
1395ایران: پاییز  شناسیروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

1 

 

 

 

 

 

 

 1401پاییز ایران:  شناسیروانخبرنامه الکترونیکی انجمن  تمینشص

Qq me  

 
 

 

 

 

 

 ها با نویسندگان استرجات مقالهمسئولیت صحت مند

    Editor in Chief                 سردبیر

 

 این شماره فهرست مطالب

 2 /سخن نخست:  .1

 3 /آبادینگاهی تحولی به معنای زندگی؛ دکتر شیوا دولت بحث ویژه: .2

 یعلم یهاانجمن هیانیب شناسی ایران: من روانهای انجاخبار و اطالعیه  .3

، قابل کشور بر سالمت روان یاجتماع تیوضع ریتأث درباره سالمت روان حوزه

شناختی نیازمند مشاوره، دستورالعمل مشاوره روانافراد تحت استرس و  توجه

ی ههای حوزی انجمنبیانیه تلفنی یا برخط با افراد تحت تاثیر استرس و تروما، 

 ۱۵شناسی )پزشکی و رواناجتماعی در مورد سوءاستفاده از روان-سالمت روانی

شناسی روان دریافت مقاله فراخوانعضویت و تمدید عضویت، (، ۱۴۰۱آبان 

فراخوان ؛ شناسیالمللی روانمجله بین فراخوان دریافت مقاله؛ سالمت بالینی

ارتباط با ـ ترویجی انجمن،  شناسی؛ مجله علمیدریافت مقاله نشریه دانش روان

 8 /انجمن

چگونه در شرایط پر استرس به کودکان کمک کنیم؟؛ دکتر  یادداشت ویژه:  .4

 ۱9 /کارینه طهماسیان

های اولیه خود مراقبتی در زمان استرس/ مدل حمایت کمک ها:یادداشت .5

 2۵ /، سازمانی

 3۱ /نامهپایان 2معرفی  نامه دکتری:چکیده پایان .6

 33همایش/  2معرفی  شناختی:های رواناخبار همایش .7

 3۵کتاب/  3معرفی  های جدید:معرفی کتاب .8

 38مجله/  ۴ی معرف های منتشرشده:مجله .9

خودیاری سخنرانی: :/ انجمنهای و سخنرانی آموزشیهای و دوره وبینارها .10

 ۴۱ ؛ دکتر علی صاحبی/و مراقبت از خود در شرایط دشوار کنونی

 ۵۴ /: نعضویت در انجمو تسهیالت شرایط  .11

 .Neda Alibeigi, Ph.D دکتر ندا علی بیگی

 Deputy editor معاون سردبیر

 .Homeira Varmaghani, Ph.D دکتر حمیرا ورمقانی

 Editorial Board شورای دبیران )به ترتیب الفبا(

  .Hamid Poursharifi, Ph.D حمید پورشریفیدکتر 

 .Hassan Hamidpour, Ph.D دکتر حسن حمیدپور

  .Shiva dowlatabadi, Ph.D آبادیدکتر شیوا دولت

  .Ali Sahebi, Ph.D دکتر علی صاحبی

  .Ladan Fata, Ph.D دکتر الدن فتی

 Executive Manager مدیر اجرایی

 Yasamin Safa یاسمین صفا

 همکاران این شماره

 Yasaman Safa   یاسمن صفا

 Farideh Asadi فریده اسدی

 Sedigheh Sandoghdar صدیقه صندوقدار

دکتری تخصصی، دارای مدرک  ستهنفر عضو پیو 686 از این تعداد ؛عضو دارد 3279۵ بالغ بر تشکیل شده است و شناسیروانعلم  یارتقا ایران با هدف گسترش، پیشبرد و شناسیروانانجمن 

 . افتخاری هستند نفر عضو 7عضو موسساتی و  9نشجوبی و نفر عضو دا 8۵29، عضو وابسته نفر ۱۴292کارشناس ارشد،  عضو پیوسته نفر 9272

 ایران: شناسیروانآدرس انجمن    

 ، طبقه سوم37تهران، سید خندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی )قرقاول(، پالک   

 ۱۵۵۵7۱67۵۵ کدپستی:  

  86۱2۰26۴، فکس: 86۱2۰26۴تلفن:    

 giranpa@iranpa. or: آدرس پست الکترونیك، www. iranpa. org  وب سایت انجمن:

 .me/iranpsyasso telegramایران:  شناسیروانکانال تلگرام انجمن  

ه 
ار

شم
60

ایران شناسیروانالکترونیک انجمن  خبرنامه   
electronic newsletter of Iranian Psychological Association 

 

 Autemn 2022 4011 پاییز-  

http://www.iranpa.org/
mailto:iranpa@iranpa.org
http://telegram.me/iranpsyasso


1395ایران: پاییز  شناسیروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

2 

 

 

 

 

 

 

 1401پاییز ایران:  شناسیروانخبرنامه الکترونیکی انجمن  تمینشص

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

شناسی کشور کرده است. شناسان و جامعۀ روانهایی را متوجه روانویژه ابعاد بهداشت روانی آن، مسئولیترخدادهای اجتماعی اخیر و به

شناختی و های روانای، تبیینطی بیانیهشناسی ایران ابتدا در همراهی با چند انجمن علمی حوزۀ سالمت روان، در این راستا، انجمن روان

های ن با صحنههرونداها، شاهد یا مواجه شدن برخی از شمالحظات بهداشت روانی را ارایه کرد. در ادامه نظر بر سطح عمومی نگرانی

س از پل استرس اختال»منظور پیشگیری از تبدیل این موارد به عالیم و به« اختالل استرس حاد»خشونت، احتمال پدیدآیی عالئم 

هیل دسترسی رای  تسبشناسی ایران تصمیم گرفت شرایط را پذیر نظیر سالمندان و کودکان، انجمن روانویژه در افراد آسیببه« سانحه

اده ها انجام دلزلهزنظیر  های طبیعت ساختهآحاد جامعه به خدمات بهداشت روان فراهم آورد و همانند اقداماتی که پیش از این در بحران

های دسترسی به عمل آورد. با وجود محدودیتشناختی رایگان دعوت بهشناسان برای ارایه خدمات روانبود، طی فراخوانی از روان

فراد ی بود که تعداد اشناسان واجد صالحیت اعالم آمادگی کردند و این درحالنفر از روان ۱۰۰۰اینترنت، درمدت زمان کوتاهی، قریب 

 در سری اول، نام نشده بودند.تشده قادر به ثببیشتر از این تعداد بود که به دلیل عدم اطالع از فراخوان در مهلت تعیین مراتبعالقمند به

ایه خدمات، منظور هماهنگی در ارشناسان در سایت درج شد و در تکمیل این طرح و بهنفر از روان ۱66اسامی و شماره تلفن 

هی به های قابل توجاجعهعمل آمده، تاکنون مرهای بهشناسان داوطلب قرار گرفت. براساس ارزیابیواندستورالعملی تدوین و در اختیار ر

ایط تی مناسب شرهای مداخالشناسان با شیوهشناسان داوطلب انجام شده است. همچنین نظر بر اینکه در این روزها، الزم است روانروان

« اعیلتهابات اجتمشناختی اولیه در امداخالت روان»به « سالمندی»این شماره از خبرنامه از زا آشنایی داشته باشند،  عنوان ویژه استرس

 است.  تغییر یافت. بحث ویژه خبرنامه و بخش قابل توجهی از مطالب آن در این راستا به نگارش درآمده یا واصل شده
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  نگاهی تحولی به معنای زندگی -1-2

 دکترشیوا دولت آبادی
 

به خود  مل بشر راجعأبدو ت ای که شاید در همه تاریخ  بودن بشر و به ویژه ازشنویم. واژهمی "زندگی"ی این روزها بیش از پیش از  واژه

 ام ، آمدنم بهر چه بود؟.. های او بوده است. من کیستم، از کجا آمدهی اندیشهبزرگترین دغدغه

 ر این راستا دتوان گفت که ی بسیاری از فالسفه در طول تاریخ بوده است و میاژه دغدغهیافتن پاسخی پرشمول و روشن برای  این و   

 اند.ناتوان بوده

 وضوع  را بااره این مکمی دیر تر در این گفتار خواهیم کوشید تا تحول و در نتیجه گریزان بودن رسیدن به تعاریفی مستحکم درب   

اه پر رکه بشر در  هایی استشک در ارتباط تنگاتنگ  با تحولیر در مفهوم و معنای زندگی  بینگاهی  تاریخمند دنبال کنیم، چرا که تغی

 پیماید.پیچ و خم تاریخی خود پیموده  و می

ساده  به تعاریفی آغاز راه رسیم بد نیست ما هم درالمعارفی میاز آنجا که در یک جستجوی اولیه در منابع به تعاریف کالسیک و دایره   

 ا یک تعریفبیلی زود نگاهی بیاندازیم. با برداشتن چنین قدمی است که خواهیم دید که خ "زندگی"ی خود اید حتی بدیهی از واژهش و

 شود.کمیل میحدی ت ویژه در مورد انسان، صرفا با پرسش از معنای آن است که تاشویم و زندگی، بهای از زندگی مجاب نمیلغت نامه

فکیک میان تعیتی که گوِید: ماهیت یا وضاندازیم. برای نمونه دیکشنری اکسفورد میگاهی به تعریفی ساده میپس در اولین قدم ن   

ایی داشتن توان مثل و کند. تفکیکی که در درون خود از قابلیت رشد و تحول، تولیدجانوران و گیاهان را از مواد غیر زنده مشخص می

ی بیش مکانیک یف کماهایی که در مواردی جان وجود ندارند. ولی وقتی قدم فراتر از یک تعرگوید، یعنی ویژگیکنش و عملکرد نیز می

خورد. یعنی یمد پیوند که با خود دار "معنایی"داریم، آنجاست که زندگی با جان بودن بر میاززندگی مانند تفاوت میان جاندار و بی

ن میت زنده بودهایی مانند اهاالهیون را به خود مشغول کرده است. پرسش ها فالسفه وهمان آمیختگی میان بودن و معنای آن که قرن

شود از دیدگاه های ژرف این چنینی که میدر برابر مرگ یا این که چرا اینجا هستیم؟ هدف از زیستن چیست؟ و بسیاری از پرسش

در "ایدگران مارتین ها به زبن پرداختن به اصل وجود، یتوایعه و علمی به آنها نگریست. برای نمونه میبماورالط فالسفه، ادیان و مذاهب،

  معنای زندگی قرار داد.را محور کاوش در  "جهان بودن

ها، اخالق، نیکی و بدی، با تنوعی بسیار، اندیشمندانی دیگر زندگی و معنای آن را در تعبیر های گوناگونی چون دستیابی به ارزش   

معنای آن به توصیف  علمی به زندگی و ااند. برای نمونه رویکرد عمدت، زندگی پس از مرگ مطرح کردهی آزاد ، مفاهیم خدا و خدایاناراده

پردازد. در تجربی کائنات، پارامترهای چگونگی به وجود آمدن انسان متفکر و به وجود آمدن تدریجی نیازهایی چون بهزیستی و اخالق می

ای هم به ی کوتاه اشارهشناسی شکل گرفته است جا دارد که در این مقدمهو روانمیان مکاتبی که در تعامل تنگاتنگ میان فلسفه 

و با "معنای زندگی من چیست"پرسد که دیدگاه نگاهی به آن انسانی در این رویکرد بیاندازیم که از خود می ایناز  گرا ورویکرد انسان

آوردن درمان اگزیستانسیال داشته است اشاره کرد. یالوم  با الهام از توان به سهم ارزشمندی که اروین یالوم در به وجود این پرسش می

گوید. مرگ، آزادی، انزوا و پوچی که انسان با مواجه شدن با هر یک از این ی اصلی در زندگی بشر میتاریخ کهن این بحث از چهار دغدغه

  بحث ویژه -2
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ثیر أبا تجارب خاصی که معنای بودن را سخت زیر ت هر گاه پس کند.ها و در نتیجه عوارض ویژه خاص خود را تجربه میتعارض ،هاچالش

تر ما از تعادلی که در آن زندگی با معانی روزمره زنیم تا به تعادلی از دست رفته باز گردیم.شویم دست و پا میدهند مواجه میقرار می

از بیکاری و بازگشت و یافتن  ز رنج تنهایی، گذرزندگی ما را با روالی کمابیش متعادل به ادامه برمیگرداند. گذر از یک سوگ، گذر ا

 ها.  هایی برای بحرانها و یا توجیهجایگزین

   

 :"معنای زندگی"تحول تاریخی مفهوم 

های اولیه  ن و انسانی سایر جانداراتربه زندگی سادهیا به عبارتی نزدیک تر واز دیدگاه تاریخی هرچه سبک زندگی بشر درشرایط ابتدایی 

توان رو میینست. از اهم بیشتر بر مبنای نیازهای اولیه بوده ا های اوها و غمها، شادیارزش نخورده بوده است معنا، اهداف،ستو د

ه و تولید ذا و سر پناغه دنبال بی او برای تنازع بقا دید. انسان غارنشین های اولیهنیاز ارضای حد غارنشین را در ی زندگی بشرمعنای اولیه

وشنی ستم هم به رر قرن بیدهای بنیادین حیات و بقا در هرم مزلو البته ناگفته پیداست که این نیازها و در نتیجه پایه بوده است.مثل 

صل زندگی اارضا نشوند  مانند، که اگری امکان تداوم جاندار بودن و تنازع بقا باقی میهای اصلی بودن، یعنی همان معنای اولیههمان پایه

ندگی و زایط ابتدایی های او در شراز انسان اولیه به انسان اندیشمند و دست یازی ودن در خطر است. ولی با تبدیل و تکامل بشرو زنده ب

خ ل یافتن پاسکه به دنبا شودشود، انسانی میگرترمیانسان پرسش کنند.تغییر می های معنای زندگی او نیزرفتن از صرف بقاء دغدغه فرا

های شیش پرسهای پیچیده محیط زیست طبیعی خویش است. در اینجاست که برارویدادهای طبیعی و چرایی پدیده به مشاهداتش از

ای معنوی سایر تعبیره ها به خدایان وهای مواجهه با نادانستهها و فرار از ترسگیرند که برای یافتن پاسخ به آنای شکل میماورایی تازه

کنند. ی میزرگی بازبمناسک و مذاهب در معنا بخشی به حیات او نقش  هایی از تاریخ تحول بشروهلهآورد. در چنین و معنایی روی می

نسان در تاریخ ا ی آنچهاگر چه بشر این جایگاه مذهبی برای معنا بخشی به بودن را برای معنا دادن به زندگی خود هنوز هم دارد، ول

های چالش ی روشنگری در غربشود بعد از دورهساز در زندگی او مشاهده میرانویژه در نگاه تاریخی به رویدادهای دوگر بهپرسش

ه مناسک بدیگر صرفا  ه تدریجبرا تغییر داد، به این معنا که معنای زندگی  ای ارزش و جایگاه این پدیده ماورایی در زندگی بشرذهنی تازه

هایی رسشپ ردند.ملموس حرکت ک ثیرعوامل تجربی وأر جهت شناخت تهای انسان بییشتر دشد، بلکه پرسشو آداب ماورایی خالصه نمی

 های ذهنی شدند. های تکنولوژیک و هم تحول در ارزشکه هم موجب پیشرفت

د ویژه با به وجوی او و بهی آن در شکل دنیای روزمرهطبیعت و در نتیجه بشر دری دستکاری با به وجود آمدن تغییرات عمده درادامه   

مایه، و یا ادن سردچون خالقیت، رشد  یها و اهداف زندگی داده شد. معانیای به ارزشهای صنعتی معانی تازهگسترش انقالب آمدن و

ای عانی تازهه سوی مهای آکادمیک افق دید انسان را بدسترسی به علم و مهارت  معانی چون ضرورت آماده شدن برای اشتغال و حرفه،

 تواند در زمان ونمی تنازع بقا بوده است، دیگر مل برأمعنای زندگی انسان غارنشین که صرفا تمرکز و تروشن است که  دگرگون کرد.

هایی دیدهپ هنر و ادبیات شوند یکی باشند. به تدریج با پیشرفت تفکر در علم، ادب، فرهنگ،ای که دانش و حرفه به ارزش تبدیل میزمانه

شناسی جایی در یزیبای یت و سرآمد شدن از راه دانستن شکل گرفتند. برای نمونه وقتی هنر وچون نیاز به فرد گرایی، خاص بودن، فرد

 هی است که هربدی .دبرای معنا بخشی به زیست او شدن هاییذهن بشر باز کردند بخشی از معنای زندگی او گرایش و ارضا چنین کیفیت

  ی زندگی بشر افزودند.ی اولیهسادهای به معنای ها در جای خود معناهای ویژهیک از این تحول

تنوع در معنای زندگی با فرهنگ، روح  شخصی خود باشد. یعنی تواند آشتی با بیوگرافی کامالًی زندگی فرد میبه قول فروید فلسفه   

های ن این است که انسانای که یکی از پیامدهای آخورند. پدیدههای فرد گره میفردی از دستاوردها و انگیزه زمان و ارزیابی کامالً

 ، اینجامدت ، به از خود بیگانگی بیشتر بیانبه بهای از دست دادن فردیّ کند. اگر اجبارشدگی بیزار میپیچیده شده را از اجبار به یکسان

 داند، برهم بریزد.می بخشی به زندگی فردی، که انسان اندیشمند حق خودهای تعادل زیستی فرد را در مغایرت با معناتواند پایهاجبار می
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وقتی مائو کنار رفت مردم چین بالفاصله، و حتی با محدودیت زیادی که برای داشتن لباسی به جز یونیفورم خاکستری یکسان داشتند، 

 همه پوشاک خود را رنگین و متنوع کردند.   

  م چشم بشرهشدن گیرد. این جهانی تری به خود میتازهابعاد  نگاه بشر انسان، "جهانی شدن"ی با روند ناگزیر اقتصاد جهانی و پدیده   

ها ها و محدودیتکانتر از امگشاید. شناخت گستردهکند و هم با خود معانی جدیدی از معنای زندگی میرا به تنوع کاال و اطالعات باز می

سو و نابرابری ع از یکاز تنو دن جایگاهی در جهانی پرکنند. تالش برای پیدا کرا میرا الق "در این جهان بودن"معنای  ایی ازتعاریف تازه

وزی ت، انسان امرشده به اطالعاکند. با دسترسی تسهیلرا برای یافتن معنایی روشن از زندگی خود سر در گم می امروز از سوی دیگر بشر

وجیه قابل ت دلیل و غیرو هم از انباشت بی ها آگاه شده استسگیتهم از ارزش خالقیت و نوآوری در به وجود آمدن استیو جابزها و بیل

ه ب دسترسی به انقالکخواهد معنای زندگی خودش را پیدا کند. در این میان از نقشی های باد آورده. در میان چنین تضادهایی میپول

ی ت و دغدغهطالعاابه  دسترسی "تارنماهای اطالعاتی"اطالعات به وجود آورده است هم نباید غافل شد. دنیای جهانی شده و سپهر و

ید به العات را باونه اطگها را باید به عوامل تغییر در معانی زندگی افزود. پس هم جهانی شدن و هم دسترسی تسهیل شده به هر مقایسه

بعاد ان در ر داشتشدن و خریداق، محبوبتغییر معنای زندگی بشر، هر کجا که هست افزود. دنیای رویایی افرادی که با دستاوردهای خالّ

شه د انسان همیت. شایگسترده، در هنر و یا در ورزش به تنوع جستجوی بشر در الگو برداری برای معنا بخشی به زندگی اضافه شده اس

کنند یمهای جهان متصل اندراطرافیان قابل دسترس خود الگوهایی برای خود داشته است، ولی ابعادی که امروزه بشر را به رویاها و آرم

کار این آش ریکی از ظواه یت بودند.ؤها محدود و قابل رثرتر از روزگارانیست که این امکانؤک در معنا گذاشتن در زندگی او بسیار مشبی

ر روی بپژوهشی  معانی جدید زندگی در جهان امروز است. نگارنده در به هر قیمت است که یکی از "مشهور شدن"ی اثربخشی پدیده

بودند که  ک مایلهای آنها پرسیدم از میان سی کودک پسر بیست و هفت کودار افغانستانی وقتی از آرمانکودکان کار و کودکان ک

 خواستند که نه فقط برای خود بلکه برای کشورشان افتخار بیافرینند(.قهرمان فوتبال شوند )و البته می

 مروری بر دو نگاه به معنای زندگی:

 لئون هو ،پردازدیمشناسی به معنای زندگی کنیم که یکی با نگاهی عملگرا از منظر روانمی در این بخش به دو مرجع متفاوت اشاره

دوستانه گرایانه و انساناز منظر انسان سولومون )فیلسوف معاصر آلمانی(که عمدتاً-شناس کاربردی( و دیگری نگاه میکائل اشمیدت)روان

 نگرد.به زندگی بشر می

در  ترین مغزهای جهانکند که تاکنون هیچ تعریف واحدی که برجستهمعنای زندگی دارد اذعان می لئون هو در مروری که بر   

ت فراشناخ"ظیرنفهومی مزندگی در نهایت به  کردن معنایاند به دست نیامده است. شاید بتوان تالش او را برای مفهومجستجوی آن بوده

ز ا پردازد که اصوالًای میشناختی به تعریف سه محور شناخته شدهمنابع روان ولی لئون هو با نگاهی کالسیک به خالصه کرد. "درونی

ید در ه نظر او بابری که اند.این سه محور عبارتند از: هدف، انسجام و معنا داهای زیادی برای توصیف معنای زندگی استنتاج شدهپژوهش

 زندگی هر فرد جستجو شوند.

 ام دهیم. اری انجکه بنیان زیستن ما در جهان بر این باور ما است که باید کآنجایی از چه اهدافی در زندگی داریم؟ هدف:-

ال آوریمان را با، تابکندمان را بهتر میدهد.سالمت تن و روانداشتن هدف در زندگی بهزیستی و رضایت از زندگی را افزایش می

ی نیست در ندگی کافداشتن هدف در ز ولی صرفاً دهد.کاهش می سردگی را در مافاحتمال ا دهد وبرد، به ما اعتماد به نفس میمی

نها ی به آمشخص بودن نقش خانواده ویا نقش صداقت که آگاه هایی برای هدف داشتن مهم هستند مثالًهمین راستا کیفیت

 تواند به معنای زندگی ما ژرفا ببخشد.می
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ایم را شتهنها نقش داا در آکه بتوانیم وقایعی که مخورند و توانایی اینکه رویدادهای زندگی ما چگونه با هم پیوند میاین انسجام:-

یت سی از تمامست که حبفهمیم و با هم پیوند دهیم. از طریق انسجام ادهند، از وقایعی که به صورت اتفاقی در زندگی ما روی می

 آید.ای از معنا بخشی به وجود میشود و در درون آن هستهدر فرد ایجاد می

ین است که اکنند اما مهم ها بسیار متفاوت از یکدیگر زندگی میآن ارزش درونی زندگی فرد است که اگر چه انسان داری:معنا-

تر به خود کالن در نگاهی معنا نیست.باور داشته باشیم که زندگی ما مهم است و ما ارزش زندگی کردن داریم و زندگی ما بی

 ن ارزشمند است.بگوییم که بودن من در این جها

 دهد:هم برای اعتالی معنی در زندگی ارائه می یلئون هو رهنمودهای   

 سم.خواهم که به دست بیاورم و استمرار در دانستن این که باید به چه اهدافی برچه می خود توانمند سازی: -

 .ه اهدافم نزدیکتر کنندهایی را در خود پرورش دهم که من را بتوانم عادات و روشچگونه می خود کنترلی: -

 ی راه در می مانیم. به سالمت بدن توجه کنیم و گر نه در نیمه -

 فهمیدن آنها  آگاهی و نیاز به اهمیت دادن به دیگران و -

 ها غالب شویم. هایمان را تمرین کنیم و سعی کنیم که بر هیجانتسلط بر هیجان- 

 یگرانهای خود به دها و احساستوانایی بیان ایده -

 راکندگی تمرکز بر روی یک کار به جای پ ی خود و زمان(داشتن رفتارهای هوشمندانه و متمرکز ) تنظیم همه جانبه -

 یادگیری و توان سازگاری، همواره رو به پیشرفت در دانش اندوزی باشید. -

 م.تفکر سازنده داشته باشیم، ذهنی منظم، توانمند برای حل مسئله و خالق داشته باشی -

ناسی بیان قدرش نید و ازکآرامی و مدیتیشن برای آرامش استفاده از گرانباری تکنولوژیک پرهیز کنید، از تن عاشق دیگران باشید، -

 و تشکر از دیگران کوتاهی نکنید.

 گی و چگونگیعنای زندم عملگرا به درک و نگاه به فرد گرا و ی باال مشهود است لئون هو از دیدگاهی عمدتاًطور که در نوشتههمان   

ست، اخوانده  "فهاری وظیدشو"کنیم که گویی همسو با احمد شاملو زندگی را ولی نگاهی نیز به رویکردی می پردازد. در زیرارتقاء آن می

چالش  ورنج پر از  جهانی آنجا که سهم بودن بشردر جهان از نجات خود فراتر رفته و بودن خود را تابعی از بودن با دیگران و بودن در

 بیند.  می

بهره برد و به "ی زندگیگرایانهست معنای انسانفمانی"توان از یک می  2۰۱9سولومون -خر آلمانی اشمیدتااز دیدگاه فیلسوف مت   

 فکر کرد.  پیشنهادهایی که او برای بهبود وضعیت معنا بخشی بشر به زندگی خود در روزگار معاصرداده است نیز

ن آی امروز که در کنندهاشمیدت بتواند اندکی بیشتر ما را به بازبینی انسان بودنمان در دنیای پیچیده و سرگردان شاید مانیفست   

 وضعیت خود آشکارتر هستند یاری دهد. از ی بشرها به برکت درک پییشروندهبسیاری از نا بسامانی

میل شده ها به او تحکه قرن از خود بیگانگی کرده است دهد که بشر تا چه اندازه عادت بهدر گام نخست اشمیدت هشدار می-

 است.

به  یبند کن کهالقی پاخود را به اخ –آورد به جای هر گونه بندگی در برابر آنچه به عنوان ارزش در جهان امروز به تو هجوم می-

 سهم خود بتوانی اندکی از رنج و مالل جهان بکاهی.

 انصاف بر خورد کن.ها با ترین آدمبه دورترین و نزدیک-

 بلکه به جای آن تالش کن از فهم و درکت استفاده کنی. از هیچ اقتداری نترس،-
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 دروغ نگو ، خیانت نکن،دزدی نکن و نکش.-

 را پس بزنی.ست و نباید آنوترین و بهترین هدیه به تد خالصانهقچشم و گوشت را به نقدباز کن ، ن-

خودت  . به تردیدته باشیممکن است که آنچه امروز باور داری را فردا باور نداش ئن نباش.هرگز به آنچه باور داری صد در صد مطم-

 هم تردید کن.

 ت ببر چون همین چیزی است که به تو داده شده است.از زندگیت با صداقت لذّ-

اند و یا داشته جهان ر شدنزندگیت را در اختیار کارهای بزرگ قرار بده و بکوش تا در زمره کسانی قرار بگیری که سهمی در بهت-

 دارند.

 .ن بیندیشیمتوانیم بیشتر راجع به آتوانیم بدانیم که معنای زندگی چیست ولی میهم هنوز به خوبی نمی و باالخره باز   

 

Leon who is the Founder and CEO of Life hack, which he started in 2005 as a way to share his 
personal productivity hacks to make life easier 

Michael Schmidt-Salomon Manifest des Evolutionären Humanismus Plädoyer für eine 
zeitgemäße Leitkultur Alibri Verlag, Aschaffenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1395ایران: پاییز  شناسیروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

8 

 

 

 

 

 

 

 1401پاییز ایران:  شناسیروانخبرنامه الکترونیکی انجمن  تمینشص

 

 

 کشور بر سالمت روان  یاجتماع تیوضع ریتأث درباره سالمت روان حوزه یعلم یهاانجمن هیانیب -1-3

شدارشان ظر و هناست که شاهد اعالم  ینظرانصاحب یکه باعث نگران بردیبه سر م یطیکشورمان در شرا ،ریاخ یهاها و سالماه در

نم اخ زمان،یعز هنیممهگذشته با مرگ دردناک  ینشده و متأسفانه در روزها دهیشن دیکه چنان که با ییهاو دغدغه هاینگران ،یمابوده

موجود  طیرااز ش یشد. بخش یمل شدن عواطف مردم در ابعاد گسترده دارحهیگشت ارشاد، باعث جر یهاتیفعال انیدر جر ،ینیمهسا ام

 یداخل یهایزیرو برنامه هایگذاراستیس ،امور مملکت ریتدب وهیحاصل ش گرید یو بخش ،یالمللنیب کشور در عرصه تیحاصل وضع

 ،یشناختوانرو  یشناختجامعه ،یاقتصاد ،یآن، از ابعاد حقوق یآمدهایها، و پو برنامه هااستیس نینب مختلف ااست. الزم است جوا

 به مسؤوالن و مردم اعالم شوند. یمقتض قیو به طر نییتب

 یاو حرفه یعلم گاهیاج ی،اجتماع تیدارند، برحسب مسؤول تیسالمت روان فعال که در حوزه ه،یانیب نیا امضاکننده یعلم یهاانجمن   

 یهاو برنامه هااستیدر س رد راموا نیانتظار دارند ا رانیمسؤوالن، و مد گذاران،استیرا اعالم کنند؛ و از س ریموارد ز دانندیخود، الزم م

 :رندیکشور در نظر بگ یو آت یجار

ت که خود اس یاعو اجتم یامل کالن اقتصادشناخته شده است که سالمت روان افراد و جامعه متأثر از عو یامر به خوب نیا .۱

که بر  ،یرجخا ای یداخل در حوزه ،یاو برنامه استیکالن کشورها هستند. هر س یهااستیو س یاسیس طیشرا ریعمدتاً تحت تأث

 .خرب داردمو با جامعه اثر  گریکدیآنان با خود، با  سالمت روان افراد و رابطه ربگذارد ب یعوامل اثر منف نیا

ز بسترسا ،کشور یهاتاز امکانات و فرص یدر برخوردار ضیو تبع ،یشکاف طبقات ،یکارینامطلوب، مانند فقر، ب یاقتصاد طیراش .2

عاش م نیأمتاز مردم در  یکشور باعث شده بخش بزرگ ریاخ یهاسال یاقتصاد طیمختلف است. شرا یاجتماعـیمشکالت روان

خود  یندهیآ یرفت داشته و دربارهاحساس خُسران و پس گرید ییهابخشو  کنند، یو درماندگ صالیخود احساس است

شفاف  یریگیم پعدراکِ ایجاد ادکالن، و  یمال یها و فسادهانداشته باشند. اطالع مکرر از اخبار سوءاستفاده یانداز روشنچشم

 ه بر احساسور، عالوها و مواهب کشاز فرصت صخا ییهانامتناسب گروه یاز برخوردار یها، و شواهد حاکموارد و تکرار آن نیا

شان با جامعه ارتباط بر سالمت روان افراد و یجد یکرده و تبعات فیرا تضع یاحساس تعلق و انسجام اجتماع ،یفرد یِدرماندگ

 خواهد داشت.

 یهابکستنوع  نشناختن تیبه رسم شان،یافراد در زندگ تیو عامل یانتخاب شخص محدودکننده یهاو برنامه هااستیس .3

گشت  یرنامهب یاجرا از جمله در قالب یزیتجو یجامعه با الگوها یاعضا یظاهر یسازسالم و متعارف و الزام به همسان یزندگ

 یهارصتفاز  یدر برخوردار ضیخود، و احساس انواع تبع یاجتماع رنوشتس نییدر تع یرگذاریارشاد، احساس عدم تأث

حساس موجب ا از جامعه یعیوس یهادر گروه ،یو خانوادگ یاسیس یهایوابستگ ایمذهب،  ت،یقوم ت،یبر اساس جنس یاجتماع

 د.دار یرانگریرات وجامعه اث دکه بر سالمت روان آحا یامر شود؛یخود م هیاز حقوق اول یو نابرخوردار هیرانده شدن به حاش

جامعه،  یندپارگچو  یانسجام اجتماع فیبا تضع شان،یعالوه بر اثرات فرد ،یو اجتماع ینامناسب اقتصاد طیدر مجموع، شرا .۴

تأسفانه د که مباورن نینظران مستقل بر ااز صاحب یاریاست. بس عیدر ابعاد وس یو اجتماع یروان یمشکالت جد سازنهیزم

تر ناسبم یطیراشبازگرداندن آن به  یبرا ت،یو الزم است، با سرعت و جد ستیمساعد ن هانهیزم نیکشور در ا یفعل طیشرا

 شود. ریتدب

 ایران شناسیروانهای انجمن اخبار و اطالعیه -3
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ها نآ یاجرا ود ت ارشامانند گش ییهااصرار بر برنامه ،یررسمیو غ یرسم یهاو رسانه هابونیرواج گفتمان توأم با خشونت در تر م۵

شد، عالوه که با یدو هدف و مقصو تی، با هر نهیخشونت و تنبی هاجامعه و توأم با تکرار صحنه یخواست عموم بدون پشتوانه

اش از که شکل و دامنه شودیم زیآماز رفتار و گفتار خشونت ییزداو قُبح یسازیعاد سازنهیبر افراد، زم میمستق یرات منفبر اث

زدن  بیآس و یودکشخ ،یگرید ایو به انواع خشونت معطوف به خود  رود،یبوده فراتر م انیو مجر زانیرچه مورد نظر برنامهآن

 دییأتبا  ای یسمواضع رماتفاقات از  نیاگر ا ژه،یها دامن خواهد زد. به وو حتا در خانواده یمومع یهابه خود، خشونت در عرصه

 یهابرنامه در تمام خواهد بود. الزم است ترشیب ارینفوذ و تبعات آن بس ،ها انجام شوند، ابعادآن یضمن ای حیصر تیو حما

و  هیبر تنب یناول، نه مبت اجتماع در وهله دهندهد؛ و اقتدارِ نظمباش تیوو حقوق شهروندان در اول یکشور حفظ کرامت انسان

 باشد. روندانشه یو خواست عموم یجمع استوار شود، و مستظهر به اراده یعدالت، ثبات، و برابر هیخشونت، بلکه بر پا

قش در آن ن فهیجام وظان یالزم برا یهایو توانمند هاتیاستفاده شود که واجد ظرف یانیهر برنامه از مجر یالزم است در اجرا .6

ا طخبروز  احتمال ،جاناتیدر کنترل عواطف و ه یکاف تیحساس که فقدان ظرف ییهاگاهیانتصاب افراد در جا یبرا خاص باشند.

که  یوردد. هر محاصل شو نانیدر آنان اطم تیظرف نیاز وجود ا دیبا گمانیب ،سازدممکن میرا  شدهفیو عدول از اصول تعر

به  دیاه باشدــ بنشد ریناپذبازگشت یااگر هنوز منجر به فاجعه حتاــخود از حد مجاز و متناسب فراتر برود فیوظا د در حوزهفر

 ایم ن به خششود. عمل کرد یریتا از تکرار آن جلوگ ردیقرار گ یدر نظر گرفته شود و مورد بررس یجد یهشدار منزله

 گر،یف در به طرو ماندگا یجد بیموجب آس تواندیو زودگذر هم باشدــ م یاست دفعت فرد ــ که ممکن کیدر  گرید جاناتیه

انند سالمت روان، م نظران حوزهاستفاده از دانش و تخصص صاحبدر این زمینه، و حتا کل جامعه شود.  شان،یهاخانواده

و  شان،فیوظا فراد بااتناسب  یابیانتخاب و ارز یاارهیمع نهیدر زم ندها،یبه اصالح فرا تواندیم، پزشکانشناسان و روانروان

 کاسته شود. یفرد یافراد کمک کند تا از بروز خطاها نیالزم به ا یهاآموزش مهارت

 ندهایرامام سطوح فتکه در بل ،یسازمان یهاهیو اطالع رانیو حقوق شهروندان، نه صرفاً در کالم مد یاحترام به کرامت انسان دیبا .7

 یتک خطاهاکقبال ت رفتار شفاف مسؤوالن در شودیامر م نیچه باعث اعتماد جامعه به اباشد. آن تیدر اولو نایو رفتار مجر

اخبار و  رغمیلآن، متأسفانه ع جهیگشت ارشاد و نت تیو فعال سیموجود بر سر اصل تأس یهابحث زشده است. فارغ اانجام

و  یو اقدام جد یریگیاز پ یامالحظهآن، شواهد قابل یهاتیفعال انیجر نادرست در یمتعدد از برخوردها یهالمیو ف ریتصاو

 .ه استنشد دهیاز تکرار آن د یریجلوگ یمؤثر برا
 

ه ب فقدان را نیا ،ینیمخانم مهسا ا زمان،یعز هنیماز مرگ هم قیبا ابراز تأسف عم ه،یانیب نیا امضاکننده یعلم یهاانجمن ان،یپا در

والن ه، و از مسؤگفت تیتسل کنندیاتفاق ناگوار مجروح و مغموم احساس م نیکه خود را از ا یهنانیمبه تمام هم زینو  شان،یا خانواده

ن، و توقف رار آاز تک یریجلوگ یبرا ز،یتأثربرانگ دادیرو نیوقوع ا لیدال طرفانهیو ب یجد یریگیو پ یکه ضمن بررس خواهندیم

 دگاهیداعتماد به  وجه وجامعه، و ت یبه خواست عموم هیجامعه اقدام کنند. تک یبا خواست عموم ریمغا و یعلم بدون پشتوانه یهابرنامه

و  یعلف تیضعوبهبود  یبرا یضرور هاییاصلکالن،  یهاو برنامه هااستیحاصل از س یآمدهایپ یو علم امعج ینظران، و بررسصاحب

 ۱۴۰۱شهریور  3۰/  شور است.در ک یانسجام اجتماع تیسالمت روان و تقو یارتقا
 

 شناسی ایرانانجمن روان

 انجمن علمی روانپزشکان ایران

 درمانی ایرانانجمن علمی روان

 شناسی سالمت ایرانانجمن روان
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 نیازمند مشاورهافراد تحت استرس و  قابل توجه -2-3

 

 شناسی ایراناطالعیه انجمن روان

 میهنان عزیز توجه داشته باشید که:هم

کرار شود، تها بارها در ذهن های خشونت، ممکن است باعث شود در برخی از افراد، این صحنهاجه شدن یا شاهد بودن صحنهمو -۱

 وجود آورده و فرد در مقابل کوچکترین محرک برانگیخته شود.یا مشکالتی در خواب به

. دنبال داشته باشدت آثار منفی درازمدتی بهشود اما تداوم آنها ممکن اساین عالئم در کوتاه مدت واکنش طبیعی محسوب می -2

س اید، یا احساهایی مواجه شدهای هستید و با چنین نشانههای زمینهویژه اگر سالمند بوده و یا دارای بیماریاگر شما، به

مک پزشک( کشناس، مشاور و یا روانشدت تحت استرس هستید، بهتر است از یک متخصص سالمت روان )روانکنید بهمی

 ای بگیرید. حرفه

یگان چنین رایۀ رااپذیر، داوطلبانه برای شناسان و مشاورانِ مسئولیتبا وجود محدودیت اینترنت، قریب هزار نفر از روان -3

 هد شد. رسانی خواتدریج و حسب نیاز توسط انجمن اطالعاند. فهرست این همکاران، بهای اعالم آمادگی کردههای حرفهکمک

ل حاضر، دسترسی به متخصص برایتان مقدور نیست، برای برخورداری از مشاوره داوطلبان لطفا به سایت انجمن چنانچه در حا -۴

( مراجعه نموده و با یکی 1thttp://iranpa.org/lis طور مستقیم به لینک )( یا بهwww.iranpa.org شناسی ایران )روان

 از همکاران، با روش ذکر شده تماس حاصل نمایید. 

ار متخصص، قر المی آنبرای راحتی خودتان و دیگر شهروندان، بهتر است بعد از انتخاب متخصص، با ارسال پیامک به شماره اع  -۵

 ای را تنظیم نمایید و در زمان تعیین شده تماس حاصل نمایید. جلسه

 اد دیگر ازتا افر تماس بدون هماهنگی با متخصصان خودداری نمایید و تنها با یک مشاور تنظیم وقت داشته باشید لطفا از -6

 ای آن متخصص محروم نشوند.دریافت کمک حرفه

اوران شناسان و مشای بلندمدت، روانهای حرفهشود و در صورت نیاز شما به کمکمدت محسوب میاین طرح و مداخالت کوتاه -7

 وطلب، شما را به متخصصان مرتبط ارجاع خواهند نمود. دا

http://www.iranpa.org/
http://www.iranpa.org/
http://iranpa.org/list1
http://iranpa.org/list1
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میهنان عزیز، از صحت پیشبرد این طرح اطالع خواهد یافت، در عین حال، انجمن در تعامل با همکاران و طی نظرخواهی از هم  -8

منعکس   gmail.com1374ipa@ توانید مراتب را به ایمیل خصوص، شما میدر صورت مواجه شدن با مشکلی در این

 نمایید.

 شناسی ایرانروابط عمومی انجمن روان

 1401چهارم مهرماه 

  شناختی تلفنی یا برخط با افراد تحت تاثیر استرس و ترومادستورالعمل مشاوره روان -3-3

 
 مقدمه

دلیل کنند، بهرم میو همچنان با فشارهای تحریم دست و پنجه نمیهنان عزیزمان که تازه از فشار کرونا در حال رهایی هستند هم

شوند. واجه میهای بیشتری مهای منفی و استرساند که هر روز بیش از قبل با هیجانرخدادهای اجتماعی اخیر در شرایطی قرار گرفته

ر بیشتری دچا احتمال شرایط با استرس باال باشناختی دارند در پذیری، افرادی که استعداد مشکالت روانآسیب ـ بر اساس مدل استرس

 شود. شناختی آنها افزوده میشوند یا بر مشکالت روانشناختی میهای روانمشکالت و بیماری

اجه ا با آن موده و یهای شدیدی بوافزاید این است که متاسفانه شهروندانی شاهد خشونتدر این میان، آنچه بر ضرورت مداخالت می

ا تحت ملکرد فرد رعباق و شود. تروما هر نوع تجربه یا حادثه پریشان کننده است که توانایی انطتجربه تروماتیک نامیده می شوند کهمی

ن پذیر، سالمنداسیبویژه در افراد آشناختی می شود. این تجارب بههای جدی عاطفی، جسمانی و روانتاثیر قرار می دهد و سبب آسیب

ختالل ات در آینده مکن اسکند.  اگر این افراد مداخله زودهنگام دریافت نکنند مز اختالل استرس حاد ایجاد میهایی او کودکان، نشانه

ت؛ یعنی ک قاعده اسیپزشکی با آن، نه استثنا بلکه ( را تجربه کنند؛ اختاللی که همبودی اختالالت روانPTSDاسترس پس از سانحه )

 د. ج خواهند برپزشکی رنقع مداخالت الزم، در آینده با احتمال بیشتری از سایر مشکالت روانمواین افراد، در صورت عدم دریافت به

 است و پذیری خدمات سالمت روان به شهروندان تحت تاثیر استرس و تروما در نظر گرفته شدهطرح حاضر با هدف دسترس

اند، هرچند دهوطلب ششناسی ایران داه رایگان انجمن رواننگارش درآمده است که در طرح مشاوردستورالعمل حاضر، برای متخصصانی به

 ممکن است توسط هر متخصص سالمت روان در شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد.  

 تماس گیرندگان احتمالی چه کسانی خواهند بود؟

، ، بیشتر استرس حادهای اختالل استانهای بوده است که احتمال تماس افراد تحت استرس و دارای نشگونهرسانی بهاگرچه نحوۀ اطالع

 شناختی دیگر نیز وجود دارد. های رواندر عین حال احتمال تماس افراد با مشکالت و بیماری

mailto:ipa1374@gmail.com
mailto:ipa1374@gmail.com
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 هدف مداخالت چیست؟

به  نناسب مراجعاای و ارجاع مشناختی، افزایش منابع مقابلهتوجه داشته باشید که هدف اصلی، مداخله در بحران، کاهش پریشانی روان

مدت مقدور نیویژه اینکه امکان تداوم مشاوره رایگان در طوالگیری درمانی، به. جهتهدف درمان نیستمتخصصان مرتبط است و 

گر بجای ه مداخلهعمد از واژهایی داشته باشد. بر این اساس، در این دستورالعمل، بهنخواهد بود، بیشتر از سودمندی، ممکن است آسیب

 ستفاده شده است. گر اواژه درمان

 آیا آمادگی الزم برای ارایه مداخالت را دارم؟

و  رای ارزیابیبالینی باعالم داوطلبی شما متخصص گرامی  بسیار ارزنده است ولی توجه داشته باشید برای ارایه مداخالت، در کنار دانش 

های منفی برخوردار هیجان شته باشید. اینکه در شرایط حاضر ازهای الزم برای مداخله در بحران را داشناختی، الزم است ویژگیمداخالت روان

 شد. شته باتان تداخل نداایتان در صحت کار مداخلهباشید امر غریبی نیست، اما خیلی مهم است که مطمئن باشید حاالت هیجانی

 مداخله از چه مدتی برخوردار است؟

ن ن برای امکا. همچنیرسد، تعداد جلسات ممکن است یک یا دو جلسه باشدپایان میبا توجه به ماهیت کوتاه مدت مداخله، که با ارجاع به 

نیاز از انعطاف الزم  تنظیم شده باشد؛ هرچند الزم است حسب ۴۵دقیقه و حداکثر  3۰پوشش افراد بیشتر، بهتر است مدت هر مداخله برای  

 برخوردار باشید.

 هایی تشکیل شده است؟مداخله از چه بخش

ا ریت خاص خود ها، اهمدهد. هر کدام از این بخششناختی و ارجاع، چهار بخش جلسه یا جلسات را تشکیل میارزیابی، مداخله روان ،ارتباط

به  یاد و نرسیدنزها و یا ماندن دارند و الزم است برای هر کدام از آنها زمانی مناسب اختصاص یابد. گذر سریع از هر کدام از این بخش

اص داده و ی اختصها زمان مناسبتان، برای هر کدام از این بخشزا خواهد بود. الزم است بسته به مدت زمان جلسهآسیب های دیگر،بخش

 مدیریت زمان داشته باشید. 

 بخش اول: ارتباط 

 حتی، اضطراب، ناراهایی نظیر خشمای آماده کنید: ممکن است مراجع با هیجانخود را برای شروعی متفاوت از جلسات عادی مشاوره -

ق، توصیف محیط )تنفس عمی   groundingشدید یا سردرگمی جلسه را آغاز کند، طوری که الزم باشد همان ابتدا از فنونی نظیر 

 یا پرداختن به حواس پنجگانه( استفاده نمایید. 

ه شته باشید کجه داید، اما تواگرچه ممکن است برای برخی از مراجعان آشفته، در ابتدای جلسه الزم باشد از فنونی استفاده کن -

 قبل از کسب دهنگامشود و الزم است در حد امکان از هر گونه مداخلۀ زوچنین فنونی صرفا برای تسهیل فرایند مصاحبه انجام می

 سازی استفاده شود. محض شنیدن اضطراب، از آموزش آراماطالعات کافی خودداری شود: مثال نباید به

 نحو مناسب پیگیری کنید و سعی در درک آن داشته باشید.را بهشکایت یا علت تماس فرد  -

تری یت بیشطلبد، در مشاوره تلفنی که حس بینایی در دسترس نیست این امر اهمشناختی همیشه حواس جمعی میمداخلۀ روان -

نحرف ه توجه را مکاملی ز هر عبرخوردار است و برای مشاوره با فرد بحران دیده، البته بیشتر. دقت کنید که هنگام مشاوره تلفنی ا

 کند خودداری کنید. می

ن فعال، وش دادگهای راجرزی در ایجاد ارتباط مناسب از اهمیت اساسی برخوردار است. اصیل بودن، صادق بودن، فنون و ویژگی -

 کند.ای ایفا میکنندهتنهایی نقش تعیینانعکاس محتوایی و احساسی، همدلی و پذیرش گاهی به
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 ای، فنی و انگلیسی استفاده کنید.های عامیانه، غیرحرفههای چرا، واژهد که نباید از پرسشتوجه کنی -

 عمل آید. الزم است از هر گونه قضاوت، کوچک کردن مشکل و نصیحت کردن خودداری به -

، های همراه آنژه با هیجانویسیاسی خود را داراست ولی وارد کردن نگاه خودمان و به -های اجتماعی گر باورها و نگاههر مداخله -

  مان اثر منفی بگذارد.ایای خارج شویم؛ امری که ممکن است در صحت کار مداخلهگر و حرفهباعث خواهد شد که از جایگاه مداخله

 بخش دوم: ارزیابی 

ستای هدف ی در رازیاباجتماعی،  ار –گیرد ولی در مداخالت از جنس حمایت روانی در مداخالت درمانی، ارزیابی جامعی صورت می -

 پذیرد. تر صورت میای و فشردهمداخله

میت هضمن اینکه ا اگر مراجع با خشونتی مواجه و یا شاهد آن بوده است، درخواست از مراجع برای بیان آنچه تجربه کرده است، -

نوعی بازگویی ای داشته و بهآورد، درعین حال، ارزش مداخلهارزیابانه دارد و اطالعاتی از شدت ترومای تجربه شده بدست می

ت ولی اصرار هایی برخوردار اسشناختی از سودمندیشود. البته توجه داشته باشید که اگرچه بازگویی روانشناختی محسوب میروان

 بر بیان جزئیات ممکن است برای برخی از مراجعان، اذیت کننده باشد. 

توانید ضمن دهد، میاختالل استرس حاد است، ولی گزارشی از رخدادی نمی هایی ازاگر شکایت اصلی یا علت تماس مراجع، نشانه -

که: هایی بپرسید نظیر اینشوند از آنها پرسشها گاهی با تجارب سختی مواجه میعادی سازی در خصوص اینکه انسان

ا به آیا ت»، یا «تان در خطر است؟ندگیاید که زآیا تا به حال احساس کرده»، «ترین اتفاقی که برایتان افتاده چیست؟کنندهناراحت»

 «. اید؟حال مورد حمله یا تجاوز قرار گرفته

د بی باعث نشوارزیا زایی را گزارش کرد، تمرکزتان برهای قبلی، تجربه یا تجارب آسیبدقت کنید که اگر مراجع در پاسخ به پرسش -

 که همدلی با مراجع را از دست بدهید. 

ری لکرد وی ضروها بر عمهای اختالل استرس حاد و میزان تاثیر این نشانهک داشته است، استخراج نشانهچنانچه فرد تجربه تروماتی -

شود. بهتر هایی مواجه میکند پشت سر هم با پرسشای نباشد که فرد احساس میگونهاست؛ الزم است پرسش در این خصوص، به

ه ب «. شما چطور؟اند ممکن است ..هایی داشتهافرادی که چنین تجربه»است از پرسش مبتنی بر عادی سازی استفاده شود. اینکه 

ت آنها را اذی شان تکرار شود واند ممکن است بارها این خاطره، ناخواسته در ذهنهایی داشتهافرادی که چنین تجربه»عنوان مثال 

 «کند، شما چطور؟

راجع در ای داشته و مکند، ارزش مداخلهات ضروری رهنمون میگر را به اطالعسازی ضمن اینکه مداخلهپرسشگری مبتنی بر عادی -

 کند عادی است. یابد، آنچه تجربه میمی

ار ورد پرسش قرنیز م گذارد الزم است آنهااز آنجا که برخی عوامل خطر بر احتمال پدیدآیی اختالل استرس پس از سانحه تاثیر می -

 های روانپزشکی قبلی خود مراجع و خانواده. یماریزای قبلی، مشکالت و بگیرد؛ از جمله تجارب آسیب

 منابع حمایتی الزم است هم در ارزیابی مورد پرسش قرار گیرد و هم در مداخله مدنظر قرار گیرد. -

 شناختیبخش سوم: مداخالت روان

 در خصوص مداخالت توجه به موارد زیر مهم است:

یریت نایی مدهای منفی و ضعف در توااسترس، مشکل در تنظیم هیجاندر یک نگاه فراتشخیصی، وجه مشترک اکثر مراجعان تحت  -

 استرس خواهد بود. 
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اکنش وشود که آنها از یکنند و این باعث مهای منفی دور میها را از هیجانشناسان انسانبرخی از افراد این فکر را دارند که روان -

 مناسب به مسائل محیطی باز بمانند؛ این فکر نادرست است. 

نکه آنها عنی ایهای منفی و استرس است؛ یهای منفی نیست، بلکه آموزش مدیریت هیجاندف مداخالت، بازداری یا کنترل هیجانه -

های فردی شای ارزهای منفی، بتوانند زندگی کارآمدی داشته و در راستتوانند با وجود و در حضور هیجانیاد بگیرند چگونه می

 حرکت کنند. 

 ، درک آنها ودیده و تحت استرسویژه در برخورد با افراد آسیبفنونی استفاده نمایید فراموش نکنید که به اگرچه قرار است از -

 استفاده از فنون راجرزی که در ارتباط به آنها اشاره شد از اهمیت خاص برخوردار است.

ن ومروری بر فن دود قابل کاربست است،گران ارجمند الزم است با این نگاه که کدامیک از فنون در جلسات کوتاه و محمداخله -

 های منفی و استرس، داشته باشید.  اوری و مدیریت هیجانتاب

ودن فعال بدقت کنید که قرار گرفتن در دو طرف طیف، یا خیلی فعال شدن و فرصتی به مراجع برای صحبت ندادن و یا غیر -

 زا باشد. یبگر و سعی بر اینکه مراجع تماما فعال شود، ممکن است آسمداخله

زم ال ضمن مداخالت تان به افکار آسیب به خود باشد، حسب نیاز آن را بررسی نمایید و در صورت وجود افکار آسیب به خود،حواس -

 ای داشته باشید. )در صورتی که آموزش آن را دیده باشید(، در ارجاع به این امر توجه ویژه

 ید.ای داشته باشمیت خاصی برخوردار است و الزم است به آن توجه ویژهای از اهبررسی حمایت اجتماعی و منابع مقابله -

 های مبتنی بر مراقبت از خود استفاده نمایید. سازی رفتاری و توصیهالزم است حسب نیاز از فنون فعال -

 بخش چهارم: ارجاع 

 در خصوص ارجاع توجه داشته باشید که:

که هر  ا به خودتانردن آنهداشته باشید و از تعهد فزاینده به مراجعان و یا وابسته کای بر کوتاه بودن مداخالت توجه به لحاظ حرفه -

 های خاص خود برخوردار است خودداری نمایید.کدام از آسیب

 گونه مطالب ها یا هرمدت نداشته باشند و برای آنها معرفی کتاببرخی از مراجعان ممکن است نیازی به دریافت مداخالت طوالنی -

 تصویری خودیار کافی خواهد بود.  -شنیداری

 جام شود.تان انمدت داشته باشند، بهتر است ارجاع به فردی غیر از خودبرای مراجعانی که نیاز به دریافت مداخالت طوالنی -

ی عالمر نقش فار این برای ارجاع صرفا توصیه به اینکه مراجعان به متخصص سالمت روان مراجعه نمایند کافی نیست بلکه بایستی د -

 داشته باشید. 

 اشته باشید.دنظر دپذیری خدمات سالمت روان، بهتر است منابع ارجاع مناسبی مبا توجه به مسائل مالی مراجعان و ضرورت دسترس -

، به یاز مراجعانتناسب نهای دولتی از موارد با اولویت باال هستند. در عین حال، الزم است بهمراکز جامع خدمات سالمت و کلینیک

 ای دسترسی داشته باشید.رستی از متخصصان صاحب صالحیت و حرفهفه

 پذیرد.  ی صورتالزم است ارجاع طی یک توضیح صورت بگیرد تا مراجع منطق آن را دریابد و این امر همراه با اخذ موافقت و -

 دهید.یجاع ما به آن اردر ارجاع باید اطالعات کاملی نظیر آدرس و شماره تلفن مرکز یا متخصصی ارایه نمایید که فرد ر -

 رانیا یشناسانجمن روان

 1401مهرماه 
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 15شناسی )پزشکی و رواناجتماعی در مورد سوءاستفاده از روان-ی سالمت روانیهای حوزهی انجمنبیانیه -4-3

 (1401آبان 
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 ایران  شناسیروانعضویت و تمدید عضویت دوساله و سه ساله در انجمن  -5-3
ی در هزینه پست درصد و صرفه جوی 2۰درصد و ۱۰با عضویت دو ساله و سه ساله از تخفیف ، ایران شناسیروانجمن اعضای محترم ان

پذیر ره امکانر طول دوتغییر نوع عضویت د، گرددنظر به اینکه در هر دوره عضویت صرفا یک کارت برای اعضا صادر می. برخوردار شوید

ساله ت یکبه عضوی، دلطفا حسب مور، یابدمقطع تحصیلی شما ارتقاء می، سال آینده ال یا دولذا خواهشمندیم چنانچه طی یک س. نیست

 . توانید عضویت سه ساله را انتخاب نماییدچنانچه مدرک تحصیلی تغییری ندارد می. یا دوساله اقدام نمایید

 سالمت بالینی  شناسیروان دریافت مقاله فراخوان -6-3

به  ،792۴۱ماره ثبت شبه  ،با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ایران شناسیروانفصلنامه انجمن ، بالینیسالمت  شناسیروانمجله 

 . شد اندازیراهمدیر مسئولی و سردبیری دکتر نادر منیرپور 

ه ه و همکاری با ارسال مقالب، توانند با ثبت نام در سایت مجلهمی، ان سالمتشناسروانبه ویژه  دانشجویان و پژوهشگران عزیز، اساتید   

 . شوندسالمت بالینی در کشور سهیم  شناسیروانعنوان داور در پیشبرد اهداف علمی 

مانند )مت بالینی فایل مقاالت خود را در حوزه های مرتبط با سال، توانند پس از مطالعه راهنمای نویسندگانمندان میعالقه   

 مایند:زیر ارسال ن درسآپزشکی و طب روان تنی( از طریق سامانه نشریه به  سیشناروان، طب رفتاری، سالمت شناسیروان
ir. ipa-chp. http://www 

 :سالمت بالینی شناسیروان ۀانواع مقاالت قابل چاپ در فصلنام

 ی تجربی و تکرارپذیریهامقاله –

 ختیشناهای روانآزمون، های مختصرگزارش –

  ی بازنگری انتقادی و فراتحلیلیهامقاله –

 ی تئوریکی و روش شناختیهامقاله –

 پاسخ کتبی به اظهارنظرها، ی منتشرشده قبلیهامقالهاظهار نظر کتبی در مورد  –

 شناختینقد و تحلیل مفاهیم روان، نقد و بررسی کتاب –

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

 نامه به سردبیر، دبیر )سرمقاله(سخن سر –

 

 . و یا ارسال پیام از طریق بخش تماس با ما  clinical. health. ipa@gmail. Com :ایمیل ارتباطی با دفتر مجله

 شناسیروانی المللبینمجله برای  فراخوان دریافت مقاله -7-3

 . باشدمیت مقاالت انگلیسی پژوهشگران محترم دریاف ۀرونمایی شد و آماد شناسیروانی المللبین ۀجدید مجل ۀسامان

شریات نپژوهشی از کمیسیون  -دارای درجه علمی  International Journal of Psychology(IPA) رساند مجلهبه استحضار می   

 . باشدمی۱382از سال  تحقیقات و فناوری( -علمی کشور) وزارت علوم 

 ۰.۰3۴ ثیرأدارای ضریب ت سازی شده ونیز نمایه Google Scholar ,ISC , Ricest , magiran , SIDهمچنین نشریه در    

 . باشدمی

 کتابخانهالت و مقا ودتصادفی استفاده ش گیرینمونهی هاروشکی از بایست متناسب با نوع جامعه ی* قابل ذکر است در نگارش مقاله می

 . گرددپژوهی بررسی و چاپ نمی مورد وروانسنجی  ،ای

http://www.chp-ipa.ir/
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 . مراجعه نمایید ir. bijp. http://wwwدرس آارسال مقاله پس از مطالعه راهنمای نگارش مقاله به سایت مجله به  جهت  

 info@ijpb.ir آدرس ایمیل ارتباطی با مجله:

 ایران شناسیروانمجله علمی ـ ترویجی انجمن ، شناسیرواننش مقاله برای نشریه دادریافت فراخوان  -8-3

، معـه ای علمی ـ ترویجی است که به منظـور ارتبـاط دانـش علمـی و فنـی پژوهشـگران بـا جا        مجله، «شناسیرواندانش »دوفصلنامه 

از دیـدگاه   شناسـی روانوضـوعات  و تحلیـل م  شناسیروانهای مختلف های عمده در زمینهمعرفی پیشرفت، سهولت مبادله علمی بین آنها

های علمـی یـا   گزارش، نقد و بررسی، (Research Papers)مقاالت پژوهشی . شودکارشناسان داخلی و خارجی منتشر می، پژوهشگران

مـه یـک   ترج، ان اثرگـذار شناسـ روانسرگذشت زنـدگی  ، ان اثرگذارشناسروانمصاحبه با ، (Technical Note)های تحقیقاتی یادداشت

 ب همسو با اهدافمتضمن مطال، (. . . تورم و، شهرنشینی، رانندگی، های اجتماعی )مثل رقابت در کنکورکتاب و تحلیل علمی پدیده لفص

ر ایـن  دبـرای چـاپ   ، هدو ماهنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشنهادی در فرم فراخوان مقالـ 

 . شودینشریه پذیرفته م
 راهنمای نویسندگان

 به منظور تسهیل و تسریع فرآیند داوری و چاپ مقاالت خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید:

 داخلی یا خارجی چاپ نشده باشد مقاله ارسال شده در هیچ نشریه  . 

 مقاله ارسال شده همزمان به سایر مجالت فرستاده نشده باشد  . 

 ه به نشانیمقاله از طریق ایمیل نشری danesheravan@gmail. comشود ارسال . 

  کاغذ مقاالت رویA4 مقاالت فارسی با قلـم . باشد۵/۱فواصل بین خطوط به صورت . چینی شودحروف Bzar ۱2 یـه  ته

 . شود

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

 ده مقاله برای مقاالت فارسی با قلم چکیBcompset  رائـه  ابه صورت تک ستونی و فقـط طـی یـک پـاراگراف     ، ۱۱نازک

 . شود

 (۱۱)قلم میترا سیاه  جداول و نمودارهای مقاله حتما اصل بوده و با کیفیت مطلوب باشد، اشکال . 
 ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

تلفـن و  ، نشانی پسـتی محـل کـار   ، مرتبه دانشگاهی، نویسندگان )درجه علمی، ات نویسندهمشخص، : شامل عنوانصفحه اول مقاله

کلمـه   22۰ کلمـه و حـداکثر   ۱۵۰چکیده مقاله حـداقل  . کلمه( است 6تا 3چکیده فارسی و واژگان کلیدی )، (Email)پست الکترونیک 

 .  ها در یک پاراگراف باشدتوصیهگیری و نتیجه، روش تحقیق )در صورت وجود(، بوده و شامل مقدمه )زمینه(

 .  های مشخص شده در سایت نشریه همخوانی داشته باشدبایستی با فرمت، به بعد بر اساس نوع مقاله صفحه دوم

صـفحه بـا    پـائین هـر  ، لفانی که ذکر نامشان در منـابع ضـرورت نـدارد   ؤ: توضیحات و معادل التین اصطالحات و اسامی مهاپانویس

 .  رای هر صفحههای مجزا بشماره
 . : منابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شودفهرست منابع

سال انتشار و صفحه ذکر ، ای که ابتدا نام مولف یا مولفانبه گونه، باشد( APA) باید به شیوه داخل پرانتز مقاله  ارجاعات در متن

ص ، ۱37۱، به عنوان نمونه: )براهنی. چاپ شده به همان زبان اصلی )فارسی یا انگلیسی( باشدشایان ذکر است که ارجاع به کارهای . شود

http://www.bijp.ir/
mailto:info@ijpb.ir
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 -Beck, 1990,pp. 27)8( یا )۵۰

 شود:  هبه شرح زیر آورد، ی نام خانوادگی نویسندهیبه ترتیب الفبا، منابع، در پایان مقاله

ب بـا  عنوان کتـا ، تز(سال چاپ )در داخل پران، لفان بعدیؤآن برای ملف و تکرار ؤحرف اول یا نام کامل م، لفؤکتاب: نام خانوادگی م

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

 نمونه فارسی:  

 دانشگاه تهران  ، روان آزمائی، ۱، آناستازی، ( 1371نقی )، براهنی

 نمونه انگلیسی:  
Beck, A. , FREEMAN,A. ,&Associates. (1990). cognitive therapy of personality disorder. New 

York: Guilford press 

قالـه  عنـوان م ، نتـز( سال چـاپ )در داخـل پرا  ، لفان بعدیؤحرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن برای م، لفؤمقاله: نام خانوادگی م

 . قالهصفحات م شماره، شماره مجله، سال انتشار مجله، عنوان مجله )با قلم ایتالیک(، )داخل گیومه(

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

ه ن پرانتز نوشـت بالفاصله در میا، و شماره صفحات منابع و ماخذ، تاریخ، های مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آثارگذارینشانه

 . شود
 سـتاد  ا مسـئولیت بـا   مشاوران و دانشجو بـه صـورت توامـان و   ، نامه دانشجویان با نام استاد راهنماپایان ۀرسال مقاالت برگرفته از

 . شودراهنما منتشر می

 برای دفتر نشریه محفوظ است، حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت  . 

 ارسال خواهد شد ئولمس ۀنشریه برای نویسند، به تعداد نویسندگان مقاله، فصلنامهپس از چاپ دو . 

 الکترونیک نشریه پست: com. danesheravan@gmail 
 

 ارتباط با انجمن از طریق پیامك یا واتس اپ -9-3
 ۀمارشس اپ به را ازطریق پیامک و یا وات توانید سواالت خودمی، نجمنبا توجه به شرایط موجود و دورکاری همکاران دفتری ا

 .حاصل فرمایید بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه تماس 2صبح الی  9ارسال نمایید و در مواقع ضروری از ساعت ۰93677۴۰873

 

 
 بازگشت به صفحه اول
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 پر استرس به کودکان کمك کنیم؟چگونه در شرایط  -1-4

 دکتر کارینه طهماسیان

 شناس بالینیروان 

عی ب زیر سالمط پذیرتر کند. درتواند برای کودکان بسیار پراسترس باشد و آنان را تحت تاثیر قرارداده و آسیبرایط کنونی میش

 سالمت روان آنان ارائه شود: شده است نکاتی برای یاری به کودکان و

 سترس والدین و اخبار:مدیریت ا 

ست والدین ددی در ها تا حد زیاها و آسیبدر ابتدا نکته بسیار مهمی که باید بدان توجه داشت این است که کنترل این استرس

الگوی  اشد.حرانی ببتواند به مراتب تاثیرگذارتر از خود شرایط های هیجانی والدین میی مدیریت سطح استرس و واکنششیوه. است

 میت است.ایز اهب والدین برای بیان احساساتشان و کنار آمدن با اینگونه مسایل و شیوه برخوردشان با کودک بسیار حمناس

ها و و از رفتار ت کنندهای مربوط به استرس، پریشانی، نگرانی و اضطراب خود را تا حد امکان نزد کودک مدیریبایست واکنشوالدین می

من در "ل کنند که ا منتقبه کودک این پیام ر و کنند، بپرهیزندضطراب شدید و فاجعه سازی را منتقل میگفتگوهایی که پیام نا امنی، ا

 ."کنار تو هستم و مراقبتم

 کرد در  د تالشکودکان نباید در معرض اخبار و صحنه های دلخراش قرار گیرند. بدین منظور بای یادمان باشد همچنین

 تا حد امکان محدود شوند.  در مورد این اخبار یا گفتگو  اخباراینگونه حضور کودک 

 :توضیح و دادن اطالعات مناسب به کودکان  

، کوتاه، ادقانهصبه زبان ساده،  رسانیاطالع ،یکی از دالیل اصلی پریشانی کودکان، عدم دسترسی به اطالعات دقیق و صحیح است

 متناسب با سن کودک بسیار ضروری است. بخش واطمینان

کند تا ینها کمک مآبه کند و تر میدرک و پذیرش شرایط را برای کودکان سادهتوضیح کوتاه و صحیح، رسانی  و اطالع گفت و گو،

 .کند(یجاد مییشتری ا)در ابهام نگه داشتن کودکان و عدم پاسخگویی به سواالتشان پریشانی ب از سردرگمی و ابهام نجات یابند.

 بطور مثال:  کنندگان و دالیل این اتفاقات توضیح داد.حوادث، شرکتتوان بسیار ساده در مورد  محل می

کنند و دو گروه از آدمای بزرگسال در مورد موضوعاتی با هم اختالف دارند و هر کدام برای رسیدن به اهداف خودشان پافشاری می عزیزم
شونت باشه اما محلی که این اتفاق میفته دور از ما و هایی را بکار ببرند که شامل پرخاشگری و حتی خممکنه برای حل اختالفشان روش

 ویژه یادداشت -4
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و ..... در کنارت هستند و از تو  ،ادربزرگ. همینطور مهستندتو  و مواظب پدر و مادرت همیشه مراقب خارج از خانه و منزل ماست.
 مراقبت خواهند کرد.

و تهمسن و سال  شنوند و همه کودکاناخبار و صداها را می ها اینشنویم همه شهر و همه خانوادهفقط ما نیستیم که این صداها را می   
 .کنندرا تجربه میها این نگرانی

 باشی، هر احساسی که داری میتونی به پدر و مادرت بگویی. نگراناشکالی ندارد که غمگین یا 

 کنند به تو کمک کنند.دهند و سعی میهای تو گوش میپدر و مادرت همیشه به حرف

تند  بارانوفان و طوزهایی ر. اما همون طور که میدونی، باالخره یه ه باشیمطوفان و باران خیلی تند رو دوست نداشتما میدونی شاید 

 هوا دوباره وموم بشه ت، تا رگبار یماین شرایط باید صبر کنی تواما . توانیم اون رو کنترل کنیمما نمی میاد و دست ما هم نیست

ن کنند به نشون دادها خیلی عصبانی میشن و درست مثل یه رگبار تند شروع میدم بزرگها هم آبعضی وقت .آفتابی بشه

 صبانی نشن وقدر ع تونیم کاری کنیم که اون آدم بزرگا اینتونیم جلوی رگبار رو بگیریم نمیطور که ما نمیعصبانیتشون. همون

مشغول ایی کارهبه ها ل اون روزهای بارونی این جور وقتتونیم از خودمون محافظت کنیم و درست مثهای بد نزنند. اما میحرف

 .که دوست داریم تا این اوضاع تموم بشه بشیم
 

  های آنان:ها و نگرانیبه پرسشپاسخ دادن 

ه را ، را«بپرسی نی از منتواآمد را میهر سئوالی که در مورد شرایط االن برایت پیش»والدین باید با استفاده از جمالتی همچون: 

 رای پرسیدن سئواالت وی باز بگذارند.ب

 بگوئید. ی کوتاه و بدون جزییات غیرضروری،را صادقانه ول شرایط سعی کنید

 ها ساده، روشن و واضح باشند. پاسخ

 متناسب با سن و رشد کودک باشد. 

 واز کودک فرصت بخواهید تا پاسخ مناسب را بیاید.  "دانمنمی"دانید بگوئید اگر پاسخ سوالی را نمی
 

 ها و پذیرش آنسازی واکنشطبیعی های شایع کودکان،آگاهی از واکنش: 

ن ای ی هستند.ها طبیعمانند. این واکنشثیر آن باقی میأها پس از آن همه از نظر هیجانی تحت تدهد و حتی مدتای رخ میوقتی حادثه

 های عادی در برابر اتفاقات غیرعادی هستند.ها، واکنشواکنش

  .ها طبیعی استکید کرد که داشتن این احساسات و واکنشأهای کودک را شناخت و تباید واکنش

 «ودیج یا ... شگی دیگری هم ممکن است خیلی غمگین/ عصبانی/ گذرانی. هر بچهفهمم که روزهای سختی را میعزیزم می» •

 «و ... بکنی نگرانیآمده احساس غم/ عصبانیت/ ر شرایط پیشتو حق داری به خاط»یا   •
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ساساتی ی ما چنین احخواهم بدانی که هیچ عیبی ندارد اگر گاهی احساس غم/ عصبانیت/نگرانی یا ... داری، همهمی»یا   •

 «. داریم

 هایی دارند وین واکنشاین شرایط چنبه کودکان اطمینان بدهید که آنها تنها نیستند و کودکان دیگر و حتی بزرگساالن نیز در    

  .البته هر فرد یا کودکی به شیوه خاص خود واکنش نشان میدهد

 های شایع در کودکان عبارتند از:برخی از واکنش

 رفتاری

ی فتارهارقراری، افت تحصیلی، سکوت شدید، گریه، انزوا، کابوس و مشکالت خواب، اشتهایی، بیخوابی، چسبندگی، بیبی

 ایانه )از قبیل شب ادراری(، یا پرخاشگری واپسگر

 شناختی

الت حافظه، ی، مشکگیری، مشکالت یادگیراجتناب از فکر کردن و بیاد آوردن واقعه، اشکال در تمرکز و توجه، اشکال در تصمیم

 های واقعه، گیجیمشغولیت ذهنی با جنبه

 عاطفی

 س از شب،تر یی،ز مرگ خود یا والدین یا دوستان، ترس از تنهاخشم، گناه و مسئولیت، غمگینی و افسردگی، ناامیدی، ترس ا

 اضطراب، درماندگی، بدبینی 

 جسمی

 بزنگی، تهییج، سردرد، خستگی، ضربان قلب، خفگی، معده درد، شکایات بدنی دیگربرانگیختگی و گوش

 :همدلی با کودک و انعکاس احساسات او 

ی دهید، همدل قت گوشدتباط موثر )کالمی و غیر کالمی( برقرار کنید به او با اگر می خواهید به کودک کمک کنید باید با او ار

 کنید، به احساساتش احترام بگذارید و آنها را مسخره، سرکوب، انکار یا کم اهمیت جلوه ندهید.

 احساسات ی بیانبرا فضا و آزادی الزمهای والدین در مواجهه با احساسات فرزندشان دادن ترین واکنشترین و ضرورییکی از سالم

تی که ید و سواالبراز نماآنها باید با کودکشان به نوعی باشد که او به خود حق بدهد بدون ترس و نگرانی، احساساتش را ا رفتار است.

 برایش پیش آمده است را بپرسد.

حساسات و به ا جعابراز و صحبت راشود کودکی که از تر میاش را بیشتر ابراز کند، آرامدر اصل هرچه کودک  احساسات آزاردهنده
 گیری، افسردگی، پرخاشگری و غیره شود.ترسد، کمتر ممکن است دچار کنارهمشکالتش نمی

  چگونه گوش دهیم و همدلی کنیم؟

 رفتار، لحن و کالم ما آرامش و ایمنی را منتقل کند.

 ساکت باشیم و با دقت گوش کنیم.
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 شیم.چهره آرام و عالقمند و مهربان داشته با

 به او نگاه کنیم.

 از تکان دادن سر و وضعیت بدنی مناسب استفاده کنیم.

 توجه و تمرکز کامل به صحبت های او داشته باشیم.

 فهمم، تو االن غمگین هستی(.دونم االن نگران هستی، احساساتت را میاحساسات او را انعکاس دهیم )می

 و بپذیریم.سعی کنیم کامالً افکار و احساساتش را درک کنیم 

 .به احساسات کودک احترام بگذاریم

هستم، را  دهم و در کنار توفهمم، اهمیت میمی بینم،شنوم، میکه من اینجا هستم، تو را میرا این پیام )کالمی و غیرکالمی( 

 منتقل کنیم. 

 در صورت تمایل کودک در کنار او نشستن یا او را در آغوش کشیدن               

 نیست چیزی بگوئیم فقط کنار او بمانید یا دست روی شانه او بگذارید.  گاهی الزم

ار رد کند، بسیل برخوتر بتواند با این مسایکنیم آسانگفتن اینکه تجربه کردن این وقایع چقدر سخت بوده است و اینکه کمکش می

 موثر است.

 ساختار و فعالیتهای عادی و روزمره : برقراری 

 شده است: یر قیدهای روزمره کودک را برقرار نمایند. چند نمونه در زند روال عادی زندگی و فعالیتوالدین باید سعی نمای

 های متناسب با سناز سر گرفتن مسئولیت •

 برگشت به درس •

 اختصاص زمان مطالعه و تکالیف درسی •

 بخش و تشویق به آنهای لذتهای بازی و فعالیتایجاد فرصت •

 از قبیل با هم غذا خوردن، فیلم دیدن های روزمره خانوادگیبرنامه •

 کودکه همراه ز قبیل انجام یک فعالیت خوشایند و دلچسب بااختصاص دادن زمان با کیفیت با کودک  •

 

 های مدیریت احساسات ناخوشایند:روش 

ب زیر مطال هایی دربرای اینکه به کودکان کمک کنیم تا احساسات ناخوشایندی همچون اضطراب و غم  را مدیریت کنند روش

 پیشنهاد شده است:

 بیان تجربیات و احساساتکمك به       

 بخش باشد.تواند برای کودک التیامترین تجربیات و احساسات میبیان درونی
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نی دارند زرگساالبکند به دلیل آن نیست که قادر به درک آن نیست. اگر آنان احساس کنند اگر کودک در مورد واقعه صحبت نمی

مورد  در ستنداگر مایل هشوند.  به کودکان اجازه دهید مشتاق به حرف زدن می دهند،های آنها با عالقه گوش میکه به حرف

  تجربیاتشان، آنچه اتفاق افتاده و همچنین واکنشهایشان در زمان واقعه و بعد از آن آزادانه صحبت کنند.

 احتیاط

 وگیری کنیم.ها جلبه هیچ وجه نباید سعی کنیم از بروز این واکنش

 ها را تحمل کنید و کودک را حمایت کنید. بروز واکنش

 وجه نباید کودکان را مجبور به صحبت کردن نمود.  به هیچ

 تمام مدت در مورد این گونه تجربیات صحبت نکنید. 

 مایند.نشت احساسات و افکار هر روز خود در دفتر خاطراتشان یاددا، توانند خاطراتکودکان می دفتر خاطرات:نوشتن 

در  ورد.تاب در آک)واقعی یا خیالی(از آنچه رخ داده است بنویسند و به صورت  پیشنهاد بدهید داستانی کودکبه نوشتن کتاب:

 صورت تمایل از نقاشی یا تصاویر نیز استفاده نمایند.

 نقاشی  

 ه حرف در آمدن. راهی برای سخن گفتن با سکوت. راهی برای ب ای برای التیام دردهاست.نقاشی وسیله

 بازی و نمایش

ان هیجانات ا کودکتهای مختلف، خاک و سنگ اجازه دهید های مناسب مثل خانه سازی، عروسکبا در اختیار قرار دادن اسباب بازی

 . یان کنندو افکار خود را ب

 (کندخوشحال میآرام وتهیه فهرست یا تابلوی آنچه من را ) دهندههای آرامشفعالیت

ها ته این فعالیبود را خبنابراین باید کودک را ترغیب کرد توجه  تواند کودک را به آرامش برساند.ایی وجود دارند که میهفعالیت

نمایند  ها تهیههای مطلوب خاص خود را دارد. به کودک کمک کنید فهرست شخصی از این فعالیتهر کودکی فعالیت معطوف کند.

 از آنها استفاده نمایند:تا در هنگام اضطراب و برانگیختگی 

 دهنده از قبیل:های آرامشفعالیت

 ،قهبازی مورد عال ،خندیدن، غذا خوردن، مراقبه، تنفس عمیق و آرام، ماساژ، قصه خواندن یا شنیدن، حمام کردن، آواز خواندن

 د ذای جدی، پختن غکاردستی، های صوتی و اینترنتیکتابیا کارتون،  دیدن فیلم ،صحبت با یک دوست

 های مثبتخودگویی

 .یدگوهایی است که به خود میرا بدتر کند افکار و حرف کودک چیزی که ممکن است احساس

 کننده  جمالت مثبتی به خود بگوید.باید یاد بگیرد به جای جمالت ناراحتکودک 

 تهیه کنید: ثبتهای مفهرستی از خودگویی

 از قبیل:
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 من قوی هستم. •

 رسند.وزهای خوب فرا میگذرند و راتفاقات بد می •

 کنند.ای دارم که از من مراقبت میمن خانواده •

 کنند.افراد زیادی هستند که من را خوشحال می •

 من در خانه خودم کنار مامان و بابا امن هستم. •

 هایی که دوست دارم مشغول باشم.تیتونم هنوز به فعالمن می •

 

  حمایت اجتماعیشبکه ایجاد: 

کالت روانی د شدن مشخطر شدی و. کندمیو مقابله با آثار حادثه را تسهیل  شرایطماعی فرایند سازگاری با وجود شبکه حمایت اجت

 دهد. اجتماعی کودکان را کاهش می

توانند ن میکودکا ترین منبع حمایت اجتماعی کودکان هستند. آنان با فراهم نمودن محیط مناسبی برایترین و اصلیوالدین مهم

 ها ارتقاء بخشند. با وقایع و استرس آمدن کودکانشان را توانائی کنار

 را تهیه کند مثالً از او بپرسیم: خود منابع حمایتی اسامی فهرستی از  کودککمک کنید 

 روی؟اگر احساس غمگینی یا ترس بکنی پیش چه کسی می •

 روی؟وقتی نیاز داری کسی تو را به آغوش بکشد پیش چه کسی می •

 روی؟کسی حرف بزنی پیش چه کسی می وقتی نیاز داری با •

 روی؟وقتی نیاز داری با کسی بازی کنی پیش چه کسی می •

 روی؟وقتی نیاز داری با کسی تکالیف مدرسه را انجام دهی پیش چه کسی می •

 

  امید برای آیندهایجاد: 

 ست. در زمانایند ااتفاقات ناخوش ها پر از اتفاقات خوشایند و همچنینبه کودک کمک کنیم درک کند که زندگی برای همه انسان

ترو را قوی ین چنینی مااربیات نامالیمات ما باید مراقب خود باشیم تا اینکه اتفاقات ناخوشایند بگذرند و روزهای زیبا فرا برسند. تج

 ر کمک کنیم.بهتند کند تا بتوانیم در آینده هم به خودمان و هم به کودکانی که شرایط دشوار مثل ما دارپخته تر از قبل می

گونه که آرزو دارند هایشان آنشهر و خانههای خوش آینده، شغل آینده خود، از اتفاقات و برنامهتصویری از به آنها کمک کنید    

 نقاشی کنند.

ی انجام آن د و براهیه نماینت ،زندگیشان ایجاد کنندمدرسه، خانه یا آینده درتوانند در فهرستی از چیزهائی که دوست دارند و می        

 .ریزی کنندبرنامه

ده خود به ز آینار مثبتی یترین وظایف ما نسبت به کودکان این است که به آنان کمک نمائیم احساس کنترل و تصویکی از اصلی

 دست آورند.
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 1های اولیه خود مراقبتی در زمان استرس/مدل حمایت سازمانی کمك -1-5

  ترجمه و تنظیم:

 رز محمّدیفرناز کشاو

 شناسی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری رشته روان

 
یک مدل خودمراقبتی و حمایت از همتایان است که در ابتدا برای مشاغل پرخطری همچون: )SFA (2های اولیه استرسمدل کمک

قدامی است که به شناسایی و نشانی و نجات و اجرای قانون توسعه یافته بوده است. این طرح )مدل( شامل هفت انیرو های نظامی، آتش

کند. در حالیکه ( کمک می"حوادث بحرانی"های استرس در خود و دیگران بصورت مداوم )نه فقط پس از رسیدگی به عالئم اولیه واکنش

زای تواند توسط هر کسی که در یک موقعیت استرسمی SFAزا نسبتاً رایج باشد، های استرس ممکن است در مشاغل استرسواکنش

 ویژه زمانی که عملکرد مختل شده یا پریشانی قابل توجهی در آن وجود دارد، مانند:مداوم است، استفاده شود به

 کنیددیگر خود عادی و همیشگی خودتان که بوده اید را احساس نمی 

 از دست دادن کنترل احساسات یا رفتار 

 احساس گناه، شرم یا سرزنش بیش از حد 

 (حمله وحشتPanicعصبانی ،)ت یا افسردگی 

 

 های نارنجی نیز شناخته می شوند که دارای علت هایی از قبیل:  3موارد فوق به عنوان واکنش

 تهدید زندگی -۱

 زیان  ،ضرر -2

 مناقشه داخلی -3

 باشند.فرسودگی بیش از حد، می -۴

                   
1 Stress First Aid Self Care / Organizational Support Model  (SFA)  
2 SFA model 
3 The Stress Continuum Model 

 هایادداشت -5
 

 

 
 

 



1395ایران: پاییز  شناسیروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

26 

 

 

 

 

 

 

 1401پاییز ایران:  شناسیروانخبرنامه الکترونیکی انجمن  تمینشص

 
 

ستند و رتبط هلکرد بهتر پس از استرس مای از پنج عنصر مبتنی بر شواهد است که با عمی مجموعههای اولیه استرس برپایهکمک

اط ، خودکارآمدی (، ارتبCalmingبا(، آرامش )مرتبط Coverها، از جمله: ایمنی )مرتبط با همچنین نامالیمات در تعدادی از زمینه

 (.confidence(  و امید )مرتبط با Competence)مرتبط با 

ر زمانی که هرای نظارت و مساعدت  ، باید بصورت مداوم ب(Coordinate) و هماهنگی (Check)دو اقدام دیگر یعنی  بررسی    

 شوند.ده میفقط در صورت نیاز استفا SFAدهد، انجام شوند. در مقابل، پنج اقدام دیگر های نارنجی را نشان میفردی واکنش

مدل  شما با این اولیه له صرفا جهت آشناییشود ، شایان ذکر است که این مقاحال به اختصار به معرفی این هفت مرحله پرداخته می   

دل و وط به این مات مربباشد و استفاده از این مدل در امر  روان درمانگری، ابتدا نیازمند مطالعه دقیق جزئیی درمان( می)در حوزه

خالق و اور از شده به دباشد، در غیر اینصورت عمل درمانگری انجام کنندگان این مدل میهای علمی مطرح شده توسط ارائهتوصیه

 انسانیت خواهد بود.

 

1- Check                                                                                                                                                            

س های خودآگاهی استرباشد. برخی از شاخصکننده میای استرس مراجعههشامل افزایش آگاهی در مورد واکنش SFAعمل بررسی در 

 عبارتند از :

 تغییر در عادات غذایی -

 تغییر وزن -

 از دست دادن قدرت اراده  -

 از دست دادن عالقه / بی تفاوتی  -

 خستگی / خواب بیشتر -تغییرات در روابط  -

 نمی تواند به وضوح فکر کند-مشکالت حافظه -
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 ئم استرس پس از سانحهعال -

 عالئم افسردگی یا اضطراب و ... -

2- Coordinate 

شورت و تواند شامل مشامل دریافت هرگونه اطالعات و کمک اضافی است که ممکن است مورد نیاز باشد. این می SFAاقدام هماهنگ در 

                    همکاری با دیگران یا اطالع رسانی به کسانی باشد که نیاز به دانستن دارند.  

      در اینجا چند استراتژی هماهنگی وجود دارد:                                                      

ه آنها ای اینکه بجو به  در صورت نیاز، سعی کنید قابل قبول ترین راه را برای ارجاع شخصی به سایر پشتیبانی ها پیدا کنید -الف

 ت کنند، یک منوی احتمالی ازگزینه های بررسی شده را در اختیار او قرار دهید.بگویید با کسی صحب

 از منابع محلی و ملی آگاه باشید، مانند:  -ب

 تیم های پشتیبانی همتایان   -

 مشاوران محلی  -

 اندافراد دیگری که شرایط مشابهی را پشت سر گذاشته -

سانی رراکز امداد نس و مخواهد به خود یا دیگران آسیب برساند، باید فوراً به اورژاتوجه کنید اگر فردی نشان داد که می تذکر مهم:

یزیکی فمک، از نظر سیدن کرتا زمان  حتماًمربوطه گزارش شود. به همین خاطر  برای ارائه نام، مکان و شماره تلفن همراه آماده باشید. 

 یا روی خط با فرد بمانید.

3- Cover                                                                                                                                              

تواند یک کمک یم. این ارائه پوشش به معنای اطمینان از ایمنی مداوم است که معموالً بیشتر برای دیگران انجام می شود تا خودتان

این است که یک  Coverهای باز کردن گفتگو در مورد دهد. یکی از راهاحساس امنیت شما یا دیگری را افزایش می ای باشد کهلحظه

 سوال ساده در مورد تأثیر آن بر ایمنی فرد یا ترجیحات آنها برای بازیابی احساس ایمنی بپرسید، از جمله:

                                                                              این حادثه چگونه بر احساس امنیت شما تأثیر گذاشته است؟  -۱

 چه چیزی به شما کمک می کند تا احساس امنیت کنید؟-2

4- Calm 

                      کاهش شدت استرس فیزیولوژیکی، عاطفی و رفتاری است.                         SFAهدف از عمل آرام کردن در 

ممکن  Calmت ایمنی است و اقداما Coverهمپوشانی وجود دارد، اما تفاوت این است که هدف اولیه  Calmو  Coverبین اقدامات 

 است هیچ ارتباط مستقیمی با ایمنی نداشته باشد.

ات جیح آنها برای اقدامتراین است که یک سوال ساده در مورد نیاز به آرام کردن یا  Calmهای باز کردن گفتگو در مورد یکی از راه   

                    کننده بپرسید، از جمله:                                                                        آرام

    چه تغییراتی در مورد خواب، احساس سرگیجه یا توانایی حفظ آرامش شما رخ داده است؟               -الف

 یزی به شما کمک می کند تا آرام شوید؟                    معموال چه چ -ب

 چه چیزی به شما کمک می کند تا بیشتر احساس آرامش کنید؟ -پ
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5- Connect  

ی نطقه نارنجاسترس م شامل بازیابی یا افزایش حمایت اجتماعی است، مانند درخواست یا ارائه پشتیبانی در زمانی که SFAعمل اتصال 

 فتگو در موردگهای باز کردن یکی از راه کنید.ارنجی که در ابتدای مقاله معرفی شد( را در خود یا دیگران مشاهده میهای ن)واکنش

Connect جمله:              تر است، ازط مفیداین است که یک سؤال ساده در مورد نیاز به ارتباط بپرسید یا ترجیح آنها برای آنچه در مورد ارتبا                                                        
 ؟  آیا بر نحوه صحبت شما با دیگران، روحیه کاری یا ارتباط با خانواده و دوستان، تأثیری داشته است -الف

                            آیا کسی هست که به راحتی بتوانید با او در این مورد صحبت کنید؟                                 -ب

 شناسید کاری انجام داده یا صحبتی کرده است که واقعاً کمک کننده بوده باشد؟ آیا کسی را که می  -پ

6-  Competence  

های مهم قشدر تمام ن  ، بر پرورش و بازیابی ظرفیت یک فرد تحت تأثیر استرس، در مورد عملکرد آن فرد SFAعمل شایستگی  

، Competenceهای باز کردن گفتگو درباره شغلی، شخصی و اجتماعی او تمرکز دارد. یکی از راه هایاش، از جمله حوزهزندگی

ودکارآمدی ی حس خها برای اینکه چه چیزی برای بازیابپرسیدن یک سوال ساده در مورد نیاز به احساس خودکارآمدی، یا ترجیح آن

 از جمله:  ر است، می باشدمفیدت

 ارید؟ ن نگرانی دارهایتاکزا یا انجام تان می گذرد، مقابله با واکنش های استرسمدیریت آنچه در زندگیآیا در مورد توانایی  -الف

 اند؟ هاند یا در این حادثه مفید واقع شداید که در گذشته مفید بودهچه کارهایی برای کنار آمدن انجام داده-ب

 از خود، شایستگی بیشتری داشته باشید؟ توانم به شما کمک کنم که در کار و یا مراقبتچگونه می -پ

7- Confidence 

ثیر را برای کسی برانگیزتر باشد، اما همچنین ممکن است بیشترین تأچالش SFAممکن است نسبت به بقیه اقدامات  SFAعمل اعتماد 

 که اعتماد به نفس خود ) یا دیگران(  را از دست داده است داشته باشد.

، اشدبین رفته ب ده یا از، آسیب دیویج امید واقع بینانه و ایجاد عزت نفس است که ممکن است در نتیجه استرساقدام اعتماد شامل تر   

          در واقع تقویت اعتماد به ارزش ها و باورهای اصلی، یا تقویت غرور و تعهد.                             

بینی یا اعتماد به ، پرسیدن یک سوال ساده در مورد نیاز به حس امید، خوش Confidenceهای باز کردن گفتگو درباره یکی از راه   

 ها برای آنچه که برای بازیابی حس اعتماد بسیار مفید است، می باشد از جمله:نفس، یا ترجیح آن

 آیا تغییراتی در حس اعتماد خود در موارد زیر دارید:  -الف 

  شیوه قبل از وقوع حادثه؟توانایی شما در انجام کارتان به همان  -

                                                              توانایی شما برای مقابله با پیامدهای حادثه؟ -

 سازمان / رهبری؟  -

               آیا این حادثه برای شما معنای خاصی دارد یا به هر طریقی با تجربیات دیگر ارتباط دارد؟           -ب

 چه چیزی می تواند به شما کمک کند تا احساس امید/اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید؟ -پ

ام دهید، ذکر انج SFA توانید برای ارائه هر یک از هفت اقدام اصلیای از اقداماتی را که میبا استفاده از جدول، خالصهدر نهایت 

 گردد.می
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POSSIBLE STRATEGIES       ممکناستراتژی های SFA 

ACTIONS 
Continuous SFA Actions 

 SFAاقدامات مستمر 

 

 سطح فعلی پریشانی و عملکرد را ارزیابی کنید •

 ریسک های فوری را ارزیابی کنید •

 یا سطوح باالتر مراقبت را ارزیابی کنید SFAنیاز به مداخالت اضافی  •

 پیشرفت را دوباره ارزیابی کنید •

Check 

 که چه شخص دیگری باید از وضعیت مطلع شود تصمیم بگیرید •

ع بت  ارجامراق در صورت بروز عالئم ذکر شده در مقاله، برای ارزیابی بیشتر یا سطوح باالتر •

 دهید

 دسترسی به سایر مراقبت های مورد نیاز را تسهیل کنید •

Coordinate 

As Needed SFA Actions 
 مورد نیاز SFAبه عنوان اقدامات 

 

 ایمنی فیزیکی افراد تحت تأثیر استرس و دیگران، فوری اطمینان حاصل کنیداز  •

 احساس امنیت روانی را تقویت کنید •

 از فرد در برابر استرس اضافی محافظت کنید•

 

Cover 
 

 کاهش برانگیختگی فیزیولوژیکی )آهسته شدن ضربان قلب و تنفس، کسب آرامش( •

 یا عصبانیتکاهش شدت احساسات منفی مانند ترس  •

 های فرد درباره تجربیاتش گوش دهیدبا همدلی به صحبت •

 شوداطالعاتی بدهید که باعث آرامش می •

Calm 

 یک پشتیبان باشید •

 دبه فرد کمک کنید تا مشکالت را حل کند تا موانع حمایت اجتماعی را برطرف کن •

 فعالیت های اجتماعی مثبت را تقویت کنید •
Connect 

 نید تا فرد به عملکرد کامل خود بازگرددکمک ک •

 در صورت لزوم، پاداش دادن به نقش های کاری و بازآموزی را تسهیل کنید •

 دهای استرس خود را حل و رفع کنبه فرد کمک کنید تا راه های مقابله با واکنش •

 ر دهیدقراق های بالقوه استرس زا را مورد تشویقرار گرفتن مجدد بصورت تدریجی در موقعیت •

Competence 

هبری و درت رقای راهنمای فرد باشید تا اعتماد کامل به خود را باز یابد )همچنین به گونه •

 اش(های اصلیارزش

در مورد هر مانعی که بر سر راه اعتماد به نفس وجود دارد، مانند حس فرد از قبیل: احساس  •

های آموخته سوق نها را به دیدگاه درسگناه یا عصبانیت، صحبت کنید و در صورت امکان، آ

Confidence 
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 دهید

 

Adapted from: Watson, P., Gist, R., Taylor, V. Evlander, E., Leto, F., Martin, R., Vaught, D., Nash, 
W.P., Westphal, R., & Litz, B. (2013). Stress First Aid for Firefighters and Emergency Services 

Personnel. National Fallen Firefighters Foundation. 
 

 منبع مطلب:
/http://www.ptsd.va.govVA National Center for PTSD/ March, 2018 /  
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خبار ابرای انعکاس  را آمادگی خود، رگان زیآموختضمن تبریك به دانش، ایران شناسیروانانجمن  یاندرکاران خبرنامهدست

در . دندارمیاعالم  های مرتبطو رشته شناسیروان های مختلفگرایشآموختگان دکترای دانش ینامهپایان ۀدفاع و نیز چکید

عرفی م رنامهانتخاب شدند. ضمنا روال خباین شماره جهت مرتبط بودن عنوان خبرنامه با پایان نامه های ارسالی این دو چکیده 

رفی رشد معپایان نامه های مقطع دکتری هستند که به لحاظ ارتباط موضوعی در این شماره استثنا یك مورد پایان نامه مقطع ا

  شده است.
 

 دانشگاه علوم توان بخشی و سالمت شناسیرواندکتری  ۀآموختدانش شهبازی پرنیادکتر  نامهپایان چکیده -1-6

 اجتماعی

خطرآفرین  شیوع نشانگان اختالل استرس پس از سانحه و عوامل"عنوان  خود تحت تخصصی دکتری نامهپایان پرنیا شهبازیدکتر 

  . رساند اتمام به ۱۴۰۰ آباندر را "ذهابآن پس از دو سال در بازماندگان زلزلۀ سرپل

 . است هشد هدایت( مشاور تاداس) دکتر مرجان پشت مشهدیو اهنما( ر استاد) دکتر بهروز دولتشاهی توسط ایشان نامهپایان

 چکیده

ترین مقدمه: زلزله به عنوان یکی از حوادث طبیعی مخرب پیامدهای مختلفی در پی دارد، که از این بین اختالل استرس پس از سانحه شایع

  )اختالل استرس پس از سانحهواکنش روانی در نجات یافتگان از این حادثه است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شیوع نشانگان 

PTSD)  ذهاب انجام شد. روش: پژوهش حاضر، یک مطالعــۀ و شناسایی عوامل خطرساز آن پس از دو سال در بین نجات یافتگان زلزله سرپل

شهرستان  تحلیلی است. جامعه هدف این مطالعه شامل تمامی افراد بزرگسال دارای تجربۀ ترومای زلزله ساکن -مقطعی از نوع توصیفی

 نامۀپرسش از استفاده با هانفر از انتخاب و اطالعات آن ۱۱2۰ای ای چند مرحلهگیری خوشهذهاب بودند که با استفاده از روش نمونهسرپل

 نامهپرسش کوتاه فرم نئو، شخصیت بزرگ عامل پنج مقیاس کوتاه فرم سانحه، از پس استرس نشانگان مقیاس شناختی،جمعیت مشخصات

 انحراف)میانگین مانند توصیفی آمار های ایت اجتماعی ادراک شده گردآوری و از طریق روشحم مقیاس و هیجان شناختی تنظیم دهایراهبر

در  α=0/05 معناداری سطح. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد لوجستیک و خطی رگرسیون تحلیل پیرسون، همبستگی ،(درصد)فراوانی ،(معیار

آمده از مقیاس نشانگان استرس دستنتایج: براساس نتایج به انجام شد. SPSS25 افزارنرم از استفاده با هاو تحلیل یافتهنظر گرفته شد و تجزیه 

 ۵۰درصد نشانگان خفیف،  9/۱3کنندگان بدون نشانگان، درصد از شرکت 9/۱۰نفر گروه نمونه در مطالعۀ حاضر  ۱۱2۰پس از سانحه از بین 

های گزارش کردند. با توجه به یافته PTSD درصد نیز نشانگان خیلی شدید اختالل 3/۱۱درصد نشانگان شدید و  ۱۴درصد نشانگان متوسط، 

آمده از رگرسیون دستکنندگان نشانگان متوسط تا بسیار شدید اختالل را گزارش کردند. همچنین نتایج بهشرکت %7۵آمده بیش از دستبه

هل، سابقۀ أی جمعیت شناختی متغیرهای، سن، وضعیت تمتغیرها اساس در شرکت کنندگان بر PTSD بینی نشانگانلوجستیک مبنی بر پیش

شناختی، مصرف مواد، فوت اعضای خانواده و نزدیکان، تخریب محل زندگی، مکان حضور در لحظۀ وقوع زلزله، شاهد آسیب و داشتن اختالل روان

بینی نشانگان بسیار بد تا متوسط قادر به پیش روان سالمت وضعیت و اجتماعی - مالی هایمرگ نزدیکان و دوستان بودن، میزان دریافت حمایت

رنجوری به عنوان آمده نشان داد که صفت شخصیتی رواندستکنندگان بودند. افزون بر این، نتایج بهاختالل استرس پس از سانحه در بین شرکت

ای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان و راهبرده از استفاده بین و کندمل میع PTSD یک عامل خطرآفرین جدی جهت وجود نشانگان اختالل

 نامه دکتریچکیده پایان -6
 

 

 
 

 



1395ایران: پاییز  شناسیروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

32 

 

 

 

 

 

 

 1401پاییز ایران:  شناسیروانخبرنامه الکترونیکی انجمن  تمینشص

نیز رابطۀ معکوس و معناداری  PTSD نشانگان و شده ادراک اجتماعی حمایت بین و مستقیم رابطۀ هاو پایداری آن PTSD بروز نشانگان

اتیک از قبیل زلزله، شناسایی عوامل خطرآفرین در جهت کاهش بینی بودن حوادث ترومنتیجه گیری: با توجه به غیرقابل پیش آمد.دست به

تاثیرات مخرب ناشی از آن از ضرورت عملی باالیی برخوردار است. نفش متغیرهای جمعیت شناختی سن، وضعیت تاهل، سابقۀ داشتن اختالل 

ر لحظۀ وقوع زلزله، شاهد آسیب و مرگ نزدیکان شناختی، مصرف مواد، فوت اعضای خانواده و نزدیکان، تخریب محل زندگی، مکان حضور دروان

 راهبردهای از استفاده رنجوری،روان شخصیتی صفت روان، سالمت وضعیت اجتماعی، –های مالی و دوستان بودن، میزان دریافت حمایت

نیازمند توجه  PTSD نشانگان اب مرتبط و خطرآفرین عوامل عنوان به شده ادراک اجتماعی حمایت میزان و هیجان شناختی تنظیم ناسازگارانه

 برای درمانی -تشخیصی پروتکلهای سنجیامکان و طراحی در ها جدی درمانی و پژوهشی متخصصین این حوزه قرار دارند. توجه به این یافته

 قرار توجه مورد حوزه این در سازتصمیم نهادهای طرف از باید که باشد داشته پی در بخشی امید نتایج میتواند زلزله تروماتیک تجربه دارای افراد

 . گیرد

 .ذهابشناسی، عوامل خطرآفرین، زلزلۀ، سرپلنشانگان اختالل استرس پس از سانحۀ، شیوع :واژگان کلیدی

شی و دانشگاه علوم توان بخبالینی شناسی روان کارشناسی ارشدآموختۀ دانش پرستوطن امیننامه پایان چکیده -2-6

 سالمت اجتماعی

 بدون خودجرحی با کودکی دوران زایبررسی رابطه تجارب آسیب "عنوان  خود تحت ارشد کارشناسی نامهپایان پرستوطن امین

 "انحهس از پس استرس هاینشانه و سازیدرونی عالئم ای،تجزیه عالئم تایمیا،الکسی ایواسطه نقش: نوجوانان در خودکشی هدف

 . رساند اتمام به ۱399مهر در را 

 . است شده ( هدایتاستاد مشاور) فرشته مومنیدکتر اهنما( و ر )استاد دکتر شیما شکیبا توسط ایشان امهنپایان

 چکیده

 نقش: نوجوانان در خودکشی هدف بدون خودجرحی با کودکی دوران زایهدف و زمینه: این پژوهش با هدف بررسی رابطه تجارب آسیب

 انجام تهران شهر نوجوانان عمومی جمعیت در سانحه، از پس استرس هایو نشانه سازیدرونی ئمعال ای،تجزیه عالئم تایمیا،الکسی ایواسطه

 که بود تهران شهر مرکز و غرب شرق، جنوب، شمال، مختلف مناطق نوجوانان عمومی جمعیت از نفر 36۰ مطالعه مورد نمونه: روش. است گرفته

، (CTQ) کودکی دوران زایمورد پژوهش از پرسشنامه تجارب آسیب متغیرهای سنجش برای. شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه یشیوه به

-DASS) ، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرسDSM-V (PCL-5) تشخیصی هایمالک براساس سانحه از پس استرس عالئم لیستچک

-SDQ) ایماده 2۰-شکل ه تجزیه جسمانی، پرسشنام(DES) ای، مقیاس تجارب تجزیه(TAS-20) تورنتو تایمای، پرسشنامه الکسی(21

 با ساختاری معادالت یابیمدل روش از استفاده با پژوهش هایاستفاده شد.نتایج: یافته (DSH) آگاهانه رسانیو پرسشنامه خودآسیب (20

ز تحقیق نشان داد که از میان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل ا smartPLS-2 افزارو نرم 22نسخه SPSS افزارنرم از استفاده

 ای،تجزیه عالئم و تایمیاالکسی تنها سانحه، از پس استرس های-نشانه و سازیدرونی عالئم ای،تجزیه عالئم تایمیا،متغیرهای میانجی الکسی

 دست به هایفتهیا: گیریتیجهن و بحث .کندمی گریواسطه را نوجوانان در خودکشی هدف بدون خودجرحی رفتار و زاآسیب تجارب بین یرابطه

 خودجرحی نشانگان تبیین در مهمی عوامل شکل جسمانی و روانشناختی ایتجزیه عالئم و تایمیاالکسی که است آن مؤید حاضر پژوهش از آمده

  .اندنموده تجربه را کودکی دوران زایآسیب رویدادهای که باشندمی نوجوانانی در

 نوجوانی خودکشی، هدف بدون خودجرحی ای،عالئم تجزیه کودکی، دوران ایزآسیب تجارب :کلیدی واژگان



1395ایران: پاییز  شناسیروانسی و هفتمین خبرنامه الکترونیکی انجمن     
 

33 

 

 

 

 

 

 

 1401پاییز ایران:  شناسیروانخبرنامه الکترونیکی انجمن  تمینشص

 
 

 

 19-دومین کنگره ملی رصد اجتماعی کووید -1-7

دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری  

 کشوروزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 

 : محورهای همایش

 جتماعی، اقتصادی حوادث، بالیا و رویدادهای پیامدهای روانی، ا

 :19بیولوژیك با تاکید بر همه گیری کووید

  ،پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت در جمعیت عمومی، اقشار آسیب پذیر

 ارائه دهندگان خدمات

 نابرابری های پیامدهای روانی اجتماعی 

 تعیین کننده های اجتماعی پیامدهای روانی و اجتماعی 

 ،اقدامات، مداخالت و درس آموخته ها در حوادث، بالیا  سیاست ها

 :19و رویدادهای بیولوژیك با تاکید بر همه گیری کووید

 درس آموخته های مرتبط با سیاست ها، مداخالت و راهکارها 

  تعیین کننده های اجتماعی موثر بر رفتار شهروندان در ابتال و مرگ و

 شابهو بحران های م ۱9-میر در همه گیری کووید

 عوامل مرتبط با تدوین سیاست ها جهت مدیریت و کنترل 

 مداخالت بازتوانی روانی و اجتماعی کارکنان نظام سالمت و رفاهی 

 فرسودگی شغلی کارکنان نظام سالمت و رفاهی 

 19وویدنظام ارائه اطالعات و اطالع رسانی در حوادث، بالیا و رویدادهای بیولوژیك با تاکید بر همه گیری ک: 

 یب شناسی وضعیت نظام ارائه اطالعات و اطالع رسانی موجودآس 

 مدل ها و الگوهای موفق و پیشنهادی نظام ارائه اطالعات و اطالع رسانی 

 1401آبان ماه  16تا  15زمان برگزاری: 

 https://soc.uswr.ac.ir/page/covid-2وب سایت: 

 

 ایرانی شناختیروانهای اخبار همایش -7
 

 

 
 

 

https://soc.uswr.ac.ir/page/covid-2
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 اولین جشنواره ملی سالمت دانشجویان ایران -2-7

 
دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجویان در نظر دارد اولین جشنواره ملی 

سالمت دانشجویان ایران را با مشارکت دانشجویان از تمامی دانشگاه های سراسر 

ت می شود کشور برگزار نماید. لذا از کلیه دانشجویان عالقمند به حوزه سالمت دعو

 به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. ۱۴۰۱آبان  ۱۴آثار خود را حداکثر تا تاریخ 

 جلسات تشکیل با "دانشجویی خوب حال" شعار با دانشجویان، سالمت ملی جشنواره

 کلی بخش چهار در را خود اصلی محورهای علمی، های کمیته و سیاستگذاری شورای

 زندگی سبک و سالمت- 

 دانشگاه و سالمت- 

  فناوری و سالمت- 

 .نمود اعالم پژوهی، آینده و سالمت- 
 

 به پرداختن اهمیت به اشاره با دانشجویان، سالمت ملی جشنواره اولین دبیر    

 پساکرونا، شرایط و ها دانشگاه بازگشایی از پس دانشجویی، جامعه در سالمت موضوع

 در ها رسانه و اجرایی های گاهدست دانشگاهی، جامعه دانشجویان، مشارکت ضرورت بر

 به دعوت جشنواره، این در مشارکت و حضور برای کشور دانشجویان همه از و کرد تاکید دانشجویان، سالمت سواد ارتقاء و بهبود جهت

 .آورد عمل

 

م، دبیرخانه ، طبقه شش27تهران، میدان فردوسی، خیابان انقالب، خیابان شهید موسوی)فرصت جنوبی(، پالک  آدرس دبیرخانه:

 جشنواره ملی سالمت دانشجویان

 ۰2۱9666۴6۵۴  تلفن:

 festival.saorg.ir سایت جشنواره: 
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 1تیم درونی و مفاهمه متناسب با موقعیت -1-8

 

 تون فُنفریدِمَن شولتس :نویسنده

 دکتر ویدا محمدی :مترجم

 انتشارات ارجمند :ناشر
 

 معرفی کتاب

دهد، چرا که معیار اصلی همواره را نشان می دو جهت« تیم درونی»تاب یابِ کنمای راهقطب

توافق همزمان با خودیِ خود و با است. یعنی « هماهنگی ناظر بر حقیقت درون و برون»

این تعریف مستلزم جستجو در دو جهت است: ایم. فحوای موقعیتی که درآن واقع شده

ولی مقتضیات و الزامات یک موقعیت عینی و سوی بیرون و دیگری به سوی درون. ا یکی به

 این در گذرد؟می چه اینجا در چیست؟ موجود وضعیت دهد: حقیقتمشخص را مدنظر قرارمی

 وارد کسی چه عنوان به باید و کیستم موجود شرایط به توجه با و دیگران دید از من دارد؟ اهدافی چه و نقشی چه کسی، چه صحنه

 گام نخستین هاپرسش این به پاسخ است؟ چگونه آن پیرامون بر تنیده سیستمیِ هایزمینه با وضعیت این تنگاتنگ رابطۀ بشوم؟ صحنه

 مسئلۀ هر در کند: است. دومی حقیقتِ مختصات درونی فرد را بررسی می مناسب و هماهنگ حلراه یافتن سوی به گیریسمت در

 چه واقعاً من زندگی در) زندگی برای اساسی تصمیمات تا( بگویم؟ دوستم به را مسئله چطور من) ارتباطی کوچک هایمشکل از روزمره،

 وپالپرت یکسره باهم همه تردیدبی که درونی، نداهای کدام. افتندمی وجوشجنب به متنوعی و متضاد درونیِ نداهای ،(دارد؟ اهمیت چیز

 در موقعیت این که تکلیفی قبال در سنجیده گفتاری و رفتار تخاذا برای شوند؟می شنیده دارند، حقّیبه انتظارات غالباً و بافندنمی

چه نداهایی در درون من به صدا  برسند؟ مساعیاشتراک و توافق به درونی هایانگیزه و تمایالت نداها، کدام باید گذاشته، من رویپیش

شود؟ صدای کدام الزام یا چه اظهاراتی بیان میخواهند حضورشان به رسمیت شناخته شوند؟ توافق با خودیِ خود با آیند و میدرمی

حال باشد؟ خالصانه و در عین« خالصانه»و شنود و مفاهمه خواهد مورد مالحظه قراربگیرد تا گفتشود و میمطالبۀ درونی بلند می

حال ست که در عینا هماهنگی ناظر بر حقیقت برون و درونهای یک موقعیت عینی: این یک تعریف اجمالی از متناسب با مؤلفه

 حقیقت با موافق حلیراه یافتن دوجانبه، هماهنگی این از نمایانگر کشاکشی دوطرفه و مکمل بین این دو قطب )درون و برون( است. پس

 فن شولتس. دارد انسانیدرون وجه یک و انسانیبین وجه یک همواره «زدنحرف هم با». شودمی شروع برون حقیقت با مطابق و درون

 .بگذارد نمایش به فهمقابل و ملموس رویت،قابل را درونی رویداد تا کشدمی تصویر به با هم را دو این کتاب این در نتو

 و نداها همۀ نهادن به و ارج دادنگوش درونی، بگومگوهای گذرد، ردیابیِکردن آنچه در درون ما میدرونی روشن تیم استعارۀ کمکبه او

برسند  نظر اتفاق به متعارض بتوانند هایجناح آن در که هاییحلراه ارزیابیِ و متفاوت مواضع مشترکِ نکات یافتن درونی، پنهان تمایالت

 ای جدیدهتابکمعرفی  -8
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 مغتنم است فرصتی «درونی تیم» تجسم .کندمی تصویر پذیرامکان و عموم مردم جذاب برای را یافتۀ درونیائتالف گیری یک تیمو شکل

 به درونی هایتفاوت پریشانیِ شّرِ تبدیل انسان برای: خود با ارتباط برای است نویدبخش گشایشی ویش؛خ درونیات با روشدنروبه برای

 .است نهفته درونی تیم ایدۀ در که است نویدی این! است پذیرامکان درونی نیروهای (Synergie) افزاییِهم و انسجام حُسنِ

 نظریۀ روانکاوانۀ فیلم و قاعدۀ بازی -2-8

 گواند مکتا مولف:

 دکتر مجتبی دلیر مترجم:

 انتشارات ارجمند ناشر:

 ۱۴۰۰ سال نشر:

 

 معرفی کتاب

این کتاب دربارۀ روانکاوی و فیلم است. نظریۀ روانکاوانۀ فیلم، و پرداختن نظری بـه سـینما   

آورد. ایـن  درمـانی فـراهم مـی   و تحلیل فیلم، زیربنایی برای کاربرد عملی آن در قالب فیلم

ای دربارۀ روانکاوی و فیلم و بیان پیونـد ذاتـی آنهـا، در فصـل اول بـه      ز مقدمهکتاب پس ا

های فروید و الکـان و مظـاهر   نظریۀ روانکاوانۀ فیلم و سیر تحول آن از طریق مبانی اندیشه

پردازانی چون اسالوی ژیژک و جون کاپجک پرداختـه، و در فصـل   معاصر آن در کار نظریه

توانـد  دهد که چگونه این نظریه مـی فیلم قاعدۀ بازی نشان می دوم ضمن تحلیل روانکاوانۀ

گیـری، نظریـۀ   کار گرفته شود. سپس در بخش نتیجـه برای تفسیر فیلم ممتاز ژان رنوآر به

ربرد شود. هدف نویسنده معرفی نظریۀ روانکاوانۀ فـیلم امـروزی و کـا   روانکاوانۀ فیلم امروزی، و در نهایت مطالب خواندنیِ بیشتر مطرح می

 آن در تحلیل فیلم بوده است.

-نـش انشـجویان، دا این کتاب اثری تخصصی بوده و نیازمند آشنایی با مفاهیم روانکاوی و سینما است. بنابراین، مخاطبـان اصـلی کتـاب د   

 هستند. ش و تئاتر(مایشناسی، مشاوره، روانپزشکی( و سینما )کارگردانی، بازیگری، نآموختگان و اساتید هر دو حوزۀ علوم رفتاری )روان

گـذرانی،  ح، وقـت هـای آن بـرای تفـری   است! عموم مردم از فـیلم، داسـتان، و روایـت   « قاعدۀ بازی»شده در این کتاب مانع اجتماعی مطرح

ـ    زدایی و حتی خوابیدن )قبل از خواب( استفاده میآگاهی و یـی  افزارای آگـاهی کنند اما هوشمندان، خردمنـدان، و اندیشـمندان، آنهـا را ب

ـ   افزا باشد و افزایش آگاهی همراهبرند. فیلم برای اینکه جنبۀ درمانی داشته باشد باید آگاهیکار میبیداری به دلیـل،  همـین هبا رنج اسـت. ب

ی چیـدۀ دانـش بشـر   بینند. به هرحال، آنچه در کتاب آمده چون تخصصی و ترکیبی از دو حـوزۀ پی افزا نمیبیشتر مردم فیلم خوبِ آگاهی

 سـینماگران و  شناسـان، رسد برای عموم مردم مناسب و قابل فهم باشد اما دردسـترس قـرار گـرفتن ایـن اثـر بـرای روان      نظر نمیاست به

 فرهیختگان بسیار ضروری، مفید و منشاء آثار خیر خواهد بود.

های متعـدد اهـل فـن بهتـرین فـیلم      که در این کتاب معرفی و تحلیل شده است بنابر ادعای نویسندگان کتاب و تایید« قاعدۀ بازی»فیلم 

کم جزء ده فیلم برتر تاریخ سینما است. سعی شده متن فارسی ترجمۀ کتاب برای افراد آشنا بـه روانکـاوی و سـینما    تاریخ سینما یا دست
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گاتنـگ و متقابـل   طورکه در این کتاب اشاره شده اسـت روانکـاوی و سـینما ارتبـاطی تن    راحتی قابل فهم و روان باشد. به هر حال، همانبه

دارند. پس کسب دانش دربارۀ هردوی آنها برای متخصصان و عالقمندان هر دو حوزه یک ضرورت است. با توجه به این امـر و نیـز کمبـود    

 رو ترجمه شد.جدّی منابع فارسی در این زمینه کتاب پیش

 تاب آوری زنان -3-8

 

 اگورمن پاتریشیا :نویسنده

 حیدری فتع ،مقدسی محمدرضا :مترجمین

 رشد انتشارات:

 

 معرفی کتاب

کتاب تاب آوری زنان هفت گام برای افزایش تاب آوری زنان نوشته دکترپاتریشیا اوگورمان، در 

 چاپ به رشد نشر و حیدری عفت و مقدسی محمدرضا  صفحه و سیزده فصل توسط 3۵6

 .است رسیده

 ن دشوار است؟تاهایخوانیم که چرا دستیابی به توانمندیدر این کتاب می

 دانید چقدر قوی هستید تا زمانی که قوی بودن تنها انتخابتان است.شما هرگز نمی 

توانیم به تاب آوری نگاه کنیم، الزم است بفهمیم چرا نیاز کنیم چگونه میحاال که درک می 

 بچه هستیم، نیاز داریم از خود مراقبت کنیم.ممکن است تعجب کنید اگر بدانید حتی وقتی  آوری را رشد دهیم.داریم تا در وهله اول تاب

واند به تمندی میپذیر دارد، بخشی از ما بدون ترس و با شجاعت و جسارت و اعتماد به نفس و توانهرکدام از ما وجودی آسیب   

ه این دار شود. ما بحهجری تواند زمانی هم به شدت بترسد وهای باور نکردنی دست پیدا کند. اما این وجود درونی میها و معجزهمهارت

ونی و فتی درشگ آوریم، حضور دارد.ی ما که به یاد میهای گذشتهگوییم کودک درون. این کودک درون در هر یک از بخشوجود می

 رود.یمه شمار ماند، در زندگی هر کدام از ما نیرویی پیش رونده بکنجکاوی درونی ما همراه با درد و رنجی که به خاطر می

 واقعی شکل به را هاییبحران و هانومیدی و درد که پذیریآسیب وجود – خود درون – ازکودک  درحالی که الزم است هر کدام از ما   

، به ویژه زرگسالیبر دوران د مانهایگیریتصمیم هنگام را پذیرمانآسیب بخش این است الزم همچنین .کنیم حمایت ،است کرده تجربه

رد و رنج الیم دمهای پرکشمکش و اضطراب قرار داریم، حفظ کنیم. این کاری بسیار سخت است. با در برگرفتن وقتی که در موقعیت

م از توانیمی م.اده کنیهای پیش رو استفایم برای مقابله با چالشهای سختی که در اوایل کودکی آموختهتوانیم از درسگذشته خود، می

داده است،  مان در گذشته رخرهای دوران بزرگسالی به منظور درک آنچه برای خود و عزیزانآوری رو به رشد خود به کمک ابزاتاب

مایت حکند، اد میذشته ایجگو رنج به یاد مانده از  فرسایی که گاهی دردتواند از ما در برابر احساسات طاقتآوری میتاب استفاده کنیم.

 اد کنیم.کند تا مرزهای مناسب و درستی بین گذشته و حال ایج
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 «معاصر شناسیروان نشریه»شماره دو فصلنامه  نهمینبیست و  -1-9

 

 معاصر شناسیروانشماره دو فصلنامه نشریه  نهمیندر بیست و 

 :ی زیر به چاپ رسیده استهامقاله

 قوت بحث درک شده با  زانیبر م یدووجه یهاامیپ راتیتأث یبررس

  یانشیرا یسازکمک مدل

 مدارا در روابط همسران  اسیمق یابیاعتبار و ساخت 

 در زنان  یزندگ تیفیو ک یفرزندپرور یهاسبک ،ییگراکمال سهیمقا

 و زنان سالم  یعمل -یمبتال به وسواس فکر

 حل تعارض در رابطه  یو منابع کارآمد یعاطف هیسرما یاواسطه نقش

 حل تعارض یبا کارآمد یعاطف یجمع یگذارهیسرما

 در دانش آموزان نوجوان  یروانشناخت یستیو بهز ینجایه ییناگو

 "ییتنها " یانجی: نقش میتن دختر با مشکالت روان

 با  یعشق ورز یدر رابطه سبک ها یجنس تیرضا یواسطه ا نقش

 یطالق عاطف

 روابط  لی: تحلیمؤثر بر اضطراب اجتماع یاجتماع -یروان عوامل

 یساختار

 در  ژهیو یریادگیاختالل  یکودکان دار یبرا یکارحافظه یاچندمولفه یبر معمار یبرنامه آموزش خواندن مبتن یکارآمد

 یآزمودنتک یشیمطالعه آزما کیخواندن: 

 راد اف یگربر حضور ذهن برکاهش ترس از شفقت و خودسرزنش یمبتن یبر شفقت و درمان شناخت یدرمان مبتن سهیمقا

 یقلب ییمبتال به  نارسا

 اندر نوجوان یخودکش یپردازدهیبا ا یزا زندگاسترس یرخدادها نیدر رابطه ب ینشخوار فکر یاواسطه نقش 

 

 

 

 

 

 

 های منتشرشدهمجله -9
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  «شناسیروانی المللبین نشریه»شماره دو فصلنامه  هشتمینبیست و  -2-9

های مقاله شناسیروانالمللی شماره دو فصلنامه نشریه بین هشتمیندر بیست و 

 زیر به چاپ رسیده است:
 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 

  

 «شناسیرواندانش نشریه »دو فصلنامه شماره  ردهمینچها -3-9

 شناسیروان دانشنشریه دوفصلنامه علمی ـ ترویجی شماره  چهاردهمیندر  

 ی زیر به چاپ رسیده است:هامقاله
  سخن سردبیر / خانواده پایدار 

 آوری در ایام قرنطینه کرونا تاب 

  خودکشی در نوجوانان 

 به حیوانی بنیادین هایسلول پیوند(هوش برتر  و تولدشناسی هوش ترکیبی آسیب 

 انسانی(  پایه هایسلول

 های کم وسوسه کارانه در موقعیتباور به دشواری درستکاری / رفتار فریب 

 ترس از ارزیابی )مثبت و منفی( در اختالل اضطراب اجتماعی 

 خودشیفته خجالتی 

 طالق متقاضی در زوجین زدگیدل 

 ایران در شناختیروان تحقیقات بر مروری: ت زناشوییمداخالت درمانی در خیان 

 لیس(پهای پزشکی و نیروهای کارکنان فوریت، بهداشت روانی پاسخ دهندگان اولیه درگیر در بحران ها )آتش نشانان     
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 «شناختیروان پژوهشهاینشریه »شماره دو فصلنامه  ششمینچهل و  -4-9

 مطالب شناختیروان پژوهشهایریه شماره دو فصلنامه نش ششمیندر چهل و  

 :زیر به چاپ رسیده است

  آگاهی بر تنظـیم شـناختی ـ درمانی مبتنی بر ذهنشناختاثربخشی

 پذیری شناختی  بیماران گوارشیهیجانی و انعطاف
 شناسی در ایران: معرفی بیوگرافیکگذار رواناکبر سیاسی، بنیانعلی 
  و افراد غیرمبتالی  ۱9-مبتال به کوویدسبک زندگی و سواد سالمت در بیماران

  مراجعه کننده به بیمارستان
 های هیجانی ـ اجتماعی تأثیر آموزش مبتنی بر شکوفایی بر شایستگی

 آموزاندانش
 ورزی و بر اساس خودشفقتبینی نگرش صمیمانه و شادکامی زناشویی پیش

 های ارتباطی در دانشجویان زن متأهلمهارت
 جرج زیمباردوشناسی؛ فیلیپدر روان یادگارهای ماندگار 

 

 ی بالینیهاپژوهشهای کوتاه از گزارش

 فعالیت فیزیکی و افسردگی در بیماری اسکلروز چندگانه

 خواب بهتر در زمان حصر خانگی طی کووید

 گزارش و خبر

 معرفی کتاب و مجله

 هااطّالعیه
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 ایران شناسیرواننجمن اهای های آموزشی و سخنرانیدوره، وبینارها

انجمن  هایو دوره هاکارگاهها، د در حال حاضر سخنرانیگونه که مستحضر هستیهمان

آموزشی انجمن  هایو دوره هاکارگاه شود. میصورت آنالین برگزار غیرحضوری و به

 و بزودی کارگاه شودشرح زیر اعالم می به است شده نهایی تاکنون که ایران شناسیروان

 . تلگرام و اینستاگرام انجمن به آگاهی خواهد رسید، سایتجدید از طریق وبهای و دوره

درصد تخفیف در نظر  ۱۰الزم به یادآوری است برای اعضای انجمن و دانشجویان   

کنندگان در کارگاه اگر دانشجو و نیز عضو انجمن بنابراین شرکت، گرفته شده است

 .مند خواهند شدنام بهرهثبت درصد تخفیف هزینه 2۰باشند از 
 

 

 

 

 

 خودیاری و مراقبت از خود در شرایط دشوار کنونیسخنرانی:  -1-10

 :کندشناسی ایران برگزار مینجمن روانا



 علی صاحبیآقای دکتر  سخنران:

 آبان 26پنجشنبه  زمان برگزاری:

 ۱7:3۰الی ۱6  ساعت برگزاری:

 ��شرکت از طریق اسکای روم

meetings-https://vc.sharif.edu/ch/counselling 

 

 

 

 
 

 ایران شناسیروانهای آموزشی انجمن دوره -10
 

 

 
 

https://vc.sharif.edu/ch/counselling-meetings
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 پانزدهمین دوره مقدماتی و پیشرفته تربیت درمانگر کودک -2-10

 

 :کندایران برگزار می شناسیروانانجمن ()

 وزارت از مجوز رایدا) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم،

 (کنفرانس وب)آنالین به صورت 
 

 دکتر کارینه طهماسیان مدرس:

 (ساعت پیشرفته 6۰ساعت مقدماتی و  ۱۰۰ساعت ) ۱6۰ طول دوره:

 

 ساعت دوره )مقدماتی و پیشرفته( را به  ۱6۰ توانند شرکت کنندگان عزیز می

ر صورتی که مایلند در دوره مقدماتی و یا د .پیوسته ثبت نام کنند صورت

مقدماتی را در انجمن گذرانده اند می توانند برای  در این بخش ثبت نام نمایند و عزیزانی که قبال دوره  توانند فقط شرکت کنند می

 .ساعت( ثبت نام کنند 6۰بخش دوم )پیشرفته 

 

 ۱3الی  9 ساعت برگزاری:

 تومان ۴.7۰۰.۰۰۰ هزینه دوره مقدماتی:

 تومان  3.۱۵۰.۰۰۰ پیشرفته: هزینه دوره 

 .درصد تخفیف به دانشجویان تعلق خواهد گرفت ۱۰ایران و  شناسیرواندرصد تخفیف برای اعضای محترم انجمن  ۱۰

 سرفصل دروس دوره

 پیشرفته مقدماتی

 شناختی کودک، فنون مصاحبه بالینی با کودک،آسیب شناسی روان

 آموزش مدیریت. رفتاری والدین، آموزش مدیریت خشم و جرات

 نی،ورزی، شناخت درمانی، رفتاردرمانی، بازی درمانی و قصه درما

آموزش  کاربرد تکنیک های شناختی رفتاری در مشکالت رفتاری

 های زندگیمهارت

ی، گ، افسردگطالق، تروما، سو مداخالت شناختی رفتاری در

 وسواس و عزت نفس

 زمان برگزاری دوره پیشرفته زمان برگزاری دوره مقدماتی

 ۱۴۰۱دی  29 ۱۴۰۱مهر  26،29

 ۱۴۰۱بهمن  ۵،6،۱2،۱3،۱9،2۰،26،27 ۱۴۰۱آبان  ۴،۵،۱۰،۱3،۱8،2۴،27

 ۱۴۰۱اسفند  3،۴،۱۰،۱۱،۱7،۱8 ۱۴۰۱آذر  2،3،8،۱۱،۱6،۱7،22،2۵

۱۴۰۱دی  2،6،7،۱۴،۱۵،2۱،22،28   
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 و مشاوره، و سطوح باالتر شناسیروانهای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته :شرایط شرکت کنندگان

یا  و هید بهشتی،شبانک تجارت شعبه دانشگاه  3۴2۰6۰6۴۱لطفا برای ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به حساب انجمن به شماره 

 ایران شناسیروانبه نام انجمن  ۵8۵9- 837۰ -۰7۰2- 7۱۴3شماره کارت 

 .ارسال فرمایید ۰93677۴۰873شماره واتس اپ  نام خانوادگی خود را به نام، ،تصویر فیش پرداختی

 

 مراجعه نمایید. سایت انجمنها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره

 

 طرحواره درمانی -3-10

 :کندایران برگزار می شناسیروانانجمن 

 از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات علوم، وزارت

 (کنفرانس وب)آنالین به صورت 

 دکتر حسن حمیدپور مدرس:

 ۱۴۰۱دی  ۱7،۱6،۱۵ زمان برگزاری:

 ۱6الی  8 ساعت برگزاری :

شناسی، مشاوره و کارشناسی روان فارغ التحصیالن  شرایط شرکت کنندگان:

 سطوح باالتر

  ساعت 2۴ طول دوره:

 

 .تعلق خواهد گرفت تخفیف به دانشجویان ٪۱۰ شناسی ایران و تخفیف به اعضای انجمن روان ٪۱۰  تومان، ۱.۵۰۰.۰۰۰ :کارگاه ۀهزین

 یلم کارگاه به صورت آفالین** امکان بازپخش ف

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

  لطفا برای ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به شماره کارت

3829 -9۰۵۴- 69۱9 -6۰37  

  بانک صادرات به نام انجمن روان شناسی ایران

 .ارسال فرمایید ۰93677۴۰873ه شماره واتس اپ نام خانوادگی خود را ب نام، تصویر فیش پرداختی،

 مراجعه نمایید. سایت انجمنها 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
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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 ساعته درمان شناختى رفتارى 100دومین دوره  -4-10
 

 :کندشناسی ایران برگزار مینجمن روانا

 علوم، وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از نامۀ معتبرگواهی ارائهبا 

 و فنآوری( تحقیقات

 (کنفرانس وب)آنالین به صورت 

گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم توانبخشی و  دانشیاردکتر بهروز دولتشاهى ) مدرس:

 سالمت اجتماعی(

  :زمان و ساعت برگزاری

  3۰، 29، 23، 22، ۱۵، 9، 8، 2، ۱دی 

  28، 27، 2۱، 2۰، ۱۴، ۱3، 7، 6بهمن 

 ۱۱، ۵، ۴اسفند 

 19الی  14از ساعت 

 و سطوح باالتر و همچنین روانپزشکانشناسی،مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد روان کنندگان:شرایط شرکت

 سرفصل دوره:

 (PDرفتاری اختالل پانیک ) -درمان شناختی -6 رفتاری -اصول و مفاهیم بنیادی درمان شناختی -۱

 (PTSDرفتاری اختالل استرس پس از سانحه ) -درمان شناختی -7 رفتاری -رابطه درمانی در درمان شناختی -2

 (SADرفتاری اختالل اضطراب اجتماعی ) -درمان شناختی -8 رفتاری -اختیارزیابی و فرمولبندی شن -3

 (OCDرفتاری اختالل وسواس اجباری ) -درمان شناختی -9 رفتاری -ساخت مندی جلسه های درمان شناختی -۴

 (DDرفتاری اختالالت افسردگی ) -درمان شناختی -۱۰ (GADرفتاری اختالل اضطراب منتشر ) -درمان شناختی -۵

 اطالعات تکمیلی:

 ساعت  ۱۰۰ طول دوره:

 .واهد گرفتختخفیف به دانشجویان تعلق  ٪۱۰ شناسی ایران و تخفیف به اعضای انجمن روان ٪۱۰  تومان، ۴.7۰۰.۰۰۰ :دوره ۀهزین

 .همچنین امکان پرداخت هزینه دوره بصورت اقساط نیز وجود دارد که طی دو قسط می باشد

 

 پس از واریز هزینه به شماره کارتلطفا برای ثبت نام قطعی 

3829 -9054- 6919 -6037 

 بانك صادرات به نام انجمن روان شناسی ایران

 .ارسال فرمایید ۰93677۴۰873تصویر فیش پرداختی ،نام،نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ 

 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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ر پیشبرد درا ا رداشته و مهای انجمن بی فعالیتتوانند گامی مؤثر در ادامهاعضای انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می

 . گرفت واهدخثبت نام به صورت الکترونیکی انجام  ۱39۵اهدافمان یاری دهند که برای سهولت در امر عضویت از ابتدای سال 

 

  نشوید از مرورگر کروم )آخرین نسخه( استفاده نمائید مواجهبرای اینکه در فرآیند ثبت نام با مشکل . 

ر انجمن، شامل ، عالوه بر سایر امتیازات عضویت د۱386ی انجمن، از ابتدای سال مدیرههیئت ی بهشایان ذکر است: مطابق مصو*

ی ی همهبرا «های روانشناختیپژوهش»و « معاصر شناسیروان»ی های آموزشی، حق عضویت شامل اشتراک مجلهتخفیف در کارگاه

 اند. ویت نمودهباشد که حق عضویت خود را پرداخت و یا تمـدید عضاعضایی می

های ژوهشپ»و « معاصر شناسیروان»به مجله  گرفت، اعضای انجمن با رمز عبوری که در اختیار آنها قرار خواهدتمامی    

سترسی صورت الکترونیك، دایران به شناسیروانانجمن « شناسیروانالمللی بین» هو اعضای پیوسته به مجل« روانشناختی

 خواهند داشت.

 یادآوری 

اعضای . قدام کنندساله است و الزم است اعضاء نسبت به تمدید عضویت خود به موقع اایران یک شناسیروانضویت در انجمن ع -۱

جویی در هزینه پست درصد و صرفه 2۰درصد و ۱۰با عضویت دو ساله و سه ساله از تخفیف ، ایران شناسیروانمحترم انجمن 

ول دوره طویت در تغییر نوع عض، گرددعضویت صرفا یک کارت برای اعضا صادر می نظر به اینکه در هر دوره. برخوردار شوید

سب حلطفا ، یابدمقطع تحصیلی شما ارتقاء می، سال آینده لذا خواهشمندیم چنانچه طی یک سال یا دو. پذیر نیستامکان

 را انتخاب سه ساله توانید عضویتمی چنانچه مدرک تحصیلی تغییری ندارد. به عضویت یکساله یا دوساله اقدام نمایید، مورد

 . نمایید

طالعات اه اصالح تلفن و یا ایمیل دارند خواهشمند است سریعاً نسبت ب، اعضای محترم اگر تغییری در آدرس اعم از پالک -2

 . شخصی خود از طریق سایت انجمن )با ورود به صفحه کاربری خود( اقدام فرمایند

 اعضای مقیم خارج از کشور -3

ام ت انجمن اقدریق سایتوانند از طایران می شناسیروانان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز برای عضویت در انجمن دانشجوی

 .  فرمایند

 . آدرس پستی ایران مورد نیاز است، شایان ذکر است برای ارسال کارت عضویت انجمن 

 در تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کنیم

رسانی جایگاه نسبتاً خوبی را در اطالع، ایران شناسیروانترونیکی و بازخوردهای حضوری گویای این است که خبرنامه انجمن های الکپیام

ان کشورمان تبدیل شناسروانشناختی میان ای مؤثر در تبادل اخبار رویدادهای روانشناختی پیدا کرده است و به وسیلهرویدادهای روان

از طریق ارسال ، توانید با اظهارنظر در خصوص محتوای خبرنامهقدر و دانشجوی عزیز میاستاد گران، رامیشما همکار گ. است شده
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 1401پاییز ایران:  شناسیروانخبرنامه الکترونیکی انجمن  تمینشص

ها ها را در اختیار دارید در به اشتراک گذاشتن اخبار و دیدگاهانی که ایمیل آنشناسروانو با ارسال خبرنامه به ، مطالب و خبر به خبرنامه

همچنین از . کننده در خبرنامه درج خواهد شدمطالب با ذکر نام فرد ارسال، بدیهی است. شوید ان کشورمان سهیمشناسروانمیان 

 . عزیزانی که به هر طریقی با خبرنامه همکاری داشته باشند با ذکر نام تشکر به عمل خواهد آمد

 
 

 شناسی ایرانهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن روان

ارسال  نمایید. اگرچهد در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت میای خوی مسرت و خوشحالی است که با احساس مسئولیت علمی و حرفهمایه

ما شیی از ها را در صندوق پست الکترونیکی خود دارید ممکن است زمان و انرژی باالی حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل آنخبرنامه

مین هارزیابی نمایید، اما مطمئن باشید  شناسی کوچكی علمی رشته روانصرف نکند، و هرچند شما تأثیر این گامتان را در توسعه

 شناسی ایران یعنیها راهی بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن روانمجموعه تالش

حوزۀ  ی کمی و کیفی نیروهای تخصصی؛ و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشیشناسی؛ توسعهعلم روان گسترش، پیشبرد و ارتقاء

 خواهد بود. شناسی روان

 


