماعي دارند و رفتارهايي داوطلبانه با قصد کمك به ديگران نشان مي دهند )گرازيانو و آيزنبرگ

رازيانو، ت )هباشي، گرکز اسسايل را ميبينند و همدلي شان  بر شخص قرباني متمافراد با سازش پذيری زياد، غالباً از ديد اشخاص ديگر م

و متعاقباً  فسير کنند،تدهند، آن را به عنوان يك نقض يك هنجار  يص(. آنها ممكن است بيشتر وضعيت آزار دهنده را تشخ2016و هوور، 

رد ار احتمال داد، کمتزي سازش پذيری ، از آنجا که اشخاص با احتمال بيشتری هست که برای حمايت از قرباني عمل کنند.  با اين حال

 الل مي کنيما استدمبه مواضع ديگران حمله کنند، ممكن است احساس دلهره و شك نسبت به برخورد با آزارگر داشته باشند، هر چند 

  سازش پذيری فراد باادهد. ما معتقديم که احساس مسئوليت آنها در قبال مداخله در برابر قرباني، ممكن است اين احتمال را کاهش 

 واهند کردخو  برخورد  و در ررزياد به احتمال باالتری آزار و اذيت را گزارش خواهند کرد، اما با احتمال کمتری با آزار دهنده به صورت 
 

 های اخالقی و مخالفت با آزار جنسی. ارزش٧

های ردها و ارزشستاندااو اذيت جنسي يك رفتار اجتماعي است که موجب تقويت  مانند ساير رفتارهای شجاعانه اخالقي، مخالفت با آزار

ساس امل کردن بر عاز به اخالقي مي شود که شامل موارد اخالقي همچون حقوق بشر و برابری است. از آنجا که رفتار شجاعانه اخالقي ني

 ه افراد در مقابله باارزشهای اخالقي نقش مهمي در کمك ب (، ما حدس مي زنيم که2016ارزشهای اخالقي دارد )هالمبرگر و همكاران، 

گراهام و همكاران، مي پردازيم )Moral Foundations Theoryآزار و اذيت جنسي ايفا خواهند کرد. ما به نظريه بنيادهای اخالقي 

/ خيانت،  ریتقلب، وفادا /آسيب، انصاف (، که به ارزشهای اخالقي متفاوت و غالباً متضادی مانند مراقبت / 2004؛ هايد و جوزف،  2013

 .نگاه مي کند اقتدار / تسليم و خلوص/تنزل

 

 . چندین فرصت گزارش به عنوان سیگنال هایی برای عمل8

ينكه در اانستن با توجه به اهميت تشخيص شرايط، تفسير شرايط به عنوان يك تخلف از هنجار، پذيرفتن مسئوليت جهت اقدام و د

ناظر آزار و اذيت جنسي  هنگامي که يك. (2016)هالمبورگر و همكاران،  ، مهم استانه اخالقي چه کاری بايد انجام دادپروسه روند شجاع

 نوان يك نقضا به عربا فرصت های متعددی برای گزارش دهي روبرو مي شود، احتمال باالتر وجود دارد که رفتار را تشخيص دهد، آن 

تا از  انجام دهند ی بايدهنجار تفسير کنند و مسئوليت دست به اقدام زدن را بپذيرد. همچنين ممكن است آنها بيشتر بدانند که چه کار

مواجه مي شويم، مساله ا يك ( ..هرچه بيشتر ب2007ادامه رفتارهای آزار دهنده جلوگيری کنند. طبق گفته ويور، گارسيا، شوارتز و ميلر )

ي م را تسهيل ادگيریيبيشتر در حافظه قابل دسترسي است و هنگام مواجه شدن مجدد با آن، آشنا تر به نظر مي رسد. آشنايي همچنين 

اوچنر،  وراکتر، چيو، (، و ممكن است عملكرد بعدی در کارهای مختلف را افزايش دهد )برای بررسي، به کا1۹84کند )جانسون و روسو، 

 مراجعه کنيد(. 1۹۹3

 منبع: 

Rachael Goodwin, Jesse Graham, Kristina A. Diekmann (2020). Good intentions aren't good 
enough: Moral courage in opposing sexual harassment. Journal of Experimental Social 
Psychology; 86(2020), 103894.  



1395شناسی ایران: پاییز نسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا    
 

 

36 

 

 

 

 

 1400 تابستان ان: شناسی ایرنخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و پنجمین

 شناختی در پاندمی کرونا(بحران )مقابله روان در مداخله -3-8

 

فصل بهار  زهره، 6 ، فائزه ابراهیمی صدر5، فاطمه قاسمی طابق٤، اعظم قرآنی3، سحر ترابی زنوز2، راضیه پاك1مجید محمودعلیلو
 ٩، زینب الوندی8، شادی منعم٧

 

 استاد روانشناسی بالینی. دانشگاه تبریز1

 دانشجو دکتری روانشناسی. دانشگاه تبریز. 2

 دانشجو کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز 3،٤،6،5،٧،8،٩

 

ات فكر و هيجانعادل معمول بين تهيجاني يا واکنش حاد هيجاني به يك محرک است. در موقعيت بحران، ت بحران يك وضعيت آشفته

گردد. به شوند و شواهدی از اختالل در فرد يا گروه مشاهده ميای معمول با شكست مواجه ميهای مقابلهشود، مكانيسممختل مي

و  راتر استد في افراوکارهای دفاع ناپذير است که سطح دشواری آن از سازی يك اتفاق يا موقعيت دشوار و تحملعبارتي، بحران تجربه

نقش استرس  يت بحرانشود. اين نكته را بايد در نظر داشت که در موقعاضطراب و ترس مي تجربه هيجانات منفي، موجب آشفتگي افراد،

ی طهل رواني، رابی استرس با اختالرسد، اما استرس در مورد بروز اختالالت نقش ماشه چكان را دارد؛ کمترين رابطهپررنگ به نظر مي

تواند باعث فعال شدن برخي اختالالت استرس نقش پررنگي دارد، استرس ناشي از بحران مي PTSDست. فقط در اختالل علي ا

ربوط وع اختالل مقطه شرشناسي امروز بيشترين سهم دوره آغازين اختالالت يا به عبارتي نروانپزشكي شود. بدين ترتيب، به دانش آسيب

ارد. م چنداني ندالت سهها و عالئم ژنتيكي در بروز دوره آغازين اختالباشد. استرس در مقابل ژنبه عوامل ژنتيكي، سرشتي و ارثي مي

روز است که در ب کند، پس ممكن است منجر به فاز فعال اختالل گردد. بنابراين استرسور عاملياسترس شدت نقطه فروپاشي را بيشتر مي

مانده له باقيان وارد مرحون درمگيرد با درمان يا بددوره طوالني در فاز فعال قرار نمي فاز فعال اختالل سهم دارد. با اين حال، فرد برای

های شوند، اما نشانهيروند يا به صورت قابل توجه تعديل مهای مرحله فعال يا از بين ميمانده نشانهشود. در مرحله باقياختالل مي

های آغازين، ورهد 1بخشد. شكل ن لحاظ اهميت دارد که به مرحله فروپاشي شدت ميمرحله آغازين هنوز ادامه دارد. بنابراين استرس بدي

 مانده اختالل را به تصوير کشيده است.فعال و باقي
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ی ااني در قالب مجموعه. اختالل رو1شود؛ شناسي رواني اختالل رواني با چند ويژگي تعريف ميای آسيببه طور کلي، براساس مدل مقوله

ی رهاساز يا ماشه چكان مانند ی مشخص با استرسورها دارد )رابطه. رابطه3. سير باليني مشخصي دارد. 2های مشخص قرار دارد از نشانه

اد کند(. تواند بيماری ايجشود به عبارتي اگر فرد مستعد اختالل باشد استرس ميگلوله اگر داخل لوله باشد، ماشه را بچكانيد، شليك مي

با اختالل شامل  های استرسترين رابطهها دارد )پيش آگهي(. براين اساس، مهم. پاسخ مشخص به درمان5ادی خانوادگي است. . رخد4

استاني يك تمايل ب انسان باشد. با اينكه دررابطه علي، رابطه ماشه چكان، تشديدکننده، پيامد يا نتيجه و وقوع همزمان با اختالل مي

 باشد.ی استرس و اختالل، همزمان ميع همزمان رابطه پيدا کند، اما خيلي مواقع رابطهوجود دارد که بين وقاي

روبرو  ها ممكن است در شرايطي رخ دهند که افراد با مرگ واقعي يا تهديد، آسيب جدی برای سالمت جسميبه طور کلي، بحران   

ايط به ه در اين شرباشد. مداخلکننده ميحران برای فرد بسيار کمكشوند و فرد را دچار آشفتگي شديد رواني کند. بنابراين مداخله در ب

رستاران، پنجات،  وهای پزشكي يا امداد نشانان، افسران پليس، پرسنل فوريتتواند توسط آتشمي صورت موقت، فعال و حمايتي است و

را در  لدرمان اختال بحران، توجه داشت که مداخله در انجام شود. بايد مددکاران اجتماعي، روانپزشكان، روانشناسان و ساير اعضای جامعه

. عملكرد 3بخشد. سهيل مي. پروسه بهبود طبيعي را ت2دهد. . تأثير رويدادها را کاهش مي1 گيرد بلكه بدين لحاظ اهميت دارد که؛برنمي

 است. رماندپزشكي برای ل روانراد مبتال به اختالسازی افکند. به عبارتي، يكي از اهداف مداخله در بحران آمادهسازگارانه را بازيابي مي

 و رانينگ همانند ذهني هاینابساماني سبب توانندجهاني مي هایگيریاز آنجايي که حوادث بحراني مانند سيل، زلزله، جنگ و همه

 شود. به کودکان و االنبزرگس در هيجانات شديد ايجاد باعث تواندمي اين حوادث مورد در زياد نگراني و ترس طرفي از باشند، افسردگي

 سوء تأثير دافرا از زيادی تعداد بر است ممكن ت کههای عفوني در سطح جهاني اسعنوان مثال، قرائن موجود حاکي از ظهور بيماری

 وعشي اخير هایسال همچنان که در. شود اقتصادی و اجتماعي اختالل ايجاد و مالحظه قابل مير و مرگ به منجر اغلب و گذارد

 در مرس اورميانهخ تنفسي سندرم و 200۹ سال در جديد آنفوالنزای ،2003 سال در حاد تنفسي شديد سندرم مانند عفوني هایبيماری

 چين ووهان در يدجد ويروس کرونا ظهور. است کرده مطرح جهان سطح در را دارند گيریهمه پتاسيل که هاييبيماری ،2012 اخير سال

 پردازد.ران مياست. براين اساس، اين مبحث مختصری به شناسايي بح آورده در واقعيت به را پتاسيل ينا 201۹ سال دسامبر در

 های بحرانماهیت بحران و چالش

شود موانعي برای دستيابي به اهداف مهم زندگي ايجاد مي شوند يايك مشكل بزرگ مواجه مي آيد که افراد بابحران هنگامي به وجود مي

نظمي در زندگي ايجاد شود که طي آن بسياری از نتيجه يك دوره بي ها نباشند و دربه حل آن حل مسئله قادرمعمول ی هاکه با روش

اند که درآن فرد هيچ پاسخي بحران را وضعيتي توصيف کرده( 1۹77) 2برنسون کارخوف و (.1،1۹61ماند )کاپالننتيجه ميها بيتالش

ر واقع، يك وضعيت دشواری که موجب منفعل شدن افراد و مانع کنترل آگاهانه بر زندگي اشخاص شود . دبرای مقابله با آن وضعيت ندارد

ايجاد  هاآنشوند، اختالل عميقي در زندگي (، در چنين موقعيتي افراد در دستيابي به اهداف زندگي دچار سرخوردگي مي3،1۹84بلكين)

 ابتداکند؛ يم(. پروسه بحران چندين مرحله طي 4،1۹85برامرشود )تجربه ميو پريشاني  شوک ،ترس شود و عواملي مانند استرس،مي

شود نظمي فراتر از توانايي فرد برای مقابله تشديد ميو بي تنشکند، ای فرد کفايت نميدهد که در آن راهكارهای مقابلهوضعيتي رخ مي

 (.5،1۹55مارينو) آيديم( برای حل بحران به وجود های ويژهمانند مشاوره و کمك) ياضافو در نهايت تقاضا برای منابع 

                   
1.Caplan 
2. Carkhuff & Berenson 
3.Belkin 
4.Brammer 
5.Marino 
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های شديد مانند قتل و خودکشي تواند فرد را تحت فشار قراردهد به حدی که منجر به آسيباز يك طرف، بحران يك خطر است زيرا مي

و ( 2،1۹82و مسيك1يلرا آگ) انگيزدکند شخص را برای کمك گرفتن برميشود، از طرف ديگر يك فرصت است زيرا دردی که ايجاد مي

 (.1۹85برامر، ) تواند به رشد خود کمك کنداگر فرد از اين فرصت استفاده کند مي

و  اين افراد بدين طريق تغيير توانند به مقابله با بحران بپردازند،دهي افراد به بحران متفاوت است؛ برخي از افراد به تنهايي ميشيوه پاسخ

برند و کنند به طوری که انگار در فراموشي به سر ميخي از افراد ديگر از راهكارهای اجتنابي استفاده ميکنند. بردر جهت مثبت رشد مي

شوند و برای ادامه زندگي و حل شوند. برخي ديگر نيز از نظر روانشناختي به شدت دچار آسيب ميبه صورت موقت از مشكل دور مي

 .(3،2008جيمز) ندفوری و فشرده نياز دار های ويژه،مشكل به کمك

ری است که عيتي اضطراوضشرط الزم و کافي برای تشخيص شرايط بحراني هستند. بنابراين  "تهديد، زمان و غافلگيری"عواملي مانند    

رگير عمل وامل ديابد. در اين وضعيت عامل زمان عليه عدر آن کنترل رخدادها کاهش يافته از طرفي تشويش و نگراني افزايش مي

 .شوديمدرحالي که روابط بين عوامل دگرگون  کنديم

 

 بحران در مداخالت از کوتاهی تاریخچه

اگرچه احتماالً خود بحران از زمان خلقت بشريت وجود داشته است، اما تئوری رسمي بحران، تحقيق و مداخله يكي از مباحث جديد در 

های بزرگ مانند طوفان يا حمله بحران مربوط به تاريخ مقابله با فاجعه زمينه روان درماني است. شايد از نظر اکثر افراد مداخله رسمي در

های خيريه مانند ( يا سازمانFEMA) 4های دولتي مانند سازمان مديريت بحران فدرالاست که معموالً توسط سازمان سپتامبر 11

 سال 30 حدود اند،بوده باليا به امدادرساني ردرگي گذشته قرن از تقريباً نجات ارتش و سرخ صليب اگرچه شود.صليب سرخ انجام مي

 انجام يا گفتن برای زيادی هایحرف روان بهداشت نظر از هاسازمان اين از يك هيچ اواخر همين تا تشكيل شده، و FEMA که است

 .اندنداشته بحران در مداخله

 توسط 1۹06 سال رد بحران در شناسايي قابل تلفن خط اولين .که قدمت بيشتری دارد است ایمداخله برنامه خودکشي از پيشگيری   

 علل وردم در( 2001) شنيدمن ادوين دکتر برجسته شد. همچنين، تحقيقات تأسيس( 1۹84 بلوم) زندگي يك نجات ملي اتحاديه

 اولوژی يك هب تبديل که است کرده پيدا اهميتي چنان اکنون خودکشي .کشيد طول دهه شش شد و آغاز 1۹50 دهه از خودکشي، که

"ology" شكل گرفته است ملي برای مطالعه خودکشي انجمن يك و شده. 

در آن زمان  .شد ازآغ رفتند، بين از نفر 400 از که بيش شبانه کلوپ سوزیبا آتش 1۹42 سال در سوزی نيزآتش بحران در مداخله   

 های هيجاني مشترکيکنشمتوجه شد که اين افراد وا کرد، جهمعال را بازماندگان آتش سوزی از بسياری که ،(1۹44) ليندمان اريك دکتر

 يك ابربر ا سوگ درغم ي "طبيعي" هایواکنش توانمي را آنچه مفهوم طلبد. اوليندارند که نياز به کمك و حمايت روانشناختي را مي

 از برخي به منجر وی ربهتج .داشت نقش دگانبازمان با اين کار در نيز( 1۹61) کاپالن جرالد ناميد، با کار ليندمان شكل گرفت. فاجعه

 شد. بحران نظريه ايجاد و شودناميده مي بحران آنچه اکنون توضيح برای هاتالش اولين

 به کامل طور به وجه هيچ به هابوده، اگرچه اين جنبش مهم بسيار بحران در مداخله چند جنبش اجتماعي برای پيشرفت درک تكامل   

 کمك ظهور حال در تخصص يك عنوان به بحران در مداخله گيریشكل به اما .نگرفتند شكل "بحران در اخلهمد" هایگروه عنوان

 در زنان جنبش در کنندگان شرکت ويتنام و جنگ سربازان کهنه ،(AA) گمنام هایالكلي اعضای اند. اين سه جنبش مهم شاملکرده

 هاآن اما نداشت، باليني تخصص يك عنوان به بحران در مداخله پيشرفت با دانيچن ارتباط هاآن با اينكه اهداف .اندبوده 1۹70 دهه

                   
1. Aguilera 
2. Messick 
3.James 
4Federal Emergency Management Agency 
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 صورت به هاگروه اين .کردنددريافت نمي کمكي هيچ سروکارشان با افرادی بود که نياز مبرم به کمك رواني داشتند در حالي که

 ها هستيم، شكل گرفتند.اهد بسياری از آنها و نهادهای دولتي که اکنون ششدند و بعدها سازمان آغاز مردمي هایجنبش

 

 واگیردار هایبیماری از ناشی و حوادث از ناشی بحران هایویژگی 

يشرفت پصول فرهنگ و يي رو به رو بوده است که گاه محصول طبيعت بوده و گاه محهابيآسبا دردها و تاريخ هميشه  طولانسان در 

هد. در دنيای اکي ادامه دنيای خی مقابله آن را پيدا کند و به بقای خود در اين دراهها و علل علم. در نتيجه همواره در تالش بوده است تا

 هانآپيش هيچ اثری از  هاساليي که هایماريبناشي از عوامل اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي باشند و يا ناشي از  تواننديم هابحرانامروز 

يي مانند؛ هاچالش . امروزه افراد بااندآوردهبه وجود  هاانسانی جهان امروز که خود هایاکتربو  هاروسيووجود نداشت، مانند بسياری از 

اد بيكاری افر و، فقر های واگيردار، مسائل اقتصادی بغرنجهای بيروني، ابيوزها، بيماریزلزله، سيل، خودکشي، خشونت خانگي، خشونت

 هر هستند که دهاييرويدا از گسترده یهایسوز آتش زمين، رانش زلزله، سيل، دمانن . به طور کلي، حوادثيکنديمدست و پنچه نرم 

خيز ورها که در مناطق آسيببويژه در برخي از کش ،شونديم انسان در دنيا هزاران رواني و جسمي یهابيآس و مير و مرگ به منجر ساله

 عوارض و کنند ايجاد ماندگانباز برای قابل توجهي رواني تنش تواننديم حوادث اين. است دنيا بالخيز کشور ده جزء قرار دارند. ايران نيز

 گذارنديم افراد ندگيز روی بر که ثيریأت ولي شونديمظاهر  کوتاهي زمان مدت در حوادث اين. گذارند باقي را ديرپايي و جدی رواني

 .بود خواهد مدت طوالني
واجه هستيم های صوتي، آلودگي خاک با نسل جديدی از آلودگي مب وهوا، آلودگيمحيطي مانند آلودگي آتغييرات زيست اينعالوه بر    

د که در آلودگي هستن است. اکنون بسياری از کشورها، درگيرکه انسان، تعامالت انساني و محيط پيرامون آن را در معرض تهديد قرار داده

يز ره انواع موجودات کبازنمود آن را در طول تاريخ مشاهده نمود  تواناست که ميزا خود را نمايان نمودهقامت موجودات ريز بيماری

 های واگيردار در طول تاريخ بشر سير تحولي و جهشهای اپيدمي در تاريخ حيات جهان بودند. نقش بيماریميكروسكوپي عامل بيماری

 يت است.تكاملي را پشت سر گذاشته است و اين نقش به اندازه عوامل اقتصادی و نظامي حائز اهم

 گردد،ياز مببه قرون گذشته  ريم از عوامل مهم مرگ و يكيعنوان  به رهيبا، طاعون، سل و غ مانند و رداريواگ یهایماريب نهيشيپ   

 کردند،يخالصه م هاييشگوياز خرافات و پ یاريرا با بس ينداشت و علم پزشك يعلم رشد چندان شرفتيکه بشر به لحاظ پ يدوران

ام کنسان را به اه و هزاران ظهور کرد ريجهان به صورت همه گ یکشورها ريو سا رانيا خيگوناگون تار یهادوراندر  رداريواگ یهایماريب

 یهالميف ورادآيکه  ه استشد يروسيو یمارياز ب یدينسل جد ريجهان درگ ی( نيزالديم 2020 اکنون )سالمرگ فرستاده است و 

ف، شورهای مختلديدی درکپبا ورود ويروس نوپديد و باز  اً. اخيروستيپ تيبه واقع« کرونا»روز با که ام يالتياست، تخ ووديهال يليتخ

پذيری مواجه آسيب وا تهديد است که امنيت انساني، اجتماعي، اقتصادی کشورها و جهان را ب دهيمواجه گرد یاجهان با دامنه بحران تازه

المللي ال بينهای نوپديد، کوتاه شدن فواصل جغرافيای به دليل سرعت انتقبيماری است. شكل گرفتن تهديدات امنيتي در قالبنموده

ژيكي را غييرات اکولوتهای توليد کاالهای کشاورزی، تغيير در شيوه زندگي انسان و عادات غذايي و کاالی تجارتي، تغيير در شيوه انسان و

 سوب نمود.های نوپديد محبايد از عوامل بسيار مؤثر در ايجاد بيماری

ها با محيط شهرنشيني فضای بيشتری ها، درهم آميختگي انسانامروزه با گسترش جمعيت و افزايش زندگي شهرنشيني و مهاجرت   

از قدرت  یايابد و تكثير شبكهها فراهم آمده است. چرخه بقاء ويروس از فردی به فرد ديگر ادامه ميبرای ابتالء تعداد کثيری از انسان

 صورت مستقيم و های عفوني بهشود. چرخه بقاء بسياری از بيماریر سراسر جهان با عبور از مرزها توسط ناقلين ايجاد ميويروس د

 .تواند بر زمان و شدت شيوع بيماری تأثير بگذاردمحيطي ميغيرمستقيم از طريق تغييرات زيست

که حاوی  دينمايزا جمعي و جهاني را ايجاد منشناختي استرسيك پديده روا ييهابحرانچنين موج هراس ناشي از گسترش جهاني    

ها به سرعت منجر به نگراني ها و مرزهای ملي اين بحرانآن هراس نام دارد که صرف نظر از فرهنگ معاني بين االذهاني مشترکي است و
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وضعيت فرد را دچار اضطراب، خشم، افسردگي،  محدود گشته و اين بحرانهای افراد در شرايط بسياری از فعاليت .گردديجامعه جهاني م

ها اين احساس را برد بسيار تكان دهنده است زيرا آنحوادث ناگواری که اذهان جمعي شهروندان را در خود فرو مي. کندسردرگمي مي

 اند.باشد را تحت تأثير قرار دادهکه زندگي زيبا و تا حد معقولي ايمن مي

جاوز افراد تگيری، حمله و زای زندگي مانند باليای طبيعي، تصادفات، جنگ، بيماری همها وقايع استرسبه طور کلي، در برخورد ب   

گيری از نظر باليني های حاد استرس شده و عالئم اضطراب و هراس نشان دهند. به ويژه وقتي بيماری همهممكن است دچار واکنش

تال لوگيری از اببرای ج افراد ها،گيریهمه طي . به عنوان مثال، دردهند نشان رواني کامالً جدی باشد برخي از افراد ممكن است اختالالت

 تماشا ار تلويزيون اخبار و مانندمي خانه در فقط کنند،مي برقرار ارتباط آلوده افراد با نه روند ومي ديده آسيب منطقه به به بيماری، نه

 رناد نسبتاً که حاد، رساست اختالل نتيجه در کنند کهطوالني پيگيری مي مدت برای ار روزانه مير و مرگ و آلوده افراد تعداد کنندمي

ر واس موجود درس و وسهای واگير باعث تاحتمال دارد که در افراد مشاهده شود. عمدتاً، سنگر اضطراب در مورد ويروس و بيماری است

 گردد.زا ميشده و باعث تحريك بيشتر اعمال اجباری آسيب( OCDبری )ج -آلودگي در برخي از افراد مبتال به اختالل وسواسي

 بروز باعث تواندمي و بوده بينيپيش قابل وانشناختير متعدد و مختلف هایواکنش ها و حوادث مترقبه بروزگيری همه به طور کلي، در   

 که حادی اختالالت بروز به اندبوده مبتال تری خفيف عالئم به اين از پيش که افرادی در يا و گرديده افراد از در برخي حاد مشكالت

 .شود منجر هستند و روانشناسي روانپزشكي توجه نيازمند

 

 فردی بحران در روانی مداخله هایروش و مراحل – بحران در مداخله اصول

گرايي، مجاورت لنوآوری، عم های مداخله در بحران بايد از اصول سادگي، کوتاه مدت،اصل کلي مداخله در بحران عبارت است از؛ تكنيك

دهند. هتر پاسخ ميبهای ساده و نزديكي، فوری و برآورد انتظارات برخوردار باشند. براساس اصل سادگي؛ در شرايط بحران، افراد به روش

اشند، کوتاه مدت ب های اوليه روانشناختي بايدچيزهای ساده فرصت بهتری برای اثرگذاری دارند. اصل کوتاه مدت؛ در بيشتر موارد، کمك

كن است ط بحراني مما شراياز چند دقيقه تا يك ساعت. اصل نوآوری؛ افراد ياری رسان بايد خالقيت خود را بكار گيرند. برای هر مورد ي

ي هايي که عملي؛ چيزهای الزم استفاده کند. اصل عمل گرايگر بايد از خالقيتدستورالعمل خاص وجود نداشته باشد بنابراين مداخله

ت و . اصل مجاوراد شودتواند باعث شود در فرد احساس نااميدی و غيرکنترل بيشتری ايجهستند را بكار گيريد. پيشنهادات غيرعملي مي

ر منطقه ترين چيز در اين راستا اين است که حمايت بايد دفرد باشد. مهم عملكرد عادی منطقه به نزديك حمايتي خدمات ارائه نزديكي؛

 ربخشي خدماتتوانند اثها نياز به تعامل سريع دارند و تأخيرها ميد. اصل فوريت؛ خدمات فوری ارائه دهيد. بحرانامن انجام گير

گير در يا گروه در د. شخصپشتيباني را تحت تأثير قرار دهند. اصل انتظارات؛ يك پيامد مثبت معقول برای تنظيم انتظارات به کار گيري

ل ي اوضاع قابعبارت گيرد و اميدی برای بهبود شرايط فعلي وجود دارد، بههای الزم صورت ميه کمكبحران بايد اطمينان حاصل کند ک

دم به خوبي کثر مراکنترل است. ممكن است مناسب باشد که به شخص يا گروه بگوييم اگرچه اوضاع اکنون نامطلوب و غريب است، اما 

 توانند تجربه بحران را پشت سر بگذارند.مي

دل شناختي م تعادلي، شود؛ اعم از مدلشرح داده مي ها به اختصاروجود دارد که برخي از آن بحران در ی مختلفي برای مداخلههامدل   

 مختلف هایروش و هااستراتژی از بسياری زمينه هامدل اين ای و مدل هفت گام.فرهنگي، مدل شش مرحله اجتماعي/ و مدل رواني/

 باشد. سازگار هاسيستم با تواندمي و کندمي فراهم راداف برای را بحران در مداخله

. (1۹64 ،1۹61 کاپالن،) است همزيستي و شده بينيپيش تعادل حالت بازيابي برای مردم به کمك تعادل مدل از هدف تعادلی: مدل

 يكي کاپالن، جرالد. ناميد تعادل معد-تعادل مدل تریمناسب طور به را آن توانمي و گيردمي نشأت کلي هایسيستم تئوری اين مدل از

 تعريف، قابل که شوند روبرو مشكالتي با افراد اگر داده است. به زعم کاپالن، توسعه را مدل اين بحران، در مداخله زمينه اصلي مبتكران از

های ه شكست شده و مكانيسمها نيز تا حدی باشد که برخي از عوامل باعث ايجاد نقطافزايش تنش نيست، هاآن از اجتناب يا فصل و حل
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(. نمرکز اصلي اين مدل 1۹78گالن،)ای قيلي جوابگو نباشد، افراد دچار عدم تعادل شده و در وضعيت بحراني قرار خواهند گرفت -مقابله

بهره خواهد برد. چرا  آورد، از اين نوع مداخله بدست را ایمقابله هایتوانايي برخي فرد که زماني بر ايجاد ثبات در فرد است. بنابراين، تا

 ويني،) شد نخواهد حل بحران شود، روانشناختي همزيستي دچار و آورد بدست را ثبات از مقداری فرد که زماني که براساس اين مدل، تا

1۹76.) 

 مدل شناختی

 رفتارهای ميزان و تماهي تعيين در ایعمده سهم بيننده، فرد گوش و چشم طريق از زااسترس رويداد يك از ذهني تفسير يا شناخت

 فرض اين بر بحران در مداخله شناختي (. مدل1۹۹8خير؟ )اگلوريا،  يا شودمي تبديل بحران به رويداد آن آيا اينكه و دارد ایمقابله

 ايجاد آن، از حاصل منفي هایطرحواره اند وکرده احاطه را بحران که شرايطي يا وقايع مورد در نادرست تفكر در ريشه که است استوار

ندارد  وجود بحران از اميدینا و درماندگي افتضاح، از غير اینتيجه هيچ که جايي در هيچ، يا همه سفيد، و سياه در بار فاجعه تفكرات

 منفي انتسابي ودخ کند کمك افراد به که است اين مدل اين (. هدف1۹62آليس، ؛2007داليتو، فريمن، ؛2004فريمن، ديويسس،  )بك،

 .دهند غييرت منطقي شناختهای و مثبت انتسابي خود به کنندمي ايجاد وضعيت يا خود درباره که منطقي يرغ باورهای و

 مدل روانی/ اجتماعی/ فرهنگی

 که گيردمي را فرض اين همچنين اند.برده ارث هستند که به آنچه از بيشتر بسيار افراد که کندمي فرض فرهنگي/  اجتماعي/  رواني مدل

 (. مدل200۹د )هاف و همكاران،دارن را بحران برابر در مقاومت توانايي و مقاومت باشند، داشته اختيار در کافي پشتيباني سيستم افراد اگر

 هيچ و هستند پيچيده هابحران حاضر، حال دارد. در داللت آن بر آن پيچيده نام که است چيزی همان فرهنگي/  اجتماعي/  روانشناختي

 .نيست افيک دارند نقش بحران حل و ايجاد در که معنوی و اجتماعي عاطفي، جسمي، عملكردهای تمام توضيح برای اینظريه

 ایمدل شش مرحله

 تأکيد مداوم و عمدی انه،قاطع فعال، طور به اقدام و دادن، گوش ارزيابي، برای فوری حالت يك بر بحران در مداخله ایمرحله شش مدل

 ،1 (. مراحل1۹82اند،گيلي) آورد بدست را خودمختاری و تحرک تعادل، ممكن حد تا کند کمك ان ديدهفرد بحر به منظم طور به تا دارد

و  مربوط به امنيت مسائل هک هنگامي ويژه به نيستند، عمل از خالي يا منفعل لزوماً اگرچه است، دادن گوش هایفعاليت اساساً 3 و ،2

باشد. مي است، شده شناخته روانشناختي اوليه هایکمك عنوان به زمينه اين در آنچه بيانگر تقريباً مراحل باشد، اين ميان سالمت در

 و جسمي پشتيباني رائها برای است. به عبارتي، شده طراحي تسكين و برای بحران در مداخله اساسي اصول روانشناختي اوليه هایکمك

 سه اگر .است ضروری کامالً بحران در مداخله ارائه در ایلهمرح شش مدل اين اول مرحله سه در حرکت نحوه درک .است فوری رواني

 .باشد کافي نيز انبحر در فوری مداخله خدمات ارائه در است ممكن بدانيم، روانشناختي اوليه کمك معنای به نزديك را اول مرحله

 بحران، گرمداخله يك هک است مهم سيارب روانشناختي، اوليه هایکمك ارائه و اول مرحله سه اين از کافي استفاده برای بنابراين،

 .بياموزد را، پاسخگويي و دادن گوش هایتكنيك

 درک مشكل مرحله اول:

 درک مراجع که ورهمانط را بحراني شرايط گراگر مداخله .است مراجع ديد از مشكل درک و تعريف بحران، در مداخله در قدم اولين

 هيچ مراجع بكارنيايد و برای کند،مي استفاده آن از مددکار که ایمداخله هایرويه و اهاستراتژی تمام است ممكن نكند، درک کندمي

 باشد. نداشته ارزشي

 مراجع امنيت از اطمينان: 2 مرحله

 امنيت مراجع دارند. گهن بحران در مداخله اقدامات تمام مقدم خط در را مراجع امنيت مداوم طور به بحران گرانمداخله که است ضروری

 شود. تعريف ديگران و خود برای رواني و جسمي خطر رساندن حداقل عنوان به سادگي به است مكنم
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 در مداخله ابتدای در منيتا که معني اين به شود،مي اعمال سيال روشي به مرحله اين دارد، قرار دوم مرحله در امنيت مراجع اگرچه

 نه، يا شود بيان صريحاً خواه ت،اس فرايند از بخشي هميشه ديگران و امنيت مراجع از اطمينان و ارزيابي. گيردمي قرار توجه مورد بحران

 .دهند قرار خود رفتار و تفكر از طبيعي بخشي را ايمني گام بحران، مداخله گران که است ضروری

 پشتيباني ارائه: 3 مرحله

 است. مرحله و مراقبش دهدمي اهميت مراجع به که است رگمداخله مراجع و با ارتباط برقراری بر تأکيد بحران در مداخله در سوم گام

 بدان اين دهد.مي اهميت شما هب واقعاً نفر يك اينجا در" که دهد اطمينان مراجع به تا کندمي فراهم گرمداخله برای را فرصتي پشتيباني

 از واقعاً بتواند که گریخلهبپذيرند. مدا را خود مراجعان کليه مثبت، و شرط و قيد بدون روشي به بتوانند بايد که مداخله گران معناست

 قائل ارزش او یبرا و بپذيرد نيست او پذيرش به حاضر کس هيچ که را شخصي است قادر کند، حمايت هستند بحران در که مراجعاني

 (.2004 کوهن،) باشد اطالعاتي و ابزاری بلكه عاطفي، است ممكن تنها نه حمايت تر،کلي معنای به شود.

 است. عملي هایاستراتژی شامل اصل در 6 و 5 ،4 در ادامه، مراحل

 جايگزين هایگزينه بررسي: 4 مرحله

 از وسيعي يفط بررسي - شوندمي افلغ آن از غالباً مراجعين و که مداخله گران پردازدمي ایحوزه به بحران در مداخله در چهارم مرحله

 در بحران افراد صدمه ديده در از کنند برخينمي بررسي را خود هایگزينه بهترين اغلب انمراجع مراجعين است. برای مناسب هایگزينه

 یافراد موقعيتي، هایپشتيبان( 1) کرد نگاه منظر سه از توانمي جايگزين هایگزينه به. ندارد وجود ایگزينه هيچ که معتقدند واقع

( 2) دهند اهميت افتدمي اتفاق مراجع برای که آنچه به است ممكن و اندشده شناخته مراجع برای گذشته يا حاضر حال در که هستند

 کند. استفاده موجود انبحر از عبور به کمك برای است ممكن مراجع که است محيطي منابع يا رفتارها اقدامات، آمدن، کنار سازوکارهای

 تغيير را مشكل به سبتن مراجع ديد است ممكن که است شكل تغيير برای هاييروش مراجع، طرف از سازنده و مثبت تفكر الگوهای( 3)

 دهد. کاهش را مراجع اضطراب و استرس ميزان و دهد

 ريزیبرنامه: 5 مرحله

 عملياتي مراحل ريزیبرنامه در با مراجع گر بحرانمداخله مشارکت بر مستقيم و منطقي ريزی،برنامه بحران، در مداخله پنجم مرحله

 دارد. مراجع عاطفي تعادل بازگرداندن برای وبيخ شانس که است متمرکز

( 2) و کند مشخص بگيرند، تماس هانآ با فوری پشتيباني برای توانندمي که را ارجاع منابع ساير و هاگروه افراد،( 1) بايد برنامه يك

 مراجع که است مشخصي ردن اقداماتدرک ک شود،مي انجام حاضر حال در مراجع برای که کاری - دهد ارائه را ایمقابله های مكانيزم

 اشند.ب داشته را مالكيت احساس مراجعان تا شود انجام مراجع همكاری با ريزیبرنامه که است دهد. بايد در نظرگرفت مهم انجام تواندمي

 اهد داشت.وادامه خ ثبات و تعادل بازيابي ريزی تااين برنامه است. مراجع استقالل و کنترل ريزیبرنامه در اصلي مسائل

 تعهد اخذ: 6 مرحله

 مرحله شود، انجام مؤثر طور به ريزیبرنامه مرحله اگر. شودمي پنجم نتيجه مرحله از که مستقيماً تعهد، آوردن دست به ششم مرحله

 است. هدف امهبرن الميک خالصه برای از مراجع درخواست از متشكل است، ساده و کوتاه تعهد مرحله اوقات، از است. بسياری آسان تعهد

 سمت به خصش آن حرکت برای که باشد عمدی و مثبت مشخص، عملي اقدام چند يا يك انجام به متعهد بتواند مراجع که است اين

 مناسب و مستقيم نه،صادقا تعهدی بحران، در مداخله جلسه خاتمه از قبل است مراقب گرمداخله. است شده بينيپيش تعادل بازگرداندن

 تعريف برای که دازهان همان به دادن گوش اصلي هایشود. مهارت تحميل گرمداخله توسط نبايد تعهدی هيچ کند. فتدريا مراجع از

مداخله  توسط بايد مل،ع برنامه به تعهد از مراجع ترديد هستند. هرگونه مهم تعهد مرحله برای هستند، مهم ديگری مرحله هر يا مشكل

 گيرد. قرار پرسش مورد و منعكس گر
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 رابرت یامدل مداخله بحران هفت مرحله

يا هنگامي  وموقعيتي و رواني حساس قرار دارند  یهاطراحي شده است که به مردمي که در بحران یا( به گونه1۹۹1-2000مدل رابرت )

ها تقسيم شده شاستراتژيك رو یهاکمك کند. اين مدل به هفت مرحله و يا مجموعه، برندياسترس عاطفي رنج م یهاکه از اختالل

 است.

 کنيد ت ارتباط خود را تقويترواني ايجاد کنيد، ارتباط برقرار کنيد، به سرع ارتباط .2.ريزی و هدايت کنيدکمك همه جانبه را برنامه .1

بوجود آوريد، سازش کارانه قبلي را هایاستراتژی .5کنيد.  تشويق را عواطف و احساسات  کاوش .4. گيری کنيدمشكل را اندازه ابعاد .3

ماه بعد در را باز  6 تا 3سات کنيد و برای جل پيگيری .7. اجرای نقشه عملكرد، کارکرد اجرايي را ترميم کنيد در .6. کشف و ارزيابي کنيد

 .بگذاريد

 بحران در یمداخله اخالقی مالحظات

همچون  ياصول ،به طور مثال استفاده از قدرت، اقتدار گيرد،يمورد توجه قرار م يقاز مباحث اخال يت حوزه بحران، نوع متفاوتالمداخ در

ت بحران در مداخال ياصول چنين 1یدستكار يژگيکنترل، و يریگبه کار يااو. آ یسرنوشت برا ييناو و حق تع يرفتناحترام به مراجع، پذ

 است؟ يرفتنيپذ

 !مددکار قدرتمند، مراجع ناتوان

که  فردیمراجع به عنوان  هایيژگيو و سطح باال يکرده و از نظر اجتماع يلتحص یفرد درمانگر به عنوان هایيژگيو ينتعادل ب عدم

 ييناز حق تع بودنهمچون برخوردار  يقاست باعث شده موضوعات اخال ياجتماع يادیبن یهانكرده است و فاقد مهارت يلغالباً تحص

 کنند؟يم يداپ ييمعنا چهدر بستر بحران  يقاصول اخال ينا مراجع مطرح شود. اما، يشناختن ارزش ذات يتسرنوشت، احترام و به رسم

بحران  هایيتکه موقع يحال در .يابدشده تحقق  يلدرمانگر تشك يكمراجع و  يكکه از  يدرمان یدر رابطه توانندياصول تنها م ينا

ی دستكار هایيكبر تكن يادیز یبرتراست  که ممتدتعامل  يریبكارگ شكيشده است. ب يلتشك ياریبس يرمورد نظر ما از افراد درگ

که او  یارا مجاب کند تا به گونه مراجع»2منطق ي استدالل وخودآگاه فرايند« یيهقدرت برپا يریکه درمانگر با بكارگ يمعن ينبه ا)

ن حوزه ليفعا یابزارها يقدرت بخش اساس واقتدار، کنترل  يریبه کارگ ی،دستكار هایتكنيكدارد. اما استفاده از  (رفتار کند خواهدمي

 يدست به هر اقدام يرد،که بگ يميکه هرتصم داندمي. و مددکار باتجربه گيرديدر بستر بحران فرد در مقابل فرد قرار م يرابحران است. ز

 .گذاشته خواهد شد يرپاز يبرخ يو ارزش ذات يرکه بزند به ناچار حق انكارناپذ

 قتدار و کنترلقدرت، ا يریدر بستر بحران و بكارگ خشونت

از  وسيعي يفط توانديم نوع خشونت ينکار باشد. ادمتوجه خود مد تواندياست که خشونت م يندر حوزه بحران ا يتفعال يگرد ويژگي

راجع که م موضوع ينه اببه باور  ميليي. بيردرا دربرگ ور شدن و مسخره شدناز جمله کشته شدن، مورد تجاوز واقع شدن، حمله يدادهارو

 به بحران سرعت شكبيشدن  بحران فلج کند. فلج يتدرمانگر را در موقع توانديبه مكالمه متمدنانه م يلظالم باشد و تما تواندمي

ره ببرد. نترل خود بهاقتدار و ک ت،قدربه چهره زشت بحران داشته باشد تا بتواند از  یام است که مددکار نگاه واقعگرانانها. الزبخشديم

ست. کنترل ا يرپذ يهوجت مالًکا (از قدرت استفادهکسب و ) یدستكار هایيكاستفاده از تكن يمروبرو هست يزيكيف یجد يسكبا ر يوقت

 يها دچار وحشتزدگو آن در بحران خارج شده درگيرکنترل از دست افراد  ينکه ا گيردميموضوع نشأت  ينتوسط درمانگر از ا يطشرا

 .بماند ياقبدر کنترل مددکار  يدانشود اوضاع ب کم ينكند و از فشار تا حد قابل توجه ييرتغ يبحران یکه فضا ياند. تا زمانشده

و  قتداراد به نفس، از اعتما درمانگران آگاه و باتجربه هستند که يازمنددر عذاب هستند ن يزيكيف یهازخم يار،که از رنج بس مراجعاني

 .ندداشته باش يبحران يتو کنترل در موقع یبه رهبر يلم

                   
1 Manipulative 
2 Self-consciousness process of reasoning 
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اخبار  برای انعکاس را ، آمادگی خودگان زیرآموختایران، ضمن تبریك به دانش شناسیروانانجمن  یاندرکاران خبرنامهدست

 .دنداراعالم می های مرتبطو رشته شناسیروان های مختلفگرایشآموختگان دکترای دانش ینامهپایان یدفاع و نیز چکیده
 

 مازندراناه دانشگاز  تربیتیشناسی دانش آموخته دکتری روان دکتر سهیل رحیمی نامهپایان چکیده -٩-1

  خبر 

ر طراحی برنامه آموزش توجه آگاهی و اثر بخشی آن ب"عنوان  خود تحت تخصصي دکتری نامهپايان سهيل رحيميدکتر 

 .رساند اتمام هب 13۹8در آذر را  "فرایندهای شناختی هیجانی و تحصیلی دانشجویان

ر( )اساتيد مشاو المعلي لواسانيغدکتر مسعود  -دکتر فرشته باعزت اهنما( و ر )استاد دکتر حبيب اله نادری توسط ايشان نامهپايان

  .است شده هدايت

 :چکیده

ي هيجاني، وداگاهپژوهش حاضر با هدف طراحي برنامه آموزشي توجه اگاهي در حوزه روانشناسي تربيتي و بررسي اثر بخشي آن بر خ

ي تهران م پزشكتوانايي حل مساله،فرسودگي تحصيلي و از خود بيگانگي تحصيلي در بين دانشجويان سال سوم پزشكي دانشگاه علو

رای نفر و حجم نمونه به روش تحليل توان ب250وصيفي، همبستگي انجام پذيرفت. جامعه آماری به روش ت13۹6-۹7درسال تحصيلي 

ملي تفكر آگاهي نفر تعيين گرديد.ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه پنج عا30آزمايشي با دو پيگيری انجام مداخله شبه 

ز خود بيگانگي ( ، پرسشنامه ا2002( ، پرسشنامه فرسودگي تحصيلي مسلش)1۹۹6(، پرسشنامه حل مساله کسيدی و النگ)2006بائر)

نجي ابزارها در س( است .ويژگي های روان 2002هيجاني گرنت و النگفورد) ( و پرسشنامه خود آگاهي1۹76تحصيلي  ديلون و گروات)

 -وسر و شونرتگاهي رمطالعه فعلي بررسي و نسبت به مطلوبيت آنها اطمينان حاصل شد . برنامه مداخله نيز بر اساس برنامه توجه آ

عه مقدماتي قبل از مداخله ( بررسي و يك مطال2017لزا)( در روانشناسي تربيتي طراحي شد. روايي صوری برنامه با ابزار فورتا2016ريچل)

 اصلي صورت پذيرفت. 

،  تناب، گرايشماد،اجنتايج: برنامه آموزش توجه آگاهي مي تواند سبب افزايش توانايي حل مساله در تمامي مولفه های آن شامل اعت

ل مساله برقرار مي بين توجه اگاهي و توانايي ح (p<0/01درماندگي ، مهارگری و خالقيت شود و رابطه آماری مثبت و معناداری )

ی و مولفه ها اگاهي باشد. همين وضعيت را بين توجه آگاهي و خودآگاهي هيجاني شاهد هستيم يعني رابطه مثبت و معنادار بين توجه

ي هي بالعكس مه آگازش توجخوداگاهي شامل محيط گرايي، تبديل سازی، حل مساله، شناسايي و بازشناسي برقرار مي باشد. برنامه آمو

 خودکارآمدی بيني وتواند فرسودگي تحصيلي را کاهش دهد و رابطه مثبت و معناداری با مولفه های آن شامل خستگي عاطفي، شك و بد

زوا اتواني و انننايي، برقرار کند همچنين مي تواند سبب کاهش مثبن و معنادار از خود بيگانگي تحصيلي و مولفه های آن شامل بي مع

 وتي، هيجاني ی شناخشود بنابراين مي توان نتيجه گرفت که با اجرای برنامه توجه آگاهي در بين دانشجويان مي توان بر فرايندها

انشجويان دحصيلي تتحصيلي آنان تاثير گذاشت و ضمن باالبردن آگاهي هيجاني ، شناختي مانع فرسودگي تحصيلي و از خود بيگانگي 

 شد.

 لهجه آگاهي، فرسودگي تحصيلي ، از خود بيگانگي تحصيلي، خوداگاهي هيجاني ، توانايي حل مساتو واژگان کلیدی:
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آزاد اسالمی دانشگاه از  سالمتشناسی دانش آموخته دکتری روان سید جمال صادقینامه دکتر پایان چکیده -٩-2

 واحد رودهن

 

  خبر 

 راساسب درمان و بهداشت کادر یمنیا رفتار ینیب شیپ"عنوان  خود تحت تخصصي دکتری نامهپايان سيد جمال صادقيدکتر 

 .رساند ماتما به 13۹۹آبان در را  "یشغل یفرسودگ یگریانجیم با یجانیه هوش و خانواده و کار یریدرگ ،شده درك استرس

 شده مشاور( هدايت ستادا) ريفيدکتر نسترن شاهنما( و ر اساتيد) دکتر فرح  لطفي کاشاني، افسانه طاهری دکتر توسط ايشان نامهپايان

  .است

 :چکیده

 شهـو  و خـانواده  و کـار  درگيـری  بـين اسـترس درک شـده،    رابطه شغلي در فرسودگي ای واسطه تعيين نقش پژوهش اين هدف هدف:

 بود. مهاباد شهرستان درمان و بهداشت کادر ايمني هيجاني با  رفتار

 امعـه ج .بـود  سـاختاری  معـادالت  سـازی  مـدل  نـوع  از و توصيفي روش، اساس رب و کاربردی هدف، نظر از پژوهش حاضر روش شناسی:

 نظـر  در بـا  مونهن حجم برآورد جهت که بود نفر 2000 بر بالغ  مهاباد شهرستان درمان و بهداشت کارکنان کليه شامل پژوهش اين آماری

 ای طبقه تصادفي ریگي نمونه روش به منتخب نمونه. ديدگر برآورد نفر 200 با برابر نمونه حجم بين، پيش متغير هر برای نفر 40 گرفتن

اسـترس درک   نواده،خا و کار درگيری ايمني، رفتار های پرسشنامه و انتخاب( خدماتي اداری و مامايي /پرستاری بهداشتي،) گروه سه بين

 مـدل  روش) باطياسـتن  و توصـيفي  آمـار  از استفاده با ها داده تحليل و تجزيه. شد توزيع آنها بين هيجاني هوش و شغلي شده، فرسودگي

 شد. انجام پآزمون بوت استرا و SPSSV25 و Smart-PLS3.2.9 افزارهای نرم با( ساختاری معادالت

 

 و خانواده و کار ریشده، درگي درک استرس دار معني و منفي ارتباط نيز و تحقيق ساختاری مدل برازش از حاکي ها يافتهیافته ها: 

 که گرديد مشخص نهمچني و .داشت ايمني رفتار با هيجاني هوش دار معني و مثبت ارتباط همچنين و ايمني فتارر با شغلي فرسودگي

 .دارد يانجيم نقش درمان و بهداشت کادر ايمني رفتار با خانواده و کار درگيری و هيجاني هوش بين رابطه در شغلي فرسودگي

 

 رفتارهای ايمني نيپيش بي به قادر هيجاني هوش و خانواده و کار درگيری شده، درک استرس که داد حاضر نشان مطالعه: نتیجه گیری

 ايمني سطح هم،م عوامل اين بهينه مديريت با تواند مي سازمان مديريتي سيستم که رسد نظر مي به .است پرسنل بهداشت و درمان

  .دهد ارتقاء را خود شاغلين
 

 شغلي درگيری کار و خانواده، فرسودگي شده، درک رسايمني، هوش هيجاني، است رفتارواژگان کلیدی: 
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دانشگاه پیام نور شناسی از دانش آموخته دکتری روان رقیـه محمــدی قـره قوزلونامه دکتر پایان چکیده -٩-3

 مرکز تحصیالت تکمیلی تهران

  خبر 

نی بر ذهن یسه اثر تمرینات تن آرامی مبتمقا"عنوان  خود تحت تخصصي دکتری نامهپايان رقيـه محمــدی قـره قوزلودکتر 

 وشناختی عملکرد فیزیولوژیکی، روانو ترکیب آن دو بر بهبود  (tCESتحریك الکتریکی فرامغزی )( و MBRآگاهی )

 .رساند اتمام به 13۹۹ خرداددر را " 2دیابت نوع  شناختی مبتالیان به

اور( مش استاد) زارع دکتـر حسيـناهنما( و ر اساتيد) ـر احمـد علي پــوردکتـر غالمحسيـن جوانمــرد، دکت توسط ايشان نامهپايان

  .است شده هدايت

 :چکیده

است  درون آزمودني های آميخته-بيناز نوع طرح و کور ر گروهـــي دو ســ سهکــارآزمــايي بــاليني تصــادفي يك ، پژوهشاين 

( و تكنيك تحريك الكتريكي فراجمجمه MBRآرامي مبتني بر ذهن اگاهي )با هدف تعيين اثر خالص و اثر ترکيبي دو تكنيك تن که 

(، قندخون لحظه ای، فشارخون سيستوليك، فشارخون دياستوليك، افسردگي، Hb A1cکاهش هموگلوبين گليكوزيله )( در CESای )

انجام گرفته  2ران مبتال به ديابت نوع در بيمااضطراب، استرس، نارسايي کارکردهای اجرايي و خطاهای حافظه آينده نگر و گذشته نگر 

انتخاب شدند و به طور تصادفي در سه گروه  ديابت شهرستان بناب انجمن ازبه روش مبتني بر هدف بيمار بود که  30نمونه شامل است. 

کردند. کل جلسه انفرادی، مداخالت مربوط به گروه خود را اخذ  10انتصاب شدند و در  MBR+CES، و گروه MBR ،CESنفره  10

-DASSمقياس (، Hb A1cهموگلوبين گليكوزيله )بيماران، در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری، براساس نتايج آزمايش 

و در دو مرحله (، PRMQ)پرسشنامه حافظه گذشته نگر و آينده نگر  (، وBDEFSپرسشنامه نقص کارکردهای اجرايي بارکلي )، 42

جلسه( به لحاظ قندخون لحظه ای، و فشارخون سيستوليك و دياستوليك،  10له پس از مداخالت )در هر پيش از مداخالت و بالفاص

حليل (، تSPANOVAدرون آزمودني های آميخته ) -بين تحليل واريانسمورد ارزيابي قرار گرفتند. داده های گردآوری شده با 

، هم به تنهايي و CESتكنيك  و MBRليل شدند. طبق نتايج، تكنيك ، تجزيه و تحشده بن فرونيهای جفتآزمون مقايسه ، وکواريانس

(، قندخون لحظه ای، فشارخون دياستوليك، و افسردگي، تاثير Hb A1c) ، برای کاهش هموگلوبين گليكوزيلههم بصورت ترکيبي

ر و گذشته نگر، ميانگين نمرات در (، و خطاهای حافظه آينده نگHb A1c) معنادار و يكساني داشتند. حتي، برای هموگلوبين گليكوزيله

، موفق تر CESدر مقايسه با درمان  MBRاما، برای فشارخون سيستوليك، درمان  مرحله پيگيری، کمتر از مرحله پس آزمون شده بود.

درمان بيشتر از  MBR+CESبرای کاهش اضطراب و استرس، و خطاهای حافظه آينده نگر و حافظه گذشته نگر اثر درمان ترکيبي بود. 

CES  ،نتايج اين پژوهش، تلويحات نظری و کاربردی بسياری در زمينه بهبود وضعيت فيزيولوژيكي، روانشناختي، و عملكرد بود. در کل

 همراه دارد.بخصوص ترکيب آن دو، ب، CESو  MBRبه دنبال تكنيك های درماني  2شناختي بيماران ديابت نوع 

 

ارکردهای ک(، فشارخون سيستوليك و دياستوليك، افسردگي، اضطراب، استرس، Hb A1cهموگلوبين گليكوزيله ) واژگان کلیدی:

 1، ديابت نوع (CESتحريك الكتريكي فرامغزی )، (MBRتن آرامي مبتني بر ذهن آگاهي )اجرايي، حافظه، 
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 شناسی تروما()با تاکید بر روان شناسی ایرانهشتمین کنگره انجمن روان -1-1٠

 کنگره: محورهای

 تروما در مداخله و شناسي سبب 

 تروما و کرونا پاندمي 

 تروما از پس رشد يا آسيب 

 روان سالمت و رواني شناسي آسيب 

 روانشناختي مداخالت 

 آموزان دانش و دانشجويان روان سالمت 

 اجتماعي های آسيب و اعتياد 

 فرهنگ و روانشناسي 

 صنعت و روانشناسي 

 هيجان مهندسي و روانشناسي 

 مصنوعي هوش و ناسيروانش 

 ورزش و عملكرد روانشناسي 

 مجازی فضای و روانشناسي 

 ازدواج و خانواده روانشناسي 

 نوجوان و کودک روانشناسي 

 ،شناخت و مغز روانشناسي 

 شهروندی فتارر و شهری شناسي روان 

 

 4001 تيرماه 31 :مقاالت چکیده ارسال مهلت آخرین

 1400ماه آبان 28الي  26 تاریخ برگزاری:

 تهران، دانشگاه صنعتي شريف مکان برگزاری:

 

 سایت کنگره:وب

/http://congress8.iranpa.org 
 
 
 
 
 
 

 ایرانی شناختیرواناخبار همایش های  -1٠
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 بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی -2-1٠

 که رساندمي خوارزمي جوان جشنواره سومين و بيست در شرکت به مندانعالقه اطالع هب

 جاری سال تيرماه پايان تا 1400 ماه ارديبهشت از دوره اين در طرح ارائه و نامثبت مهلت

 هایفناوری شامل تخصصي گروه شانزده در بايستمي پذيرش قابل هایطرح .باشدمي

کامپيوتر، هنر، معماری و شهرسازی، کشاورزی و منابع طبيعي، علوم  و برق مكانيك، شيميايي،

های نو و زيست ندسي صنايع و مديريت فناوری، مواد، متالورژی و انرژیپايه، عمران، مه

نانو، هوافضا، مهندسي نرم افزار و فناوری فناوری و علوم پايه پزشكي، محيط زيست، فناوری

ها و اطالعات و مكاترونيك و همچنين در پنج محور پژوهشي و فناوری شامل طرح

ای، اختراع و نوآوری به های توسعهکاربردی، طرح هایها و پژوهشهای بنيادی، طرحپژوهش

جشنواره جوان خوارزمي ارائه گردد. متقاضيان شرکت در بيست و سومين جشنواره جوان 

 در  www.khwarizmi.ir رساني جشنواره خوارزميخوارزمي از طريق پايگاه اطالع

 اقدام فردی مشخصات ارائه و نامثبت به نسبت های خوارزمينوارهجامع جش سامانه قسمت

 فرآيند شروع از قبل است ضروری. نمايند دريافت را خود عبور کلمه و کاربری شناسه و نموده

 را مطالعه فرمائيد. فايل راهنمای مربوط به ثبت نام نام، ثبت

 

 بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی -3-1٠

المللي خوارزمي مندان به شرکت در سي و پنجمين جشنواره بينقهبه اطالع عال

نام و ارايه طرح در اين دوره از جشنواره آغاز شده است و مهلت ثبت رساند که ثبتمي

بايست در هفده های قابل پذيرش ميباشد. طرحنام تا پايان شهريور ماه سال جاری مي

يك، برق و کامپيوتر، هنر، معماری و های شيميايي، مكانگروه تخصصي شامل فناوری

شهرسازی، کشاورزی و منابع طبيعي، علوم پايه، عمران، مهندسي صنايع و مديريت 

های نو، زيست فناوری و علوم پايه پزشكي، محيط فناوری، مواد، متالورژی و انرژی

نايع نانو، هوافضا، مهندسي نرم افزار و فناوری اطالعات، مكاترونيك و صزيست، فناوری

های های بنيادی، پژوهشدفاعي در پنج محور پژوهشي و فناوری شامل پژوهش

المللي خوارزمي ارايه ای، ابتكار و نوآوری به جشنواره بينهای توسعهکاربردی، طرح

های قبل که موفق به توليد محصول در مقياس صنعتي  گردد. از برگزيدگان دوره

 .و دريافت پرسشنامه به دبيرخانه تماس بگيرندگردد برای ثبت نام اند دعوت ميشده

المللي خوارزمي به رساني جشنواره بينتوانند از طريق پايگاه اطالعمتقاضيان مي 

ام، ارايه نالمللي خوارزمي نسبت به ثبتجامع جشنواره بين با مراجعه به قسمت سامانه  www.khwarizmi.ir نشاني

مشخصات فردی و مستندات طرح اقدام و شناسه کاربری و کلمه عبور خود را تعريف نمايند. ضروری است قبل از شروع فرآيند 

 ثبت نام، فايل راهنمای مربوط به ثبت نام را مطالعه فرماييد.

 
 

http://www.khwarizmi.ir/
http://www.khwarizmi.ir/
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   پژوهیپنجمین جشنواره ملی خانوادهو  شناسی خانوادهنهمین کنگره ملی آسیب -1٠-٤

 کنگره: محورهای

 همسران روابط 

 فرزندان و والدين روابط 

 فرزندان تحصيل و مجازی آموزش 

 دورکاری به مربوط مسايل و شغل 

 خانگي کار و کسب در تحول و خانواده اقتصادی ناپايداری 

 ،مشترک منزل در سكونت و مالقات حضانت 

 ،نفقه و نشوز تمكين 

 بيماری انتقال از ناشي کيفری و مدني هایمسئوليت 

 سوگ 

 خانواده حقوق بر آن تأثیر و 1٩ کووید گیریهمه از ناشی اضطرار شرایط☆

 (معنوی و جسمی اجتماعی، )روانی، سالمت و خانواده☆

 هافرصت و تهدیدها مجازی: فضای و خانواده☆

 پدید نو الگوهای و خانواده☆

 اعتیاد و خانواده☆

 خانواده تحکیم☆

 :اقتصاد و خانواده☆

 خانواده ساختاری تغييرات و اقتصاد 

 ،توسعه و اقتصادی پذيریجامعه خانواده 

  

 کنگره: برگزاری تاریخ

 مهر ماه 2۹و  28

 ماهآبان 6 و 5 

 

 :کنگره سایتوب

/http://familycong.fri.sbu.ac.ir/fa 

 
 

 بازگشت به صفحه اول

 
 
 
 
 

 

http://familycong.fri.sbu.ac.ir/fa/
../../Apple/Apple/Desktop/خبرنامه%2099/بهار%2099/خبرنامه/newsletter%20of%20IPA_1399_1_50.doc#فهرست


1395شناسی ایران: پاییز نسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن روا    
 

 

51 

 

 

 

 

 1400 تابستان ان: شناسی ایرنخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و پنجمین

 ولین همایش ملی روان درمانی ایرانا -5-1٠

 :محورهای همایش

 با رويكرد روان تحليلي رواندرماني 

 رواندرماني بارويكرد روان پويشي 

 رفتاری -رواندرماني با رويكرد شناختي 

 رويكرد سيستمي در درواندرماني 

 هنر درماني 

 رواندرماني بارويكرد ديني و اسالمي 

 اخالق در رواندرمانگری 

 رواندرماني مبتني بر فرهنگ 

 رواندرماني و اختالالت جنسي 

 ان کرونارواندرماني در دور 

 رواندرماني مبتني بر رويكرد های موج سوم رواندرماني 

 1400 شهريور 13 تاریخ برگزاری:

 :همایشسایت وب

/https://www.psthir.ir/fa 
 

 ین در روانشناسی و علوم رفتاریهمایش ملی پژوهش های نو -6-1٠

 :ویژه حورهایم

 بحران های روانشناختي ناشي از بيماری کرونا و اثرات آن 

 مداخالت نوين روانشناختي در بحران کرونا 

 آسيب های فضای مجازی در دوران کرونا 

 آسيب های خانواده در دوران کرونا 

 اکرون حيطه در مطالعات روانسنجي 

  زندگي در دوران کروناشخصيت، معنويت و سبك 

 دورکاری، تهديدها و فرصتها 

 آموزش و پرورش مجازی در دوران کرونا 

 فرصتها و تهديدهای ورزش در دوران کرونا 

 آسيب های اجتماعي در دوران کرونا 

 رسانه، فرهنگ سازی و بحران کرونا 

 چالش ها، فرصت ها و تهديدهای مديريت در دوران کرونا 

 و ساير موضوعات مرتبط ناکارآفريني در بحران کرو 

 :همایشسایت وب

www.BPSconf.ir  

https://www.symposia.ir/PSTHIR01
https://www.symposia.ir/PSTHIR01
https://www.symposia.ir/ListMonth/1400/6
https://www.symposia.ir/ListMonth/1400/6
https://www.symposia.ir/ListYear/%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.symposia.ir/ListYear/%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.psthir.ir/fa/
https://www.symposia.ir/PBSCO01
http://www.bpsconf.ir/
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 اولین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسالمی -1٠-٧

سازی نيز از های اساسي تعالي علوم انساني است که دو مؤلفه روزآمدی و بوميسازی از مؤلفهحكمي

شناختي، شناختي، معرفتمباني هستي« علوم انساني حكمي»در باشد. سازی ميآثار حكمي

هنر  و انساني علوم هایشناختي حكمت و معارف اسالمي در برنامهشناختي و ارزششناختي، روشدين

گيرد. اين بدين جهت است که تمام گردد و علم نافع در دستورکار فعاالن علمي قرار مياشراب مي

 درباره پرداز نظريه ديدگاه يعني. هستند( روشها و بنيادها) مباني بر تنيمب انساني علوم های نظريه

و روش معتبر به  بشری حيات در دين نقش انساني، هایارزش جامعه، انسان، معرفت، جهان، چيستي

 از استفاده نيازمند و نيست پذيرامكان ابالغ با سياست اين تحقق. دهد نظريه او جهت و معنا مي

 هایهمايش و هانشست برگزاری. است علمي جامعه در امور اين نمودننهادينه برای اسبمتن ابزارهای

 .تشويقي در توليد علم است هایسياست اعمال و گفتمان يك ترويج ابزارهای ترينمهم از علمي

 

 :وب سایت همایش
/http://hikmah.iau.ir 

 بازگشت به صفحه اول

 

 
 

 

 

 7th IPPA World Congress 

International positive psychology association 

 

Date: 15-17 July, 2021 

 

virtual- online 

WWW.ippaworldcongress.org 

 

The 2021 World Congress has an important theme: Wellbeing for All.  This theme weaves together 

three threads that are increasingly important as each of us strives to find courageous paths toward 

healing and a better world. Wellbeing for All means growing beyond the definition of wellbeing as 

being only the experience of an individual and understanding better what wellbeing looks like for all 

of us. Wellbeing for All means expanding the science of wellbeing and happiness to try ever harder 

and more intentionally to include all voices and all perspectives about what it means to lead a life 

worth living. And, Wellbeing for All means building, honing, and using our skills and knowledge to 

help address the many challenges that we face today as a global community, and that indeed threaten 

the wellbeing of all of us. To embrace the theme of Wellbeing for All and to achieve the purpose of 

the World Congress, we need your help and we need your participation! 

 

 

 

 

 بین المللی شناختیروانهمایش های  -11

 

 

 

 

 

http://hikmah.iau.ir/
http://www.ippaworldcongress.org/
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 ISSP World Congress 2021 
International Society of Sport Psychology (ISSP) 

Date: September 30- October 4, 2021 

Venue: Chang Yung-Fa Foundation International Convention Center 

 

Congress Theme: 

The Future of Sport and Exercise Psychology: New Horizons beyond the Olympic and Paralympic 

Games in the Pandemic World 

 

Host 

International Society of Sport Psychology 

Society for Sport and Exercise Psychology of Taiwan 

www.ISSP2021.com 

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متمایز درمان شناختی تحلیلی یویژگی ها -1-12

      کلر کربريجمؤلف:

ناديا حسن نعيمي،  فاطمه کياکجوری  و  صالح جهان  دکتر برزو اميرپور، مترجمین :

 محمدی فيروز

 13۹8-تهران، چاپ اول،  آوای نور  :انتشارات 

 

  :معرفی کتاب

از درمان  كپارچهي يهمان طور که از اسم آن مشخص است، مدل ،يليتحل يدرمان شناخت

قسمت  شود. يرا شامل م يشيو روان پو يشناخت یها هياز نظر يياست که بخش ها

و شكل  يزندگ هياول یتجربه ها تيآن بر اهم ديتاک ،يليتحل يمدل درمان شناخت ياصل

 اين رويكرد درماني،باشد.  يتجربه ها م نيا بهما در واکنش  ينقش ها و خط و مش یريگ

مدلي فشرده و يكپارچه از روان درماني است که در ابتدا در بخش خدمات بهداشتي و 

توسط دکتر آنتوني  80و  70و  60د و ارائه شده است و در دهه ی درماني بريتانيا ايجا

 هي( با نظر1۹۹5،  ي)کليشخص یسازه  هينظر قيتلف قياز طر يليرا  شكل گرفت. رايلي

 يرا در مدل درمان شناخت يلي( توانست روش تحل1۹83)اُگدن ،   يروابط موضوع یها

 یندهايفراهم شود و همزمان تمرکز بر فرا انيقابل و زبان مشترک با درمانجودرک مت یريکه امكان شكل گ یبگنجاند به نحو يليتحل

 حفظ شود. زيو انتقال متقابل ن تقالمهم ان

 های جدیدتابکمعرفی  -12

 

 

 

 

 

https://icc.cyff.org.tw/servlet/PUF1_ControllerServlet.do?lang=en&menu=PUF1&func=INDEX&action=VIEW_INDEX
https://www.issponline.org/
http://ssept.org.tw/
http://www.issp2021.com/
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 ميشويم بلكهان متولد نبرخورد و واکنش به ديگر مدل درمان شناختي تحليلي بر اين فرضيه استوار است که ما با شيوهای خاص برای   

 گيهایاطراف به واسطه تجربيات اوليه و محيط، شكل ميگيرد. اين تجربيات با ويژ محيطنحوه واکنش ما به ديگران و 

ادن و دش نشان ميسازد و نحوه فكر کردن، واکن زيستي و خلق و خوی موروثي ما درهم آميخته و شخصيت ما را به عنوان يك فرد

كل شو به  دارندی برخوريات ارتباطي اوليه از اهميت ويژهاميدهد. همان طور که مشاهده شد تجرب ارتباط با ديگران و خودمان را شكل

 184 ودو بخش  اين کتاب در شوند نقشهای متقابل ناميده مي ساختارهای شناختي دروني، دروني سازی ميشوند که اين ساختارها،

اخله يند مده جلسه فراکه بخش نخست شامل معرفي گستره نظری رويكرد درماني  است و بخش دوم کاربست عملي و جلسه ب–صفحه 

الالت ر درمان اختدوانند را برای خوانندگان آن فراهم نموده است. عالقمندان به رويكردهای تحليلي و شناختي  و روابط موضوعي، مي ت

 روانشناختي خصوصاٌ اختالالت شخصيت، اختالالت تغذيه، اضطراب و افسرگي از اين اين کتاب استفاده نمايند.

 

 ند فرهنگی در آموزشرویکرد چ -2-12

 دکترای روانشناسي تربيتي، مژگان فريدون نژاد سنده:ینو

 تهران، سازمان تبليغات اسالمي، شرکت چاپ و نشر بين الملل مشخصات نشر:

 13۹۹ :سال نشر
 

 :معرفی کتاب

کتاب رويكرد چند فرهنگي در آموزش در شش فصل با عناوين فصل ها: رويكرد 

فرهنگ و ارتباط آن ها با آموزش، جهاني شدن آموزش و  چندفرهنگي، فرهنگ و خرده

پرورش، برنامه درسي چندفرهنگي، آموزش و پرورش تطبيقي، کالم آخر، تهيه و تدوين 

 شده است. 

امروزه نظريه پردازان و محققان، يادگيری و تربيت را مقوله ای فرهنگي مي دانند و باور بر 

را در بافت فرهنگي خويش دريافت و تفسير مي اين است که يادگيرنده، محتوای آموزشي 

کند. از آنجا که يادگيرنده ممكن است به گروه های فرهنگي مختلفي تعلق داشته باشد، 

بافت فرهنگي يكپارچه و يكدست نيست و بدين ترتيب، آموزش چندفرهنگي ضرورت پيدا 

ومي، زباني و تكثر فرهنگي در يك جامعه و نظام تربيتي آن مي کند. ترويج چندفرهنگي رويكردی است که در پاسخ به تنوع نژادی، ق

اتخاذ مي شود. هدف اساسي آموزش چندفرهنگي، نائل گرديدن به موضوع برابری و عدالت آموزشي است. تربيت رسمي اگر بخواهد با به 

فرزندان کشور به وجود مي آورد که کار کارگيری فرهنگ غالب در برنامه درسي، ارزش های فرهنگي و قومي را ناديده بگيرد، شكافي بين 

حاکميت را در ايجاد وحدت و همبستگي دشوار مي سازد. به کار گيری فرهنگ های قومي در آموزش رسمي و اشاعه ی آن از طريق 

 برنامه ی درسي ملي، زمينه ی پيوند اقوام و نژادهای جامعه را به وجود مي آورد و وحدت ملي را ايجاد مي کند. 

يي و راهكارها ده کردن از رويكردهای مساعدتي و تكميلي جهت بهبود چندفرهنگي سازی برنامه درسي نظام آموزشي ايران استفامي توا

 يت ارتباطاتي، تقواز جمله: تعليم و تربيت مرزی، تربيت انتقادی در نظام آموزشي، نوآوری در محتوای آموزشي، گسترش بينش علم

رس را مورد نوع سازی فعاليت های مدايادگيری و مت-انتقادی دانش آموزان، روش های کيفي ياددهياثربخش، روش حل مسئله و تفكر 

ری آن و به کارگي م به آنبه طور کلي در آموزش و پرورش چندفرهنگي با تاکيد بر فرهنگ بومي هر منطقه و حفظ و احترا توجه قرار داد.

ا، عامل با آنهخت و تا فرهنگ ها و قوميت های ديگر جامعه و ايجاد شرايط شنادر امر آموزش و در عين حال آشنا کردن دانش آموز ب

 احساسي ملي گرايانه همراه با شناخت در دانش آموز ايجاد مي شود.
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 رای والدین و درمانگران کودك(زا )راهنمایی بکمك به کودکان در حوادث استرس -3-12
 

 فتحي آشتياني دکتر آزاده محوالتي / دکتر علي :تالیف و ترجمه

 :معرفی کتاب

بروز تروما در دوران کودکي پديدۀ نادری نيست و معموالً تأثيرات طوالني مدتي دارد. 

شناخت و درک داليل ايجاد تروما و عالئم و چگونگي بروز آن در کودکان، به ما کمك 

 .ام دهيمکنيم، با انجام مداخالت به موقع التيکند تا بتوانيم رنجي را که مشاهده نميمي

درمانگری، مددکاری، معلمي، مشاغلي همچون روانافراديكه در يا در  اين کتاب برای والدين

 مواجه کودکي با است و ممكن هستند، کار به مشغول …های مداخله در بحران وتيم

 هایبيماری سيل، تصادف، طالق همچون زاآسيب حادثۀ يك تجربۀ از پس که گردند

رويي، پرخاشگری، زوا، کمان همچون مشكالتي دچار … و اطرافيان از يكي فوت گير،همه

 اطالعات کاربردی حال عين در و ساده لحني با است، شده …ادراری، افت تحصيلي وشب

 .دهدمي ارائه کودکان اين به کمك جهت را مفيدی

 

 

 جلد يك و دو، درآمدی بر خوانش الکان: ناخودآگاه همانند دستگاه زبان ساختار می یابد -12-٤

 

   ژوئل دُر نویسنده:

 دکتر مهدی خوريانيان  مترجم فارسی:

 13۹۹نشر نشانه، تهران،  ناشر:

نسخه فرانسه، نشر : کتاب خارجی و ناشرهای تاریخ

Denoel 1۹85 نشر انگليسي / نسخه ،Other 

Press  1۹۹8  

 

 معرفی جلد یك

هـای   گـر  داللـت  ، روشـن «درآمدی بر خـوانش لكـان  »

گــری لكــاني ی لكــان، از ســوی  بــالينني  نظريــهبــالي

است، ژوئـل دُر. وی در ايـن اثـر بـا اشـاره بـه ارتبـاط         

ناخودآگـاه  »دهـد کـه جُملگـي بـا برنهـاد  لكـاني        مـان مـي  هـايي نـامي را نشـان   شناسـيك، پيكربنـدی  ی زبـان بين ساختارگرايي و نظريه

-ويـژه بـا طـرح  مفـاهيمي هـم     سـازند. ايـن کتـاب بـه    داشـته، آن را روشـن مـي   ارتبـاطي عميـق   « يابـد زبان ساختار مـي دستگاههمانند  

هــای  کوشــد تــا فهــم  آمــوزهيــابي  ســوژه مــيای، نمــودار  ميــل و شــكلی  آينــهپــدری، مرحلــه_ی  نــامچــون اســتعاره و ايجــاز، اســتعاره

تفصـيل ارائـه کنـد، ژرف بكــاود و    کَـم و بـه  کَـم تـر گـردد. چراکـه دُر کوشـيده مفـاهيم را      لكـاني، در عـين  موشـكافي  و ريزبينـي، آسـان     

سـطر بـا مـتن فرانسـه صـورت      سرآخر آنها را بباالند. اين اثر، نخسـت، از انگليسـي بـه فارسـي ترجمـان شـده و سـپس تطبيـق  سـطربه         
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-وسـتان  مـي  دپژوهـان و انسـان  کـاوی، روان دادگـان  روان زبانـه پيشـكش  دل  گرفته است. مسـير  يادشـده، اينـك يكسـر بـه صـورت  سـه       

 گردد. 

 معرفی جلد دو

تي حرحكم علم يا کاوی نه الزاماً دکاوی شد، روانهای لكان عمدتاً صرف نگريستن و بازنگری معنا و کارکرد روانآموزش از سالپنجاه 

ی مفاهيم يهشناسي منسجم و محكمي متكي باشد. ابطال دوسوتواند بازهم به فراروانکه مي ایچون شيوهعلمي انساني، بلكه هم

ا چنين ممكن است به آنهترتيب توسع بخشد، همگاهي را بههای ارجاع جوامع درماني و دانششده، نه تنها ممكن است چارچوبپذيرفته

ی علوم انساني برگرفته، مخرجي ی نامنتظرهی گسترهواسطهخود را به« علمي»که منزلت  شناسيای فرارواندهد تا در گونهامكان 

 …ک بيابندمشتر

شود. درکل کاوان خوانده ميروان تر از خود مندان اجتماعي موشكافانهنمايد که فرويد از سوی نقادان ادبي و دانشگونه ميامروزه، گاه اين

ای پايه چنانه بمندان علوم انساني گردد، دانشای ميشناسي تازهدنبال فراروانکاوانه بهی رواناين يك تصادف نيست. هنگامي که جامعه

شناسي ساختارگرا و های جديدی درک کنند. زباناند که قادرشان ساخته فرويد را با ديدگاهيافتهاز پختگي و پيچيدگي نظری دست

نفجار  مسبب اآثار فوکو و دريدا، عمدتاً کنار های لكان، دراند. آموزهبخشيده اند و به ناخودآگاه فرويد شأني تازهانساني را دگرگون ساخته

 .اندگاه امروز را رفعت بخشيدهای نافذ در فضای دانشاند که جنبش بينارشتهای بودههای تازهايده

 ای آموزه های ژاك الکانگفتارهایی پیرامون مبانی پایه درس -5-12

 دکتر حسن مکارمی

 دکتر نرگس شريف زاده گردآوری و تنظیم:

 13۹۹تهران، ، نشر نشانه ناشر:

 

 بمعرفی کتا

ی حقيقت فردی ما با واقعيت بيروني است. در طول بيست و پنج ها رابطهويژگي اين آموزه

-های گوناگون از سويي، ارائهکاوی افراد با زبانکاوی خويش، آموزش روانسال اخير، با روان

کاوان های مختلف و پرورش روانهای لكان به زبانهای گوناگون، آموزش آموزهی کنفرانس

های لكاني را دروني کرده، و به بيرون منتقل توان ادعا کرد که آموزههای متفاوت، مينبه زبا

 ام. کرده

ام وارد و خارج شده است. از اين اندازی، از صافي فرهنگيسازی و بيرونطبيعتاً اين دروني

ا های لكان را به زبان فرهنگي شنوندگان آنهگفتارها تالش دارند تا آموزهنظر اين درس

 های لكان در فرهنگ زبان مادری او متفاوت است. برگردانند، همان امری که با آموزش آموزه

تر ان قابل فهمليني لكگفتارها هر جا که ممكن باشد، از فرهنگ غني فارسي سود جسته شده است تا زبان مشكل، علمي و بادر اين درس

 ي. ن شفاهي تدريس حفظ شود و هم نوشتار درست زبان فارسگردد. تا آنجا که مقدور بوده تالش شده است تا هم زبا

ر اند نيز ددهشگذاری هی سمينارهای لكان و شاگردانش پايهای ديگر را که عمدتاً بر پايهاميد بر آن است که به تدريج سلسله درس

 دسترس عالقمندان بگذاريم.
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 آسیب جنسی: کتاب کار برای دختران نوجوان -6-12
  

 دکترريچل کاسادا لومن، دکتر شيال راجان: نویسندگا

 دکتر حميرا ورمقانىمترجم: 

 دکتر حميد پورشريفيویراستار: 

 ارجمندانتشارات: 

 

 :معرفی کتاب

با عنوان فرعي « آسيب جنسي: کتاب کار برای دختران نوجوان»کتاب 

های بسيار ، از جملۀ کتاب«راهنمای بهبودی از حمله و سوء استفادۀ جنسي»

ر برای کمك به افراد آسيب ديدۀ جنسي هست. اين کتاب ضمن حفظ نگاه موث

های نظری، به زباني ساده و قابل فهم توسط افرادی گيری از پشتوانهعلمي و بهره

نوشته شده است که در کمك به افراد آسيب ديدۀ جنسي تنها يك دانشگاهي 

ر اين کتاب صرفا اند. دها با افراد آسيب ديده کار کردهمحسوب نشده و سال

های مقابلۀ شوند به صورت تجربي راههايي ديگر قادر ميها و فعاليتافزايش دانش مدنظر نبوده و افراد از طريق کامل کردن کاربرگ

 شود. های موثری تبديل ميهای آنها به مهارتکارآمد با اين آسيب را فراگيرند و آموزه

افراد  چنين ابزارهايي برای کمك به بهبودیيي از زندگي واقعي ساير بهبوديافتگان و همهادر اين راهنمای توانمندسازی، داستان

در مسيری مثبت، ارايه شده است. مخاطبان کتاب خواهند آموخت که چگونه به کمك و حمايت  ديده و حرکت رو به جلوی آنهاآسيب

به احساساتي از قبيل ترس، شرم يا افسردگي خاتمه دهند.  دسترسي پيدا کنند، چگونه يك طرح ايمني شخصي ايجاد کنند و چگونه

کسي شان است اما لزومي ندارد که معين کند اکنون چهچه که برای آنها اتفاق افتاده، بخشي از گذشتهيابند آنهمچنين آنها درمي

که بتوانند به شان کنار بيايند طوریبههستند يا در آينده چه کسي خواهند شد. اين کتاب به افراد آسيب ديده کمك خواهد کرد با تجر

 بهترين بودن ادامه دهند!

و اای دارای مجوز است. توان گفت: ريچل کاسادا لومن، مشاور مورد تاييد بورد ملي و مشاور حرفهدر معرفي نويسندگان کتاب مي

ا، روانشناس است. دکتر شيال راج "ی نوجوانانکار زورگويي براکتاب"و يكي از نويسندگان  "کار خشم برای نوجوانانکتاب"نويسنده 

از  ل استرس پسب و اختالغلبه بر آسي" باليني دارای مجوز، پژوهشگر تروما، استاديار دانشگاه ايلينويز در شيگاگو و نويسنده کتاب

 است. "ضربه

 
 بازگشت به صفحه اول
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 « شناسی معاصرنشریه رواننشریه  »فصلنامه شماره دو  هفتمینبیست و  -1-13

مقاله های  شناسی معاصرروانشماره دو فصلنامه نشریه  هفتمیندر بیست و 

 :زیر به چاپ رسیده است
 يتيشخص پيت یرابطه D در زنان  يبهداشت یبا رفتارها یو خوددلسوز

 شدهاسترس ادراک یکنندهلي: نقش تعدنهيمبتال به سرطان س

 یهاکنندهينيبشي: پتيميو ترس از صم يياحساس تنها ،يجانيه ييناگو 

 در مردان انتينگرش به خ

 یکار طيمح تيشده و معنوادراک يسازمان تيحما یبر مبنا یدواريام نييتب 

 يسرسخت یگر: نقش واسطهييزناشو تيبا رضا یعنوم يستيبهز یرابطه 

 يشناختروان

 ينيماش یريادگيبا استفاده از مدل  يدر متن فارس جانيه ييشناسا 

 و  يفلسف تيبر اساس ذهن يذهن يستيبهز ينيبشيپ یساختار يابيمدل

 يآگاهذهن یگريانجيبا م ييگراکمال

 کودکان کار یکارآمددرک زمان بر اضطراب و خود رييآموزش تغ ياثربخش 

 يبدن يپرسشنامه آگاه يو ساختار عامل يسنجمشخصات روان 

 «شناسیروان نشریه  بین المللی»فصلنامه شماره دو  هفتمینبیست و  -2-13

شناسی المللی روانشماره دو فصلنامه نشریه بین هفتمیندر بیست و 

 های زیر به چاپ رسیده است:مقاله

 Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy 

on Perfectionism and Sense of Shame in Students 

 Celebrity Worship and Body Image Concern: Mediating 

Role of Cognitive Flexibility 

 Comparison of Social Cognition and Executive 

Functions (Motivation, Inhibitory Control, and Empathy) 

in Bilingual and Monolingual Individuals 

 The Causal Relationship between Perceived Social 

Support and Life Satisfaction through Hope, Resilience 

and Optimism 

 The Effects of Ultrasound, Infrasound, and 

Electroconvulsive Stimulations on Anxiety-Like 

Behavior in Mice 

 The Effect of Self-Construct on Mathematical 

Performance, Mediated by 3×2 Achievement Goals and 

Math Self-Efficacy 

 های منتشرشدهمجله-13
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 Role of Parasocial Interaction with Narcotic-Addicted Celebrities and Worshiping them in the 

Prediction of Addiction Potential 

 The Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on Fear of 

Negative Evaluation (FNE) and Social Adjustment in Female Students with Social Phobia 

 The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in Reducing Pain Intensity 

and Enhancing the Sense of Coherence and Psychological Well-being among the Patients with 

Chronic Low Back Pain 

 The Effect of Organizational Trust and Workplace Spirituality on Organizational Citizenship 

Behavior and Psychological Well-being: Mediating Role of Organization Based Self-Esteem 

 Testing a Model of Some Outcomes of Perceived Supervisor Need Support, Based on SDT 

Study of the Relationship of Hardiness and Hope with Life Satisfaction in Managers 

 

 «شناسیرواندانش نشریه »فصلنامه دو شماره  سیزدهمین -3-13

-دانش رواننشریه دوفصلنامه علمی ـ ترویجی شماره  سیزدهمیندر 

 مقاله های زیر به چاپ رسیده است: شناسی

 ها در آوار تروماهاسخن سردبير: کودکي 

 شناسي در نظام معنادرمانيانسان 

 شناسي وجودی مفهوم تعامل مباني وجودگرايي و علوم شناختي: عصب

 مرگ

 (1۹ -گير )کوويدهای همهي در بيماریهای شناختسوگيری 

 بيني اختالل شخصيت مرزیترومای کودکي در پيش 

 آزاریکودک 

 تاثير عملكرد خانواده در کاهش استرس 

  رابطه عملكرد خانواده با کيفيت زندگي و پذيرش اجتماعي بيماران

 افسرده

 نفس کودکانفرزندپروری و اثر آن بر انگيزه پيشرفت و عزت 

 تحولي در کودکان با آسيب بينائي برانگيختگي 

 مهارت بازگويي داستان در کودکان طبيعي 

 های زندگي بر کيفيت روابط و احساس پيوستگي زوجينتاثير مهارت 

  يماگوتراپياين )زوجدر رابطه اثر تعهد 
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 «شناختینشریه پژوهشهای روان»فصلنامه شماره دو  چهارمینچهل و  -13-٤

    پژوهشهای شماره دو فصلنامه نشریه  نچهارمیدر چهل و  

 :زیر به چاپ رسیده است مطالب شناختیروان

 تقليل اثر مُداليتۀ حسي بر ادراک زمان 

 شناختي از طريق تضعيف تقويت موفقيت توسط سرمايه روان

 زن استرس شغلي در معلمان

 مطالعه کيفي عالئم اختالالت هيجاني در برخي از اقوام ايراني 

 ای دانشجويان با های مقابلهی تفكر انتقادی و سبكهامهارت

 شدۀ زلزلهاسترس  ادراک

  شناسي از لحاظ تربيتالنفس يا روانعلم»بررسي و نقد کتاب» 

 های شخصيت با مصرف و سوءمصرف مواد رابطۀ ويژگي

 زاتوهم

 ارزشيابي از منابع وب: ارائۀ يك سياهه 

 ليفعاشناسي اختالل کاستي توجه و بيشکتاب 

 های بالينيهای کوتاه از پژوهشگزارش 

 گزارش و خبر 

 معرفي کتاب و مجله 

 هااطاّلعيه 

 

 

 بازگشت به صفحه اول
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های انجمن برداشته و ما را در پيشبرد ی فعاليتتوانند گامي مؤثر در ادامهوقع حق عضويت خود مياعضای انجمن با پرداخت به م

 ثبت نام به صورت الكترونيكي انجام خواهد گرفت.  13۹5اهدافمان ياری دهند که برای سهولت در امر عضويت از ابتدای سال 

 

 برای شروع ثبت نام روی لینك زیر کلیك کنید

 فرم عضویت در انجمن روانشناسی ایران

 شناسی ایرانشرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان -1٤

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXB8r3FMZEiEgUhXamA2SZUQG9uvdOrF5dEmM5O5yZ6RQz9g/viewform
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 لطفا برای تمدید عضویت روی لینك زیر کلیك کنید

 فرم تمدید عضویت در انجمن روانشناسی ایران

 
 بازگشت به صفحه اول
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 1400 تابستان ان: شناسی ایرنخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و پنجمین

 ثبت نام با مشكل روبه رو نشويد از مرورگر کروم )آخرين نسخه( استفاده نمائيد.  برای اينكه در فرآيند 

ير امتيازات عضويت در انجمن، شامل تخفيف ، عالوه بر سا1386ی انجمن، از ابتدای سال مديرهی هيأتشايان ذکر است: مطابق مصوبه*

باشد که حق عضويت خود را ی اعضايي ميبرای همه« ي معاصرشناسروان»ی های آموزشي، حق عضويت شامل اشتراک مجلهدر کارگاه

 اند. پرداخت و يا تمـديد عضويت نموده

ی پیوسته و اعضا «شناسی معاصرروان»به مجله  گرفت، اعضای انجمن با رمز عبوری که در اختیار آنها قرار خواهدتمامی 

صورت الکترونیك، هشناسی ایران بمن روانـانج «های روانشناختیپژوهش»و « شناسیالمللی روانبین»به مجالت 

 دسترسی خواهند داشت.

 یادآوری 

 نند.کع اقدام ساله است و الزم است اعضاء نسبت به تمديد عضويت خود به موقعضويت در انجمن روان شناسي  ايران يك -1

فه جويي در درصد و صر 20صد و در10اعضای محترم انجمن روان شناسي ايران، با عضويت دو ساله و سه ساله از تخفيف 

ع عضويت غيير نوت نظر به اينكه در هر دوره عضويت صرفا يك کارت برای اعضا صادر مي گردد، هزينه پست برخوردار شويد.

 يابد،مي ا ارتقاءمقطع تحصيلي شم سال آينده، در طول دوره امكان پذير نيست. لذا خواهشمنديم چنانچه طي يك سال يا دو

ه ويت سه سالتوانيد عضورد، به عضويت يكساله يا دوساله اقدام نماييد. چنانچه مدرک تحصيلي تغييری ندارد ميلطفا حسب م

 .را انتخاب نماييد

اطالعات  ه اصالحاعضای محترم اگر تغييری در آدرس اعم از پالک، تلفن و يا ايميل دارند خواهشمند است سريعاً نسبت ب -2

 با ورود به صفحه کاربری خود( اقدام فرمايند. شخصي خود از طريق سايت انجمن )

 اعضای مقيم خارج از کشور -3

ام ت انجمن اقدريق سايطتوانند از شناسي ايران ميدانشجويان و استادان ايراني مقيم خارج از کشور نيز برای عضويت در انجمن روان

 فرمايند.  

 ران مورد نياز است.شايان ذکر است برای ارسال کارت عضويت انجمن، آدرس پستي اي 

 در تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کنیم

ي را در بتاً خوبشناسي  ايران، جايگاه نسهای الكترونيكي و بازخوردهای حضوری گويای اين است که خبرنامه انجمن روانپيام

ن شناسان روانشناختي ميار رويدادهای روانای مؤثر در تبادل اخباشناختي پيدا کرده است و به وسيلهرساني رويدادهای رواناطالع

ز توانيد با اظهارنظر در خصوص محتوای خبرنامه، اقدر و دانشجوی عزيز مياست. شما همكار گرامي، استاد گران کشورمان تبديل شده

ذاشتن گبه اشتراک  ار داريد درها را در اختيشناساني که ايميل آنطريق ارسال مطالب و خبر به خبرنامه، و با ارسال خبرنامه به روان

د. شه درج خواهد کننده در خبرنامرسالابديهي است، مطالب با ذکر نام فرد  شناسان کشورمان سهيم شويد.ها ميان رواناخبار و ديدگاه

 همچنين از عزيزاني که به هر طريقي با خبرنامه همكاری داشته باشند با ذکر نام تشكر به عمل خواهد آمد.

 
 

 شناسی ایرانهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن روان

 چه ارسالنمایید. اگرای خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت میی مسرت و خوشحالی است که با احساس مسئولیت علمی و حرفهمایه

شما  ها را در صندوق پست الکترونیکی خود دارید ممکن است زمان و انرژی باالیی ازی حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل آنخبرنامه

د همین شناسی کوچك ارزیابی نمایید، اما مطمئن باشیی علمی رشته روانصرف نکند، و هرچند شما تأثیر این گامتان را در توسعه

 شناسی ایران یعنیهی بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن روانها رامجموعه تالش

  شیی کمی و کیفی نیروهای تخصصی؛ و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشناسی؛ توسعهگسترش، پیشبرد و ارتقاء علم روان

 خواهد بود.شناسی ی روانحوزه

 


