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شناسی انجمن رواندرکاران خبرنامه انشناسی، دسترخدادهاي سپري شده در رشته و حرفۀ روان رو و البته برخی ازرخدادهاي پيش

راي طرح بد که فرصتی اين امي در نظر بگيرند؛ با« گرياياز حرفه تا حرفه»ايران را بر آن داشت که موضوع ويژۀ اين شماره از خبرنامه را 

ه هايی وجود داشتها و صالحيتشناسی الزم است چه شايستگیاي اشتغال به حرفۀ رواناي بودن يعنی چه؟ براين موارد باشد که: حرفه

 باشد؟ و آنها بايستی چگونه بررسی و احراز شوند؟

شناسی آن کشورها وانشناسی، بخشی از مسائل حرفه نيز از طريق انجمن ردر بعضی از کشورها، در کنار ترويج و ارتقاي علم روان   

هاي علمی در شناسی کشور و ديگر انجمنشناسی ايران، به عنوان بزرگترين انجمن رواندر ايران، انجمن روان شود.مديريت می

شناسی و انظام رونشناسی را برعهده دارند و سازمان هاي مختلف اين رشته، بطور اختصاصی وظيفۀ ترويج و ارتقاي علم روانگرايش

ات ن ارايۀ خدمبر حس مسائل مرتبط با حرفه، نظير اعطاي مجوز فعاليت در حرفه و نظارت مشاورۀ کشور، به طور اختصاصی وظيفه دارد

را داراست  ت الزمشناسی ايران، در خصوص مسائل حرفه حساسيهايی در حوزۀ عمل، انجمن روانرا مديريت کند. با وجود چنين تفكيک

هاي اختصاصی شها در حرفه بپردازد و بخها و شايستگیالحيتهايش اين است که به منطق و مبانی نظري احراز صو يكی از رسالت

 خبرنامۀ حاضر بر اساس چنين رسالتی تدوين شده است. 

 ووراي مرکزي نتخابات شاخير قريب دو سال از أاز رخدادهاي حرفه سخن به ميان آمد که در نامگذاري خبرنامه نقش داشته است. با ت   

 رگزاري مجمعبفكر  ت بازرسان بهئهاي مرتبط با اين انتخابات به اوج خود رسيد تا جايی که هيشت بازرسان، در فصل گذشته چالئهي

ه است؛ بدين ترتيب، تعيين شد 1401فروردين  25اند و تاريخ اولين مجمع آن العاده با هدف انحالل شوراي مرکزي افتادهعمومی فوق

انتخابات  يش رو،رود که در فصل پل شدن دوبارۀ شوراي مرکزي، انتظار میالعاده و چه از طريق فعاچه از طريق مجمع عمومی فوق

نون وز تصويب قاهشت، رهاي اساسی براي برگزاري آن برداشته شود. از طرف ديگر، نهم ارديبشوراي مرکزي برگزار شده و يا حداقل گام

ان عطف ت و زم، در پيش اسشناس و مشاورروز روانبه عنوان  شناسی و مشاوره در مجلس شوراي اسالمی،تشكيل سازمان نظام روان

 گري خواهد بود. ايخوبی براي پرداختن به مسائل حرفه و حرفه

شناسی ايران در حال انتقال مسئوليت از دهمين دورۀ هيات مديره به دورۀ يازدهم است. اگرچه افرادي که در سطح رشته، انجمن روان   

ها و انرژي جديدي خواهند بود که به پيشرفت انجمن کمک خواهد کرد، در اند، حامل ايدهه پيوستهمدير اتجديدا انتخاب شده و به هي

هاي پيشينيان، ها، راهبردها و تصميمشناسی ايران، يعنی ناديده نگرفتن سياستعين حال، به واسطۀ سنت ديرينۀ حاکم بر انجمن روان

در انجمن نخواهد شد و البته گامی به پيش در راستاي تحقق اهداف انجمن تغيير هيات مديره موجب تغييرات اساسی و بنيادين 

شناسی ايران خواهد بود؛ در اين دوره، سايت انجمن با طراحی جديد شروع به کار خواهد کرد؛ همچون گذشته و البته بيشتر از آن، روان

جتماعی و حرفه حساسيت الزم به عمل خواهد آمد و از شناسی در کشور، در خصوص مسائل ادر کنار پرداختن به ارتقا و ترويج روان

اعضاي انجمن در مسير ترويج و ارتقاي علم  هاي تخصصی، سعی خواهد شد تا از ظرفيتها و گروهطريق فعال شدن دوبارۀ شعبه

  سخن نخست -1
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اشت تا در اين شماره نسبت شايان ذکر است آغاز قرن جديد، خبرنامه را بر آن د برداري حداکثري بعمل آيد.شناسی در کشور بهرهروان

  شمسی اقدام کند. 14شناسی جديد در ايران قرن روانبه انتشار مطلبی با عنوان 

 

 

  
 

 2ایران: سه نامه شناسيرواندر  1فراخوان دوم برای رسمیت بخشیدن به مفهوم صالحیت -1-2

 دکتر الدن فتی

 

 شناسیروانلی احل تحوبرد. در مقاله قبلی در همين زمينه، درباره مریايران درحال حاضر از يک بحران هويت جدي رنج م شناسیروان

اي که هه بود و دغدغمدار نگارش شداندازي، تثبيت، رشد کمی، و بالندگی کيفی(. آن مقاله با نگاه مسئلهدر ايران صبحت شد )مراحل راه

گيري طعاً بر شكلقاي دارد که ما شرايط ويژه اقی است. جامعۀبيشتر برجاي خود ب در آن نوشته مطرح بود، همچنان با همان قوت و شايد

 و تداوم اين بحران تأثير داشته است. برخی از اين شرايط عبارتند از:

در حال حاضر هشتاد ميليون نفر ايرانی نيازمند خدمات سالمت روان در تمام سطوح هستند. بسياري نيازمند راهنمايی براي  (1

هاي برند، اما آگاهند که در حوزهخود هستند. اين افراد اگر چه از اختالل روانی خاصی رنج نمی 3رشد روانی و توسعه فردي

هاي ديگر به آموزش و راهنمايی فردي، خودنظم بخشی و بسياري حوزهمختلف زندگی مثل فرزندپروري، مديريت روابط بين

پذيري و در معرض خطر بودن، به خدمات علمی يبعلمی و تخصصی نياز دارند. گروه ديگري از هموطنان ما به دليل آس

اي براي انواع خدمات کالم، تقاضاي گستردهدريافت کنند. جان 5درمانینياز دارند و بخش ديگري بايد خدمات روان 4پيشگيري

 اعم از آموزش، مشاوره و درمان در جامعه وجود دارد. شناسیروان

هاي آور آموختهشوند و تعدادشان نيز کم نيست، متوجه شكاف حيرتر کار میکه وارد بازا آموختگانیدانشاز سوي ديگر،  (2

توانند و مهارتی بسيار ضعيف هستند و نمی خيلی زود در ميابند که در حوزۀ شوند. آنهادانشگاهی خود و نيازهاي بازار کار می

ري قابل مالحظه منابع آموزش عالی، مجهز گذاپاسخگوي تقاضاهاي سالمت روان جامعه باشند. با کمال تأسف عليرغم سرمايه

 نيستند. 6به ابزارهاي علمی، مهارتی و ارزشی/نگرشی الزم براي پاسخگو بودن

                   
1 competency  

به  1398که در تابستان ( را شناسي ايراندر روان "صالحيت"فراخواني برای رسميت بخشيدن به مفهوم کنم قبل از مطالعه اين نوشته، فراخوان نخست )پانوشت: پيشنهاد مي 2

 مطالعه بفرماييد.شناسي ايران منتشر شد را برنامه انجمن روانعنوان بحث ويژه در خ
3 personal development 

4 prevention  

5 psychotherapy  

6 accountability  

  بحث ویژه -2
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ثرت کنتيجه  شناختی علمی و درعدم توازن عرضه و تقاضاي خدمات سالمت روان، منجر به فقر جدي در عرضه خدمات روان (3

 زرد همراه شناسیوانرشناسان کم تجربه و کم دانش نيز با اين موج فانه روانشده است. متأس شناسیرواندر ارائه خدمات زرد 

 اند.و همسو شده

پاره ی و پارهبه ارائه پرکثرت و غيرمنسجم اطالعات سطح شناسیروانرسانی در عرصه نتيجه اين روند تلخ، تقليل خدمت (4

 خصص و غيرمتعهد بوده است.هاي اجتماعی توسط افراد غير متاي در شبكهغيرعلمی و حتی سليقه

 مدرباره مفهو و اختالف نظر بين اين مراکز، شناسیروانگذاري در زمينه ارائه خدمات گيري و سياستتعدد مراکز تصميم (5

 علمی ايران است. شناسیروان، چالش بزرگ اين روزهاي شناسیرواندرمانی و ساير خدمات روان

کنندگان و علمی، نبود حمايت مالی از سوي نظام سالمت براي دريافت شناسیروانچالش بزرگ ديگر در پيش روي  (6

 شوند. يش ارائهشود اين خدمات بدون بيمه و درنتيجه بدون نظارت و پااست که باعث می شناسیرواندهندگان خدمات ارائه

ه نشد، نبود شاخص مناسب براي سنجش هاي فوق و ديگر مسايلی که در اين نوشته به آنها اشاررسد هسته بسياري از چالشبه نظر می

کرد. همانطور که  2و ارزشيابی 1اي بودن خدمت ارائه شده را ارزيابیاست. شاخصی که به کمک آن بتوان علمی بودن و حرفه "صالحيت"

 5جربه عملیو ت 4، نگرش3توانايی اداره کردن يک کار تخصصی پيچيده در شرايطی که دانش"در مقاله قبلی گفته شد، صالحيت يعنی 

(KAP) اي در . صالحيت حرفه"متناسب با آن کار وجود دارد؛ با لحاظ کردن تمام موازين قانونی، اخالقی و علمی/روش شناختی

گيري مبتنی بر شواهد، هاي فنی، تصميمقضاوت بالينی درست از مهارت ارتباط، دانش، مهارت استفاده ماهرانه و مبتنی بر شناسیروان

( 1شناسان، فرد بيمار و جامعه است. بنابراين شاخص صالحيت ما روان تها و بازانديشی در مسير ارتقا و بهبود سالمزشها، ارهيجان

( ارزش 3اين دانش و نيز  8در کاربردي کردن 7و توانايی 6( داشتن مهارت2، شناسیروانهاي مختلف علم داشتن دانش گسترده در عرصه

آموزش مبتنی بر  ،است. اگرچه در نهايت 12ايو تعهد حرفه 11، اخالق10خدمات در چارچوب علم براي ارائه 9و اهميت قايل شدن

هايی که به برخی از آنها است، اما با توجه به چالش شناسیروانها برعهده نظام آموزش و پايش آن برعهده نظام سالمت/ نظام صالحيت

اي شناسان بايستی مراقب رفتار حرفهراهبردي اتفاق بيافتد، خود ما روانرسد تا زمانی که اين تحول در سطح اشاره شد، به نظر می

                   
1 assessment  

2 evaluation  

3 knowledge  

4 attitude  

5 practice   

6 skill  

7 ability  

8 applying  

9 valuing  

10 science  

11 ethics  

12 professionalism  
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کند حساس باشد. بنابراين ادامه اين نيز بايد نسبت به کيفيت خدماتی که دريافت می شناسیروانخودمان باشيم و عالوه برما، مخاطب 

 نوشتار در قالب سه نامه به سه گروه مخاطب نگارش شده است: 

 دهنده خدمات سالمت روانافراد ارائه (1

 کنندگان خدمات سالمت رواندريافت (2

 گذاري و مجري(نهادهاي آموزشی و نظارتی )سياست (3

 دهندگان خدمات سالمت رواننامه اول: همکاران ارجمندم، ارائه

م حرفه را مطابق با رسالت و دهندگان خدمات سالمت روان، دانش و مهارت الزم براي انجادانيم، مقرر است ارائههمانگونه که همه ما می

دهند ارزش و اهميت خاص قايل باشند. ارائه خدمات با کيفيت قابل مأموريت آن رشته داشته باشند. همچنين براي آنچه که انجام می

 شناسیروانهاي سازد. متأسفانه در کشور ما هنوز صالحيتشناس، صالحيت او را میو متناسب با سطح رشدي و تجربه هر روان قبول

صالح تعريف نشده است. اما با توجه به ضرورت و حساسيت کاربردي متناسب با فرهنگ و نيازهايمان به طور رسمی توسط نهادهاي ذي

ترين کار در حال حاضر، استفاده از مستندات آماده شده در ساير نقاط جهان براي خودارزيابی است. به نظر کنونی اين موضوع شايد سريع

تعريف شده در مناطقی از  3و کارکردي 2، بنيادين1ايهاي هستهتوانيم خودمان را برمبناي صالحيتشناسان میما روانمن هريک از 

در آن وجاهت و جايگاه علمی درشأن و درخور دارد، محک بزنيم و به طور منظم و مستمر پايش کنيم. اين  شناسیروانجهان که 

 غير علمی است. چگونه اين کار را انجام دهيم؟ شناسیروانمان در کوران فعاليت هت علمیخودپايشی، اولين گام براي صيانت از وجا

کنند، است. صرف نظر از نهادهايی که ما را نظارت می 5بازانديشی -و خود  4خودآگاهی ،شناسيک روان هاي اصلیِيكی از صالحيت

مان نسبت به وظايف درباره سطح علمی، مهارت بالينی و نگرشهريک از ما مسئوليم خودمان به طور مستقيم خود را پايش کنيم. 

مان حساس باشيم گويی يک برج مراقبت يا يک داور، فراتر از دانش و مهارت در روان ما وجود دارد که همه چيز را به سوي علمی شغلی

 دهد.کند و اجازه خارج شدن از مسير را نمیاي بودن هدايت میبودن و حرفه

دهد، کمک دهد که عملكردمان را خودمان وارسی کنيم، به ما اجازه بازخورد دادن به خودمان را میه ما اين امكان را میاين مهارت ب

    مان را بدانيم، به فلسفه علم و شناس الزم است فلسفه زيربناي کار علمیباقی بمانيم. به عنوان يک روان 7ايو حرفه 6کند علمیمی

به کار بگيريم.  شناسیروانهاي علمی، تفكر و تحليل و نقد علمی را در يادگيري و استفاده از علم باشيم، روش شتهپردازي اشراف دانظريه

هاي رواندرمانی، هاي شخصيت، نظريههاي اصلی رشته نظير رشد، نظريههاي علمی در حوزهمان، به آخرين يافتهمتناسب با سطح تحصيل

اي کار سطوح مداخله و تفاوت آنها، ارتباط، اصول روش تحقيق، کدهاي اخالقی و اصول رفتار حرفهپردازي، تشخيص، ارزيابی، مفهوم

بايست در مقياس اشراف داشتن و کنيم، اين آگاهی میتيمی، و تدريس، آگاهی داشته باشيم. اگر در سطوح باالي رشته فعاليت می

                   
1 core competencies 

2 fundamental competencies 

3 functional competencies 

4 self-awareness  

5 self-reflection  

6 Scientific  

7 professional  
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کش و مقياسی سب با سطح تحصيل و گرايش و تخصصمان در رشته، خطمسلط بودن باشد. عالوه بردانش پايه نظري، الزم است متنا

، داشتن تفكر نقاد، بازانديشانه، ياد شدههاي کاربردي. براي دستيابی به اهداف داشته باشيم براي محک زدن مهارت خودمان در حوزه

ت موجود، بسته به اين که در کدام سطح مهارت رود. براساس مستندانياز به شمار میاي پيششناس حرفهروان تحليلی و خالق براي هر

مارک متناسب خودتان مقايسه اند. خود را با بنچناميده 1مارککشهاي مناسب براي آن سطح وجود دارد که آنها را بنچبالينی هستيم، خط

گيريد. همه ما نظريه رشد اخالقی ايد، لطفاً هدفمند بخوانيد، تمرين کنيد و تا جاي ممكن کمک بکنيد. اگر به سطح مورد نظر نرسيده

کند. در سطوح باالي رشد اخالقی، هريک از ما خاطر داريم. اين نظريه درمورد خود ما نيز صدق میمان بههاي درسیکولبرگ را از کتاب

تان ي آن براي گام بعديبايد به خودمان پاسخگو باشيم. از فرايند و پيامد کارتان بازخورد بگيريد. اين بازخوردها را بنويسيد بر مبنا

 ريزي کنيد.برنامه

ناميده شده است، در زندگی فردي و  4، رشد شخصی، و همه آنچه خودمراقبتی3بخشی، خودنظم2به استفاده از اصول تمرين عامدانه   

اي جامعه، به علم و به شناس پاسخگو بودن است. پاسخگويی به نيازههاي يک روانترين ويژگیاي خود متعهد باشيد. يكی از مهمحرفه

نامه لويی پاستور را ببينيد(. يادمان باشد اگر خودمان از کيان اي مان محک بزنيم )وصيترشته. خودمان را متناسب با تعهد حرفه

 محور دفاع نكنيم، کس ديگري اين کار را انجام نخواهد داد!صالحيت شناسیروان

 

 نامه دوم: دریافت کنندگان خدمات سالمت روان

اين حوزه  اي و درمانیاي، تمامی هموطنانی هستند که در سرتاسر جهان، به خدمات آموزشی، مشاورهعلمی و حرفه شناسیروانمخاطب 

خصص علمی تيک  شناسیرواننياز دارند. اگر شما يكی از اين مخاطبان هستيد، در انتخاب روانشناس خود به اين نكات توجه کنيد: 

نهاد  سوي يک دهد ازباشد و هم مدرک و سندي که نشان  داشته شناسیروانيد هم تحصيالت عالی در رشته شناس شما بااست. روان

صيالت ر از تحصالح به اين فعاليت مشغول است. منظورا دارد و يا تحت نظر يک ارشد ذي شناسیروانرسمی اجازه انجام خدمات 

 شگاهی صرفاًدرک دانم، مشاوره، تعليم و تربيت يا نظاير آن نيست. شناسینروادانشگاهی صرفاً داشتن يک مدرک دانشگاهی با عنوان 

شتن ؛ همين! نداده استدهد فرد در يک دانشگاه مورد تأييد وزارتين، دروسی را با نمره قبولی در يک مقطع دانشگاهی گذرانينشان می

و منش  ش، روششناس شما بايد شواهدي از دانروان دهد همين حداقل هم وجود ندارد!اين مدرک وانفساي بزرگی است که نشان می

 پرهيز کنيد. اع کند،تواند با استناد به شواهد علمی از روش و منش خود دفکه نمی شناسیروانعلمی را به طور واضح نشان دهد. از 

 موجود است.  شناسیروانبه تبعيت از آنهاست در وبسايت نظام  "موظف"اصول اخالقی که روانشناس 

شود، ائه میتجربه ار که توسط افراد با شناسیروانباشند. خدمات تخصصی  "پاسخگو"بخواهيد  شناسیروانشناس خود و از نظام روان از

ت نيا اين خدمدچ کجاي . لطفاً مطالبه پوشش بيمه داشته باشيد. در هيشناسیروانتر از تعرفه نظام خدمات گرانی هستند؛ بسيار گران

 داري! شود، حتی در کشورهاي بزرگ سرمايهحمايت بيمه ارائه نمی بسيار گران بدون

                   
1 benchmark 

2 deliberate practice 

3 self-regulation  

4 self-care 
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راي نحوه قيقی بدهاي اي وجود دارد. پروتكلگيرانههاي سختشناسان در اتاق درمان چارچوببراي رفتار، پوشش، و گويش ما روان

 ها حساس باشيد.صها تخطی کند. به اين شاخحق ندارد از اين پروتكل شناسیروانشناس در اتاق درمان وجود دارد. هيچ حضور روان

ايم. ما نه يافته ها تعليم ديده و پرورشهاي مختلفی است که هريک از ما در يكی از اين حوزهها و گرايشداراي شاخه شناسیروان

ت و شناس شما چيسوانايش رهايی غير از تخصص خودمان فعاليت کنيم. بنابراين توجه کنيد که گرتوانيم و نه اجازه داريم در حوزهمی

هاي دهن ا حرفبهاي اجتماعی و هاي شبكهغير از آن را نه طلب کنيد و نه بپذيريد. به خاطر داشته باشيد تا زمانی که شما با پست

خويش  شناسکند. از روانعلمی نيست. يادمان باشد تقاضا، عرضه را تنظيم می شناسیروانشويد، اميدي به احياي پرکن خوشحال می

ات د که در جلسئن شويبخواهيد همان ابتداي کار، اهداف مداخله، روش مداخله، و فرايند مداخله را واضح برايتان توضيح دهد و مطم

 بينی شده را داريد. دستاوردهايی متناسب با اهداف پيش

 شناسیوانرکنيد. هيچ مالی پرداخت می مدار است که شما براي آن هزينهاي و اخالقيک رابطه کامالً حرفه شناسروانرابطه با 

گر تا همين است ولی هاي بيشتري براي گفتن هدرمانی داشته باشد. حرفاجازه ندارد از شما درخواستی فراتر از چارچوب اتاق روان

معاصر  ت زندگیجبااز وا شناسیروانشود. يادمان باشد که خدمات تر میاي روشنحرفه شناسیرواناندازه هم حساس باشيد، سرنوشت 

که هرکسی  ا نيستتواند بدون کمک گرفتن از متخصص گره مربوط به آن تخصص را باز کند. ولی اين بدان معنهستند. هيچ فردي نمی

 شود حساس باشيد.یپيشنهاد کمک داد، صالحيت ارائه آن کمک را داشته باشد. به حقوق خود آگاه باشيد و به رفتاري که با شما م

 

 های محترمگذاران و استراتژیستم: سیاستنامه سو

 م که اکثريتدانم و آگاهکنم. من میکنم و در کار بزرگان دخالت میکنم که پايم را از گليمم درازتر میاول از همه عذرخواهی می

قم رن روانشناس همكارا نان و، هموطشناسیروانها را براي حرفه ايران در سطح آگاه و هوشيار، تالش دارند بهترين شناسیروانمتوليان 

 ست و درواقعطبق نيشود، با نياز جامعه مندهد آنچه در دانشگاه آموزش داده میبزنند، اما مرور حتی سطحی وضعيت موجود نشان می

و  ناسیشنرواظام دانم که نهادهاي نظارتی نظير ناش پاسخگوي درخواست جامعه نيست! همچنين میبا شرايط کنونی شناسیروانرشته 

ر ا چند جاي کابينم که يک يدهند اما با اين حال آشكارا میرا براي نظارت بر ارائه خدمات انجام می شاندر بضاعتمشاوره بهترين 

اين  نوان يک عضوعرم به کار ارائه بدهم ولی به نظصالح نيستم که به بزرگان راهلنگد. همانطور که درابتداي اين نامه گفتم من ذيمی

  يران بپرسم.ا شناسیروانعلمی و حرفه، اجازه دارم چند سوالی را که در ذهنم هست از متوليان آموزش و ارزيابی صالحيت در  رشته

بيست  ام دنيا ازا که تمکنيم؟ چرا روال آموزش و ارزيابی مبتنی بر صالحيت رچرا ما سالهاست داريم چرخ را از نوع اختراع می (1

 کنيم؟نمیسال پيش شروع کردند دنبال 

ين اند را جانشس دادهها و ابزارهاي ارزيابی و ارزشيابی موجود در رشته که امتحان خود را در جاهاي ديگر دنيا پکشچرا خط (2

رزيابی افوليو، هايی نظير پورتکنيم؟ براي مثال چرا از روششناسان نمیسليقه شخصی و قضاوت فردي درباره صالحيت روان

 کنيم؟میشناسان استفاده ننامه، داپس و نظاير آن براي سنجش و پايش صالحيت روان، شرحدرجه، آسكی، اوسلر 360

ار نها فرصت کان به آالتحصيالنی که دانشگاهشاي براي فارغهاي کارورزي و کارآموزي مستقل توسط درمانگران حرفهچرا برنامه (3

 شود؟ريزي و اجرايی نمیعملی را نداده است، برنامه

ده باالتر نيم و رشناس در کشور خودمان استفاده کهاي موجود تربيت و ارزيابی سوپروايزر روانتوانيم از روشآيا ما نمی (4

 متخصص رشته را هماهنگ پرورش بدهيم؟

 هايی در استفاده از هرم ميلر براي سنجش مهارت در پيش روي ماست؟چه چالش (5
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 ايم؟را تا کنون عملياتی نكرده 1چرا مكعب صالحيت (6

ه و امثال ما به صالحيت در ايران اصال انجام نشده است، و يا انجام شد آموزش و ارزشيابی مبتنی بر SWOT analysisآيا  (7

 گزارش آن دسترسی نداريم؟!

قرار داد تا بتوانند قبل از ارزيابی توسط  شناسیروانآموختگان حرفه در اختيار دانشجويان و دانش 2توان ابزار جانمايیآيا نمی (8

 هاي آموزشی خويش را پر کنند؟ربط خود را پايش کرده و حفرهاي ذينهاده

از ساير  کند برخیهاي ذهن من و افراد شبيه به من زياد است ولی به نظرم پاسخ به اين سواالت کمک میآشفتگی و گيجی و پرسش

 اي را دارند، جواب بگيرد.حرفه شناسیروانسواالت ذهن افرادي که دغده 
 

 کنم. ي تمامی همكاران و هموطنان عزيزم سال خوبی را آرزو میدرپايان برا

 

 
 

 

 ایران شناسيروانانجمن های و سخنراني های آموزشيدوره، وبینارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شود.میار صورت آنالين برگزانجمن غيرحضوري و به هايو دوره هاکارگاه، هاسخنرانید در حال حاضر همانگونه که مستحضر هستي

و  هو بزودي کارگا شودشرح زير اعالم می به است شده نهايی تاکنون که ايران شناسیروانآموزشی انجمن  هايو دوره هاکارگاه

 . تلگرام و اينستاگرام انجمن به آگاهی خواهد رسيد ،سايتجديد از طريق وبهاي دوره

                   
1 competency rubric 

2 mapping tool 

 ایران شناسيروانجمن های آموزشي اندوره -3
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

کنندگان در رکتشبنابراين ، خفيف در نظر گرفته شده استدرصد ت 10الزم به يادآوري است براي اعضاي انجمن و دانشجويان   

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


 طرحواره درمانيکارگاه:  -1-3



 :کندایران برگزار مي شناسيروانانجمن ()

 از مجوز دارای) ایران ناسيشروان انجمن از نامۀ معتبرگواهي ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم، وزارت

 (کنفرانس وب)آنالين به صورت 
 

 دکتر حسن حميدپور مدرس:

 1401فروردين  27،26،25 زمان برگزاری:

 16الی  8 ساعت برگزاری:

  

 

 مشاوره و سطوح باالتر ،شناسیروانفارغ التحصيالن کارشناسی  شرایط شرکت کنندگان:

 ساعت 24 طول دوره:

 درصد تخفيف براي دانشجويان( 10درصد تخفيف براي اعضاي انجمن و  10) تومان 1.370.000  هزینه کارگاه:

 

 *آفالینامکان بازپخش فیلم کارگاه به صورت  *

  * ()متن،صوتي،تصویری امکان پرسش و پاسخ و شرکت فعال در کارگاه *

يا  و هيد بهشتی،شبانک تجارت شعبه دانشگاه  342060641ساب انجمن به شماره لطفا براي ثبت نام قطعی پس از واريز هزينه به ح

 ايران شناسیروانبه نام انجمن  5859- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال فرماييد 09367740873نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، تصوير فيش پرداختی،

 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 بحران در دوره فشرده مداخلههفتمین  -2-3

 :کندایران برگزار مي يشناسروانانجمن (

 وزارت از مجوز دارای) ایران شناسيروان انجمن از نامۀ معتبرگواهي ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم،

 (کنفرانس وب)آنالين به صورت 
 

سالمت، دانشيار دانشگاه علوم  شناسیرواندکتر حميد پورشريفی )متخصص  مدرس:

 (توانبخشی و سالمت اجتماعی

 ساعت 36 طول دوره:

 19الى  15 ساعت برگزاری:                                                            

  :زمان برگزاری

 ارديبهشت 25و  18

 خرداد 29و  28، 22، 8، 1

 تيرماه 5و  4
 

هاي ترزيدن پزشكان، ، مشاوره، مددکاري و سطوح باالتر،شناسیرواندانشجويان کارشناسی ارشد  شرایط شرکت کنندگان:

 پزشكانپزشكی و روانروان

 :سرفصل دوره

 تروما و بحران در هامدل و مفاهم باآشنايی  -1

 باليا -بحران در مداخله -2

 خودکشی –مداخله در بحران  -3

 خانگی خشونت –مداخله در بحران  -4

 جنسی تعرض –مداخله در بحران  -5

 عاطفی شكست –مداخله در بحران  -6

  ر سوگمداخالت د -7

 :اطالعات تکمیلي

 خواهد تعلق ندانشجويا به تخفيف درصد 10 و ايران شناسیروان انجمن اعضاي به تخفيف درصد 10 تومان، 1500000 :دوره هزینه

 و شگاه شهيد بهشتی،بانک تجارت شعبه دان 342060641لطفا براي ثبت نام قطعی پس از واريز هزينه به حساب انجمن به شماره .گرفت

 ايران شناسیروانبه نام انجمن  5859- 8370 -0702- 7143شماره کارت يا 

 .ارسال فرماييد 09367740873نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، ،تصوير فيش پرداختی

 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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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 ساعته درمان شناختى رفتارى 100دوره  -3-3

 :کندایران برگزار مي شناسيروانانجمن 

 وزارت از مجوز دارای) ایران شناسيروان انجمن از نامۀ معتبرگواهي ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم،

 (کنفرانس وب)آنالين به صورت 

 

شناسی بالينی دانشگاه علوم )دانشيار گروه رواندکتر بهروز دولتشاهى  مدرس:

 توانبخشی و سالمت اجتماعی(

 

 

 

  :زمان و ساعت برگزاری

 ارديبهشت  2622،

 خرداد  2،5،9،23،26،30

 تير  6،13،20،23،27

 مرداد  ،6،10،13،20،24،273

 19الی  14از ساعت 

 مشاوره و سطوح باالتر و همچنين روانپزشكان ،شناسیرواندانشجويان کارشناسی ارشد  شرایط شرکت کنندگان:

 :سرفصل دوره

 رفتاري -اصول و مفاهيم بنيادي درمان شناختی -1

 رفتاري -رابطه درمانی در درمان شناختی -2

 رفتاري -ندي شناختیبارزيابی و فرمول -3

 رفتاري -ساخت مندي جلسه هاي درمان شناختی -4

  )GAD(رفتاري اختالل اضطراب منتشر -درمان شناختی -5

   )PD( رفتاري اختالل پانيک -درمان شناختی -6

 (PTSD) رفتاري اختالل استرس پس از سانحه -درمان شناختی -7

 (SAD) یرفتاري اختالل اضطراب اجتماع -درمان شناختی -8

 (OCD) رفتاري اختالل وسواس اجباري -درمان شناختی -9

 (DD)رفتاري اختالالت افسردگی -درمان شناختی -10
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 :اطالعات تکمیلي

  ساعت 100 طول دوره:

 خواهد تعلق ندانشجويا به تخفيف درصد 10 و ايران شناسیروان انجمن اعضاي به تخفيف درصد 10 تومان، 4500000 :دوره هزینه

 .باشدهمچنين امكان پرداخت هزينه دوره بصورت اقساط نيز وجود دارد که طی دو قسط می .فتگر

يا  و هيد بهشتی،شبانک تجارت شعبه دانشگاه  342060641لطفا براي ثبت نام قطعی پس از واريز هزينه به حساب انجمن به شماره 

 ايران شناسیروانبه نام انجمن  5859- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال فرماييد 09367740873نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، ،تصوير فيش پرداختی

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

 

 دوره مقدماتي و پیشرفته تربیت درمانگر کودك پانزدهمین -4-3

 

 :کندایران برگزار مي شناسيروانانجمن ()

 وزارت از مجوز دارای) ایران شناسيروان انجمن از نامۀ معتبرگواهي ارائهبا 

 فنآوری( و تحقیقات علوم،

 (کنفرانس وب)آنالين به صورت 

 

 دکتر کارينه طهماسيان مدرس:

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

 

 ساعت دوره )مقدماتی و پيشرفته( را به  160 توانند شرکت کنندگان عزيز می

 و يا در صورتی که مايلند در دوره مقدماتی .پيوسته ثبت نام کنند صورت

مقدماتی را در انجمن گذرانده اند می توانند براي  در اين بخش ثبت نام نمايند و عزيزانی که قبال دوره  توانند فقط شرکت کنند می

 .ساعت( ثبت نام کنند 60بخش دوم )پيشرفته 

 

 زمان برگزاری دوره پیشرفته زمان برگزاری دوره مقدماتي

 1401دي  29 1401مهر  26،29

 1401بهمن  5،6،12،13،19،20،26،27 1401آبان  ،24،274،5،10،13،18

 1401اسفند  3،4،10،11،17،18 1401آذر  2،3،8،11،16،17،22،25

1401دي  2،6،7،14،15،21،22،28   
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 13الی  9 ساعت برگزاری:

 تومان 4.700.000 هزینه دوره مقدماتي:

 تومان  3.150.000 پیشرفته: هزینه دوره 

 .درصد تخفيف به دانشجويان تعلق خواهد گرفت 10ايران و  شناسیروانعضاي محترم انجمن درصد تخفيف براي ا 10

 

 سرفصل دروس دوره

 پیشرفته مقدماتي

شناختی کودک، فنون مصاحبه بالينی با آسيب شناسی روان

آموزش مديريت خشم و  ،کودک،آموزش مديريت. رفتاري والدين

بازي درمانی و قصه  جرات ورزي، شناخت درمانی، رفتاردرمانی،

 درمانی، کاربرد تكنيک هاي شناختی رفتاري در مشكالت رفتاري
 هاي زندگیآموزش مهارت

 ،افسردکی ،سوک ،تروما ،طالق مداخالت شناختی رفتاري در

 وسواس و عزت نفس

 و مشاوره، و سطوح باالتر شناسیروانهاي دانشجويان کارشناسی ارشد رشته :شرایط شرکت کنندگان

يا  و هيد بهشتی،شبانک تجارت شعبه دانشگاه  342060641فا براي ثبت نام قطعی پس از واريز هزينه به حساب انجمن به شماره لط

 ايران شناسیروانبه نام انجمن  5859- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .فرماييدارسال  09367740873نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، ،تصوير فيش پرداختی

 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 نسوپرویژ با همراه (CFT) شفقت بر متمرکز درمان رویکرد با درمانگرروان تربیت بلندمدت دوره اولین -7-3

 

 

 کند:می برگزار ايران شناسیروان انجمن

 و قيقاتحت علوم، وزارت از مجوز داراي) ايران شناسیروان انجمن از معتبر نامهگواهی ارايه با

 (فناوري

 ●●●راناي در بار اولين براي ●●●

 

 اثباتی مهرنوش دکتر :مدرس

 رفتاردرمانی پارادايم رويكردهاي آموزش و درمانیروان حوزۀ در متخصص و شناسروان

 شناختی

 (سوپرويژن ساعت 20+  عملی/نظري ساعت 50) ساعت 70 :دوره طول

 1401 ارديبهشت 29 :دوره شروع

  
 :دوره معرفي

 در اربردک و آموزشی لحاظ به رويكرد اين ايران، در( CFT) شفقت بر تمرکزم درمان شدن مطرح و معرفی از پس خوشبختانه

 ماحصل چراکه خشنوديم بسيار استقبال و اتفاق اين از. است گرفته قرار شناسیروان متخصصان باالي بسيار استقبال مورد درمانی،روان

 خدمات ارايۀ براي لمیع شواهد بر مبتنی و نوين هايشيوه به ،ايران درمانگريروان/شناسیروان ايحرفه جامعۀ پيشِ از بيش تجهيزِ آن

 رب متمرکز درمان رويكرد با درمانگرروان تربيت مدت بلند دوره ايران، در بار اولين براي گرفتيم تصميم اساس اين بر. است روان سالمت

 کنيم کمک متخصصان و مندانعالقه به دوره، اين یِعمل و نظري مباحث به سوپرويژن بخش افزودن با خصوصبه و کنيم برگزار را شفقت

 .بگيرند کاربه درمان اتاق در را آموزندمی آنچه مفيدتر و بهتر که

 از يكی است، فتارير -شناختی مدل و سنت از برآمده و دارد پايهعصب علم و تكاملی شناسیروان در ريشه که شفقت بر متمرکز درمان

 بر متمرکز ندرما اصلی تمرکز. است شناختیروان مشكالت و اختالالت به نسبت فراتشخيصی كردهايروي ترينمطرح و بانفوذترين

 توانيممی آن ربارۀد کاري چه و کشيممی رنج چرا و چگونه ما: است رنج يعنی انسانی وضعيت جوهر و اساس به پرداختن ،(CFT) شفقت

 .بدهيم انجام
 

 :دوره عملي/نظری بخش

. بود خواهد( Self-Practice/Self-Reflection) خودانديشی/خودتمرينی بر مبتنی دوره ناي در تدريس شيوۀ

 آموزشی، ويدئوي دۀمشاه کارگاه، و سخنرانی در شرکت مانند) آموزشی استاندارد رويكردهاي بين اتصالی خط خودانديشی،/خودتمرينی

 فوايدي است، ادگيريي شيوۀ اين فوايد دهندۀنشان نيز پژوهشی هاييافته و کندمی برقرار شخصی درمان و( نقش ايفاي طريق از تمرين

 .آيندنمی دستبه درمانیروان آموزش سنتی هايشيوه طريق از آسانی به که
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 :دوره سوپرویژن بخش

 مدرس دتأيي و تشخيص با هستند، سوپرويژن دريافت و کيس ارايۀ به مايل که افرادي از محدودي تعداد دوره، سوپرويژن بخش در

 آنها عملكرد و باشند دهبو پويا و فعال دوره، طول تمام در بايد افراد اين. شد خواهند انتخاب عملی/نظري بخش پايان از پس کارگاه،

 درمان پارادايم كردهايروي از يكی در بالينی کار سابقۀ و دانش بايد همچنين. باشد شده داده آموزش مطالبِ خوب فراگيري دهندۀنشان

 مشغول بالينی تفعالي به نيز حاضر حال در و باشند داشته را...(  و ،CBT، ACT، SCHEMA THERAPY مانند) رفتاري یشناخت

 يس،ک ۀئارا بصورت وپرويژنس. ببرند آموزشی بهرۀ اول گروه سوپرويژنِ فرآيند مشاهدۀ طريق از توانندمی کننده،شرکت افراد ساير. باشند

 .بود واهدخ پاسخ و پرسش و ايفاي نقش

 :دوره آموزشي اهداف

 .یتكامل چارچوب در شناختیروان مشكالت پردازيمفهوم توانايی کسب و انسان شناسیروان تكاملیِ مدل با آشنايی •

 .شناختیروان اختالالت گيريشكل در آنها نقش و هيجان تنظيم هايسيستم با آشنايی •

 .هيجان تنظيم هايسيستم سازماندهی با اوليه رشدي تجارب ارتباط درک •

 .فراتشخيصی شناسیآسيب عوامل عنوانبه خودانتقادگري و شرم با آشنايی •

 .خودانتقادگري و شرم با کار براي آن از استفاده و تكاملی کارکردي تحليل ماهيت با آشنايی •

 .خود به قتشف و ديگران سوي از شفقت به نسبت گشودگی ديگران، به شفقت: شفقت جريان با آشنايی •

 .ماندر در آنها از استفاده و مشفقانه هويت ايجاد و مشفقانه ذهنی هايوضعيت تحريک براي هايیتمرين با آشنايی •

 .ورزيشفقت برابر در مقاومت و ترس با کار هايشيوه با آشنايی •

 :کنندگانشرکت شرايط

 .مشاوره و شناسیروان هايرشته دکتري و ارشد کارشناسی مقطع التحصيالن فارغ و دانشجويان

 :دوره هزینه

 تومان 000/500/3

 ارايه با باشند، دهکر شرکت ايران، شناسیروان انجمن در شفقت بر متمرکز درمان ساعتی 16 هايکارگاه در قبال که افرادي: 1 توجه

 .شد خواهند برخوردار تخفيف درصد 10 از خود گواهی

 .گرفت دخواه تعلق دانشجويان به تخفيف درصد 10 و ايران شناسیروان انجمن ترممح اعضاي براي تخفيف درصد 10: 2 توجه

 :دوره بندیزمان

 :عملی/نظري بخش •

 1401ارديبهشت  30،29

 1401خرداد  27،25،20،18،13،12،6،4

 19 الی 14 :برگزاری ساعت ✓

 :سوپرویژن بخش •

 1401تير  9،8،3،1

 19 الی 14: برگزاري ساعت ✓
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 دوره تربیت درمانگر زوجهشتمین  -8-3

 :کندایران برگزار مي شناسيروانانجمن ()

 از مجوز دارای) ایران شناسيروان انجمن از نامۀ معتبرگواهي ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم، وزارت

 (کنفرانس وب)آنالين به صورت 

علمی  هيئتدکتر منصوره السادات صادقی متخصص زوج و خانواده.  مدرس:

 گاه شهيد بهشتی پژوهشكده خانوادهدانش

       1401مهر تا دى ماه  :زمان برگزاری

 14الی  8:30 ساعت برگزاری:

 

 

 :دروس دوره

 مشاوره پيش از ازدواج و ترسيم نيمرخ شخصيتی زوجين با مصاحبه و تست  

 زوج درمانی شناختی رفتاري 

 نش مداردرمان خيانت زناشويی با توجه به رويكرد شناختی رفتاري و بي 

 مداخالت درمانی در فرايند طالق: پيش از طالق و بعد از طالق 

 زوج درمانی هيجان مدار  

 هاي مديريت خشم همسران و حل تعارض با خانواده همسرتكنيک  

 ارزيابی همسران براساس نيمرخ هاي زوجی Neo ،mmpi  و mcmi  

 :تاریخ های برگزاری دوره

  28 ،27 ،22 ،21مهرماه: 

 26 ،25 ،20 ،19 ،12 ،11: ماهآبان

  30 ،24 ،23 ،10 ،9آذرماه: 

 9 ،8 ،1دي ماه: 

 و مشاوره و سطوح باالتر شناسیرواندانشجويان کارشناسی ارشد  کنندگان:شرایط شرکت

 تومان 000/300/4 دوره : ۀهزین
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

يا  و ه شهيد بهشتی،تجارت شعبه دانشگا بانک 342060641نام قطعی پس از واريز هزينه به حساب انجمن به شماره لطفا براي ثبت   

 ايران شناسیروانبه نام انجمن  5859- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال فرماييد 09367740873نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ  نام، ،تصوير فيش پرداختی

 سايت انجمن مراجعه نماييد.ها به وبجهت اطالع از ظرفيت دوره

 

 

 
 

 ایران شناسيروانمدیره یازدهم انجمن  تأیآغاز فعالیت ه -1-4

هاي زير به صورت ها و مسئوليتهاي انجمن با سمتايران و کميته شناسیروانمديرۀ انجمن  تأهيين مقارن با آغاز سال جديد، يازدهم

 نمايد.رسمی فعاليت خود را اغاز می

  دکتر رضا زمانی، رئيس 

  دکتر حميد پورشريفی، نايب رئيس 

 دار و مسئول کميتۀ شعب دکتر حميد يعقوبی، خزانه 

 هاي تخصصیت مديره و مسئول کميتۀ گروهدکتر ناصر صبحی قراملكی، عضو هيا 

 شناسیروانالمللی کن، عضو هيات مديره، مسئول کميتۀ پژوهش و سردبير مجلۀ بيندکتر حسين شكر 

 آبادي، عضو هيات مديره و مسئول کميتۀ آموزش دکتر حميدرضا حسن 

 معاصر شناسیروان دکتر ابوالقاسم نوري، عصو هيات مديره، مسئول کميتۀ انتشارات و سردبير مجله 

 آبادي، مسئول کميتۀ راهبردي انجمندکتر شيوا دولت 

 سالمت بالينی شناسیروانمجله  البدل هيات مديره و مديرمسئول و سردبيردکتر نادر منيرپور، عضو علی 

 علمی نهمين کنگره انجمن البدل هيات مديره و دبيردکتر محمدکاظم واعظ موسوي، عضوعلی 

 اهی، بازرس اصلی و مسئول کميتۀ ارزيابی درونی انجمندکتر بهروز دولتش 

 البدل و معاون سردبير خبرنامهدکتر حميرا ورمقانی، بازرس علی 

 

 ایران شناسيروانهای انجمن اخبار و اطالعیه -4
 

 

 
 

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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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 های علمياز کمیسیون انجمن 1399ایران در سال  شناسيروانانجمن  A+ کسب باالترین امتیاز رتبه -2-4

 
 

 هايانجمن کميسيون زا( A+ رتبه) امتياز باالترين کسب به موفق نيز 1399 سال در و متوالی سال چندمين در ايران، شناسیروان انجمن   

 جامعۀ به را توجه خور رد موفقيت اين ايران، شناسیروان انجمن مديره هيات. شد ايران علمی هايانجمن شوراي از تقدير لوح دريافت و علمی

 .نمايدمی عرض يکتبر انجمن، محترم اعضاي ويژه به کشور، شناسیروان علمی
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 هاایران در بوستان سمن شناسيروانکاشت درخت به نام انجمن  -3-4

 
 تهران، شهر در داوطلب هايتشكل هايتالش داشتپاس و نهادمردم هايسازمان جهانی روز مناسبت به

 خواهد کپال و کاشته درخت يک سمن، هر نام به و شده گذارينام «هاسمن بوستان» نام به بوستانی

  . ايران کاشته شد شناسیروانبه نام انجمن  درختیدر روز درختكاري، . شد
 

 

 

 

 

 

 ایران  شناسيروانعضویت و تمدید عضویت دوساله و سه ساله در انجمن  -4-4
هزينه پست  ی دردرصد و صرفه جوي 20درصد و 10با عضويت دو ساله و سه ساله از تخفيف ، ايران شناسیرواناعضاي محترم انجمن 

پذير ره امكانر طول دوتغيير نوع عضويت د، گرددنظر به اينكه در هر دوره عضويت صرفا يک کارت براي اعضا صادر می. برخوردار شويد

ساله ت يکبه عضوي، دلطفا حسب مور، يابدمقطع تحصيلی شما ارتقاء می، سال آينده لذا خواهشمنديم چنانچه طی يک سال يا دو. نيست

 . توانيد عضويت سه ساله را انتخاب نماييدچنانچه مدرک تحصيلی تغييري ندارد می. ساله اقدام نماييديا دو

 سالمت بالیني  شناسيروان دریافت مقاله فراخوان -5-4

به  ،79241ماره ثبت شبه  ،با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ايران شناسیروانفصلنامه انجمن ، سالمت بالينی شناسیروانمجله 

 . شد اندازيراهمدير مسئولی و سردبيري دکتر نادر منيرپور 

ه ه و همكاري با ارسال مقالب، توانند با ثبت نام در سايت مجلهمی، ان سالمتشناسروانبه ويژه  دانشجويان و پژوهشگران عزيز، اساتيد   

 . شوندسهيم  سالمت بالينی در کشور شناسیروانعنوان داور در پيشبرد اهداف علمی 

مانند )مت بالينی فايل مقاالت خود را در حوزه هاي مرتبط با سال، توانند پس از مطالعه راهنماي نويسندگانمندان میعالقه   

 مايند:زير ارسال ن درسآپزشكی و طب روان تنی( از طريق سامانه نشريه به  شناسیروان، طب رفتاري، سالمت شناسیروان
ir. ipa-chp. http://www 

 :سالمت بالينی شناسیروان ۀانواع مقاالت قابل چاپ در فصلنام

 ي تجربی و تكرارپذيريهامقاله –

 شناختیهاي روانآزمون، هاي مختصرگزارش –

  ي بازنگري انتقادي و فراتحليلیهامقاله –

 ي تئوريكی و روش شناختیهامقاله –

 پاسخ کتبی به اظهارنظرها، ي منتشرشده قبلیهامقالهدر مورد اظهار نظر کتبی  –

 شناختینقد و تحليل مفاهيم روان، نقد و بررسی کتاب –

http://www.chp-ipa.ir/
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 اخبار در مورد متخصصان و نهادهاي علمی، گفتگو با متخصصان –

 نامه به سردبير، سخن سردبير )سرمقاله( –

 

 . و يا ارسال پيام از طريق بخش تماس با ما  clinical. health. ipa@gmail. Com :ايميل ارتباطی با دفتر مجله

 شناسيرواني المللبینمجله برای  فراخوان دریافت مقاله -6-4

 . باشدمیدريافت مقاالت انگليسی پژوهشگران محترم  ۀرونمايی شد و آماد شناسیروانی المللبين ۀجديد مجل ۀسامان

شريات نپژوهشی از کميسيون  -داراي درجه علمی  International Journal of Psychology(IPA) رساند مجلهبه استحضار می   

 . باشدمی1382از سال  تحقيقات و فناوري( -علمی کشور) وزارت علوم 

 0.034 ثيرأداراي ضريب ت سازي شده ونيز نمايه Google Scholar ,ISC , Ricest , magiran , SIDهمچنين نشريه در    

 . باشدمی

ه الت کتابخانو مقا ودتصادفی استفاده ش گيرينمونهي هاروشكی از بايست متناسب با نوع جامعه ير است در نگارش مقاله می* قابل ذک

 . گردداي. روانسنجی . مورد پژوهی بررسی و چاپ نمی

 . مراجعه نماييد ir. bijp. http://wwwدرس آجهت ارسال مقاله پس از مطالعه راهنماي نگارش مقاله به سايت مجله به   

 info@ijpb.ir آدرس ايميل ارتباطی با مجله:

 ایران شناسيروانمجله علمي ـ ترویجي انجمن ، شناسيروانمقاله برای نشریه دانش دریافت فراخوان  -7-4

، معـه رتبـاط دانـش علمـی و فنـی پژوهشـگران بـا جا      اي علمی ـ ترويجی است که به منظـور ا  مجله، «شناسيرواندانش »دوفصلنامه 

از ديـدگاه   شناسـی روانو تحليـل موضـوعات    شناسیروانهاي مختلف هاي عمده در زمينهمعرفی پيشرفت، سهولت مبادله علمی بين آنها

هاي علمـی يـا   ارشگز، نقد و بررسی، (Research Papers)مقاالت پژوهشی . شودکارشناسان داخلی و خارجی منتشر می، پژوهشگران

مـه يـک   ترج، ان اثرگـذار شناسـ روانسرگذشت زنـدگی  ، ان اثرگذارشناسروانمصاحبه با ، (Technical Note)هاي تحقيقاتی يادداشت

 ب همسو با اهدافمتضمن مطال، (. . . تورم و، شهرنشينی، رانندگی، هاي اجتماعی )مثل رقابت در کنكورکتاب و تحليل علمی پديده فصل

ر ايـن  دبـراي چـاپ   ، هنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنايت به محورهاي پيشنهادي در فرم فراخوان مقالـ دو ماه

 . شودنشريه پذيرفته می
 راهنمای نویسندگان

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

 داخلی يا خارجی چاپ نشده باشد شده در هيچ نشريه مقاله ارسال  . 

 مقاله ارسال شده همزمان به ساير مجالت فرستاده نشده باشد  . 

 مقاله از طريق ايميل نشريه به نشانی danesheravan@gmail. comشود ارسال . 

  کاغذ مقاالت رويA4 با قلـم مقاالت فارسی . باشد5/1فواصل بين خطوط به صورت . چينی شودحروف Bzar 12 يـه  ته

 . شود

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

http://www.bijp.ir/
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

  چكيده مقاله براي مقاالت فارسی با قلمBcompset  رائـه  ابه صورت تک ستونی و فقـط طـی يـک پـاراگراف     ، 11نازک

 . شود

 (11)قلم ميترا سياه  ي مقاله حتما اصل بوده و با کيفيت مطلوب باشدجداول و نمودارها، اشكال . 
 ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

تلفـن و  ، نشانی پسـتی محـل کـار   ، مرتبه دانشگاهی، نويسندگان )درجه علمی، مشخصات نويسنده، : شامل عنوانصفحه اول مقاله

کلمـه   220 کلمـه و حـداکثر   150چكيده مقاله حـداقل  . کلمه( است 6تا 3ي )چكيده فارسی و واژگان کليد، (Email)پست الكترونيک 

 .  ها در يک پاراگراف باشدگيري و توصيهنتيجه، روش تحقيق )در صورت وجود(، بوده و شامل مقدمه )زمينه(

 .  دهاي مشخص شده در سايت نشريه همخوانی داشته باشبايستی با فرمت، به بعد بر اساس نوع مقاله صفحه دوم

صـفحه بـا    پـائين هـر  ، لفانی که ذکر نامشان در منـابع ضـرورت نـدارد   ؤ: توضيحات و معادل التين اصطالحات و اسامی مهاپانویس

 .  هاي مجزا براي هر صفحهشماره
 . : منابع و ماخذ بايد به صورت درون متنی و همچنين در پايان مقاله ذکر شودفهرست منابع

ر سال انتشار و صفحه ذک، ناي که ابتدا نام مولف يا مولفابه گونه، باشد( APA) شيوه داخل پرانتز  بايد بهمقاله  ارجاعات در متن

ص ، 1371، براهنیمونه: )به عنوان ن. شايان ذکر است که ارجاع به کارهاي چاپ شده به همان زبان اصلی )فارسی يا انگليسی( باشد. شود

 -Beck, 1990,pp. 27)8( يا )50

 شود:  هبه شرح زير آورد، ی نام خانوادگی نويسندهيبه ترتيب الفبا، منابع، لهدر پایان مقا

اب بـا  عنوان کتـ ، تز(سال چاپ )در داخل پران، لفان بعديؤلف و تكرار آن براي مؤحرف اول يا نام کامل م، لفؤکتاب: نام خانوادگی م

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

 نمونه فارسی:  

 دانشگاه تهران  ، روان آزمائی، 1، آناستازي، ( 1371نقی )، براهنی

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

York:Guilford press 

الـه  عنـوان مق ، نتـز( سال چـاپ )در داخـل پرا  ، بعديلفان ؤحرف اول يا نام کامل مولف و تكرار آن براي م، لفؤمقاله: نام خانوادگی م

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

 اسـتفاده از   بـا حـروف نـازک و   ، نقل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منـابع و ماخـذ   -مستقيم و غير مستقيم  -ها نقل قول

ه ن پرانتز نوشـت بالفاصله در ميا، و شماره صفحات منابع و ماخذ، تاريخ، هاي مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آثارريگذانشانه

 . شود
 سـتاد  ا مسـئوليت بـا   مشاوران و دانشجو بـه صـورت توامـان و   ، نامه دانشجويان با نام استاد راهنماپايان ۀمقاالت برگرفته از رسال

 . شودراهنما منتشر می

 براي دفتر نشريه محفوظ است، يا قبول و نيز ويراستاري مقاالت حق رد  . 

 ارسال خواهد شد مسئول ۀنشريه براي نويسند، به تعداد نويسندگان مقاله، فصلنامهپس از چاپ دو . 
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 الكترونيک نشريه پست: com. danesheravan@gmail 

 ارتباط با انجمن از طریق پیامك یا واتس اپ -8-4
 ۀمارشس اپ به را ازطريق پيامک و يا وات توانيد سواالت خودمی، با توجه به شرايط موجود و دورکاري همكاران دفتري انجمن

 . حاصل فرماييد دازظهر روزهاي شنبه تا چهارشنبه تماسبع 2صبح الی  9ارسال نماييد و در مواقع ضروري از ساعت 09367740873

 هاها و نمایندگيشعبه -9-4

 ایران شناسيروانهای انجمن دستورالعمل اجرایي شعبه -1-9-4

 . ش کندايران گزار شناسیروانمديره انجمن  هيئتبار به مسئول شعبه در هر شعبه موظف است فعاليت خود را هر دو ماه يک -1

کنند به  همايش( برگزار، مدتهاي بلندمدت و کوتاهدوره، سمپوزيوم، هاي آموزشی )کارگاهتوانند هرگونه فعاليتها میشعبه -2

 :شرط اين که

ي برگزاري وز برامديره مج هيئتييد أهاي آن را يک ماه قبل براي انجمن ارسال نمايند تا پس از ترزومه مدرس و سرفصل -الف

 . شودتوسط مدرس مذکور صادر 

 . ايران است شناسیرواننرخ هر کارگاه منطبق با مصوبات انجمن  -ب

 . ارزيابی انجام و به سازمان مرکزي ارسال شود، براي هر کارگاه -ج

 فته از زمانبايد ظرف دو ه هاکارگاهدر  کنندگانشرکتد و فهرست اسامی شومیتوسط انجمن صادر  هاکارگاهکليه گواهی -3

 . نجمن ارسال شودبرگزاري براي ا

هاي منظور هزينههها را به عنوان باالسري و بدر آموزش کنندگانشرکتنام درصد از کل مبلغ دريافت شده از ثبت 10ها شعبه-4

 . ايران واريز نمايند شناسیروانپستی بايد به حساب انجمن 

 . است مديره مرکزي مجاز هيئتکتبی از استفاده از نام و لوگوي انجمن براي هرگونه فعاليت فقط با کسب مجوز -5

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

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

 . شتن حق رأي مجاز استشرکت بازرس در جلسات شوراي اجرايی شعبه بدون دا-8

 . انجمن رسيد ۀمدير هيئتبه تصويب  2/12/1395زير بند در تاريخ  3بند و  9اين دستورالعمل در -9

 

 نتایج اولیه انتخابات شعبه استان لرستان -2-9-4

س شهيد قاسم رانصورت حضوري در سالن کنفبه 1400بهمن 5انتخابات شعبه استان لرستان بر اساس فراخوان قبلی، روز سه شنبه 

 :دشويه میير ارازسليمانی سازمان بهزيستی استان لرستان با مشارکت اعضاي پيوسته برگزار شد. نتايج حاصل به ترتيب آرا، در 

 (آراء ترتیب )به لرستان استان شورای داوطلبان آرای

 آقاي وحيد بهاروند 

 آقاي دکتر کورش امرايی 

mailto:danesheravan@gmail.comپست
mailto:danesheravan@gmail.com
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 آقاي کيانوش بيرانوند 

 وسوي ندروند خانم فاطمه م

 خانم دکتر ناهيد زينی حسنوند 

 خانم فاطمه اسماعيلی کيا 

 لرستان استان شورای بازرس داوطلبان آرای

 خانم مهناز ميرچناري 

 آقاي محمود فرزاد 

 :شايان ذکر است

خاب ن بازرس انته عنوابل، از داوطلبان شوراي استان، پنج نفر اول به عنوان عضو شوراي اجراي شعبه و از داوطلبان بازرس، نفر او -

 .شوندمی

ساس ايت شعبه بر كام، فعالمديره رسميت يافته و بعد از انتخابات داخلی زير نظر مسئول شعب و صدور اح هياتييد أانتخابات بعد از ت -

 .شد خواهد آغاز رسما ايران، شناسیرواننامۀ شعب انجمن آيين

 شناسیرواندانشكده علوم انسانی، گروه  ،نشگاه لرستاندا ،جاده تهران 5کيلومتر  ،خرم آبادآدرس:  

 نتایج اولیه انتخابات شعبه استان البرز -3-9-4

رم گوگلی برگزار شد. فبه صورت الكترونيكی از طريق  1400بهمن 17انتخابات شعبه استان البرز بر اساس فراخوان قبلی، روز يكشنبه 

 :شودنتايج حاصل به ترتيب آرا، در زير ارايه می 

 (آراء ترتیب )به البرز استان شورای داوطلبان آرای

 آقاي دکتربيوک تاجري 

 خانم دکتر زهرا دستمردي 

 آقاي اسماعيل عسگري 

 آقاي داوود فتحی سعدي 

 آقاي مهرداد فيض الهی 

 خانم هديه باباخان زاده 

 خانم سيده نوشين قريشی 

 آقاي حجت خزايی 

 خانم مژگان علی شيري 

 سعيدي آقاي حامد 

 البرز استان شورای بازرس داوطلبان آرای

 خانم فاطمه ترکمان 
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 خانم فاطمه فروهر 

 آقاي فريدون باقري خاتون 

 

 :شايان ذکر است

تخاب رس انزبه عنوان با از داوطلبان شوراي استان، پنج نفر اول به عنوان عضو شوراي اجراي شعبه و از داوطلبان بازرس، نفر اول، -

 .شوندمی

ساس ايت شعبه بر كام، فعالمديره رسميت يافته و بعد از انتخابات داخلی زير نظر مسئول شعب و صدور اح هياتييد أنتخابات بعد از تا -

 .خواهد شد آغاز ارسم ايران، شناسیرواننامۀ شعب انجمن آيين

 147واحد  ،10طبقه ،برج آموت ،چهار راه طالقانی ،کرجآدرس: 

 Iranpaalborz@gmail.comايميل: 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 

 

 

 و مشاوران شناساندیدار نوروزی روان-1-5

 20/30، ساعت 1401فروردين  25پنجشنبه  ��

شناسی ايران، مسئولين ن روانهاي متنوع فرحبخش، همراه با سخنرانی کوتاه رئيس انجمبرنامه ��

شناسی و هاي علمی روانهاي کوتاه نوروزي روساي انجمنخانۀ انديشمندان علوم انسانی و پيام

 مشاوره

 پخش  از طريق لينک زير )ورود با گزينه ميهمان(:��

https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/psychology 
 اينستاگرامی خانۀ انديشمندان علوم انسانی  ۀو صفح

https://www.instagram.com/iranianhht.ir  
 

 

 رسانی مشارکت نماييد.لطفا در اطالع��

@iranianhht 
@iranpsyasso 

 
 
 

 
 

 شناسيروان ۀهای خبری حرفاخبار و گزارش -5
 

 

 
 

 

mailto:Iranpaalborz@gmail.com
https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/psychology
https://www.instagram.com/iranianhht.ir
mailto:@iranianhht
mailto:@iranpsyasso
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

  اسالمي ایران یو مشاوره جمهور شناسيروانالعاده سازمان نظام آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق -2-5

 و مشاوره جمهوري اسالمی ايران شناسیروانقانون تشكيل سازمان نظام  12و  6به استناد مواد 

و با عنايت به  9/2/82مجلس شوراي اسالمی و مويد شوراي محترم نگهبان مورخ  27/1/82مصوب 

و مشاوره جمهوري اسالمی ايران با بيست ماه  شناسیرواناينكه انتخابات سراسري سازمان نظام 

تعدادي لذا حسب درخواست خير هنوز برگزار نشده و بارها تاريخ انتخابات اعالم و لغو گرديده است، أت

  قانون تشكيل سازمان، 14(، وفق ماده 4/12/1400حقيقی و حقوقی سازمان )موضوع نامه  از اعضاي

 :ی نمايدم اعالم زير شرح به مكان و زمان و جلسه دستور با را العادهفوق عمومی مجمع برگزاري

 شوراي انحالل عادي، عمومی مجمع نخست جلسه مصوبات اجرايدستور جلسه: پيگيري  -1

 هيئت و مرکزي شوراي دوره پنجمين انتخابات برگزاري و نظارت مرکزي هيئت تعيين مرکزي،

  انتخابات نامهآيين تصويب نيز و بازرسان

 صبح 11:30تا  9، ساعت 1401ام فروردين ماه سال  25زمان مجمع: پنجشنبه  (-2

 بقهسپند ط کوچهمكان برگزاري: تهران، خ کريم خان زند، خ استاد نجات الهی، نبش  (-3

  هفتم دانشگاه پيام نور

  

 :نكات مهم

 مجمع در توانندمی هستند ايران اسالمی جمهوري مشاوره و شناسیروان نظام سازمان تنها افرادي که داراي شماره نظام از -1

 .کنند شرکت

ت ملی را صل کارازمان و ابه دليل اهميت احراز هويت و احراز عضويت جهت شرکت در مجمع، افراد بايد اصل کارت عضويت س -2

 .به همراه داشته باشند
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 
 

 

 1شمسي 14شناسي جدید در ایران قرن روان -1-6

 انوشیروان رضایي

 شناسی کانديداي دکتري تخصصی روان

 

نخستين – 3يیگرا، زمانی که ساخت2آزمايشگاه وونت تأسيسسال بعد از  43ميالدي است،  1922شمسی مصادف با سال  14شروع قرن 

هاي ويليام آمريكايی ملهم از ديدگاه 5با ضربات کارکردگرايی -هاي وونت پديد آورده بوداز ديدگاه 4که تيچنر شناسیروانمكتب رسمی 

از  12و کهلر 11،کافكا10از يک طرف و سردمداران مكتب گشتالت از آلمان: ورتايمر 9و جان ديويی 8جان مكين کتل ،7استانلی هال ،6جميز

هايش در فيزيولوژي اعصاب گذشته و وي پير بابت پژوهش 13سال از اعطاي  جايزه نوبل به پاولف 18ف ديگر کامال از پا درآمده است. طر

 به اوج رسيده حيوانات يادگيري درباره 14ثرندايک لی ادوارد سازي کالسيک متمرکز نموده است. پژوهشبر شرطی اًتحقيقاتش را اختصاص

دارد و  سال 18 تنها -رفتارگرا شناسروان نفوذترين پر-16سالگی است. اگرچه اسكينر 10در آستانه  15يی واتسنو بيانيه رفتارگرا

هاي سراسر آمريكا چاپ با رويكرد رفتارگرايی در روزنامه شناسیروانستون اندرزهاي  نورفتارگرايان بطور کلی در آغاز راه هستند ولی

                   
تربيتی و...پرهيز نموده علوم پزشكی،روان هاي نزديک و وابسته مثل مشاوره،ها و رشته شناسی تمرکز کرده و از پرداختن به زمينهبر روان به داليل روشن اين نوشتار صرفا1ً

 است.
2 Wilhelm Wundt 
3 structuralism 
4 E.B.Titchener 
5 functionnalism 
6 William James 
7 Granville Stanley Hall 

8 James Mckeen Cattell 

9 John Dewey 

10 Max Wertheimer 

11 Kurt Kaffka 

12 Wolfgang Kohler 

13 Ivan Petrovitch Pavlov 

14 Edward Lee Thorndike 

15 John B Watson 

16 Burrhus Fredrick Skinner 

 های ویژهیادداشت -6
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

آيد نهضت رفتارگرايی در آمريكا در حال بر می 1929در  -شناسیرواننگار نخستين تاريخ- 1رينگشود و آنچنانكه از سخن پرفسور بومی

 من و فرامن( نظرياتش را تقريباً )نظام نهاد، دومين ديدگاه توپوگرافيک خود در مورد ساختار شخصيت ايهبا ار 2فرويد شكوفايی است.

هم چند  4و آدلر 3يونگ .ايی شناخته شده استکاوي در امريكا نظريهروان 1909در  کامل نموده و با توجه به ديدارش از دانشگاه کالرک

کاوي هنوز به يک موج عمومی تبديل نشده است و البته روان سالی است که از فرويد جدا شده مكاتب مستقل خود را عرضه کرده اند.

و  5)شولتز رويكرد شناختی هم هنوز خبري نيستوجودي و -ايانهگراز رويكرد انسان اند.هاي تحليلی امروزي پديدار نشدهخرده مكتب

  (.6،2009؛ هرگنهان1374؛ بورينگ،1370شولتز،

آزمايی با جنبش روان ايی را به نمايش گذاشته است.انداز اميدوارکنندهکاربردي هم گرچه در آغاز راه است ولی چشم شناسیروان   

 1916كردهاي عالی ذهن مثل حافظه، درک و استدالل وارد مرحله جديدي شده و از براي سنجش عمل 1905از  7آزمون هوش بينه

 هاي هوشی امروزي است.بينه عرضه نموده که پايه آزمون-نسخه به روز شده و استانداردي از اين آزمون با نام استنفورد 8لويس ترمن

در -مشهورترين آزمون فرافكن-آزمون لكه جوهر رورشاخ  و 1917از  -نخستين آزمون هوش گروهی -آزمون آلفا و بتاي ارتش آمريكا

مبدع -شرکت اسكات و جميز مک کين کتل 1919در  -صنعتی شناسیروانمعروف به پدر -9اند. والتر اسكاتعرضه گرديده 1921

 تأسيساز  اند.ود آوردهدر عرصه تجارت و صنعت بوج شناسیروانرا براي ارائه خدمات  شناسیروانبنگاه  1921در  -آزمون روانیواژه

مرکزي که بيشتر به کودکان داراي اختالل يادگيري –بالينی  شناسیروان بنيانگذار 10درمانی توسط اليتنر ويتمرنخستين کلنيک روان

جنبش بهداشت روانی  گذرد،سال می 13 11نخستين مرکز راهنمايی کودک توسط هيلی تأسيسسال و از  26 -کردخدمات ارائه می

بالينی خود  شناسیروانبخش  1909ش گذشته از تأسيسسال از  30آمريكا که  شناسیروانشروع شده و انجمن  1908از  12بيرزتوسط 

درمانی در اختيار شناس بوده است با اين حال هنوز روانروان 2000را داير نموده است.جنگ جهانی اول عرصه به کارگيري بيش از 

در  13سال مانده تا مري کاور جونز 2کنند و ثر از نظرات فرويد تبعيت میأهاي روان تحليلگري متيدگاهاز د پزشكان است که عمدتاًروان

                   
1 Boring 

2 Sigmund Freud 

3 Carl Jung 

4 Alfred Adler 

5 Schultz 

6 Hergenhahn 

7Alfred Binet  

8 LewisTerman 

9 Wallter Dill Scott 

10 Lightner Witmer 
11 William Healey 

12 Gliford Beers 

13 Mary Cover Jones 
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 ؛1370)شولتز و شولتز، زدايی ترس، اولين مثال بارز رفتار درمانی را به نمايش بگذاردنام پيتر، در شرطیهآزمايش مشهور خود با کودکی ب

 (1388 کرامر، ؛2005 ،1پالنت

شود که از مطالعه يک رشته علمی بنيادي شناخته می عنوانبه شمسی در سطح جهانی بيشتر 14در آغاز قرن  شناسیروان خالصه   

افی گی و قوام کلی پختشياري شروع شده اکنون به موضوع رفتار روي آورده و اگر چه نيمرخ کاربردي آن در حال ظهور و بروز است ووه

 هاست.تر از ساير زمينهبا کودکان و تعليم و تربيت ملوس انسانی کار ۀرا نيافته و در عرص

 

فاوت ضع بسيار متوقم خورده فرهنگی با گذشته کشور و تمدن رو به رشد اروپايی ر-اما در ايران که از اواخر دوره صفويه انقطاع علمی   

 هاي فرهنگی کهرکتحان جديد شده و ابتدا با ماندگی شديد خود از جهشمسی ايرانيان متوجه عقب 13از اوايل قرن  و نامناسب است.

به  ه نهايتاًکاجتماعی -هاي اعتراضی سياسیشمسی است و سپس با حرکت 1230دارالفنون توسط اميرکبير در  تأسيسنمود بارز آن 

يا  شمسی 1301و در آغاز قرن چهارده شمسی يعنی  ماندگی دارندمنجر شد سعی در رفع عقب 1285انقالب مشروطه سال 

 گذرد.ميالدي تقريبا يک سال از ظهور رضاخان ملقب به سردار سپه در عرصه سياسی کشور می1922

 در اين زمان است، هجديد ايران لقب گرفت شناسیروانگذار بنيان عنوانبهبه حق ( که امروزه 1274-1369) علی اکبر سياسی دکتر   

ل ايران مشغو ه و درکاره رها کردجنگ جهانی اول تحصيالتش را در پاريس نيمه علت وقايعهچند سالی است که با اخذ درجه ليسانس ب

« جوان نجمن ايرانا»کشور دست به تشكيل  ماندگیعقب رفع از يک سال پيش براي رالفنون بوده،اتدريس دروس مختلف علوم انسانی د

درسه علوم سياسی مبا پشتيبانی عالمه دهخدا در  1304است که اندکی بعد در  شناسیروانهمچنين به فكر ايجاد نخستين درس  زده،

را در برلين « وحپسيكولوژي علم ر»با عنوان  شناسیرواننخستين کتاب فارسی  1306( که در 1281-1318) محقق گرديد. تقی ارانی

 –ساله  17( 1283-1336) هوشيار همينطور است وضعيت محمد باقر سال بيشتر ندارد و تازه عازم آلمان شده است. 20منتشر کرد 

 لیمهدي جال پدياي فارسی( و)ويكی عازم اروپا شده است که شخصاً-آزمايش ايران شناسیروانسنجی و نخستين چهره مطرح روان

 است. وضع نشده« شناسیروان»هنوز حتی اصطالح سال دارد؛  14تنها  -دک و پرورشیکو شناسیروانکسوت پيش-(1365-1287)

سب و انتظامی منا وفاقد قواي نظامی  فاقد اداره ثبت اسناد و امالک، وضعيت عمومی پايتخت را فاقد شهرداري، (1387) سياسی   

سواد و زنان بی وم مردمهاي تنگ و خاکی توصيف کرده که در آن عمناها و خياببا کوچه فاقد وسايل نقليه عمومی جديد، سازمان يافته،

 اجتماعی و ،تاريخی ساير منابع هايی که درواقعيت هنگی مواجه با فشارهاي جامعه مردساالرند.فر-دور از هر گونه فعاليت اجتماعی

 سياسی ي ديگر دکترجا و... در 1388 ؛ فراستخواه،1376زيبا کالم، ؛1378 : آبراهميان،اند از جملهشده تأکيدييد و أسياسی نيز ت

 به النفسعلم درباره چهآن اين از پيش قرن نيم تا ابن سينا زمان از» گويد:یچنين م 14اوايل قرن  شناسیرواندر مورد وضعيت  (1355)

 زبان به که است داشته خواص از معدودي به اختصاص هم آن از اطالع و است بوده شفا هساد فن مبناي بر همه درآمده تحرير رشته

 «اند.بوده آشنا کافی قدر به عربی

انجمن »، «بنگاه حمايت از ديوانگان» تأسيسشمسی که زمان  1330ز زمان صفويه تا نيمه دهه پزشكی ا( درباره روان1373محرري )   

 بود نشينراه و ولگرد افراد و دعانويسان و نشينانجام و جادوگران دست در پزشكیروان» بعدي است چنين نوشته است:« بهداشت روانی

 که شد باعث وضعی چنين. بود گرديده نفسانی هايدرمان و تدابير جانشين ،دعانويسی و نشينیجام و طلسم و ليميا و سيما و کيميا و

                   
1 Plante 
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 و بلديه مأموران دست در آن اداره که شود تيمارستان نام به ايمخروبه نيمه هايساختمان به منحصر درمانیروان و پزشكیروان بعدها

 «.است بوده ناآگاه طبيبی عهده بر آن سرپرستی

 (.1370 معنوي، و بهرامی ؛1373 محرري،) خواندمی بشريت ن روانی در ايران را ننگاوضع بيمار 1333 رد هلندي کورس پرفسور   

 بديهی است وضع در اوايل قرن بهتر از اين نباشد.

 با وجود مشكالت اي داشته است و امروزهشمسی پيشرفت قابل مالحظه 14ايران طی قرن  شناسیروانبار، سفأاين شرايط ت رغمبه   

 داراي ،امعهجازهاي از روند دانش جهانی به دور نبوده و ضمن برخورداري از پتانسيل الزم براي پاسخگويی به ني ،غيرقابل انكار

يشبرد اين رشته و پايی و مصمم به مقيد به اخالق حرفه دنيا، هاي علمیگرانی مسلط به آخرين پيشرفتمدرسان و درمان پژوهشگران،

 .استحرفه در کشور 

مراحل  اخير و طی اجتماعی و فرهنگی قرن ها مرهون تالش مردان و زنان بسياري است که  در بستر تغييرات سياسی،اين پيشرفت   

 مرحله مورد بررسی و تبيين قرار داد.  5توان در در يک نگاه کلی اين روند را می چندي حاصل شده است.

 گشايیراه يا ينآغاز دوره ،(1304-1342)شناسی روان گروه اولين أسيست تا شناسیروان درس نخستين تدريس از اول دوره-  -1

 دوره تلفيق/

 گسترش يا اراستقر دوره ،(1342-1356) اسالمی انقالب شروع تا تهران دانشگاه شناسیروان گروه تأسيس از دوم دوره- -2

 سازمانی/دوره ترجمه يا انتقال

 دوره جستجوي مشروعيت / بحران دوره ،(1356-1361) اسالمی انقالب با مقارن سوم دوره- -3

 يا كوفايی سازمانیش دوره ،(1361 -1382و مشاوره ) شناسیروانسازمان نظام  تأسيسها تا از بازگشايی دانشگاه چهارم دوره- -4

 انفجاري/دوره جستجوي هويت  گسترش

 دوره غلبه درمانگري /دوره عملگرايی ،تاکنون( 1382دوره پنجم ) -5

 

 دوره اول -

بب سد چرا که به نامي« گشايیآغازين يا راه»جديد در ايران را از حيث سازمانی بايد دوره  شناسیرواندوره از مراحل پديدآيی  نخستين

ه جايگزين کديگري  يا هر عنوان شناسیروانماندگی از تحوالت جهانی چيزي به نام فرهنگی با گذشته از يک سو و عقب-انقطاع علمی

 ارات نظري و عملی مربوط به آن در جامعه باشد وجود ندارد.اين رشته علمی و انتظ

 ساله عبارتند از: 40مهمترين رويدادهاي اين دوره تقريبا 

 دهخدا توسط علی اکبر سياسی در مدرسه علوم سياسی با حمايت و پشتيبانی عالمه شناسیروانتدريس نخستين درس   1304

ال بعد به س 6يا  5ه ک« روح علمپسيكولوژي »ارسی توسط تقی ارانی در برلين با عنوان به زبان ف شناسیروانچاپ نخستين کتاب  1306

 شناسیروان ا عمومیچندانی در روند رشد آکادميک ي لف جزو آثار ممنوعه بود و اثرؤگرايانه معلت گرايشات چپهايران رسيد ولی ب

 نداشت.

ژه طبق برخی ( البته وضع اين وا1371الزمانی،)صاحب ک محمد حجازيدر عنوان کتاب کوچ« شناسیروان»استفاده از واژه  1308

 (1355 )سياسی، ابتكار دکتر سياسی است ،شواهد
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ی صديق سط دکتر عيستو« از لحاظ تربيت شناسیروان»تربيتی و تعبيه درس رشته تعليم و تربيت يا همان فلسفه و علوم تأسيس  1311

هده رس نيز بر عددريس اين ت عالی تغيير نام داد.ي راسهمين اثنا به دانش در را بر عهده داشت و اعلم در دارالمعلمين عالی که رياستش

 دکتر سياسی است.

بيتی در ستاد علوم تراادوات اوليه توسط دکتر اسداهلل بيژن  :شناسیرواننخستين آزمايشگاه  تأسيستمهيد مقدمات و  1316الي  1312

ا سفارش دکتر سياسی ب 1314دانشگاه تهران و پيوستن دانشسرا به آن، در سال  تأسيسپس از  شد. عالی تهيه در دانشسراي 1312سال 

کتر هوشيار واگذار دعملی به  شناسیروانکرسی  آزمايشگاه طی مراسم رسمی افتتاح گرديد.1316در  لوازم بيشتري خريداري و نهايتاً

ذشت دکتر هوشيار به مصطفی نجاحی که پس از تكميل تحصيالت و درگ 1318شد و تصدي آزمايشگاه ابتدا به حبيب اهلل صحيحی و از 

 تجربی را در اختيار گرفت. شناسیروانکرسی 

نها تدريس در آ شناسیروانهاي اين دانشگاه از جمله مراکزي که عنوان دانشكدههدانشگاه تهران و الحاق مدارس عالی ب تأسيس 1313

ق و علوم عنوان دانشكده حقوهمدرسه علوم سياسی ب عنوان دانشكده ادبيات و دانشكده علوم،هب عالی دانشسراي شد.شده بود يا می

 داشكده پزشكی عنوانبهمدرسه عالی طب  سياسی،

ا يعملی  شناسیروان»دکتر علی اکبر سياسی؛ « از لحاظ تربيت شناسیروان»، شناسیروانهاي آکادميک انتشار نخستين کتاب 1317

 دکتر محمد باقر هوشيار« سنجش هوش

 ياسی بود،عمومی از ابتدا در اختيار دکتر س شناسیروان: کرسی شناسیروانپديد آمدن شعب و دروس مختلف  1339الي  1314

 عدا به دکتر نجاحی واگذارايجاد و ابتدا به دکتر هوشيار و ب 1314تجربی تغيير نام يافت در  شناسیروانبه  عملی که بعداً شناسیروان

 1335مرضی  شناسیروان رسميت يافت و استاد آن دکتر مهدي جاللی بود. 1319پرورشی از  شناسیروانکودک و  شناسیروان گرديد.

 اردانبا دکتر عليمحمد ک1337اجتماعی  شناسیرواندرس اختياري با تدريس دکتر پروين بيرجندي شروع شد، و  عنوانبه

ان رياست دکتر محمود نفر دانشجو در زم 14عالی با پذيرش  تربيتی در دانشسرايو علوم شناسیروانساله رشته  3ايجاد ليسانس  1339

 (1388دي  17ارتباط شفاهی  )نوري، انددانسته شناسیروانصناعی که برخی آن را نخستين گروه 
 

 فروغ مانند تیمجال در شناختیروان و يتیترب مقاالت اند عبارتند از: نشروستهپيعمومی به وقوع  ۀساير تحوالت اين دوره که در عرص

 شپيداي هدايت، صادق ارآث مثالً داستانی ادبيات به شناسیروان رسوخ...  و روانی بهداشت امروز، معلم فردا، سپيده سخن، تربيت،

 هاشم احمد، بنی راهيماب نوري، خواجه ابراهيم ، الزمانی صاحب ناصرالدين ، حجاي محمد آثار مثل شناسیروان فهم هعامّ هايکتاب

 راديويی هايبرنامه و هانشست و هاسخنرانی چنينهم ، اندشده تأليف روانكاوي رويكرد با اغلب که ديگران و ستاري جالل رضی،

ظر نکه به  (1371 ، الزمانی صاحب) شدمی پخش ايران راديو در 1337از که الزمانی صاحب ناصرالدين دکتر راديويی برنامه مثل

 باشند. هايفا کرد شناسیروانثير چندانی در روند رشد أرسد تنمی

 رغمهعلم جديد با فرهنگ سنتی در نظر گرفت چرا که ب «تلفيق»توان دوره تالش اساتيد براي اما از نظر فكري اين دوره را می   

رو دارند و در ذهن و ضمير خود جامعه اهل فرهنگ آثار و سوابق تمدنی کشور را کمابيش پيش ماندگیعقب و فرهنگی انقطاع

با نوشتن ( »1372) سياسی است که به قول براهنی سردمدار اين جريان فكري دکتر علی اکبر نمايند.دلبستگی به آنها را حس می

ه پل تربيت[ در واقع بر انقطاع فرهنگی که از دوره صفويه تا پايان قاجار حاکم شد لحاظ از النفسعلم يا شناسیرواناين کتاب]

سينا و تطبيق آن با ابن النفسعلم جنايی، شناسیروان هاي دکتر سياسی از جمله هوش و خرد،ديگر کتاب استواري زده است.
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وقفه دکتر سياسی در راه بومی کردن هاي شخصيت نيز نمايشگر همان تالش بیپرورشی، و نظريه شناسیروان جديد، شناسیروان

يعنی دکتر محمد باقر هوشيار و دکتر مهدي جاللی نيز کم  1ثر ديگرؤهاي مشخصيت« فارسی است. جديد در زبان شناسیروانعلم 

ليفی هستند و نه ترجمه؛ البته اين طبيعی است چرا که با أت هانوشتهاند لذا در اين دوره اغلب و بيش همين راه را در پيش گرفته

هاي را در تعامل با ساير تمدن شناسیروانلب رويكردهاي امروزي غفلسفی اتوان دريافت تمدن کهن ايرانی مبانی اندکی مطالعه می

 خود پروانده است. دل البته با اقتضائات فرهنگی و جغرافيايی مردمان ساکن در آن و به زبان رايج روزگاران مختلف در -بشري 

ري تبحّ، پزشكان مز اسالمادر دوره بعد  ناخت دارند،روشنی بر خردگرايی و اهميت ش تأکيدمانده از ايران باستان آثار باقی مثالً  

هاي ي از درمانهاي مشهورحكايت ايی بر مبانی فيزيولوژيک فرايندهاي روانی و عملكرد مغز دارند،ويژه تأکيدسينا چون رازي و ابن

باحث مقل است( در ثنوي ندوه که در م)مثل درمان کنيزک عاشق مبتال به ان سينا وجود داردمشابه رفتار درمانی امروزي در آثار ابن

نی اشارات روش غزالی وآيد اغلب فالسفه و انديشمندان مثل ابن مسكويه اخالقی آنجا که صحبت از شهوات و اميال نفس به ميان می

ی رويكردهاي ه با مبانکالخره عرفا و ادبا سخنان نغز فراوانی دارند او ب (1385، نجاتی)دارند به آنچه در روانكاوي مطرح است 

هاي کهن مدنت ۀر هماختصاص به فرهنگ و تمدن ايرانی ندارد بلكه د وجودي و انسانگرا نزديک بلكه يكسانند. البته اين صرفاً

د با غرور ا نبايها و جغرافياي مختلف، لذهاي بشري است در بستر فرهنگاشتراک فكري تمدن ۀخورد که نشانکمابيش به چشم می

 ايجاد نماييم. شناسیرواناين گذشته مانعی در راه کسب درست مبانی علوم جديد من جمله مورد نسبت به بی

 دوره دوم -

 توان دورهازمانی میشود به لحاظ ستا انقالب اسالمی را شامل می 40جديد در ايران را که از اوايل دهه  شناسیرواندوره دوم 

 چهارم و سوم هايامهبرن با به شمار آورد. آغاز اين دوره همزمان «تقالترجمه و ان»و به لحاظ فكري دوره « گسترش و استقرار»

 در که طوري به(  1388 فراستخواه،)  است دولتی افزون روز مدرنيزاسيون و عالی آموزش یکمّ رشد دوره توسعه اقتصادي کشور،

 هنر و فرهنگ و عالی ات ابتدايی از تربيت و تعليم متولی پرورش و آموزش خانه وزارت دو به فرهنگ وزارت( 1343) دهه اين ابتداي

 خانه وزارت هب خود پرورش و آموزش وزارت عاليه تعليمات بخش( 1347) انتها در و شودمی تبديل فرهنگی مسائل ساير متولی

 داليل از يكی حداقل که هادانشگاه درونی تحوالت با است همزمان تحوالت اين( همان) يابدمی ارتقاء عالی آموزش و علوم مستقل

. است انشگاهید مدارج طی روند تسريع جهت در کسوتپيش اساتيد و جوان اساتيد بين نظر اختالف و رقابت به دادن پايان آن

 (1371 منصور، دادستان،)

 تشكيل به فموظ دانشكده و حذف استادي هايکرسی شد، تبديل( ترمی) سالینيم به سالی نظام 1341 سال از ترتيب بدين   

 آموزشی هگرو نه 8/5/1342 تاريخ در تهران دانشگاه ادبيات دانشكده .(1350 اردکانی، محبوبی)  گرديدند( آموزشی گروه) دپارتمان

 به مربوط تحوالت رساي و گروه اين تكوين روند .(1374 ايروانی،) است شناسیروان گروه آنها جمله از که رسانيد تصويب به را

 : است ذيل شرح به شناسیروان

 

 

 

                   
 اصلی هايقدم دوم دوره و دوره اين طی که پاريس روان دانشگاه و سياسی علوم مدرسه کرده تحصيل تهران متولد است سياسی دکتر دوره اين ثرؤم شخصيت ترديد بی 1

 (1390 زمانی، و رضايی) برداشت را ايران سیاشنروان بنيانگذاري
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 مطالعات همؤسس از الگوبرداري با) 1341 بهمن در«  تربيتیعلوم و شناسیروان تحقيقات و مطالعات مؤسسه» تأسيس 1341

 دکتر مقام مقائ ضمناً که است جاللی دکتر مؤسسه رئيس نخستين ارشد کارشناسی تراز در رشته اين تدريس براي( اجتماعی

 را شناسیروان ؤسسهم مديريت( 40 دهه اواخر) صناعی محمود دکتر جاللی دکتر از بعد. است دهبو نيز شناسیروانگروه  در سياسی

. است داشته دهعه بر اسالمی انقالب تا را سمت اين نصفت مرتضی دکتر لندن به ايشان مهاجرت از بعد و.  گيردمی عهده بر

 ( 1376 ،روءوف)

تادي حذف و دنبال تغييرات در شرف وقوع مقرر شد کرسی اسهب 1341ال دانشگاه تهران: درس شناسیروانتشكيل گروه  1342

 گروه آموزشی 9 دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 1342لذا در مرداد  ها شود.سالی جايگزين نظام سالی در دانشگاهنظام نيم

را تحت   شناسیوانرسسه ؤناسی ارشد مدانشجويان کارش را مصوب نمود که در آن سال صرفاً شناسیروان)دپارتمان( از جمله گروه 

 ش نمود. نخستيننفر پذير 30را به تعداد  شناسیرواننخستين گروه دانشجويان دوره کارشناسی  1343آموزش داشت و سال بعد 

 دکتر به انقالب از قبل هايسال آخرين در و راسخ ، شاملو ، جاللی به سياسی از بعد گروه مديريت است سياسی دکتر گروه رئيس

 شد. واگذار گيالنی

 اواخر. شد حطر سياسی دکتر ابتكار به 1344 سال در بار نخستين انجمن تأسيس ايران: بحث شناسیروانانجمن  تأسيس 1347

 جاللی کترد و صناعی دکتر رئيس، سياسی دکتر:  شدند انتخاب ذيل شرح به آن اعضاي و تشكيل موقت مديرههيئت سال همان

 و مؤسسات و هاروهگ ساير اساتيد و گرديد تهيه نامهاساس 1344 سال طی دبير، کاردان دکتر دار،خزانه نجاحی دکتر رئيس، نايب

 خسروپور، کترد هاشمی، ابراهيم دکتر احتشامی، طيبه دکتر محسنی، چهرهنيک دکتر رجايی، سيمين دکتر جمله از عالی مدارس

 ثبت به نجمنا 1346 آبان در. پيوستند جمع اين به مهندسی دکتر فكوري، دکتر ،هاشمی ابراهيم دکتر ،عظيمی سيروس دکتر

 شماره ، شناسیوانر مجله)  گرديد افتتاح زيبا هنرهاي دانشكده سالن در رسمی مراسم يک طی 1347 آبان 16 در سرانجام و رسيد

 .( 1349 آذر اول

 ادبيات، هايدانشكده مجالت و عمومی مجالت در شناختیروان مطالب : اگرچهشناسیرواننخستين  مجله  انتشار 1349

 رفتمی شمار به نيز شناسیروان انجمن ارگان ضمناً که شناسیروان مجله نخستين اما شدمی منعكس پزشكی بعضاً و تربيتیعلوم

 ادامه 1358 سال تا که نمود انتشار به شروع انجمن اعضاي همكاري و هاشمی دکتر سردبيري سياسی، دکتر همت به 1349 آذر در

 .(1377 ، رضايی) گرديد منتشر آن از شماره چند و بيست حدود و داشت

 جامعه ختلفم شئون در شناسیروان کاربرد»  عنوان با ايران: اين سمينار شناسیروان انجمن سمينار تشكيل نخستين 1354

 تهران انشگاهد مرکزي کتابخانه سالن در اعضا گسترده شرکت با 1354 دي 11 و 10،9 در تالش سال دو از پس«  امروز متحول

 ايراد مختلف هايحوزه در شناسیروان کاربرد مورد در سخنرانی 20 آن طی و بود هاشمی ابراهيم دکتر سمينار دبير. گرديد برگزار

 .( 1355 ، 15 و 14 هايشماره شناسیروان مجله) گرديد

 ديگر و تهران عالی آموزش مراکز در هارشته اين گسترش و اسیشنروان در مختلف هايرشته تأسيس 1357الي  1343

؛ دانشكده ادبيات و 1345؛ مدرسه عالی پارس 1344ات دانشگاه اصفهان يدانشكده ادب ؛1343ها: مدرسه عالی دختران شهرستان

دبيات و علوم انسانی دانشگاه تبريز ؛ دانشكده ا1346؛ دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شيراز 1346انسانی دانشگاه ملی علوم

؛ شناسیروانکارشناسی  1352؛ دانشكده علوم تربيتی دانشگاه جندي شاپور 1348؛ دانشكده علوم تربيتی دانشگاه تهران 1347
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ه ؛ دانشكده تحصيالت تكميلی دانشگاو علوم تربيتی شناسیروانکارشناسی  1350دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه مشهد 

 شناسیروانارشد کارشناسی 1353؛ دانشكده علوم تربيتی دانشگاه تهران و علوم تربيتی شناسیروانکارشناسی ارشد  1349شيراز 

؛ دانشكده علوم تربيتی دانشگاه جندي شاپور بالينی شناسیروانکارشناسی ارشد  1354؛ دانشكده پزشكی دانشگاه تهران تربيتی

 سازمانی-صنعتی اسیشنروانکارشناسی ارشد  1356

 

درنيستی مات شبه در سطح کشور حداقل در نظام آموزش عالی تثبيت گرديد ليكن اقدام شناسیروانبا اين گسترش سازمانی استقرار 

امر  قه متوليانعدم عال بر بودن نوسازي فرهنگی اصيل و ريشه دار، ودشواري و زمان که هر روز جامعه را از فرهنگ سنتی دور می کرد،

 شناسیوانرو  النفسعلم، در تلفيق دکتر سياسی و برخی اساتيد همراه ت، شرايطی ايجاد نمود که کوششبه پيوند مدرنيته با سنّ

وره غالب اين د به جريان شناسیروانکاست علم  کم و پاسخگوي نيازها و مطالبات جامعه و نظام دانشگاهی نباشد لذا ترجمه و انتقال بی

ه جاي ب 1342ال ترجمه دکتر محمود صناعی از س« نرمان ل مان شناسیرواناصول »اد بارز آن جايگزينی کتاب تبديل گرديد که نم

اک که پس از ( است ؛متولد ار1298-1364) لذا شخصيت برجسته اين دوره دکتر محمود صناعی دکتر سياسی است. النفسعلمکتاب 

 د و مصدر خدماتدر ايران بو 1348 تا 1334هاي لندن پرداخت و بين سال تحصيل در دانشگاه تهران به ادامه تحصيل در دانشگاه

الوه بر ع و... شناسیروانسسه ؤسس و رئيس مؤعضو م عالی،گرديد مثل رياست دانشسراي شناسیروانفرهنگی مهمی از جمله در زمينه 

 ذراندن دورهگان با دانشگاه تهر تأسيسی که بعد از شوند يعنی کسانشناسان ايران وارد عرصه مینسل دوم روان ،ايشان در اين زمان

هاي مختلف هب و رشتشع تأسيساين گروه پيشروان  هاي خارج از کشور شدند.ليسانس در اين دانشگاه يا با مدرک ديپلم راهی دانشگاه

هاي بعدي تقيم نسليم يا غير مسو مربی و معلم مستق شناسیروانلفان نخستين کتب و مقاالت ؤم هاي مختلف،در دانشگاه شناسیروان

 ور،منص ومن،ه کاردان، مهريار، شريعتمداري، نصفت، صناعی، شناسان کشور هستند. از جمله مشهورترين اين گروه نجاحی،روان

 ،تچین، گنجی ،ساعشكرک زمانی، سرمد، محسنی، رضويه، مهندسی، بازرگان، نوع پرست، قاسم زاده، براهنی، شاملو، راسخ، دادستان،

 هستند. و.... سيف،

 دوره سوم -

الت ناشی از انقالب اسالمی مرتبط گذاري شد با تحوّنام« جستجوي مشروعيت»يا دوره « بحران»که با عنوان دوره  شناسیرواندوره سوم 

 در چندانی عمق و گسترش که فرهنگی و علمی هايفعاليت از بسياري 1356 سال در اسالمی انقالب به مربوط جريانات شروع است. با

 نشد مستثنی قاعده اين از بود راه آغاز در که نيز شناسیروان. گراييدند سستی به شده خارج مقامات و مردم توجه مدار از نداشتند جامعه

 براي فرهنگی انقالب ستاد و تعطيل هادانشگاه 59 خرداد از سياسی هايآرامی نا علت به فضايی چنين در. گرديد متحمل را لطماتی و

هاي شغلی و زدند از جمله رقابتهاي چندي به اين امر دامن میليک بايد توجه داشت که زمينه شد. تشكيل اهدانشگاه امور اصالح

هاي نزديک به انقالب که به مرور وجه سياسی هم پيدا بين برخی از دانشجويان و اساتيد در سال و بعضاً شناسیروانشخصی بين اساتيد 

هاي علوم انسانی از جمله عملكرد نظام سياسی در سايه تئوري گرييهتوجی برخی اساتيد به سران نظام سياسی، نزديك کرده بود،

در  شناسیروانعدم توفيق  شود،هايی راجع به مسائل جنسی که جزو تابوهاي مذهبی محسوب میمطرح بودن تئوري ،شناسیروان

 ؛شناسیرواننيازهاي جامعه در اين زمينه و نوعی ابتذال در برداشت عاميانه از گويی گسترده به عجين شدن با فرهنگ سنتی و پاسخ

ها برسر غير ضروري بودن يا نامشروع بودن بدين ترتيب پرونده اساتيد از سوي دانشجويان انقالبی بيرون کشيده شد و جار و جنجال

شسته و تعداد بيشتري مهاجرت نمودند. نشريه دانشگاه انقالب اي بازنعده يكی دو نفر از اساتيد اعدام شدند، شروع شد. شناسیروان

پزشكان نسبت به بيماران روانی سخن شناسان و روانموجود و تمايالت مرضی روان شناسیروانارگان جهاد دانشگاهی از مبانی کفر در 
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)سروش،  بود شناسیروانم انسانی از جمله ( و در ستاد انقالب فرهنگی صحبت از حذف يا اسالمی کردن علو1377)رضايی، به ميان آورد

 .(1390به نقل از رضايی و زمانی،

بر است و ار و زمانگذاري يا تغيير يک رشته دشواز يک سو با فروکش کردن تب اوليه و روشن شدن اين موضوع که پايه" نهايتاً   

هايی ها تعديلشگاهيی داني ديگر فشار اجتماعی براي بازگشاصورت مستقيم مغايرتی با دين ندارد و از سوهبسياري از مطالب هم حداقل ب

-162 سال ايی از اساتيد درهبا تغييراتی در برنامه درسی و پاکسازي عد هادانشگاه بازگشايی به منجر در ديدگاه انقالبيون ظهور کرد که

 .  گرديد 1361

 دوره چهارم -

يابد از حيث اوم میتد 1380هاي دهه ها بعد از انقالب فرهنگی شروع و تا نيمهگاهايران که از بازگشايی دانش شناسیروانچهارمين دوره 

 كيلتش نيمه دو زا دوران رود. اينبه شمار می« جوي هويتتدوره جس»از جهت فكري  و« شكوفايی يا گسترش انفجاري»سازمانی عرصه 

. گرديد فراهم شناسیروان گسترش براي سازمانی و اجتماعی كري،ف هايسازيزمينه که است عراق و ايران جنگ پايان تا اول نيمه شده،

 آمد در اجرا مرحله به گسترش اين بينی شدههاي پيشبرنامه که است جنگ از بعد دوران دوم نيمه

 مهمترين رويدادهاي مربوط به گسترش سازمانی عبارتند از:

 در را دکتري رهدو اولين و سال همان در را شناسیروان ارشد یکارشناس دوره نخستين که مدرس تربيت دانشگاه تأسيس – 62-1361

 (1370 مدرس، تربيت دانشگاه با آشنايی. )نمود اندازي راه 1366-67 سال

 مدرسه ايران، آزاد گاهدانش ، ابوريحان دانشگاه مثل عالی آموزش موسسه 11 از بيش تلفيق از طباطبايی عالمه دانشگاه تشكيل - 1362

 و نموده متمرکز را رسانمد و اساتيد از ايسابقهبی کشور که تعداد انسانی علوم دانشگاه بزرگترين عنوانبه و... و ميرانش پارس عالی

 (1375 طباطبايی، عالمه دانشگاه با آشنايی. )شد ديگر مراکز براي الگويی

-76 سال در مثال عنوانبه .شد موجب شناسینروا آموزش در را گسترش ترينسابقهاسالمی که بی ادزآ دانشگاه تأسيس - 62-1361

 دانشجويان آمار برابر سه تقريباً که بود نفر 15000 بر بالغ دانشگاه اين واحدهاي در شناسیروان مختلف شعب ،دانشجويان1375

 ،1376آزاد، دانشگاه) ودب ختاري آن تا 1341 سال از شناسیروان التحصيالنفارغ کل برابر نيم و يكی و سال همان در دولتی هايدانشگاه

 (.1377نقل از رضايی،

 پيام دانشگاه توسط اشتد اسالمی انقالب از قبل در ابوريحان دانشگاه در سوابقی که ايمكاتبه آموزش نور: پيام دانشگاه تأسيس -1366

گرديد  پشتوانهبی دارکم اعطاي ز نوعیسابطوريكه زمينه( 1377نقل از رضايی، 1374 ثنايی، و رئوفی) ابعاد بسيار گسترده اي يافت نور

 نماند.                                  کنار بر روند اين از نيز شناسیروان و

 

رش شعب و ها و گستانجمن تأسيسمجامع علمی،  اين تحوالت سازمانی در آموزش عالی به همراه گسترش نشر و انتشار کتب و مقاالت،

ت تنها ر نيسر ميسّن مختصترين آنها در ايي کشور به حدي بوده است که پرداختن نه به همه آنها حتی به مهمهاها در اکثر دانشگاهرشته

 شمريم. هايی را که مهم هستند برمیبرخی از اولين

ر هم د بالينی و استثنايی آن سه گرايش عمومی، ها صرفاًها اگر چه پس از بازگشايی دانشگاهو رشته شعب گسترش زمينه در -

آزمايشی ساير شعب معروف  شناسیروانهاي بنيادي مثل به جز برخی از زمينه 1380حد کارشناسی مصوب گرديد. تا دهه 
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علوم شناختی و...دوره کارشناسی  سازمانی،-صنعتی مشاوره، شخصيت، تربيتی، استثنايی، مثل بالينی، سالمت، شناسیروان

 تلف داير نمودند.هاي مخدر دانشگاه ارشد و حتی دکتري خود را

 نياز از معرفیاند که بیايجاد شده شناسیروانچاپ کتب در همه زمينه ها چنان گسترشی دارد که مراکز ويژه براي نشر کتب  -

وند خريبی در ره اثر تآثار زرد هستند ک پسند و بعضاًههاي عامّهستند نكته قابل توجه در اين زمينه يكی گستردگی چاپ کتاب

راهنی و ترجمه ب «هيگارد شناسیروانزمينه »ديگري اقبال عمومی جامعه دانشگاهی از کتاب  اند وايفا نموده اسیشنروانرشد 

هاي بعدي ز ويرايشهاي جديد آن اچاپ به زيور طبع آراسته شد و تا همين اواخر 1366همكاران است که نخستين بار در سال 

ه کتاب رفت به عبارتی اين کتاب جايگاهی مشابعمومی به شمار می شناسیرواندر زبان اصلی مهمترين کتاب درسی 

ضايی و )ر مان ترجمه صناعی در دوره دوم را داشت. شناسیرواندکتر سياسی در دوره اول و کتاب اصول  النفسعلم

 ( 1390زمانی،

عالوه بر آن  وع شد وشر 1358تان به سردبيري حبيب اهلل قاسم زاده در زمس «بازتاب»چاپ مجالت در بعد از انقالب با نشريه  -

از  ياست جمهوريوابسته به نهاد ر« اجتماعی-پژوهش در مسائل روانی»ارگان بيمارستان رازي و « رازي شناسیروان»مجله 

 1370سال  اينكه در سه در اثر مشكالت نشر در زمان جنگ و فقدان خواننده متوقف گرديدند تا ادامه يافت ولی هر 1360سال 

تشر ضا زمانی منمسئولی دکتر ر به سردبيري و مدير« شناختیپژوهشهاي روان» با عنوان شناسیرواننشريه پژوهشی  نخستين

هري يفيت ظاکپژوهشی در رعايت -ايی يک نشريه پژوهشی و دريافت مجوز علمیي حرفهاشد. اين نشريه ضمن رعايت معياره

 انيستيتو ار ارگانرفت در ادامه مجله انديشه و مجالت بعدي گرديد. چاپ هم نهايت دقت را به خرج داد و از هر حيث الگوي

 ،جالت پژوهشیم.. به ميان آمدند و امروز تعداد  هاي علمی وانجمن ،شناسیروانهاي مجالت دانشكده روانپزشكی تهران،

 قدري است که حتی ارايه فهرستی از آنها در اين جا مقدور نيست.هترويجی و عاميانه ب

 سال به کوچک شجه يكی است برخوردار جهش دو از هافعاليت ديگر همانند نيز هاکنفرانس و سمينارها افزايش مع علمی:مجا -

 هايبرنامه ازآغ و جنگ اتمام به که 1368 سال در بزرگ جهش ديگري و است انقالب اوايل خاص شرايط رفع از ناشی که 1361

 و کنگره نفرانس،ک سمينار، 100 حدود برگزاري از حاکی 1377 سال تا مجالت ررسیب صورت هر در. است مربوط توسعه و بازسازي

 هايخنرانیس محدود، ميزگردهاي محاسبه بدون البته است تربيتی و شناسیروان پزشكی،روان مسائل مورد در نشست و همايش

وارد به هر حال م .شوندمی ارائه روز در برنامه چند تیح يا روزانه صورتهب که تلويزيونی-راديو هايبرنامه و علمی مراکز و هاانجمن

نها شروع شد تشكيل آ 1374که از سال  شناسیروانهاي مختلف مربوط بودند از طرف انجمن شناسیروانبه  مهم که مستقيماً

 برگزار گرديدند ازجمله: 

 و بهزيستی لومع دانشگاه شناسیروان گروه: دهکنن برگزار ،1374 اسفند 16 تا 14 ،«ايران بالينی شناسیروان کنگره اولين»

 (.1375 زمستان ،7 شماره شناختی،روان پژوهشهاي) شاملو سعيد دکتر: دبير بخشی،توان

 ايرانی نجمنا همكار با مدرس تربيت دانشگاه شناسیروان گروه کننده برگزار ،1375 آبان 20 تا 14 «شناخت تحول همايش»

 مدرس، تربيت انشگاهد) دادستان پريرخ دکتر سمينار دبير پياژه، ژان تولد سال يكصدمين مناسبت به ژنو، دانشگاه و شناسیروان

 (.1375 آبان

 همكاري با ايران شناسیروان انجمن کننده برگزار 1376 مهر 2 لغايت شهريور 31 ايران شناسیروان انجمن کنگره نخستين -

 آن تا که شاملو، سعيد دکتر علمی دبير بهزيستی، علوم دانشگاه و بهداشت رتوزا عالی، آموزش و فرهنگ وزارت پژوهش معاونت

 26« ايران شناسیروانهشتمين کنگره انجمن »طور ادواري ادامه يافته و هبود. اين کنگره ب خود نوع از همايش ترينگسترده زمان
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زمانی و دبيري دکتر حميد يعقوبی در دانشگاه شريف تروما به رياست دکتر رضا  شناسیروانبر  تأکيدبا  1400آبان سال  28الی 

 برگزار گرديد.

فت تنها انجمن رهاي تشكلی به محاق تفعالي 1358ايران در سال  شناسیروانبا تعطيلی انجمن  .ايانجمن هاي علمی و حرفه -

 1370 تا 1360 آبادي در دههولتاست که با رياست دکتر شيوا د« شناسان شاغل در بهزيستیانجمن روان»هاي قبل از جنگ سال

ز او تعداد ديگري  دکتر محمد نقی براهنی دکتر رضا زمانی، به همت دکتر سعيد شاملو، 1374در سال  هاي محدودي داشت.تفعالي

ترين و گيررور به فرامداند تشكيل و به قبل از انقالب می شناسیروانکه خود را ادامه انجمن « ايران شناسیروانانجمن »اساتيد 

فرهنگی به  نگاه»د به رويكر در رقابت با اين انجمن که اعضاي آن عمدتاً تبديل گرديد. شناسیروانمهمترين انجمن علمی حوزه 

 شناسیروان»و با گروهی از عالقمندان « نگرتحولی شناسیروان»تعلق خاطر داشتند طرفداران « شناسیروانعلم جهانشمول 

دکتر  ادستان،س اين گروه دکتر پريرخ دأمبادرت کردند در ر« شناسیروانانجمن ايرانی »شكيل با ت 1375در سال « اسالمی

پا به عرصه  هاي ديگر نيزبه مرور انجمن دکتر علی اصغر احمدي بودند. دکتر غالمعلی افروز، دکتر جواد اژه ايی، محمود منصور،

انجمن  ،1381اجتماعی  شناسیروانانجمن  ،1380بالينی  شناسیروانانجمن  ،1375گذاشتند. انجمن مشاوره ايران سال 

 و... 1395سازمانی -صنعتی شناسیروانانجمن  ،1392 تربيتی شناسیروان ، انجمن1384بالينی کودک و نوجوان  شناسیروان

 خيراًالذا  تده اسهها بسيار زياد است طوري که نوعی تشتت در امر فعاليت گروهی قابل مشالامروزه پراکندگی اين تشكّ

 رد.بشكل گرفته که هنوز در مراحل اوليه حيات خود به سر می  شناسیروان ۀهاي فعال حوزاز انجمن یکنفدراسيون

اکامی در عبارت ديگر نهدر اين دوره از حيث فكري در جستجوي هويت بوده است ب شناسیرواننظر از اين تغيير و تحوالت صرف   

ت اين ران مشروعيهاي دوران بحچالش و مخصوصاً عدم موفقيت جريان ترجمه و انتقال، فرهنگ سنتی،جديد با  شناسیروانتلفيق 

ف کزي معرّفهوم مرايران در کدامين چهارچوب نظري قابل تبيين است؟ م شناسیروانشناسان قرار داد که ال را پيش روي روانؤس

 ؟انداز آتی خود را ترسيم نمايدتواند چشمظري میايران در کدام بستر ن شناسیروانايران چيست؟  شناسیروان

ت اس «اسالمی شناسیروان»نخست روي آوردن به مفهوم  هايی سه گرايش در اين دوره مطرح گرديد.در پاسخ به چنين پرسش   

پزشكی نو روا یشناسروان... و برخی اساتيد  محمود گلزاري مرتضی منطقی، که آمال دانشجويان انقالبی مثل علی اصغر احمدي،

حامی  هاي رسمی کشور نيزبود و سياست دکتر سيد ابوالقاسم حسينی، دکتر حسن احدي و... مثل دکتر سيد علی اکبر حسينی،

 اين رويكرد بودند.

در  هاشگاهمه درسی دانتغيير چندباره برنا ،«سمت»ها اقداماتی مثل تشكيل سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه   

 شناسینرواها جهت تحصيل اعطاي بورس به طلبه هاي حوزه و دانشگاه،تشكيل دفتر همكاري راستاي اسالمی کردن علوم انسانی،

اهلل  رف آيتتحقيقاتی امام خمينی)ره( از ط-سسه آموزشیؤبرخی مدارس عالی خاص مثل م تأسيس در داخل و خارج از کشور،

م اسال در شناسیروانتشكيل مجامع علمی مثل  رشته مشاوره اسالمی، تأسيساسالمی،  سیشناروانانجمن  تأسيس مصباح يزدي،

نوز به هين گروه ابا اين همه  يابی به اين رويكرد بوده است.گروهی و دولتی در راستاي دست هاي فردي،از جمله فعاليت و...

هاي ثر پژوهشاند يا حداکو بيشتر در حد مباحث کلی نظري باقی مانده اندموفقيتی قابل عرضه در سطح جهانی يا ملی دست نيافته

 .(1390زمانی،  و؛ رضايی 1388 و همكارن،يعقوبی ) دينی شناسیرواناند تا دين ارائه نموده شناسیروانمحدودي در چهارچوب 

 ( و آقاي دکتر محمود منصور1312-1389) رويكرد دوم حاصل تالش دو تن از اساتيد دانشگاه تهران خانم دکتر پريرخ دادستان   

ويژه نظريات فرويد هلی و تلفيق ديدگاه شناختی ژان پياژه با رويكرد روان تحليگري ب( است اين دو نفر با رويكرد تحو1400-1309ّ)
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ليف و أحياتشان با تعاطفی نمودند که در دوران بعد از جنگ تا زمان  هاي شناختی وو آدلر سعی در ارئه نظامی يكپارچه شامل جنبه

 ترجمه و تدريس و پرورش دانشجويان وفادار سعی در پيشبرد نظرات خود داشتند خاصه در دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران.

تی بوجود ادند و مجالدايران تشكيل  شناسیرواندر رقابت با انجمن  شناسیروانطرفدران اين رويكرد نيز اگرچه انجمن ايرانی    

 .ر شدندتر کرده و از تشخّص اوليه دورنگد ولی بتدريج مرزهاي خود را با رويكرد سومی که فراگيرتر بود کمآوردن

است و  دانشی جهانی شناسیروانبندي رسيدند که به اين جمع است شناسان ايرانیرويكرد سوم که شامل ديدگاه اکثريت روان   

ن حاظ کردجفرافياي خاص در بلند مدت ره به جايی نخواهد برد ليكن لتالش براي محدود کردن آن در قالب يک دين يا 

د علم کمک کن نی اينتواند هم به باروري جهاهاي ملی میها در راستاي نيازها و الويتهاي فرهنگی و متمرکز نمودن پژوهشويژگی

رهنگ ملی و ناصر فالبته پرداختن به ع و هم بازدهی آن را در رفع مشكالت و نيازهاي جامعه مورد نظر افزايش چنين رويكردي

اين  نمايد.مداد میفيد قلمم علمی بالمانع بلكه هاي مسلّپردازي در بستر مفاهيم بومی را به شرط عدم تعارض با يافتهدينی و تئوري

ن و توضيح لی در بياشناسان به رويكرد محدود دو گروه قبگر چه پاسخ اکثريت روان شناسیروانبه علم « جهانشمول-فرهنگی»نگاه 

ه و مثل دو ن نداشتگرايی مجالی براي تئوريزه شدرود ولی در عمل با غلبه درمانگري و عملايران به شمار می شناسیروانهويت 

 رويكرد ديگر جايگاهی قابل اعتنايی در محافل علمی جهانی و ملی پيدا نكرده است.

جهانی  محافل علمی يابی هنوز به نتيجه مشخص و روشنی که توجه مراکز وهويتايران براي  شناسیروانتوان گفت تالش لذا می   

 هاي خاصی از قبل اين تالش عرضه شده باشد دست نيافته است.را جلب کند و يا نظريه

 دوره پنجم -

نظر  قابل درک به شناسیروانه ب« عملگرايی در برابر نگاه بنيادي»رواج تفكر  و« درمانگري»ايران با غلبه  شناسیرواندوره پنجم يا اخير 

و  شناسیروانام سازمان نظ» تأسيساين دوره را زاييده رويداد خاصی در زمان مشخصی قلمداد نمود ولی  توانچه نمی اگر .رسدمی

 آيد. يادآور مناسبی به نظر می ،براي شروع اين دوره يک نشانه عنوانبه 1382در سال « مشاوره ج ا ا

رويه در حيطه بی ايران در دستيابی به يک هويت منسجم قابل قبول و با توجه به گسترش شناسیروانال ناکامی در حقيقت بدنب   

 (.1393)فتحی، ل رسيدهزار نفر در سا 50هزار دانشجو با ضريب پذيرش  250به رقم غير قابل باور  1390هاي دهه آموزشی که در نيمه

 ر بود.کا باشد امكان جذب شدن در بازار شناسیروانخيل عظيم در انتخاب رشته اين  گرتوانست توجيهتنها عاملی که می

م ه ندرمانی آناوره و روامعنايی جز پرداختن به امر مش در ايران تقريباً شناسیروانالتحصيالن از طرف ديگر بازار کار براي فارغ   

يتی شروع شد تربصبغه ا ب)دوره اول( از نظام آموزشی و  چه در ابتدان اگر ادر اير شناسیروانچراکه  صورت خصوصی نداشته و ندارد.هب

باشند: زير می مر مواردااز جمله داليل اين  بهداشت روانی سوق پيدا کرده بود. هاي دوم و سوم به سمت درمان وولی به مرور در دوره

 شناسان،ي روانكارگيرنهاد عريض و طويل به ضرورت ب دولتی بودن آموزش و پرورش و عدم توان و عدم اعتقاد کافی اغلب مسئولين اين

ه کشورهاي ربيتی بتبا صبغه  شناسیرواناز کشورهاي اروپايی داراي  اعزامی به خارج شناسیروانتغيير محل تحصيل اکثر دانشجويان 

رش ديدگاه گست پزشكان،كان و روانشناسان به پزشمورد روانه بیيتشب داراي صبغه بالينی و پزشكی، شناسیروانآنگلوساکسون که با 

جود مراکزي براي و و 1354بالينی از سال  شناسیروانرشته  تأسيس صورت نادرست و تحريف شده،هه ولو بروانكاوي در فرهنگ عامّ

آيی رشته دی( ، پديعلوم رفتاري کنون )دانشكده سالمت روان و پزشكی تهرانبالينی در کشور خاصه انستيتو روان شناسیرواناشاعه 

 و رواندرمانی دماتخ به نياز ی مشاوران مدعی درمان، افزايشو رشد کم1350ّدنبال تغييرات نظام آموزش و پرورش در دهه همشاوره ب

فتن اوج گر د،باالرفتن سطح سوا هاي اخير مثل رشد جمعيت شهرنشين،فرهنگی و اقتصادي دهه به سبب تحوالت اجتماعی، مشاوره

 ساله و...  8زاي جنگ اثرات آسيب خصوصاً گير واجتماعی ناشی از بالياي طبيعی دامن هاي فردي وآسيب
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مراکز  أسيستنه کار و اي باز کند اعطاي مجوز يا همان پرواهی براي چنين مطالبهتوانست مفر قانونی و موجّليكن رويدادي که می   

 ک( بود.يني)کل درمانی

 فعاليت براي شخصیم و رسمی ضابطه1372 سال تا اما گردد،برمی اسالمی انقالب از قبل به ايحرفه درمانی و بالينی کار سابقه   

 براي ولتید مراکزي هم و خصوصی نيکيليک محدودي تعداد هم پزشكانروان مخالفت رغمهب و وجود اين با .نداشت وجود ايحرفه

 .بودند داير شهيد بنياد مثل نهادها برخی و بهزيستی پرورش، و آموزش ها،دانشگاه طرف از درمان و مشاوره

 نظر زير را بالينی شناسیروان دکتري مدرک داراي شناسانروان براي کار ۀاجاز پزشكی نظام سازمان طرف يک از 1372 سال در   

 مصوب را جوانان رۀمشاو هايکانون تأسيس طرح جوانان عالی شوراي ديگر، سوي از و کرد، تصويب دارو تجويز حق بدون و پزشكانروان

 .گرديد جديدي درمانی مراکز آمدن پديد باعث ولی نبود شناسانروان ميل باب گرچه وضع اين .نمود

 جمهوري مشاوره و شناسیروان نظام سازمان»1382در ساله 5 متالطم دوره يک از پس مربوطه هايانجمن هايتالش دنبالهب سرانجام   

 و ثنايی) نمود آغاز ار خود فعاليت 1383 از و تأسيس مشاوران و شناسانروان ايحرفه هايفعاليت رسمی متولی عنوانبه «ايران اسالمی

 (1388 وهمكاران، يعقوبی ؛1383 جو، حقيقت

 از سال .ري واگذار گرديدالهيا عباسعلی به دکتر 90 سال از و بود افروز غالمعلی دکتر ۀبرعهد 1390تا تأسيس بدو از سازمان رياست   

رار قس سازمان أمی در ردنبال انتخابات دوره چهارم مشكالتی در اداره سازمان رخ داد که بعد از مدتی تالطم دکتر محمد حاتهب 1395

 .سفانه هنوز مشكالت اداري و مالی درون سازمان آنچنان که شايسته و بايسته است حل نگرديده استأگرفت که مت

عضو  30000 از بيش مشاوره و بالينی شناسیروان ايحرفه امور نسبی ساماندهی ضمن ،99سال تا خود فعاليت دوره آغاز از سازمان   

)سايت  شغول کار هستندال با مجوز سازمان ممرکز فعّ 1000صادر کرده و طبق برآورد رئيس فعلی حدود « پروانه» 5225گرفته بالغ بر 

ز ميزان اقادات صرف نظر از جمله اين انت دارد. بسياري منتقدان عملكردش همه اين با .و مشاوره ج اا( شناسیروانرسمی سازمان نظام 

قدان ضوابط ف ن است.و اساسنامه آ تأسيسبر خالف قانون  مشكالت مالی و اداري در نحوه اداره سازمان که بعضاً صحت و سقم آنها؛

وانی در نات موجود، ز و دفاترفقدان نظارت بر مراک صدور پروانه،ها در گرايش ۀانگاري هميكسان روشن و عينی در صدور مجوز و پروانه کار،

کز غير مجاز و ابله با مراراي مقمشخص ب ۀفقدان برنام دفاع از جايگاه قانونی سازمان و مقابله با ساير نهادهاي متولی صدور پروانه و مجوز،

ه ثمر اتوانی در بن راجعان،مدفاع از حقوق متقابل درمانگران و ناتوانی در تبيين و  افراد فاقد صالحيت در حوزه رواندرمانی و مشاوره،

درمانی و يطه روانحهاي آموزشی در ناتوانی در نظارت بر حجم گستره کارگاه و مشاوره ، شناسیروانرسيدن شمول بيمه براي خدمات 

 است.  مشاوره و...

هاي پيشين اين دوره ايران در شناسیروانناکامی  سو ووره از يکو مشا شناسیروانحال با توجه به نقدهاي وارد بر سازمان نظام    

 اهد بود؟گونه خوچايران چه بوده و آينده پيش رو  شناسیروانگرايی در لدرمانگري و عم ۀشود که حاصل دو دهه غلبپرسش مطرح می

شد و ماحصل يک قرن ر عنوانبهدرمانی روانو  شناسیروانهاي مثبت و منفی وضعيت مان بايد به جنبهأدر پاسخ به سوال فوق تو   

 در کشور پرداخت. شناسیروانتوسعه 

نظري نه از جهت عملی به مرتبه  ها و افت و خيزها هنوز نه از حيث بنيادي وتالش ۀرغم همهايران ب شناسیروانواقعيت آن است که    

ما هنوز به سطحی  شناسیروان اعتبار يک به»( که 1389) حميدپور توليد علم و تكنيک در تراز جهانی نرسيده و اين سخن قاسم زاده و

الذکر در خيل عظيم دانشجويان فوق %87چرا که بيش از  به قوت خود باقی است.« از تحول نرسيده که بتواند تاريخی براي خود بيافريند

فانه اغلب واحدهاي اين مراکز در سطح نازلی از سأمراکز آموزش عالی غيرانتفاعی که مت دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پيام نور،

از سوي ديگر وضعيت مراکز دولتی هم  (1397اسفند  12)ميگنا،  کنندپژوهشی و درمانی قرار دارند تحصيل می استانداردهاي آموزشی،
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ر کار اين مراکز قابل رويت رسد نواقص مهمی دهاي بالينی و به ويژه سوپرويژن میآموزش ۀدر سطح عالی نيستند و وقتی نوبت به عرص

برداري بدستان و حتی افراد فاقد مدرک يا دراي مدارک غيرمرتبط که متمايل به بهرهاز آن سو نياز شديد جامعه و خيل مدرک باشد.می

 و رواندرمانی کشور حاکم نموده است. شناسیرواناز اين آشفته بازار هستند نوعی ابتذال بر فضاي 

ها از طرف کارگاه آنكه صالحيت مدرسان اينشود بیهاي درمانی برگزار میبراي آموزش تكنيک -ه اصطالح کارگاهب-ها روزانه ده   

ا درمانی گرفته ترژيراهی مراکز مختلف با عناوين فريبنده از ان يابی قرار گرفته باشد و صدها نفرزمرجعی صاحب صالحيت مورد ار

نها ار عموم  اينه در افكآنكه کسی متعرض اين شيادان و کالهبرداران شود و شوربختابی شوند ومی و.. شناسیروانهاي مبتنی بر بينیفال

اند از نوشتن دههاي مختلف افتاجويیطوريكه افراد دلسوز به فكر چارههگردد .بو رواندرمانی و مشاوره ثبت می شناسیرواننام ههمه ب

هاي برنامه ،گيري در مجامع علمیو... تا پی حميدپور، قوبی، صاحبی،عي ی چون پورشريفی،هاي انتقادي از طرف کسانمقاله و يادداشت

 خاص در فضاي مجازي و...

وانان جگروهی از  ی آموزش عالیبه موازات گسترش کمّ-ترشايد کمی قبل-از دهه هفتاد شمسی  اما روي ديگر اين سكه مثبت است.   

ور محرکه اسخ موتروي آوردند که اغلب تا امروز با عزمی ر شناسیروانبه تحصيل در حيطه  هاي مختلفنخبه و عالقمند با انگيزه

 شاره رفت.ار به آن کوشش اين نسل همان ظرفيتی را ايجاده نموده که در ابتداي اين نوشتا اند.ايران بوده شناسیروانهاي پيشرفت

دان کار صور، نصفت،من شكرکن، دادستان، زمانی، قاسم زاده، براهنی، ،مهريار هاي قبل افرادي مثل صناعی، شاملو،اگر در دوره   

د داشته بودن وشن نگهايی برافروخته و با سختی بسيار ررا در حوزه يا زمينه شناسیروانهايی بودند که هر کدام چراغ ستارهو...تک

سلط تتوانند مدعی ت میأاند به جرگرانی کارآزموده شدهسان، محققان و درمانشاگردان جوان آنها در سه دهه گذشته که امروز خود مدرّ

 ايران است چررمانی او رواند شناسیروانو رواندرمانی باشند. اين پيشرفت مهمی براي  شناسیروانهاي ها و تكنيکبر جديدترين تئوري

هاي جظريات و پكيال در نات و اجماکتفا به کليّهاي زمانی از دانش روز و و رواندرمانی از حيث بازه شناسیروانماندگی که همواره عقب

 در حوزه رواندرمانی. مخصوصاً اي غيرقابل انكار بوده است.درمانی نقيصه

دژکام استثناهايی  قاسم زاده، مهريار، -بالينی ايران شناسیروانبنيانگذار -(1308-1383)1اگر ديروز افرادي مثل شاملو عبارت ديگرهب   

همت خود قرار داده بودند در بين شاگردان وفادار اين اساتيد دسترسی به  وجهههاي درمان را روش ۀروز بودن در عرص بودند که تالش به

از طريق آموزش از اساتيد  تر آن است که اين گروه نه صرفاًجالب شود.هاي درمانی يک قاعده محسوب میدانش روز و آخرين تكنيک

بطوريكه در هر زمينه درمانی  اند.با تالش فردي بسيار و آزمون خطا اين راه مهم را گشوده ه عمدتاًاند بلكخود به اين مهم دست يافته

از روح زمان که همان  پيروياين نبوده مگر به  اند موارد قابل اعتمادي را شناسايی کرد وتوان از بين اين گروه و مراکزي که داير کردهمی

 ايران است. شناسیروانگرايی بر غلبه درمانگري و عمل

                   
 شناسی ايران است.رود به نوعی پدر معنوي رويكرد درمانی به روانشناسی بالينی ايران به شما می( که امروزه بنيانگذار روان1383-1308) زنده ياد دکتر سعيد شاملو  1

دانشگاه ايالتی واشينگتن و دانشگاه ايلی نويز به گذراندن  هاي جورج واشينگتن،در دانشگاه دنيا آمده پس از تحصيالت متوسطه راهی آمريكا گرديد وهن در مالير بايشا

سپس از سال  )شهيد بهشتی( دا در دانشگاه ملیبه ايران مراجعت نمود ابت 1340سال  شناسی بالينی مبادرت نمود.و دکتري روان کارشناسی ارشد، هاي کارشناسی،دوره

با همكاري دکتر هارطون داوديان مرکز مشاوره دانشجويی دانشگاه تهران را ايجاد نمود در سال  1344سال  در دانشگاه تهران مشغول تدريس و تحقيق گرديد. 1342

شناسی دانشگاه تهران مجبور به انتقال به دانشكده پزشكی )بيمارستان سر مديريت گروه روان بر دربار وابستگاهبر اثر اختالف نظر و رقابت با دکتر مهرانگيز راسخ از  1353

پس از  1373سال  شناسی بالينی را راه اندازي نمود.نادر نوعپرست و حبيب اهلل قاسم زاده کارشناسی ارشد رشته روان روزبه(گرديد در آنجا با کمک ولی اهلل اخوت،

وي همچنين در  گذاري نمود.شناسی بالينی را پايهپزشكی تهران نخستين دوره دکتري روانروان وه علوم بهزيستی پيوست و با همكاري انستيتنشستگی به دانشگاازب

 شناسی بالينی و بهداشت روانی پيش قدم بوده است.شناسی ايران و انتشار اولين کتب روانتشكيل انجمن روان
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واهد رهنگی حاصل خهاي اجتماعی و فلذا اميد زيادي به همت اين افراد وجود دارد تا در پرتو تحوالتی که به مرور از کنش و بره کنش   

 دد.ايران حداقل در حوزه درمان و مشاوره فراهم گر شناسیروانشد سره از ناسره تفكيک گرديده راه رشد و توسعه 
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 (4001و مشاوره در سال  شناسيروانالعاده )روایتي از رخدادهای سازمان نظام مجمع عمومي عادی تا فوق از -2-6

 دکتر حمید پورشریفي
 

کنيم، گاهی یمراموش کنيم، چه برسد به اينكه ننوسيم و مستند نكنيم و زمانی که فنويسيم خيلی موارد را فراموش میتازه وقتی می

اي توشهنويسم، با اين اميد که رهمی 1400يی نابجا داريم. بر اين اساس، روايت خودم را از رخدادهاي حرفه در سال هاها و اقدامانتخاب

 باشد براي بهبود حال حرفه در آينده.

هاي علمی انجمن بازرسان، منظومۀ هيئتهاي طوالنی و جانكاه توسط دلسوزان حرفه ): بعد از پيگيريبرگزاری مجمع عمومي .1

يت نارواي هايی از جمله شكانظران( و تحمل هزينهايران و برخی از صاحب شناسیروانو مشاوره، به ويژه انجمن  شناسیروان

 1400ردادماه خ 13وز رو مشاوره،  شناسیروانسازمان نظام، باالخره مجمع عمومی عادي براي اولين بار در تاريخ سازمان نظام 

 ارکان برداشته شد. برگزار و گامی به پيش در استقرار 

http://www.irancpa.com/
http://www.iranpa.org/
http://www.nahata.mihanblog.com/
http://www.sbu.ac.ir/
http://www.toloeandishe.blogfa.com/
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

ال ار خوشحاگرچه برگزاري مجمع عمومی براي عالقمندان سالمت اداري سازمان، بسي عدم اجرای مصوبات مجمع عمومي: .2

تاسفانه مصوبات، کننده بود اما به دليل در دسترس نبودن اين مصوبات براي اعضاي سازمان و از آن مهمتر، عملی نشدن م

زان حرفه ور دلسوها در تن رنجزاري مجمع عمومی، به تمامی به ثمر ننشست و بخشی از خستگیهاي انجام شده براي برگتالش

 باقی ماند. 

ز زمان ايكسال  با وجود اينكه حتی در زمان برگزاري مجمع عمومی، قريب عدم عزم جدی سازمان برای برگزاری انتخابات: .3

ندي بسيار مان، رو، اقدامات براي برگزاري انتخابات در سازقانونی شوراي مرکزي سپري شده بود، اما بعد از مجمع عمومی

 انگيز داشت.تدريجی و بحث

وراي مرکزي مطرح شنامۀ انتخابات در صحن ، آيين1400: باالخره در تاريخ سوم آذرماه نامۀ انتخاباتاولین طرح شدن آیین .4

ده بود. بخش بازرسان اعالم ش هيئترکزي و به عنوان زمان برگزاري انتخابات شوراي م 1400شد که طی آن، اسفندماه 

ي ندگان شورانفر نماي مرکزي نظارت بر انتخابات بود که از نمايندگان وزرا در شوراي مرکزي، دوهيئت نامه، محوري اين آيين

 بازرسان تشكيل شده بود. هيئت مرکزي و يک نفر نماينده 

و وزرا و د بال جلسه سوم آذرماه شوراي مرکزي، نمايندگان: به دنمرکزی نظارت بر انتخاباتهیئت انگیز تشکیل بحث .5

 فيتكل نييم تعو عد يادار فاتيتشر تيعدم رعابه دليل هيئت نظارت را تشكيل دادند. اين هيئت نمايندۀ شوراي مرکزي، 

ن شده بر اييل نظارت تشك هيئتبازرسان قرار گرفت. اعضاي هيئت مورد نقد سازمان و  ،نظارتهيئت بازرسان در  ۀندينما

به نظر  ا کردند کهرود پيداعتقاد بودند که روند برگزاي انتخابات شروع شده است و حتی در اموري نظير تعيين تقويم انتخابات و

 مرکزي اجرايی است. هيئت رسد در حوزۀ عمل می

نظومه مانتخابات، نامه به دنبال اطالع از آيين مرکزی نظارت:هیئت های علمي در درخواست نماینده برای انجمن .6

خواست کرد تا  هاي علمی، از شوراي مرکزي درو مشاوره، به دليل جايگاه مهم نظارتی انجمن شناسیروانهاي علمی انجمن

 مرکزي نظارت حضور داشته باشد.    هيئت هاي علمی در هاي قبلی، نمايندۀ انجمنمطابق دوره

رکزي، ، بر اساس مصوبات شوراي م1400دي  7: در تاريخ نظارتمرکزی هیئت های علمي در انتخاب نمایندۀ انجمن .7

اساس  ن جلسه برآمرکزي نظارت دعوت به عمل آورد و در هيئت هاي علمی براي تعيين نمايندۀ خودشان در سازمان از انجمن

و  شناسینروااي علمی هو مشاوره، نگارنده به عنوان نمايندۀ انجمن شناسیروانهاي علمی اتفاق نظرِ اعضاي منظومۀ انجمن

 مرکزي نظارت برگزيده شد.هيئت مشاوره در 

ده بود با کمی نامۀ انتخابات که قبال طرح شآيين 1400دي  6در تاريخ  نامۀ متفاوت و متعارض:ابالغ همزمان دو آیین .8

ه در نامۀ مطرح شديينآزرا، اصالح تصويب و گويا هفتم دي ابالغ شد و به دنبال اين امر و گويا به دليل اعتراض نمايندگان و

ص اين خصو هاي جدي بعدي شد و الزم است دبير شوراي مرکزي درآذرماه نيز ابالغ شد؛ امري که مبناي چالش 3جلسه 

ود و صويب شده بات آن تماه ابالغ نشده بود و اگر کلينامه در سوم آذر تصويب شده بود چرا تا ششم ديپاسخگو باشد؛ اگر آيين

 اي که جزئيات آن تصويب نشده بود ابالغ شده است؟نامهه اصالح شود، چرا آيينقرار بود ک
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

ماه دي 20ر جلسۀ دنامۀ انتخابات ها، آيينها و درخواست: با توجه به چالش1400دی  20نامۀ انتخابات در نهایي شدن آیین .9

زرا مايندگان ونبود از:  ي نظارت بر انتخابات عبارتمرکزهيئت نامۀ، ترکيب توسط شوراي مرکزي نهايی و ابالغ شد. در اين آيين

 هاي علمی.بازرسان و نماينده انجمنهيئت در شوراي مرکزي، دو نمايندۀ شوراي مرکزي، دو نمايندۀ 

ماه، دي 20نامۀ ، بر اساس آيين1400 بهمن 4: به تاريخ مرکزی نظارتهیئت اولین تالش ناموفق سازمان برای تشکیل  .10

يا  عدم حضور مرکزي نظارت بر انتخابات براي تعيين رئيس و دبير، توسط سازمان دعوت شدند ولی به دليلهيئت اعضاي 

 بود، االن كيل شدهخودداري از حضور نمايندگان وزرا و نمايندگان شوراي مرکزي، اين جلسه رسميت نيافت. اگر آن جلسه تش

 خود بود. شايد انتخابات به پايان رسيده بود يا در واپسين مراحل 

ر به سومين با از آنجا که نمايندگان شوراي مرکزي، گويا براي مرکزی نظارت:هیئت تغییر نمایندگان شورای مرکزی در  .11

اد رخی از افرد نقد بدعوت سازمان پاسخ نداده بودند، شوراي مرکزي دو جايگزين براي اين افراد در نظر گرفت؛ امري که مور

 . حقيقی و حقوقی حرفه قرار گرفت

ديريت ممنظور  و مشاوره به شناسیروانهاي علمی : در اين اثنا، منظومۀ انجمنتالش ناموفق منظومه برای مدیریت بحران .12

 تشكيل داد دگان وزرابازرسان، رئيس سازمان و نماينهيئت نگاري و جلسات مكرري با حضور رئيس شورا، نمايندۀ ها، نامهچالش

 ها حاصل نشد. تالشو متاسفانه نتايج مثبتی از اين 

اعضاي  ، سازمان مجددا از1400اسفند  5: در تاريخ مرکزی نظارتهیئت دومین تالش ناموفق سازمان برای تشکیل  .13

ي مرکزي ديد شوراجبار قرار بود نمايندگان مرکزي نظارت براي تعيين رئيس و دبير دعوت به عمل آورد که البته اينهيئت 

ه بي که گويا اي مرکزور يا خودداري از حضور نمايندگان وزرا و يكی از نمايندگان جديد شورحضور يابند که به دليل عدم حض

 پيشنهاد دبير شوراي مرکزي تعيين شده بود، جلسه رسميت نيافت و مجددا شروع انتخابات کليد نخورد. 

هاي منندۀ انجوم حضور، نماي: شرايط پرتعارض و مبهم پديدآمده و عدم سودمنديِ تداهای علمياستعفای نمایندۀ انجمن .14

 اسفند 11خ ی در تاريمرکزي نظارت بر انتخابات رهنمون کرد و اين امر به صورت رسمهيئت علمی )نگارنده( را به استعفا از 

 انجام شد.  1400

 بهظارت، مرکزي نهيئت هاي علمی براي تعيين نماينده در : دومين جلسه انجمنهای علميتعیین نمایندۀ جدید انجمن .15

هاي علمی، در اين مناسفند برگزار و گويا نمايندۀ جديد انتخاب شده است. بر اساس پرسش از انج 16دعوت سازمان در تاريخ 

 ه است. اييد نشدبازرسان تهيئت هاي علمی حضور نيافته بودند و هنوز صحت برگزاري آن توسط جلسه تعداد زيادي از انجمن

دو عضو  ، نايب رئيس، دبير و1400اسفند  16در تاريخ  ار عضو شورای مرکزی:اعالم عدم حضور در جلسات توسط چه .16

ي مرکزي ات شورااي اعالم کردند تا زمانی که تاريخ انتخابات به طور دقيق تعيين نشود، در جلسشوراي مرکزي، طی نامه

قشی نانتخابات  خيرأر تدافراد؛ قبال  شرکت نخواهند؛ با فرض خيرخواهانه بودن اين نامه و با اين فرض که حداقل برخی از اين

 ن کند شورايتواند تاريخ را تعيينظارتی شكل نگرفته است تنها رکنی که میهيئت حاوي تناقض است؛ حال که  اند، نامهنداشته

 توان تاريخیممرکزي است و اگر قرار است اين اعضا در جلسات شوراي مرکزي شرکت نكنند و جسات رسميت نيابد، چگونه 

 دقيقی براي انتخابات تعيين کرد؟ 
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

ري ا طی همفكبازرسان، گويهيئت آمده، : با توجه به شرايط پيشالعاده توسط بازرساناعالم برگزاری مجمع عمومي فوق .17

ع، ول اين مجماي، نوبت ااند و بر اساس اطالعيهالعاده گرفتههاي علمی، تصميم به برگزاري مجمع عمومی فوقبا منظومۀ انجمن

بۀ مجمع ه واسطه تجراعالم شده است؛ مجمعی که اگرچه شايد تنها راه برون رفت از اين شرايط باشد، ب 1401ماه فروردين 25

ها تنها راه رانیهمۀ نگ اي از نگرانی در خصوص آن وجود دارد، اما با وجودعمومی خردادماه و مشكل در اجراي مصوبات آن، هاله

می جمع عموالعاده عبارت است از: پيگيري اجراي مصوبات جلسۀ نخست ممع عمومی فوقممكن فعلی است. دستور جلسۀ مج

 نامۀ انتخابات. مرکزي نظارت، و ... تصويب آيينهيئت عادي، انحالل شوراي مرکزي، تعيين 

به  رن، قاددر شرايطی که شوراي مرکزي به واسطۀ نامۀ چهار عضو آ نامۀ بحث انگیز رئیس سازمان به شورای مرکزی: .18

ها توسط مصاحبه اسفند خطاب به شوراي مرکزي، با نقد اعتبار 23اي به تاريخ تشكيل جلسه نيست، رئيس سازمان، طی نامه

ر دن نامه هاي تخصصی، از آزمون جامع تخصصی براي کاهش زمان انتظار دريافت پروانه صحبت کرده است و ايکميسيون

ن زه از نوشتكه انگييد آورده است که چرا اين نامه االن نوشته شده است و اينفضاي مجازي پخش شده است و اين پرسش را پد

 وده است؟باند چه نامه در اين زمان که شوراي مرکزي عمال از کار افتاده است و نامه در عمل بدون اقدام باقی خواهد م

کت در ن مشارعنوان داوطلب و چه به عنوا ام، به جز راي دادن، چه بهام تصميم گرفتهاگرچه من بخاطر سالمت شخصی نوشت:پي

ه اشتراک بر اين اساس رد و بهاي حداقلی هم اجتناب کتوان از مسئوليتبرگزاري، در انتخابات سازمان نظام نقشی ايفا نكنم، اما گويا نمی

که  عات و توانیاطال و به ميزان توانيد روايت خودتان را بنويسيددانم. شما هم میاي خود میگذاشتن اطالعات را حداقل وظيفۀ حرفه

 داريد مسئوالنه در ساختن آيندۀ حرفه نقش خود را ايفا نماييد.

 

http://poursharifi.ir/Notes/از-مجمع-عمومي-عادی-تا-فوقالعاده 



 یسمات  از آگاهي جهاني روز -3-6

 

 یزدی امین امیر سید دکتر

 مشهد فردوسی دانشگاه استاد

 

 به نسبت هازمانسا و جوامع تا دارد درخواست و است نموده معرفی اتيسم روز بعنوان را آوريل دوم روز متحد ملل سازمان مجمع

 هدف اين با شودیم اشتهد گرامی اتيسم وزير چنين در ساله هر نمايند. اقدام آنها حقوق ايفاي و اتيسم هايواقعيت از جامعه سازيآگاه

 ود.ش فراهم دکانکو ينا جهت درمانی و آموزشی ترمناسب شرايط تا شود تالش و شوند آشنا مرموز اختالل اين با هاخانواده و جامعه که

 مورد در DIR  اي انسان يكپارچه تحول ديدگاه از ادامه در و شود معرفی مختصر طور به اتيسم تا شودمی تالش حاضر نوشتار در

 شود: تقديم مطالبی اختالل اين درمان و شناسیآسيب

 و زبانی شناختی، پايه هايمهارت مناسب يادگيري به قادر شناختیعصب داليلی به کودک آن در که است تحولی اختاللی اتيسم   

 با ندارد، پاسخگويی مثال ندارد. را خود همسن دکانکو با متناسب انسانی روابط و اجتماعی رفتار بازي، نتيجه در و نيست اجتماعی

http://poursharifi.ir/Notes/از-مجمع-عمومی-عادی-تا-فوقالعاده
http://poursharifi.ir/Notes/از-مجمع-عمومی-عادی-تا-فوقالعاده
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 کند، منتقل ديگران به مناسب و کالمی شكل به تواندنمی را هايشخواسته ندارد، سن با سبامتن معنادار زبان کند،نمی بازي کودکان

 به هامهارت اين چون رنمايد.تارف اجتماعی و محيطی شرايط با متناسب تواندنمی و است يافته سازمان و هدفمند کمتر رفتارهايش

   نمايد. بروز شديد تا خفيف از طيفی در تواندمی هم اتيسم هاينشانه نتيجه در است، چالش داراي مختلفی هايميزان

 خود زيرين هايفرض اساس بر آنها از کدام هر که است شده ارايه مختلفی رويكردهاي اتيسم اختالل درمان و شناسیآسيب مورد در   

 اتيسم کودکان نيايد از تصويري DIR يا انسان يكپارچه تحول رويكرد اساس بر ذيل در دهند.می ارايه مختلفی هايمداخله و هاتحليل

 شود:می ارايه

 تفكر و نيات درک صميمی، ارتباط به قادر مفهومی نقصی دليل به را اتيستيک کودکان که رويكردها از بعضی خالف بر 

 باشند.می تفكر و هاانسان درک صميمی، روابط برقراري به "قادر" کودکان اين است معتقد يكپارچه تحول هديدگا دانند،نمی

 رفتار بنابراين، باشد.می خود واحساسات نيازها ها،خواسته نيات، مبادله در آنان دشواري اتيستيک، کودکان اصلی مشكل 

 و گرما ساحسا مبادله دشواري از ناشی بلكه صميميت تجربه و درک در مفهومی نقص خاطر به نه آنها سرد و ماشينی

 ارافك و اساتاحس ا،ه خواسته نيات، مبادله در دشواري شامل دشواري اين است. عاشقانه کالم و آغوش لبخند، با خود صميميت

 باشد.می نيز خود

 از و اجتماعی و زبانی شناختی، پايه يهامهارت يادگيري اجازه که است شناختیعصب نقايصی اتيستيک، کودکان دشواري علت 

 هايتجربه يزن و سالم عصبی سيستم داشتن خاطر به بهنجار کودکان دهد.نمی (راcommunication) مبادله توانايی جمله

 راف را مبادلهو يگراند درک مشترک، توجه پايه هايقابليت تا شوندمی قادر ها انسان ديگر و والدين با ارتباط طبيعی و اوليه

 ابطرو درون در هاارتمه اين باشند، داشته هامهارت اين ويژه آموزش جهت تالشی مربيان يا والدين اينكه بدون يعنی بگيرند.

 يتکفا رتباطیا وليها محيط شناسی،عصب نقايص دليل به اتيستيک، کودکان در اما شوند.می فراگرفته مادر-نوزاد اوليه طبيعی

 اين براي دهش غنی ارتباطی محيط دارد اهميت که لذاست ندارد. را اجتماعی و زبانی شناختی، پايه هايمهارت يادگيري

 تحت و يیرشناسازودت چه هر اوتيستيک کودکان سازد. پذيرامكان را تحولی پايه هايمهارت يادگيري تا شود فراهم کودکان

 شودیم رماند کودک يعنی گرددمی بيشتر پايه هايمهارت يادگيري امكان بگيرند قرار شده غنی اجتماعی مداخالت درمان

 دهیتعالم را هايشخواسته نمايد، درک را ديگران باشد، داشته مشترک توجه تا شودمی قادر کودکان ديگر همانند چون

 غنی، اعیتماج حيطم بافت در اوليه مداخالت اين نتيجه در نمايد. تعامل ديگران با و نمايد فكر نمايد، کالمی و اياشاره

 کرد. خواهد پيدا کاهش شد اشاره بدان باال در که اتيسم هاينشانه

 به قادر کنند،یم تمرکز آن بر رويكردها بعضی که سطحی رفتارهاي يادگيري از فراتر و بيشتر اتيستيک کودکان بنابراين 

 اين اهميت از یآگاه اب درمانگران و بيانمر والدين، که است ضروري و هستند تفكر و مبادله ارتباط، پايه هايمهارت يادگيري

 تيستيک،ا کودک داراي والدين از بسياري سفانهأمت کنند. اقدام کودکان اين مناسب درمانی محيط ساختن فراهم به موضوع

 نقش تيجهن در باشند.می نااميد کودک در درمان و اساسی تغييرات امكان از و بينندمی دارو دادن صرف در را درمان نقش

 امالتتع درطی و بازي قطري از تا ببيينند آموزش توانندمی مربيان و والدين کنند.نمی ايفا خود کودک درمان فرايند در فعالی

 قايصن ليرغمع تا کنند ايجاد الزم، تحريكات از غنی اجتماعی و....محيط خريد استحمام، تغذيه، مثل روزمره اجتماعی

 محيط و زودتر اختالل شناسايی چه هر نمايند. تسهيل را کودکان اين تحولی هايبليتقا يادگيري کودکان، اين شناسیعصب

 کند.می پيدا افزايش اتيسم اختالل درمان شانس شود فراهم ترمناسب اجتماعی غنی
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 شناس وجود دارد؟آیا روزی بنام روز جهاني روان -4-6

 دکتر حمید پورشریفي

 

شود، در یم منتشر ارسال يا« شناستبريک روز جهانی روان»ها يا مطالبی با عنوان شت، پيامچند سالی است که در روز نهم ارديبه

فاهمی ين سوءتشود که مبناي چندر اين نوشته به اين امر پرداخته می شناس وجود ندارد.روز جهاني روانتوان گفت که میحالی

 چه روزي است؟ ماهنهم ارديبهشت و اينكهشوند چيست که حتی گاهی استادان با تجربه نيز گرفتار آن می

ت بر آن داش هفتاد شناسی ايران را در نيمه دوم دههاي، انجمن روانشناسان در ارايه خدمات حرفهضرورت هويت بخشيدن به روان 

حقوقی  حقيقی و هاي مجدانه افرادرا تهيه نمايد. اين طرح در سايه پيگيري« شناسیتشكيل سازمان نظام روان»نويس طرح که پيش

در مجلس « شناسی و مشاورهقانون تشكيل سازمان نظام روان»با عنوان  1382ماه زيادي و البته بعد از تغييراتی، در نهم ارديبهشت

 شناسان و مشاوران کشور شد. شوراي اسالمی تصويب و نقطه عطفی در استقالل روان

 شاور تصويبشناس و مو مشاوره، روز نهم ارديبهشت را به عنوان روز روان شناسیروان بر اين اساس، شوراي مرکزي سازمان نظام

هاي ی سالطشود. متاسفانه شناسان و مشاوران کشور گرامی داشته مینمود و چند سال است که اين روز در سراسر کشور توسط روان

در  ذکر شده است شناس و مشاورعنوان روز جهانی روان هاي تبريک، روز نهم ارديبهشت بهها و پيامگذشته، در برخی پوسترها، سخنرانی

در اين حد  ب اشتباهشناسی و مشاوره وجود ندارد. چه چيزي موجشناس و مشاور و يا روانروانعنوان حالی که روز جهانی ثابتی تحت 

 شده است؟

ان ملل شناسي در سازمروان روز»تنها روز جهاني در این خصوص، روزی تحت عنوان تا آنجا که نگارنده اطالع دارد، 

ین یا ا فروردای ندارد و مراسم آن هر سال، در سازمان ملل، بیشتر در ماه آوریل، مقارن باست که روز ثابت ساالنه« متحد

 شود.ماه در روزهای متغیری برگزار مياردیبهشت

https://www.unpsychologyday.com/ 
 

 :يا خواهد شد هاي زير برگزار شدهدر تاريخ« شناسی در سازمان ملل متحدروز روان»هاي گذشته و امسال در سال

  1395ارديبهشت سال  9مقارن با  2016آوريل سال  28 –

  1396فروردين سال  31مقارن با  2017آوريل سال  20 –

  1397فروردين سال  23مقارن با  2018آوريل سال  12 –

  1398ارديبهشت سال  5مقارن با  2019آوريل سال  25 –

  1399خرداد سال  7مقارن با  2020می  سال  27 –

  1400فروردين سال  26مقارن با  2021آوريل سال  15 –

  1401مقارن با اول ارديبهشت سال  2022آوريل سال  21 –

در سال « شناسي در سازمان ملل متحدز روانرو»با  1395شناس و مشاور در سال رسد تقارن تصادفي روز روانبه نظر مي

از  های بعدی با وجود تغییر روز همچنان ادامه یافته است.مبنای این سوء تفاهم بوده است. اشتباهي که در سال 2016

https://www.unpsychologyday.com/
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شناس يا روز انرود براي نهم ارديبهشت از عبارت روز جهانی رواي هستند انتظار میشناسان و مشاوران که خود بانيان سواد رسانهروان

شناسان و مشاوران ارجمند کشور عزيزمان، پيشاپيش هاي عزيز، روانايحرفهها و همايرشتهشناسی استفاده نكنند. همجهانی روان

 روزتان مبارک. 

 
 

 
 

 

 اصول اخذ مجوز کار در کانادا و استرالیا -1-7

 ترجمه و گردآوری:

 بالیني( شناسيروانتری تخصصي محمدرضا داودی )کاندیدای دک –زهرا عالمه 

 

 اصول اخذ مجوز کار در کانادا

 Canadian Counselling and Psychotherapyدرمانی و مشاوره تحت عنوان کانادا و انجمن روان شناسیرواندر کانادا، انجمن 

Association (CCPA) و  تيدر ابتدا انجمن هدا، شد سيأست 1965در سال  که کانادا یدرمانانجمن مشاوره و روان کنند.فعاليت می

، به انجمن مشاوره و 2009در سال  و( CCAانجمن به انجمن مشاوره کانادا ) ني، ا1999شد. در سال یم دهيمشاوره کانادا نام

انادا سالمت روان ک يدر چرخهان متخصص، رواندرمانگر رشيپذ در جهتمهم  ی، که حرکتنام يافت رييتغ (CCPA)کانادا  یدرمانروان

 يهااست که در حرفه دهيمشاوران آموزش د و متشكل ازدو زبانه  یانجمن مل کيکانادا  یدرمانانجمن مشاوره و روان آمد.شمار میبه

و ...  یاجتماع يمددکار ،یمشاوره شغل ،یلياز جمله مشاوره تحص یمتنوع يهانهيدر زم CCPAعضاء هستند. ا تيمشغول فعال رسانياري

 يهابا سازمان یرسمريو غ یوابط رسمو ر عهده گرفته بر را و ارتقاء حرفه مشاوره يانجمن رهبر نيا ،1965کنند. از سال یم تيفعال

 است. برقرار کرده مشابه در کانادا  یو روان یبهداشت

 زيتما نيدر متفاوت است. ا تيبا عضو 1ر گواهينامهصدوباشد. مل، تفاوت عضويت و داشتن گواهينامه در اين انجمن میأنكته قابل ت   

اي وي براي مشاوره هاي حرفهييد صالحيتأبراي يک عضو، به معنی ت نامهيبه نفع مردم است. صدور گواه نامهيو صدور گواه تيعضو نيب

افت دري CCPA)گواهينامه( را از  تيکه مجوز فعالاعضايی فقط  .به اين معنا نيستصرف؛  تيکه عضو یدر حالدرمانی است، و روان

 ميمستق ديدر دخود را  ۀد گواهينامافرا اين رود کهیانتظار مو  هستند "رواندرمانگر" اي "مشاور"مجاز به استفاده از عنوان اند، کرده

 قرار دهند.محل اشتغال مراجع در 

 تيرا حفظ کنند. عضو ياهو مجوز حرف تيانه، عضويسال يهانهيو پرداخت هز ديبا تمد ديبا ،کنندیم افتيکه مجوز در یانيمتقاض   

است. در  يدالر 75 نامهيصدور گواه ۀنيبه همراه هز يدالر 170 تيعضوحق از  متشكل مبلغ نيدارد. ا نهيدالر هز 245نه يامعتبر سال

واست در هنگام درخ نهي، هزنيوجود دارد. بنابرا زيبرگشت ن رقابليغ يدالر 95 یابيارز ۀنيهز کي، نامهيگواه رهنگام درخواست صدو

 ۀني( عالوه بر هزدييدر صورت تأآن سال اول صدور  يبرا نامهيصدور گواه نهيدالر و هز 95 یابيارز ۀنيدالر )هز 170، نامهيصدور گواه

                   
1 Certification 

 هایادداشت -7
 

 

 
 

 



1395ایران: پاییز  اسیشنروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

رد  وي ۀناميصدور گواهآميز عمل کند و درخواست صورت موفقيتهاي بهفرد نتواند در ارزيابیدالر خواهد بود. اگر  170ساالنه  تيعضو

 CCPA درمعتبر  تيعضو يکه دارا ي، افرادتيعضو يايعالوه بر مزا .گردد، به او برمیدالر 75ساالنه  ۀناميصدور گواه ۀنيط هزشود، فق

 شوند: یبرخوردار م ريز یاختصاص ياياز مزا ،هستند

 در مواقع لزوم يزريبه خط مشاوره سوپروا یدسترس 

 يابات حرفهمجوز در تمام مكات يحق اضافه کردن عنوان مشاور دارا 

 کندیم یمعرف يیرا به عنوان مشاور کانادا فرد کهاي ينامهگواه 

 

 و مشاوره کانادا شناسیروانانجمن  ينامهصدور گواه يالزم برا طياز شرا ياخالصه

 

 اند.التحصيل شده: کسانی که اخيرا فارغ مسیر نخست

شان التحصيلیسال از فارغ 5که بيش از : کسانیمسیر دوم

ل هاي مشاوره و ... مشغوه و در اين دوره، به فعاليتگذشت

 اند.بوده

 مدرك تحصیلي

التحصيلی بر مبناي يک برنامه منسجم مدرک فارغ 

ها و يا در ساير گرايش شناسیرواندر مشاوره يا 

ي هاي مرتبط که صحت مدرک و دورهرشته

آموزشی آن رشته توسط ارزيابی دولتی کانادا يا 

 شده باشد.ييد أامريكا ت

که مدرک از ساير کشورها باشد، بايد در صورتی 

طور دقيق و جامع توسط گروهی ارزياب )شخص به

 ثالث( مورد بررسی و ارزيابی قرار گيرد.

Coursework 

 سطحی : 8گذراندن الزامی يک دوره جامع 

 درمانیهاي مشاوره و درماننظريه 

 درمانی در محيط عملیمشاوره و روان 

 درمانیي مشاوره و روانهامهارت 

 اياصول اخالق حرفه 

حوزه درسی اصلی  12دوره انتخابی )مطابق با  4 

 درمانی و مشاوره کانادا(انجمن روان
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 دوره عملي

گذراندن سوپرويژن   

   1ساعت 150حداقل 

اگر فردي تحت شرايط  

 150خاص، کمتر از 

ساعت بگذراند؛ بايد در 

هاي تكميلی که دوره

عت از آن سا 75حداقل 

شامل سوپرويژن 

مستقيم است، شرکت 

 کند.

گذراندن سوپرويژن  

  ساعت  800حداقل 
 

اگر فردي تحت شرايط  

 800خاص، کمتر از 

ساعت بگذراند؛ بايد در 

هاي تكميلی که دوره

ساعت آن  533حداقل 

شامل آموزش مستقيم و 

ساعت آن سوپرويژن  75

مستقيم است، شرکت 

 کند.

 

 استرالیا در اصول اخذ مجوز کار
 وزشآم تيفيک ياتانداردهانجام شود که توسط آژانس اس یطيدر شرا ديبا یدرماندر مشاوره و روان ژنيو سوپرو آموزشدر کشور استراليا 

(TEQSA)، ايمهارت استرال تيفيسازمان ک (ASQA) هاي مرتبطرشته ارشد یکارشناس و یدر مقطع کارشناس اي و (AQF  9-7سطح )

 :از اين قرار است ارشد یکارشناس اي ی، اعم از کارشناسرنامههر ب يبرا يريادگيحداقل الزامات  شود. دييتأ

 :( که  AQF 9-7 ساعت آموزش )قابل اجرا در سطح   400حداقل 

 .مورد ب، باشد( يقبل از اجرا دي) با انجام شود يبر تئور یساعت آموزش مبتن 200 الف(  

صورت هب هيساعت بق 140تواند همزمان با یم ليساعت آن در صورت تما 60که  يدفر يساعت آموزش رو در رو 200ب(  

لب به ا ارائه مطاو صرفده وب یتعامل يی فعاالنه وويديکنفرانس و شكلبه ديساعات با نيالزم به ذکر است که ا اجرا شود. نيآنال

 (.است يفرد نيب يهادستورالعمل بر رشد مهارت نيا یتمرکز اصل) کندینم تيطرفه کفا کيصورت 

و  دييأزر مورد تتوسط يک سوپروايساعت نظارت  10 همراههب يحضور یدرمانروان ايساعت مشاوره  40،حداقل  نيعالوه بر ا 

 ست.امورد نياز در دوره آموزش شود، که در قالب يک گزارش توسط سوپروايزر تدوين می موفقيت در ارزيابی آن

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

https://www.ccpa-accp.ca/profession-and-regulation 
https://psychology.org.au/getmedia/d873e0db-7490-46de-bb57-c31bb1553025/aps-code-of-
ethics.pdf 
 

 

                   
1 Direct client counselling:  ساعتهايی که در طی آنها فرد تحت نظر سوپروايزر مورد تأييد انجمن کار میکند و  میتواند شامل درمان فردي، گروه درمانی، زوج

. باشد... و یدرمان  

https://www.ccpa-accp.ca/profession-and-regulation
https://psychology.org.au/getmedia/d873e0db-7490-46de-bb57-c31bb1553025/aps-code-of-ethics.pdf
https://psychology.org.au/getmedia/d873e0db-7490-46de-bb57-c31bb1553025/aps-code-of-ethics.pdf
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 توانید باورهای محدودکنندۀ خود را با آزمایش رفتاری، امتحان کنید؟چگونه مي -1-8

 ؟هاي خود را آزمايش کنيد تا ببينيد چه قدر واقعی است و چه قدر امكان تغيير زندگی خود را داريدفرضپيش

 امي موریننویسنده: 

 شناسي بالینيترجمه: ویدا ساعي، کارشناس ارشد روان
 

ن شيوه ی ببرند. ايخود پ کنند تا آنها به واقعيت باورهايهاي رفتاري تشويق میدرمانگران گاهی مراجعان خود را به انجام آزمايشروان

 حيح نيستند.هاي آنها لزوماً صتشخيص دهند که فرضتواند به افراد کمک کند تا شناختی قدرتمند است که می-يک روش درمان رفتاري

 شما شود. باعث رنج کنيد و باور داريد، هميشه درست نيست، بلكه حفظ برخی از اين باورها ممكن استنه تنها آنچه شما فكر می   

فهمد آيا بند تا امتحان ک تقدير اوست، ممكن است چندين آزمايش رفتاري مختلف را "خوابیبی"به عنوان مثال کسی که معتقد است 

واب بهتر خست به راهكارهاي خاصی مانند ورزش صبحگاهی يا خاموش کردن گوشی همراه يا تلويزيون يک ساعت قبل از خواب، ممكن ا

 او کمک کند؟

 آزمايش رفتاري چگونه عمل می کند؟

وند شت خودآگاه ه مشكالها و باورهاي مربوط بهيجان کنند تا از مشكالت خود، فكرها،شناختی به افراد کمک می-درمانگرهاي رفتاري   

 و به شناسايی افكار و الگوهاي فكري نادرستی که در مشكالتشان نقش دارند، بپردازند.

الش کشيدن چها در به هاي جايگزين براي مشاهدۀ يک مسئله، به آنها و تشويق افراد به در نظر گرفتن روشسپس آنها با طرح سؤال   

 يرمنطقی يا غيرمولد خود کمک می کنند.فكرهاي غ

. به هاي خود پيدا کنندها و فرضيهکند تا استثناهايی در قانونکنند که به مراجعان کمک میهايی را مطرح میدرمانگران غالباً سؤال   

 ته کسی بودهدر گذش آيا"، ، بپرسد"هيچ کس هرگز من را دوست ندارد"عنوان مثال يک درمانگر ممكن است از مراجعی که اصرار دارد، 

 ح نيست.صحي درصد 100هاي او تواند به مراجع کمک کند تا ببيند که فرضيه. اين سؤال می"که شما را دوست داشته باشد؟

ال دنب ا دائماً بهت، زيرا ماما تغيير الگوهاي فكري هميشه در تغيير باورهاي مرکزي عميق مؤثر نيست. اين شيوه فقط تا حدي مؤثر اس   

 شواهدي هستيم که باورهاي ما را تأييد کنند.

ار فكر طور خودک آيد، وقتی که پاسخی به پيامش دريافت نكند، ممكن است بهکسی که معتقد است هيچ کس هرگز از او خوشش نمی   

ت به کند، ممكن اسمی عوتکند که اين دليل ديگريست بر اينكه مردم او را دوست ندارند. در همين حال، وقتی کسی او را به مهمانی د

رده دردي دعوت کراي همجاي اينكه فكر کند ديگران واقعاً او را دوست دارند، فكر کند چون ميزبان براي او متأسف شده است از او ب

 است.

 نه باشد.هترين گزيبهنگامی که تغيير الگوهاي فكري در تغيير باورهاي فرد مؤثر نيست، ممكن است تغيير اولين رفتار در فرد    

بيند مردم به یموقتی فردي تصور کند قادر به انجام کاري نيست، ممكن است نظرش نسبت به خودش تغيير کند. يا فرد ديگري    

 دهند.هايی که ممكن است از آن راه بتوانند باورهاي نادرستشان را در مورد ديگران کنار بگذارند، پاسخ نمیراه

 های علميتازه -8
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فراد اند تا خود، کفراد کمک اتواند باورهاي محدودکننده را از بين ببرد و به آوري شواهد، میري براي جمعهاي رفتااستفاده از آزمايش   

 ديگر يا جهان را به روشی متفاوت ببينند.

ب، سوء ختالل خواهاي مختلفی از جمله اضطراب، افسردگی، ادهند که رفتار درمانی شناختی در درمان موضوعها نشان میمطالعه   

 مؤثر است. PTSDاستفادۀ جنسی، سوء مصرف مواد و 

 

 فرآیند آزمایش رفتاری

ل يک به شك هاي مختلفی داشته باشند. براي برخی از افراد، يک آزمايش رفتاري ممكن استتوانند شكلهاي رفتاري میآزمايش

كی از يدن با شمكن است شامل رو به رو آوري شواهدي دربارۀ باورهاي خاص افراد باشد. اما براي ديگران منظرسنجی براي جمع

 هاي آنها باشد.ترس

 کنند:می دهد، درمانگر و مراجع معموالً روي روند زير کارمهم نيست که مراجع چه نوع آزمايش رفتاري را انجام می   

 . شناسايی دقيق باور، فكر يا فرآيندي که هدف آزمايش است.1

 هاي بارش فكري براي آزمايش. ايده2

 بينی نتيجه و ابداع روشی براي ثبت نتيجهپيش .3

 هاي بارش فكريها و راه حلبينی چالش. پيش4

 . انجام آزمايش5

 گيري. مرور آزمايش و نتيجه6

 هاي پيگيري در صورت لزوم. شناسايی آزمايش7

ها را مشاهده دهد و نتيجها انجام میکنند تا آزمايش را طراحی کنند. سپس مراجع آزمايش ردرمانگر و مراجع با هم همكاري می   

اجع باورهاي مر سيستم کنند و دربارۀ چگونگی تأثير اين نتيجه ها برها را با هم خالصه میکند. درمانگر و مراجع معموالً نتيجهمی

 صحبت می کنند.

 ند.کاي نادرست تجويز هاي مداومی را براي ادامۀ ارزيابی باورههاي بعدي يا آزمايشدرمانگر ممكن است آزمايش   
 

 هايی براي آزمايش رفتاري:مثال

د. در زننده را خنثی کندرمانگران ممكن است در طراحی آزمايش رفتاري به افراد کمک کنند که بتواند تقريباً هر نوع تفكر آسيبروان

 هاي رفتاري آورده شده است:اينجا چند نمونه از آزمايش

ضطراب سترس و اگرايانۀ او اهاي کمالاو را دوست خواهند داشت، گرايش ،در صورت کامل بودنخانمی که معتقد است مردم فقط  •

ا مشاهده رمردم  پذيرد يک آزمايش رفتاري را انجام دهد که شامل چند اشتباه عمدي است و سپس پاسخکند. او میزيادي ايجاد می

 بيند.بان را کند تا واکنش ديگرنويسی ارسال میا يک غلط جملهاي و يک کارت تولد بکند. او يک ايميل با چند غلط ديكتهمی

کند و وقتی رکت میشدست و پا است. در نتيجه او به ندرت در رويدادهاي اجتماعی يک مردي که معتقد است که از نظر اجتماعی بی •

ايد بست. سپس او اج نفر ر هفته و گفت وگو با پننشيند. آزمايش رفتاري او رفتن به يک رويداد اجتماعی داي میيابد، در گوشهحضور می

 گرايانۀ خود، بسنجد.پاسخ مردم را پس از اين رفتارهاي دوستانه و برون
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کند ررسی میرا ب خودهاي شبكه هاي اجتماعی دختري که نگران است دوست پسرش در حال خيانت به او است، در طول روز حساب •

و  ا متوقف کندرتماعی . آزمايش رفتاري او اين است که به مدت دو هفته استفاده از شبكه هاي اجدهدتا ببيند او چه کاري انجام می

 ببيند اضطراب او بهتر می شود يا بدتر.

د. به خواب برو کند تا دوبارهشود تلويزيون را روشن کرده و تماشا میها بخوابد. وقتی از خواب بيدار میکند شبمردي که تالش می •

 ب به او کمکين کتاافتاري او اين است که وقتی بيدار می شود به جاي روشن کردن تلويزيون، کتاب بخواند تا ببيند آيا آزمايش ر

 کند تا سريعتر بخوابد يا نه.می

و ماند ب میرختخوا رود. در اين روزها او تمام مدت درزن مبتال به افسردگی، در روزهايی که احساس بدي دارد، به سر کار نمی •

شود در وسه میکه وس کند. آزمايش رفتاري او شامل فشار آوردن به خودش براي رفتن به محل کار در روزهايی استتلويزيون تماشا می

 کند يا خير.رختخواب بماند تا ببيند آيا بيرون رفتن از خانه حال او را بهتر می

ين اي او رآزمايش رفتا کند حرف باارزشی ندارد.کند. او فكر میمی مردي که اضطراب اجتماعی دارد به هر قيمتی از معاشرت خودداري •

ا ي، ضعيف است ر داشتاست که شروع به شرکت در رويدادهاي کوچک اجتماعی کند تا ببيند آيا تعامل او با ديگران همانطور که انتظا

 خير.

 یك پیشنهاد خیلي خوب

فتاري رنيد آزمايش کد، سعی اي را که به آنها اعتقاد داريد، آزمايش کنيود کنندهخواهيد برخی از باورهاي بالقوۀ خود محداگر شما می •

خواهيد ا مینيد، يکخواهيد در طراحی يک آزمايش کمک طور کار را شروع کنيد، يا میخود را طراحی کنيد. اگر مطمئن نيستيد که چه

 گيريد.شناختی تماس ب-د، با يک درمانگر رفتاريدر مورد چگونگی تشخيص باورهاي غير منطقی اطالعات بيشتري کسب کني

 رفتاري-اختیانگر شندانيد که از کجا درمانگر پيدا کنيد، با پزشک خود صحبت کنيد. پزشک شما ممكن است بتواند يک درماگر نمی •

 را معرفی کند که بتواند به شما کمک کند.
 است. شده ترجمه www.verywellmind.com/ مقاله از سايت
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 هستند؟ پذیرآسیب اجتماعي هایرسانه برابر در ویژه به جوان مغزهای چرا -2-8

بر مغز کودك ِ شما به روشي  3و اسنپ چت 2، اینستاگرام1تیك تاك مانند هایيچرا برنامه که پشت این موضوع علم ِ

 گذارند.ثیر ميأبزرگسال ِخود ِشما ت متفاوت از مغز

 2022فوریۀ  3شناسي آمریکا، نزارا ابرامز، انجمن روا

 ترجمۀ پانته آ وثوقي 

 شناسي بالیني دانشگاه آزاد رودهن()کارشناسي ارشد روان
 

ه دنبال کسب شود کودکان بشوند، مغز آنها دچار تغيير اساســی شده که سبب میسنی ده سالگی می ۀهنگامی که کودکان وارد محدود

 آنها به يزرا ن هوشمند هايگوشی ما ييد همساالن خود باشند. بطور همزمان،أدست آوردن ِ توجه و تهاي اجتماعی از جمله بهپاداش

 (.2018ثير مرکزي، أدهيم )کودکان و تكنولوژي، تمی تحويل

 فراهم تعامل براي را و بسيار مهمی حياتی هايفرصت چت،اسنپ و اکت تيک ،4يوتيوب اينستاگرام، مانند اجتماعی هايرسانه بستر   

شديد شده  انــزوايی گير )مانند کرونا(که منجر بههاي همهيزمان ِبيمار در خصوص به هستند؛ توسعه از طبيعی آنها بخشی که اندکرده

تصوير  هايی که فرد ازنگرانی و افسردگی عالئم اضطراب،سالمت روان، شامل ِ مشكالت با روز افزون طور به است. اما همين بسترها نيز

 کاوش ترعميق بياييد هاي اجتماعی مواجه هستند؟هاي رسانهبا خطر باالتري از آسيب کودکانچرا اند. پس ارتباط يافته بدن خود دارد،

 .کنيم

 

 مغز و اجتماعي هایپاداش

 ودک و يا خندۀکجديد  موي مدل از تعريف مانند اجتماعی هايپاداش که ودشمی باعث مغز در تغييرات سالگی، 12 تا 10 سنين بين

 هايهورمون» هايگيرنده به ويژه،. تري کندبخش رضايت شروع به تجربۀ احساس همكالسی باعث شود که کودک ِدر اين ردۀ سنی، يک

وضوع، کودکان مشده، که همين  تكثير شكمی جسم مخطط نام به مغز از قسمتی دوپامين هستند، در و توسين اکسی که همان «شادي

 کند. تر میديگران، بسيار حساس شدن توسط تحسين و مورد توجه قرار گرفتن به اين محدوده ي سنی را نسبت

 يكینزد ارتباط اجتماعی هايرسانه فعاليت که دانيممی ما»: بيان کرد 6شناسی آمريكاعلمیِ انجمن روان اجرايی مدير ،5پرينشتاين ميچ

را ناگهانی و به  توسين اکسی و دوپامين منطقه، اين کنيممی تجربه را اجتماعی هايپاداش ما که زمان هر. دارد 7شكمی مخطط جسم با

 « کند.سرعت در مغز ترشح می

                   
1.TikTok 
2. Instagram 

3 Snapchat 

4. YouTube 
5. Mitch Prinstein 
6. APA’s chief science officer 

7. Ventral striatum 
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. رار گرفته استباشد، قانگيزشـــی می رفتارهاي براي مغز کليد از ايناحيه که 1شكمی پاليدوم شكمی، مخطط جسم کنار در درست   

بر  را غريزي رفتارهاي که هستند مغز از تريقديمی هايبخش دارند يافته، قرار تكامل اخيراً 2زيرِ قشرِ مغزِ در که ساختارها، اين

 انگيزانند. می

 تفاوت دو اما ست،ا مرتبط مغز پاداش مراکز شدن فعال با بزرگسالی نيز در اجتماعی هايرسانه از استفاده»: مطرح کرد پرينشتاين   

 احساس متمايل هستند که بزرگساالن اوالً. باشد -نسبت به دوران کودکی –باعث کاهش آسيب در بزرگسالی  است ممكن کليدي

 دوماً در بزرگساالن. است متكی دهند،همساالنشان به آنها می بازخوردي که به اين احساس، کمتر که باشند داشته "3خود" از پايداري

تر هاي اجتماعی کمک کند، تكامل يافتههاي هيجانی به پاداشتواند در تنظيم پاسخاي است که میيشانی مغزشان که ناحيهپقشر پيش

 « است.

 

 عمومي و دائمي

 ارتباطات و هامهارت تا کرده کمک نوجوانان و کودکان به ديرباز از جوانی، دوران ييد قرار گرفتن )توسط ديگران( درأمورد ت انگيزۀ

اميد  به مارکدار که طراحی به روز دارد، جين شلوار يک با مدرسه به رسيدن اما»بيان کرد:  پرينشتاين. را توسعه دهند سالم جتماعیا

 هزاران است ممكن که تيک تاک در ويديويی کردن با پُست بزند لبخند شما به راهرو در فرد مورد عالقه اما دست نيافتنی اينكه

 «باشد، يک دنيا تفاوت دارد. هداشت 5اليک و 4بازديد
 

 از متفاوت بسيار را آنالين تعامالت که آنچه از بخشی ،7نِسی ، ژاکلين6براون شناسی دانشگاهروان استاديار دکتر و تحقيقات طبق   

 (. 2020، 3، شماره 21آنهاست )ارزيابی روانشناختی، جلد  -عمومی اغلب و- دائمی ماهيت کند،می حضوري تعامالت

 دوســت را صحبت ِ شما آن مقابلِ طرف آيا که دانيدنمی کشيد،دست می مكالمۀ معمولی يک از اينكه از بعد»: پرينشتاين گفت   

اما در » دهد: او ادامــه می« .است شده تمام فرد ديگري صحبتتان را دوست داشته است، به هر حال مكالمه يا خير و يا اينكه داشته

توانند اند، میمالقاتشان نكرده هرگز افرادي که آنها در گذشته حتی و دوستانشان ها،بچه به جاي آن« طور نيست.نهاي اجتماعی ايرسانه

 بازديد و ،8نظر هاي مختلف شامل دوست داشتن)اليک(،شكل اجتماعی به هايپاداش جستجو کردن، ارائه دادن ويا اجتناب کردن از

 ن( را ادامه دهند. ) افراد ِمورد عالقه شا 9کردن دنبال

                   
1. Ventral pallidum 

2. Cortex 

3. Self 
4. View 
5. Like 
6. Brown University 

7. Jacqueline Nesi, PhD 
8. Comment 

9. Follow 
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 اين نگران گذاراننونقا و محققان والدين، شوند،می آنالين ارتباط و سرگرمی براي بيش از پيش نوجوانان و کودکان آنجاييكه از   

د و يا حتی پذير نمايآسيب اجتماعی هايرسانه برابر در ويژه به را آنها اين افرادِ بسيار جوان، شناسیبيولوژي يا همان زيست که هستند

 قرار دهد. استفاده سوء در برخی موارد مورد
  

 جوان کاربران از حمایت

يد آبه نظر می. کندنقش بازي می نوجوانان و کودکان زندگی در بيولوژيكی پذيريآسيب اين چگونه که دهدمی نشان بيشتر تحقيقاتِ

 از لقب که کودکانی حاليكه در شوند،می بدنی تصوير مشكالت دچار خودبزرگتر از  افراد از بيشتر اجتماعی، هايرسانه ترِجوان کاربران

)سايفو، ا.  شوندواجه میهاي آنالين مخطر باالتري از آزار و اذيت و خشونت با کنندمی استفاده چت اسنپ يا اينستاگرام از سالگی 11

 (.2022، 127تار انسانی، جلد ، ل. و همكاران، رايانه ها در رفچارمارامان ؛ 2019، 101ها در رفتار انسانی، جلد ن.، واحدي، ز.، رايانه

 

ها و ، پزشک متخصص جراح عمومیِ اياالت متحده آمريكا توصيه1اند که ويوِک مِرتیسبب شده هايافته ساير و هايافته اين   

 داقل رساندن ِعواقب و پيامدهاي مضرهاي تكنولوژي ديگر، با به حپيشنهادهايی کند از جمله اينكه رسانه هاي اجتماعی و شرکت

گذاري اطالعات آنها با پژوهشگران و بهزيستی ِکاربران ِجوان و همچنين اشتراک با اموراتی نظير ِاولويت قرار دادن سالمت محصوالتشان

اح عمومی اياالت مگابايت(، توصيۀ جر 01/1)نسخۀ پی دي اف،  ِمستقل، در اين راستا کمک کنند )حمايت از سالمت روانی جوانان

 (2021متحده آمريكا، 

 در باراولين براي .رداريمب دست کودکان، رشد حال در مغزِ سود از کسب براي تالش از که است رسيده آن زمان»: پرينشتاين اعالم کرد   

 هوش و )دستگاه( اشينم يرييادگ به اکنون و ايماز دست داده را خود اجتماعی تعامالت و روابط بر خود مختار کنترل ما بشر، تاريخ

 «.بگيرند تصميم ما براي تا دهيم می اجازه مصنوعی
 

 حتی. است کرده ادايج ما زندگی شيوه براي را هاي عظيمیپذيريآسيب اين موضوع چگونه که ايمپيشتر نيز ديده ما»او ادامه داد: 

 «دهد. را تغيير نانجوا از نسلِ کامل يک براي و توسعۀ مغز رشد است ممكن اين موضوع چگونه بگيريم نظر در اين است که ترترسناک

 

 توانيد از طريق لينک زير مطالعه فرماييد: باشد. اصل مقاله را میمی 2اين مقاله برگرفته از سايت انجمن روانشناسی آمريكا

teens-children-media-/social2022https://www.apa.org/news/apa/ 
 

 

 

 

 

                   
1. Vivek Murthy, MD 
2. APA(American Psychological Association) 
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خبار ابرای انعکاس  را آمادگي خود، گان زیرآموختضمن تبریك به دانش، ایران شناسيروانانجمن  یخبرنامه اندرکاراندست

 . دنداراعالم مي های مرتبطو رشته شناسيروان های مختلفگرایشآموختگان دکترای دانش ینامهپایان ۀدفاع و نیز چکید
 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد عمومي شناسيرواندکتری  ۀآموختدانش مارال حقیقيدکتر  نامهپایان چکیده -1-9

 انسانيدانشکده ادبیات و علوم، کرمانشاه

 جتماعي،ااثربخشي آموزش حل مسئله بین فردی بر حل مسئله "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپايان مارال حقيقیدکتر 

 . رساند اتمام به 1399بهار در را  "زنان جوان زندانيپنج عامل بزرگ شخصیت و سالمت روان 

 . است شده اهنما( هدايتر )استاد دکتر کيوان کاکابرايی توسط ايشان نامهپايان

 چکیده

ن وان زنارفردي بر حل مسئله اجتماعی، پنج عامل بزرگ شخصيت و سالمت پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی حل مسئله بين 

مل شا مطالعهن ماري ايجامعۀ آ بود. آزمون با گروه گواهپس -آزمون زمايشی از نوع طرح پيشجوان زندانی انجام شد. طرح پژوهش شبه آ

 در، است. بودند 1398کليۀ مجرمين زن جوان زندانی که در زندان مرکزي شهر کرمانشاه مشغول گذراندن دوران محكوميت خود در سال 

به دو گروه  نتساب تصادفیو با ا انتخاب شدند گيري در دست رساز روش نمونهنفر از زنان جوان زندانی با استفاده  30 اين پژوهش تعداد

آزمون شزمايشی مرحله پينفر( تقسيم شدند. قبل از اجراي آموزش برنامه حل مسئله بين فردي به گروه آ 15نفر( و گواه ) 15) آزمايشی

 براي گروه آزمايشی ه دو جلسه کارگاه حل مسئله بين فرديجلسه دوساعته هر هفت 10هاي آزمايش و گواه اجرا شد، سپس در بين گروه

وش ش از طريق رهاي پژوهآزمون در هر دو گروه آزمايشی و گواه اجرا شد. سپس دادهشد، بعد از اتمام برنامه آموزش مرحله پس برگزار

يال، نزو و دزور عیحل مسئله اجتماهاي نامهآوري اطالعات از پرسشتحليل کوواريانس چند متغيري موردبررسی قرار گرفت. براي جمع

شد.  ( استفاده1972)گلدبرگ،و سالمت روان  (2007رامستد و جان، ) نسخه کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ ،(2004) مديو ـ اليوراس

شی، بين ايآزم گواه در گروه هآزمون نشان داد، که نسبت به گروپس-آزمونکنندگان، در دو مرحله پيشنتايج طبق گزارش مشارکت

نطقی مسبک  گيري منفی،گيري مثبت، جهتهاي حل مسئله اجتماعی شامل جهتآزمون در تمامی زير مقياسپس-آزموننمرات پيش

امل عآزمون در پنج پس-آزمونسبک اجتنابی تفاوت معناداري وجود داشت. همچنين بين نمرات پيش دقتی وبی گري /و سبک تكانش

ير ط در زشناسی تفاوت معناداري مشاهده نگرديد و فقگرايی و وظيفهرنجورخويی، برونهاي روانسبزرگ شخصيت در زير مقيا

ن در زير آزمون در سالمت رواپس-آزمونبود. همچنين نتايج نشان داد بين نمرات پيش تفاوت معنادار هاي سازگاري و پذيرشمقياس

اوت تف سمانی،عالئم جتفاوت معناداري بود اما در زير مقياس  افسردگیکارکرد اجتماعی و عالئم  خوابی،اضطراب/بیهاي مقياس

پنج عامل  تماعی،هاي حل مسئله اجفردي تا حد قابل قبولی زير مقياسطورکلی، آموزش حل مسئله بينمعناداري مشاهده نگرديد. به

عنوان يک برنامه فردي بهامه حل مسئله بينبنابراين برن بزرگ شخصيت و سالمت روانی زنان جوان زندانی را بهبود بخشيده بود.

 اي اصالحی، پيشگيرانه و بهداشتی از اهميت فراوانی برخوردار است.مداخله

 ی.فردي، حل مسئله اجتماعی، پنج عامل بزرگ شخصيت، سالمت روان، زنان جوان زندانحل مسئله بين :واژگان کلیدی

 نامه دکتریچکیده پایان -9
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 و کودك خانواده شناسيرواناولین همایش ملي  -1-10
 شناسـی روانبه اطالع کليه پژوهشگران و عالقمندان مـی رسـاند اولـين همـايش ملـی      

توسـط انجمـن علمـی کودکـان      1401ارديبهشـت مـاه    28خانواده و کودک در تـاريخ  

اســتثنايی ايــران بــا همكــاري جمعــی از نهادهــاي علمــی و فرهنگــی از جملــه انجمــن 

با مجوز از وزارت علوم،تحقيقـات و فنـاوري و    ايران شعبه استان کرمانشاه و شناسیروان

( در کرمانشـاه برگـزار خواهـد شـد. کليـه      ISCپايگاه اسـتنادي علـوم جهـان اسـالم )    

پژوهشگران ارجمند می توانند يافته هاي علمی خود را در قالب مقاله منحصرا از طريـق  

به دبيرخانه ارسـال کننـد. شـايان ذکـر      conf.irwww.iecaسايت همايش به آدرس 

 است. 1401ارديبهشت ماه  15است آخرين مهلت ارسال مقاالت 

   محورهای همایش:

 يو فرزندپرور يخانواده، ازدواج، فرزندآور-

 خانواده و کودک يتوانمندساز-

 یاجتماع راتييخانواده، کودک و تغ-

 يمجاز يخانواده، کودک و فضا-

 يیکودکان استثنا یزش و توانبخشخانواده، آمو-

 در خانواده و کودک یابيسنجش و ارز-

 یاجتماع يهابيخانواده، کودک و آس-

 کودک یروان یشناسبيو آس خانواده

 مداخله خانواده/مدرسه محور و کودک-

 یاسالم یرانيا شناسیروان یخانواده، کودک و تعال-

 و کودک ثر در قلمرو خانوادهؤمقابله م يو راهبردها روسيکروناو یاجتماع یروان يامدهايها و پها، فرصت: چالشژهيمحور و-

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ایراني يشناختروانهای اخبار همایش -10
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 چالش مشق شب: راهنمای مدیران، معلمان، مادران و پدران )چاپ چهارم( -1-11

 

 (2001دکتر هريس کوپر ): فیتأل

 (1400پژوه و فريدۀ نوري )دکتر احمد بهترجمۀ: 

  ليا و مربيانانتشارات انجمن اوناشر: 

 

 معرفي کتاب:

بوده  هاخانوادهمشق شب همواره يكی از مناقشه برانگيزترين مسايل ميان مدارس و 

رو دارد، ناگزير در فرايند تحصيل فرزندشان با و هر مادر و پدري که فرزند مدرسه

سوي ديگر هر فردي در ز رو شده است. اچالش مشق شب و تكليف درسی روبه

ي گوناگون هادرسيی را نوشته و تكاليف درسی را در هامشقود دوران تحصيل خ

با اشک و  آموزاندانشي مختلف انجام داده است. بديهی است برخی از هاشكلبـه 

. البته سندينویمي خـود را هامشقگـريـه و بـرخـی از آنـان بدون اشک و گريه 

مادران هم درآمده  مسئله مشق شب، اشک پدران ور نـاگفته نمانـد گـاهی هم س

 است!

سؤال مهم اين است که هدف از انجام تمرين، مشق و تكليف درسی چيست؟    

از نظر قـدمت تـاريخی، تمرين و مشق با آموزش و  که دهدیمها نشان پژوهش

. ايـن کندیم را به ذهن تداعی "است ر کردنپُاز  کردن كوينکار "المثل قديمی يادگيري توأم بوده است. لذا مشق شب، ضرب

المثل بيانگر اين حقيقت است که براي يادگيري معنادار و داشتن عملكردي درست، ممارست و تمرين يک ضرورت است. اما آيا ضرب

و تكاليف  هانيتمرآن کار است؟! آيا يادگيري و پيشرفت، تابعی از تكرار است؟! آيا  پر کردنواقعاً نيكو انجام دادن هر کاري، حـاصل 

 ها الزم است کتاب چالش مشق شب را مطالعه فرماييد.گونه سؤالگويی به اينبخش نيستند؟ براي پاسخکننده و زيانري، کسلتكرا

مطالعۀ آن  يد است بادر کتاب چالش مشق شب، نويسنده تالش کرده است با نگاهی جـامـع و ژرف بــه مسئلۀ مشق شب بپردازد و ام   

عنا ممفيد و با  ادگيرينگر نسبت به مشق شب و تكاليف درسی به دست آوريد و مشق شب به يک تجربۀ يو ژرف بينانهبتوانيد نگاهی واقع

 دد.رش ايران گرو پرو در فرايند تعليم و تربيت مبدل شود و در نتيجه، موجبات تحوالت فكري و تغييرات حرکت آفرين در نظام آموزش

گفتار و انضمام ر پيشي تمرين و مشق دهایژگيون انواع تكليف و تمرين و نيز شرايط و اين کتاب شامل هفت فصل است که با افزود   

رجعيت اين پژوه بر جامعيت و مابتدايی توسط آقاي دکتر به آموزدانشي يک هاگفتهمعلمان ابتدايی و دل نظري مشق شب از هایژگيو

 کتاب ارزشمند اضافه شده است.

 

 های جدیدتابکمعرفي  -11
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 درمانيوني روانهای درخبرگي در مهارت -2-11

 

 دکتر علی فيضی، عاطفه محمدصادق، مسعود اسدي مترجمان:

 ابن سيناانتشارات: 

 

 معرفي کتاب:

برانگيز، بحث جويانی کهتا به حال پيش آمده احساس کنيد در رابطه با درمان

تأثير کمتري داريد؟ دوست داريد  اندثباتعصبانی، دشوار يا از نظر هيجانی بی

برانگيز مثل تروما، اعتياد يا جويانی که مشكالت چالشرماندر کمک به د

 همايندي مرضی دارند مؤثرتر باشيد؟

هاي هيجانی شديدي را در درمانگران توانند واکنشجويان میدرمان   

گويند. به اي يا انتقال متقابل میند که اغلب به آن اجتناب تجربهنبرانگيزا

برانگيز، درمانگران بايد ظرفيت د چالشمنظور اثربخشی بيشتر در اين موار

پذيري بالينی و شان را براي حفظ خودآگاهی، هماهنگی و انعطافشناختیروان

هاي خبرگی در مهارتهاي قوي افزايش دهند. کتاب در عين حال ارائه واکنش
هاي روشن و عملی در خصوص تمرين عامدانه ارائه فعاليتدرمانی، درونی روان

هاي درونی کمک کند که درمانگر مؤثرتري باشيد و از کار خود بيشتر لذت ببريد. اين کتاب ه شما در تسلط بر اين مهارتکند تا بمی

 شود:داراي يک برنامه آموزشی است که شامل موارد زير می

 .مبتنی بر اصول تمرين عامدانه است 

 شود.درمانی هماهنگ میهاي اصلی روانبا تمام مدل 

 نگران از کارآموزان مبتدي گرفته تا درمانگران مجرب سودمند است.براي همه درما 

 جويان خود مؤثرتر باشند.برانگيزترين درمانکند تا براي چالشبه درمانگران کمک می 

 کند.از مرزها و حريم شخصی کارآموزان محافظت می 

وزش و وزه آمحتن است. او پژوهشگري است که در علمی دانشگاه واشنگشناس و عضو هيئتنويسنده کتاب يعنی تونی رومنير، روان

و نظارت  لينی پيشرفتههاي آموزش باها، وبينارها، دورهکند. دکتر رومنير کارگاهنظارت بالينی، تمرين عامدانه و فنون نظارت فعاليت می

ن قرار ار درمانگرار اختييق سايت زير ددهد. همچنين منابع آموزشی رايگانی را از طربالينی براي درمانگران در سراسر جهان ارائه می

 دهد:می
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

 شناختي-رابطۀ درماني در رفتاردرماني -3-11

 

 کازانتزيس، داتيليو، دابسونتألیف: 

 مهدي آزاد، اسماعيل نورالهیمترجمین: 

 ارجمند :انتشارات

 

 تاب:معرفي ک

ــيار     ــد بسـ ــاري کارآمـ ــناختی رفتـ ــان شـ ــه درمـ ــانی در ارائـ ــۀ درمـ ــرا رابطـ چـ

ــت        ــد ماهيـ ــؤال، بايـ ــن سـ ــه ايـ ــخ بـ ــراي پاسـ ــت؟ بـ ــاارزش اسـ را  CBTبـ

 شده است.اي که با تحسين در اين کتاب انجامبررسی کرد، وظيفه

   CBT ــه ــرفاً مجموعـ ــد   صـ ــد بدانيـ ــما بايـ ــه شـ ــت. اگرچـ ــون نيسـ اي از فنـ

ــی  ــه م ــه چگون ــد تكک ــکتواني ــا را انتني ــد و آنه ــاب کني ــهخ ــا را ب ــؤثره ــور م  ط

هـــاي روان  هـــا از انـــواع ديگـــر روش  ســـازي کنيـــد )برخـــی از آن   پيـــاده

ــاس ــانی اقتبـ ــدهدرمـ ــد  شـ ــۀ کارآمـ ــراي ارائـ ــد(، بـ ــين  CBTانـ ــما همچنـ شـ

ــک      ــد يـ ــما بايـ ــن، شـ ــر ايـ ــزون بـ ــد. افـ ــار بگيريـ ــه کـ ــراجعين را بـ ــد مـ بايـ

از مراجـــع ايجـــاد کنيـــد فـــرد پـــردازي شـــناختی دقيـــق و منحصـــربهمفهـــوم

کنيــد. شــما همچنــين بايــد يــک اتحــاد درمــانی قــوي ايجــاد کنيــد تــا مــراجعين            کــه در هــر جلســه آن را اصــالح مــی    

جـــاي گذرانـــدن وقـــت غيرمعمـــول در جلســـه يـــا داشـــتن افكـــار خودکـــار دربـــارۀ شـــما، دربـــارۀ خودشـــان در    بتواننـــد بـــه

کننــد، تمرکــز  تی کــه هنگــام تــرک دفتــر شــما تجربــه مــی      رابطــه بــا شــما، يــا دربــارۀ رونــد درمــان و بــر روي مشــكال        

 نمايند.

ــارورزان            ــه ک ــوب ب ــانی خ ــاد درم ــک اتح ــاد ي ــارۀ ايج ــک( درب ــت اس ب ــن )جودي ــه م ــت ک ــزي اس ــان چي ــن هم ــی اي ــوزم. م آم

ــه آن ــن ب ــیم ــا م ــا       ه ــع احس ــه مراج ــيد، ب ــان باش ــاق درم ــع در ات ــا مراج ــوب ب ــان خ ــک انس ــه ي ــت ک ــم اس ــويم مه ــت گ س امني

ــا   ــد و ب ــود           آندهي ــار ش ــما رفت ــا ش ــتيد ب ــت داش ــد دوس ــع بودي ــود مراج ــر خ ــه اگ ــد ک ــار کني ــی رفت ــه روش ــا ب ــين ه . همچن

ر هســتند. شــود مــراجعين دشــوا  هايشــان مهــم اســت: فــرض مــی    بينانــه از طــرف درمــانگران بــراي مراجــع    انتظــارات واقــع 

ــل آن  ــين دلي ــه هم ــع    ب ــارات واق ــد انتظ ــين باي ــتند و همچن ــع هس ــا مراج ــهه ــربينان ــته ب اي را ب ــود داش ــن، اي خ ــند. م ــراي  اش ب

ــی        ــاق م ــه وارد ات ــی ک ــر مراجع ــه ه ــافی ب ــک ک ــه کم ــادر ب ــار، ق ــتين ب ــالف    نخس ــار خ ــر انتظ ــتم. اگ ــود، نيس ــ اش ــن را داش ته ي

ــی      ــد م ــودم ناامي ــا از خ ــع و ي ــا از مراج ــم، ي ــک درمــ       باش ــۀ ي ــراي ارائ ــن ب ــايی م ــدام در توان ــه هرک ــوم ک ــؤثر تــ ش داخل ان م

 کند.می

ــامی    ــحبت ازهنگـ ــه صـ ــی  کـ ــيتی مـ ــتالالت شخصـ ــی  اخـ ــوردار مـ ــتري برخـ ــت بيشـ ــانی از اهميـ ــۀ درمـ ــود، رابطـ ــود. شـ شـ

ــامی ــه آن       هنگ ــت ب ــن اس ــر ممك ــراد ديگ ــه اف ــد ک ــراجعين معتقدن ــه م ــارۀ      ک ــده را درب ــان عقي ــاً هم ــانند، غالب ــيب برس ــا آس ه

هــا در زمينــۀ  نهــا اســت. کمــک بــه مــراجعين در کشــف نادرســت بــودن بــاور آ        درمــانگر دارنــد. ايــن ناآگــاهی انگــارۀ آن    
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ــا آن  ــما بـ ــاط شـ ــی ارتبـ ــراهم مـ ــت را فـ ــا، دو فرصـ ــت    هـ ــانی را تقويـ ــاد درمـ ــيختگی اتحـ ــه روي گسـ ــار بـ ــت، کـ ــد. نخسـ کنـ

ــی ــی  م ــازه م ــراجعين اج ــه م ــد و ب ــه کن ــا ب ــد ت ــل ده ــور کام ــی   ط ــما م ــوند. دوم، ش ــان ش ــر درم ــري درگي ــراجعين  ت ــه م ــد ب تواني

 از درمان تعميم دهند.اند به روابط خاص خارج کمک کنيد آنچه را که آموخته

ــتم     ــر در سيسـ ــه    تغييـ ــتفاده از تجربـ ــا اسـ ــع بـ ــادي مراجـ ــاي اعتقـ ــیهـ ــقراطی ا   گرايـ ــوي سـ ــارکتی و گفتگـ ــزايش مشـ فـ

 ز باورهـــايايابـــد. در حقيقـــت، اســـتفاده از يــک رويكـــرد مشـــترک بـــراي درگيـــر کــردن مـــراجعين در آزمـــايش تجربـــی   مــی 

ــازگار آن ــه ناس ــی يكــی از ويژگــی   هــا ب ــاي متطــور کل ــار در شــناخ      ه ــراي نخســتين ب ــردي بــود کــه ب ت درمــانی مــايز رويك

شـــده و بـــه روشـــنی توضـــيح دادهبـــه CBTافســـردگی بيـــان شـــد. در ايـــن کتـــاب نحـــوۀ اســـتفاده از ايـــن دو جنبـــۀ اصـــلی 

 پيشرفت اين رشته کمک کرده است.

ــاب     ــوجهی از کتـ ــل تـ ــۀ قابـ ــر مجموعـ ــال حاضـ ــاي در حـ ــو  CBTهـ ــورد انـ ــين در مـ ــوزش متخصصـ ــراي آمـ ــتالبـ الت اع اخـ

ــی            ــه م ــو را ارائ ــه جل ــی ب ــام مهم ــت و گ ــدها اس ــن جل ــل اي ــاب مكم ــن کت ــت. اي ــترس اس ــه   در دس ــرا پاي ــد زي ــادي  وده بني

يــن کتــاب  هــاي بهداشــت روان از ا دهــد. دانشــجويان حرفــه  ارائــه مــی  CBTمحكــم بــراي نقــش رابطــۀ درمــانی در عمــل      

هـــا تجربـــه ا ســـالبـــآموزنـــد. درمـــانگران وان درمـــانی مـــیچيزهــاي فراوانـــی دربـــارۀ ماهيـــت رابطـــۀ مراجـــع و درمـــانگر در ر 

ــره   ــاي آن به ــز از مزاي ــرا آن  ني ــد، زي ــد ش ــد خواهن ــی من ــا م ــی  ه ــرين ويژگ ــه بهت ــد چگون ــايز د آموزن ــاي متم ــانگر و ه ــع مرم راج

وجـــود در هـــا و فشـــارهاي مرا بـــراي اصـــالح عمـــل و تقويـــت روابـــط خـــود بـــا مراجـــع اعمـــال کننـــد و همچنـــين از تـــنش 

رويج ســهم ويــژه مهــم، ضــرورت تــ   نــوان فرصــتی بــراي بهبــود رابطــۀ درمــانی اســتفاده کننــد. يــک پيــام بــه         عاتحــاد بــه 

بــل و  حســاس متقامشــارکت فعاالنــه در کــار تجربــی اســت، زيــرا نــه درمــانگر و نــه مراجــع نقــش انفعــالی ندارنــد. ايــن ا             

 ست.رۀ فرد ضروري امسئوليت مشترک براي انجام کار در جلسات و همچنين بين جلسات، در زندگی روزم

ــی      ــان مـ ــانی را بيـ ــۀ درمـ ــت رابطـ ــندگان ارزش و ماهيـ ــيه نويسـ ــد فرضـ ــی و توليـ ــد، روش علمـ ــالينی و  کننـ ــم بـ ــاي مهـ هـ

ــايش را بـــه ارزيـــابی آن ــا از طريـــق آزمـ ــاير جنبـــهوضـــوح توصـــيف مـــیهـ ــاي مهـــم کننـــد. سـ ــتفاده CBTهـ ــامل اسـ از  شـ

ين را بــه  ســازد تــا مــراجع  مــانگر بــالينی را قــادر مــی   پرســش توســط درمــانگر و رويكــرد آمــوزش ســقراطی اســت کــه در       

طـــور هـــاي اساســـی رابطـــۀ درمـــانی، بـــهانـــداز يـــا کشـــف جديـــدي هـــدايت کنـــد. ايـــن راهبردهـــا از ويژگـــیســـمت چشـــم

ــک    ــه در تكنيـ ــامی کـ ــتقيم )هنگـ ــتقيم و غيرمسـ ــی  مسـ ــرار مـ ــا قـ ــر در باورهـــ    هـ ــه تغييـ ــر بـ ــتند و منجـ ــد( هسـ ا و گيرنـ

 شوند.اجع میهاي ناسازگار اساسی مربرداشت

هـــا يط هســـتند. آندکتـــر کـــازانتزيس، داتيليـــو و دابســـون بـــراي تهيـــۀ ايـــن راهنمـــا بـــراي اقـــدامات بـــالينی واجـــد شـــرا    

نـــين تقل و همچهـــاي تحقيقـــاتی مســـاي انـــد. ايـــن کتـــاب برنامـــهدرمـــانگران، سرپرســـتان، پژوهشـــگران و اســـاتيد باتجربـــه 

کـــه _خوانـــدیرفتـــار درمـــانی شـــناختی در دانشـــگاه مونـــاش را فرامـــهـــا را در واحـــد تحقيقـــات کـــار مشـــترک گســـتردۀ آن

ــ        ــاب ترجمـ ــن کتـ ــم ايـ ــدف مهـ ــت. هـ ــترش داده اسـ ــانی را گسـ ــک در روان درمـ ــه و تكنيـ ــی رابطـ ــا از تالقـ ــن درک مـ ۀ ايـ

ــه ــی     يافت ــكان م ــه پزش ــر ب ــن ام ــرا اي ــت، زي ــل اس ــه عم ــی ب ــاي پژوهش ــدل   ه ــه م ــه ب ــه چگون ــوزد ک ــادار  CBTآم ــد، در بوف مانن

 اي بر تعامل درمانی دارند.ها تمرکز دوگانهحالی که آن

ــره       ــونگی بهـ ــورد چگـ ــايی در مـ ــاب راهنمـ ــن کتـ ــه  ايـ ــانی بـ ــۀ درمـ ــدي از رابطـ ــر در  منـ ــل تغييـ ــوان عامـ ــه  CBTعنـ ارائـ

را تقويـــت  CBTدهـــد. مـــا اعتقـــاد داريـــم کـــه يـــادگيري اينكـــه ايـــن فرآينـــدها چگونـــه تغييـــر در کاربردهـــاي بـــالينی مـــی
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ــاارزش مــی ــد بســيار ب ــن کنن ــه اســت. ازاي ــا ب ــار م ــی رو، ک ــک وضــوح نشــان م ــؤثر از تكني ــه اســتفادۀ م ــد ک ــی ده ــه ويژگ ــا ب ــا و ه ه

 شود.مؤثر می CBTفرايندهاي رابطۀ اساسی بستگی دارد که منجر به 

 

 طلبي(طلبي؟ )راهنمای شناخت و مدیریت کمالگرایي یا کمالکمال -4-11

 

 دکتر مهرناز شهرآرايتألیف: 

 نگتک ر انتشارات:

 

 معرفي کتاب:

 هاي زير است:هدف اين کتاب پاسخگويی به پرسش

 چرا رسيدن به کمال موضوع مهمی است؟

کنند و چرا برخی براي رسـيدن به معيارها و هدف هاي خود سـخت تالش می

 گيرند؟ برخی آن را آسـان می

 چرا برخی براي رسيدن به کمال مطلوب حاضرند به خود و ديگران آسيب بزنند؟

 طلبی وجود دارد؟گرايی و کمالچه فرقی بين کمال

هايی دارد؟ و چگونه عوامل وابسـته به محيط خرد و کالن و طلبی چه علتکمال 

 گذارند؟ فرهنگ بومـی و جهانی بر آن اثر می

 توان ميل رسيدن به کمال را اندازه گيري کرد؟ چگونه می

 دارد؟  هاي جسمی روانی ارتباطآيا اين ميل يا بيماري

 آن با احساس رضايت از خود و زندگی و خوشبختی چيست؟  ۀرابط

 طلبی چه بايد کرد؟براي مديريت هوشمندانه کمال

 آيا بايد با آن زندگی کرد يا بر آن غلبه کرد؟ 

ان الدين و معلموکرد؟  طلب را به بهترين شيوه مديريتهاي زندگی با همسر، همخانه، و کار با همكار و مدير کمالتوان چالشچگونه می

 آموختگان کمک طلب بپردازند؟توانند به آموزش و پرورش صحيح دانشچگونه می

 پردازد:کتاب در سه بخش به مطالب زير می

اده و مهم، ين بسيار سهدف اين است که خواننده با انجام چند تمر "طلب؟گرا هستم يا کمالآيا من کمال"در فصل اوّل تحت عنوان    

 د به نحوۀ رسيدن به کمال خود پی برد.بتوان

طلبی و تفاوت آنها، گرايی يا کمالطلبـی اسـت، موضوعـات مهمی چون تعريف کمالگرايـی و کمالدر فصل دوّم که درآمدي بر کمال   

ها دگاه پژوهشي آن از ديهااريخچه ميل رسيدن به کمال و آسيبها، مروري بر تطلبان از ديدگاه پژوهشگرايان و کمالهاي کمالويژگی

 بررسی شده است.

 طلبانه مطرح شده است.در فصل سوّم شناخت شش ميل کمال   
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در نهايت  وگر رفتار شناسانه، و ديهاي ميل رسيدن با توجه به رويكردهاي شناختی رفتاري، صفات، نياز، آسيبدر فصل چهارم علت   

 رويكرد يادگيري اجتماعی بحث شده است.

 ست. اار گرفته گيري اين ميل مورد توجه قرهاي نظامند براي اندازهگيري ميل رسيدن به کمال و پژوهشصل پنجم اندازهدر ف   

طلبی، مديريت هاي کمالطلبی اختصاص يافته است، در سه فصل به ترتيب درمان ريشهدر بخش دوّم کتاب که به مديريت کمال   

 ريزي هوشمندانه بحث شده است.برنامهگزينی و طلبانه و هدفتمايالت کمال

طلبان مطرح شده مالاي و در پايان ارتباط آموزشی با کدر بخش سوّم کتاب و در سه فصل مستقل ارتباط خانوادگی، ارتباط حرفه   

 است. 

 کند.هاي مختلف ميل رسيدن به کمال ارزيابی دهد که خود را در زمينههاي کتاب به خواننده امكان میپيوست   

نظر گرفته  هاي گوناگون درها و جايگاهموقعيت –نوجوانی، جوانی، بزرگسالی، ميانسالی  –در محتواي اين کتاب خوانندگان در سنين    

 اند.شده

 ر دانشجويانه افزون باين کتاب با داشتن پشتوانه علمی و پژوهشی جديد و دقيق، به زبانی ساده و روان نوشته شده است. طوري ک   

ز امع و به روجث علمی ، جامعه شناسی، مردم شناسی، مديريت، و رشته هاي مرتبط با آنها، تمامی عالقمندان به مباحشناسیروانرشتۀ 

 جهان و خوانندگان عام به آسانی از آن بهره گيرند.

      

 شناسيروانای بر فلسفه مقدمه -5-11
 

 دانيل وايسكاف و فرد آدامزنویسندگان: 

 بوتراب يغمائیامترجم: 

 حكمت و فلسفهانتشارات: 

 

 معرفي کتاب:

ــاب  ــه»کتـ ــفه  مقدمـ ــر فلسـ ــیرواناي بـ ــرد   «شناسـ ــكاف و فـ ــل وايسـ ــته دانيـ ، نوشـ

آدامـــز، بـــا ترجمـــه ابـــوتراب يغمـــائی کـــه از ســـوي موسســـۀ پژوهشـــی حكمـــت و  

ــفه         ــاره فلس ــري درب ــی نظ ــه بحث ــت، ب ــده اس ــر ش ــران منتش ــفۀ اي ــیروانفلس  شناس

 اختصاص دارد. 

ــتنِ علمـــی د د    هـــاي نظريـــه چـــه معناســـت؟ بهتـــرين   ذهـــن بـــه ۀ ربـــاراشـ

رو،  کننــــد؟ کتــــاب پــــيشچــــه تصــــويري از ذهــــن ارائــــه مــــی شناســــیروان

ــه ــيوهب ــلش ــده  اي قاب ــراي خوانن ــم ب ــی از   فه ــالع کم ــه اط ــیرواناي ک ــوم  شناس و عل

ــی از آن   ــيچ اطالعـ ــا هـ ــبی دارد يـ ــفی    عصـ ــاي فلسـ ــن معماهـ ــه ايـ ــدارد، بـ ــا نـ هـ

ــمـــی ــردازد. کتـ ــرهپـ ــا بهـ ــتفاده از پـــژوهش گيـــري از مـــوردپژوهیاب بـ ــاي دقيـــق و اسـ ــاي تجربـــی بـــههـ ــوعاتی هـ روز موضـ

بـــودن ذهـــن، چگـــونگی فهـــم اذهـــان ديگـــر، تـــأثير زبـــان ايهمچــون ادراک و کـــنش، ربـــطِ ميـــان توجـــه و آگـــاهی، پيمانـــه 
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ــی         ــی م ــان را بررس ــدن و جه ــز، ب ــن، مغ ــان ذه ــط مي ــين رواب ــر، و همچن ــر فك ــر ب ــد. ثم ــار شــ ۀ کن ــامع  ک ــه و ج رحی يكپارچ

ــار ــشۀ دربـ ــتر بخـ ــو     بيشـ ــفه و عضـ ــتاد فلسـ ــاب، اسـ ــندگان کتـ ــكاف از نويسـ ــل اي. وايسـ ــت. دانيـ ــن اسـ ــاري ذهـ ــاي معمـ هـ

ــت ــار     هيئـ ــی دربـ ــول فراوانـ ــاالت و فصـ ــت. وي مقـ ــالتی جورجياسـ ــگاه ايـ ــبی دانشـ ــوم عصـ ــۀ علـ ــی مؤسسـ ــاهيم و ۀ علمـ مفـ

يافتــه، تبيــين مكانيســتی و کــارکردي، و    يافتــه و بســط بــاال، شــناخت بــدن  هــاي ذهنــی، ســاختار شــناخت مرتبــه    بازنمــايی

ــدل ــت.     مـ ــرده اسـ ــر کـ ــزي منتشـ ــی/ مغـ ــوم ذهنـ ــا در علـ ــازي عملكردهـ ــسـ ــتاد   فـ ــاب، اسـ ــر کتـ ــنده ديگـ ــز نويسـ رد آدامـ

ــفۀ    زبـــان ــل در فلسـ ــه و فصـ ــد مقالـ ــيش از صـ ــت. وي بـ ــور اسـ ــگاه دلـ ــفه در دانشـ ــتاد فلسـ ــناختی و اسـ ــوم شـ ــی و علـ  شناسـ

 هاي علوم شناختی منتشر کرده است.شناسی و ساير زمينهزبان، معرفت ذهن، فلسفۀ علم، فلسفۀ
 بازگشت به صفحه اول

 

 
 

 

   

 

 «معاصر شناسيروان نشریه»شماره دو فصلنامه  هشتمینبیست و  -1-12

ی زیر هامقاله معاصر شناسيروانشماره دو فصلنامه نشریه  هشتمیندر بیست و 

 :به چاپ رسیده است

 بر اضطراب جانيه يالقا ريتأث:یليتحص جاناتيو ه یبار شناخت يهينظر نيب ونديپ ،

 يپرستار انيدانشجو يريادگيو  یبار شناخت

 يفردنيب تيبا حساس انيدانشجودر  جانيه یشناخت ميتنظ يراهبردها مرخين 

 نييباال و پا

 به سوءمصرف مواد  شيدر گرا یانداز زمان و فشار همرنگچشم، ينقش خودکارآمد

 انيدر دانشجو دنيکش گاريو س

 استرس  يهااضطراب و نشانه، یزندگ تيفيبر ک بدبکينوروف يمداخله ريتاث

 گرنيمبتال به م مارانيب

 و سرعت پردازش در کودکان  يکار يفظه بر حافظهآموزش تطابق توجه و حا ريتأث

 افتهيبقا یسرطان

 يساختار ي: مدل معادلهتيشخص کيتار يگانهعواطف و صفات سه، خرد و منش 

 یخراف يو باورها یمرض يهانشانه، يمسند مهارگر 

 یزندگ يهاخالل آموزش مهارت از کودکان مبتال به سرطان يخشم مادران دارا تيريو مد يدواريام شيافزا 

 

 

 

 

 های منتشرشدهمجله-12
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 «شناسيرواني المللبین نشریه»شماره دو فصلنامه  هشتمینبیست و  -2-12

 شناسيروانالمللي شماره دو فصلنامه نشریه بین هشتمیندر بیست و 

 های زیر به چاپ رسیده است:مقاله

 Model of Social Well-being Based on Horizontal and 

Vertical Individualism-Collectivism: Intermediary Role of 

Social Problem-Solving 

 A Comparison of the Enneagram Personality Triads based 

on SCL_90 Patterns in Nurses 

 Comparing Cognitive Performance, Mood and Emotion 

Regulation in Firefighters with and without PTSD 

 The Effect of Strengths-based Psychological Climate on 

Job Well-Being, Positive Affect and Life Satisfaction with 

Mediating Role of Strengths Use 

 The Causal Relationship between Mental Strength and 

Mindfulness with Marital Satisfaction through Parental 

Stress 

 Developing a Structural Model to Predict the Attitude 

towards Infidelity based on Media Consumption and 

Mediators of Inefficient Attitudes, Marital Conflicts, and Sexual Satisfaction 

 The Mediating Role of Psychological Mindfulness in the Relationship between Psychological 

Capital and Psychological Well-being 

 A Critical Approach to the Construct-Related Validity of Assessment Centers: A Study of the 

Assessment Center of the National Iranian Oil Company 

 «شناسيرواندانش نشریه »دو فصلنامه شماره  چهاردهمین -3-12

 شناسيروان دانشنشریه دوفصلنامه علمي ـ ترویجي شماره  چهاردهمیندر  

 ی زیر به چاپ رسیده است:هامقاله
  سخن سردبير / خانواده پايدار 

 آوري در ايام قرنطينه کرونا تاب 

  خودکشی در نوجوانان 

 به حيوانی بنيادين هايسلول پيوند(و تولد هوش برتر شناسی هوش ترکيبی آسيب 

 ی( انسان پايه هايسلول

 هاي کم وسوسه کارانه در موقعيتباور به دشواري درستكاري / رفتار فريب 

 ترس از ارزيابی )مثبت و منفی( در اختالل اضطراب اجتماعی 

 خودشيفته خجالتی 

 طالق متقاضی در زوجين زدگیدل 
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 ايران در شناختیروان تحقيقات بر مروري: مداخالت درمانی در خيانت زناشويی 

 ليس(پهاي پزشكی و نيروهاي کارکنان فوريت، اسخ دهندگان اوليه درگير در بحران ها )آتش نشانانبهداشت روانی پ     
 

 «شناختيروان پژوهشهاینشریه »شماره دو فصلنامه  پنجمینچهل و  -4-12

زیر به  مطالب شناختيروان پژوهشهایشماره دو فصلنامه نشریه  پنجمیندر چهل و  

 :چاپ رسیده است

 روان فردي و سالمتبين بين وابستگیِ ۀيتمندي از نيازهاي روانی بنيادين در رابطنقش رضا 
 یجانيه یِميخودتنظ گرِیانجينقش م و مشارکت تحصيلی: یليتحص يِآورتاب نميا ۀرابط 
 هاي درمانی بر کاهش اضطراب امتحانفراتحليل اثربخشی مداخله 
 اسنادهاي ارتباطی زنان متقاضی طالق و اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تحمل پريشانی 
 پريشانی و  آوريِهيجانی بر تاب درمانیِطرحواره تنظيم هيجان به روش ۀاثربخشی برنام

 داراي فرزند دچار اختالل درخودماندگی توانمندي مادرانِ
 نگرانی از و پرخورياختالل بر  مبتنی بر پذيرش و تعهد درمانیگروه اثربخشی 

 يان به اختالل پرخوريمبتالدر  تصويربدنی
 ی بالینيهاپژوهشهای کوتاه از گزارش

 توانند براي بيماران مفيد باشندجلسات اوليۀ درمان و مداخالت کوتاه مدت می

ـ رفتاري و درمان دارويی ضد افسردگی در پيشگيري از عود افسردگی  اثر ترکيب درمان شناختی 

 گزارش و خبر

 معرفي کتاب و مجله

 هااطّالعیه

 
 بازگشت به صفحه اول
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در پيشبرد  راهاي انجمن برداشته و ما ي فعاليتتوانند گامی مؤثر در ادامهاعضاي انجمن با پرداخت به موقع حق عضويت خود می

 . گرفت ثبت نام به صورت الكترونيكی انجام خواهد 1395اهدافمان ياري دهند که براي سهولت در امر عضويت از ابتداي سال 

 

 برای شروع ثبت نام روی لینك زیر کلیك کنید

 ایران شناسيروانفرم عضویت در انجمن 

 ایران شناسيروانشرایط و تسهیالت عضویت در انجمن  -13
 

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXB8r3FMZEiEgUhXamA2SZUQG9uvdOrF5dEmM5O5yZ6RQz9g/viewform
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 لطفا برای تمدید عضویت روی لینك زیر کلیك کنید

 ایران شناسيروانر انجمن فرم تمدید عضویت د
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 1401 بهارایران:  شناسیروانامه الکترونیکی انجمن خبرن نهشتمیپنجاه و 

  نشويد از مرورگر کروم )آخرين نسخه( استفاده نمائيد مواجهبراي اينكه در فرآيند ثبت نام با مشكل . 

ر انجمن، شامل ، عالوه بر ساير امتيازات عضويت د1386ي انجمن، از ابتداي سال مديرههيئت ي شايان ذکر است: مطابق مصوبه*

ي ي همهبرا «هاي روانشناختیپژوهش»و « معاصر شناسیروان»ي آموزشی، حق عضويت شامل اشتراک مجلههاي تخفيف در کارگاه

 اند. باشد که حق عضويت خود را پرداخت و يا تمـديد عضويت نمودهاعضايی می

های ژوهشپ»و « معاصر شناسيروان»به مجله  گرفت، اعضای انجمن با رمز عبوری که در اختیار آنها قرار خواهدتمامي    

سترسي صورت الکترونیك، دایران به شناسيروانانجمن « شناسيروانالمللي بین» هو اعضای پیوسته به مجل« روانشناختي

 خواهند داشت.

 یادآوری 

اعضاي . قدام کنندساله است و الزم است اعضاء نسبت به تمديد عضويت خود به موقع اايران يک شناسیروانعضويت در انجمن  -1

جويی در هزينه پست درصد و صرفه 20درصد و 10با عضويت دو ساله و سه ساله از تخفيف ، ايران شناسیروانمحترم انجمن 

ول دوره طويت در تغيير نوع عض، گرددنظر به اينكه در هر دوره عضويت صرفا يک کارت براي اعضا صادر می. برخوردار شويد

سب حلطفا ، يابدمقطع تحصيلی شما ارتقاء می، سال آينده طی يک سال يا دو لذا خواهشمنديم چنانچه. پذير نيستامكان

 را انتخاب سه ساله توانيد عضويتچنانچه مدرک تحصيلی تغييري ندارد می. به عضويت يكساله يا دوساله اقدام نماييد، مورد

 . نماييد

طالعات ه اصالح اخواهشمند است سريعاً نسبت بتلفن و يا ايميل دارند ، اعضاي محترم اگر تغييري در آدرس اعم از پالک -2

 . شخصی خود از طريق سايت انجمن )با ورود به صفحه کاربري خود( اقدام فرمايند

 اعضاي مقيم خارج از کشور -3

ام دت انجمن اقريق سايتوانند از طايران می شناسیرواندانشجويان و استادان ايرانی مقيم خارج از کشور نيز براي عضويت در انجمن 

 .  فرمايند

 . آدرس پستی ايران مورد نياز است، شايان ذکر است براي ارسال کارت عضويت انجمن 

 در تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کنیم

نی رسادر اطالع  خوبی راجايگاه نسبتاً، ايران شناسیروانهاي الكترونيكی و بازخوردهاي حضوري گوياي اين است که خبرنامه انجمن پيام

ل شورمان تبديکان شناسروانشناختی ميان اي مؤثر در تبادل اخبار رويدادهاي روانشناختی پيدا کرده است و به وسيلهرويدادهاي روان

ارسال  از طريق، توانيد با اظهارنظر در خصوص محتواي خبرنامهقدر و دانشجوي عزيز میاستاد گران، شما همكار گرامی. است شده

ها ديدگاه واشتن اخبار شتراک گذها را در اختيار داريد در به اانی که ايميل آنشناسروانو با ارسال خبرنامه به ، خبرنامه مطالب و خبر به

ين از همچن. شد کننده در خبرنامه درج خواهدمطالب با ذکر نام فرد ارسال، بديهی است. ان کشورمان سهيم شويدشناسروانميان 

 . ا خبرنامه همكاري داشته باشند با ذکر نام تشكر به عمل خواهد آمدعزيزانی که به هر طريقی ب

 
 

 ایران شناسيروانهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن 

ارسال  نمایید. اگرچهمه انجمن مشارکت ميای خود در انتشار خبرنای مسرت و خوشحالي است که با احساس مسئولیت علمي و حرفهمایه

ما شیي از ها را در صندوق پست الکترونیکي خود دارید ممکن است زمان و انرژی باالی حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل آنخبرنامه

مین هاما مطمئن باشید کوچك ارزیابي نمایید،  شناسيروانی علمي رشته صرف نکند، و هرچند شما تأثیر این گامتان را در توسعه

 ایران یعني شناسيروانها راهي بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن مجموعه تالش

حوزۀ  ی کمي و کیفي نیروهای تخصصي؛ و بهبود بخشیدن به امور آموزشي و پژوهشيشناسي؛ توسعهعلم روان گسترش، پیشبرد و ارتقاء

 خواهد بود.  شناسيروان

 


