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هزار عضو داشته و به  20به لحاظ کمی بیش از کند که شناسی ایران در حالی بیستمین سال تجدید حیات خود را سپري میانجمن روان
شناسی ایران از جمله معدود انجمن روان. رشد و اثربخشی برخوردار استها و اقدمات از روند رو به لحاظ کیفی، در ساختار، برنامه

ها را که هاي قبلی را مغتنم شمرده و شوراي ادوار هیات مدیرهمدیره هاي علمی کشور است که توان فکري و مدیریتی هیاتانجمن
کند که هیات مدیره حاضر از شمند، کمک میاین ساختار ارز. باشد تاسیس نموده استمشتمل از تمامی هشت هیات مدیره قبلی می

هاي محض و کاربردي ها و گرایششناسی ایران، انجمنی جامع بوده و همه تخصصانجمن روان. تجارب در خورِ پیشینیان برخوردار شود
کنند که منشاء آثار هاي تخصصی متعددي در انجمن فعالیت میشناسی را در چتر خود پوشش داده است و اینچنین است که گروهروان

ها و نیز با نوآوري در انتخابات، امکان اگرچه محل فعالیت انجمن در تهران است ولی سعی شده است با تشکیل شعبه. اندارزشمندي بوده
راي انجمن عالوه بر مداومت در اج. ها فراهم سازدها و اجراي آني اعضاي انجمن در سراسر کشور را در تعیین برنامهمشارکت همه

ها، انتشار مجالت و خبرنامه، سعی داشته است که به صورت منظم و دوساالنه، نسبت به برگزاري کنگره هاي آموزشی، سخنرانیبرنامه
اي که با اجراي بیست برنامه به جمله بود؛ کنگرهدر اردیبهشت سال جاري از آن اقدام نماید که برگزاري موفق پنجمین کنگره انجمن

را رقم زده  1394شناسی کشور در نیمه اول سال ترین رخداد علمی روانین سالگرد تجدید حیات انجمن، در واقع اصلیمناسبت بیستم
- باشد با این وجود، مسایل حرفه را با جدیت تمام و مسئوالنه رصد میشناسی ایران، یک تشکل صرفا علمی میاگرچه انجمن روان. است

ي اخیر رییس محترم انجمن به رییس محترم جمهوري توان به نامهجمله میدهد که از آننجام میکند و حسب مورد اقدامات الزم را ا
اي که بر اساس درمانی اشاره کرد؛ نامهاسالمی ایران در خصوص کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت و به عبارتی در خصوص بیمه روان

  . شناسان آثار چشمگیري داشته استمجریه نسبت به حقوق رواناطالع واصله، خوشبختانه در حساس کردن مسئوالن محترم قوه 
رود با اعضاي موجود که ي نهم انجمن، از ماه گذشته رسما شروع به کار نموده است و امید میاینک به لطف خدا، هیات مدیره

ي انجمن  باشیم که همانا شود، بیش از پیش شاهد تحقق اهداف اساسنامهکسوتان و نیروهاي جوان را شامل میترکیبی از پیش
هاي هیات مدیره قبلی، ي نهم سعی خواهد داشت ضمن دوام برنامههیات مدیره. باشدمی» شناسیعلم روان يپیشبرد و ارتقا ،گسترش«

اعضاي ها بیفزاید؛ امري که تحقق آن نیازمند مشارکت بیش از پیش یکایک هاي تخصصی و شعبهبر پویایی انجمن به ویژه در گروه
 .محترم انجمن است

 
 

 بازگشت به صفحه اول

  سخن نخست -1
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  گزارشی از برگزاري پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
  1394اردیبهشت  17الی  15تهران، 

  
الی  15با رضایت باالي شرکت کنندگان و برگزار کنندگان در روزهاي  پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، با استقبالی کم نظیر و

آبادي برعهده  ریاست این کنگره را سرکار خانم دکتر شیوا دولت. در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد 1394اردیبهشت  17
جرایی کنگره،و سرکار خانم مهرنوش اثباتی داشتند و آقایان دکتر شهریار شهیدي و دکتر خسرو حمزه به ترتیب دبیران علمی و ا

  .مسئول دبیرخانه الکترونیک کنگره بودند) کاندیداي دکتري تخصصی روانشناسی(
  همزمانی کنگره با بیستمین سالگرد تجدید حیات انجمن روانشناسی ایران

هاي  ریزي بود و به همین جهت برنامه برگزاري پنجمین کنگره انجمن، با بیستمین سال تجدید حیات انجمن روانشناسی ایران مصادف
پانل تخصصی به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس انجمن یکی از  10سخنرانی کلیدي و  10برگزاري . خاصی براي آن تدارك دیده شد

به موضوعات مختلف هایی که  سخنرانی هاي کلیدي و پانل.  هایی بود که با استقبال فراوان جامعۀ علمی روانشناسی ایران روبرو شد برنامه
پرداختند و مخاطبین فراوانی را به  اعتیادچالشهاي بزرگ اجتماعی نظیر خانواده و  رشته و حرفه روانشناسی در ایران و جهان، و همچنین

 برنامه، 20ها، جا دارد یک بار دیگر بر عناوین این  ضمن سپاس از سخنرانان کلیدي محترم و اعضاي محترم پانل. خود جذب کردند
  : مروري داشته باشیم

  هاي کلیدي سخنرانی
  جایگاه روان شناسی علمی در ایران .1
  تمایز بین یافته هاي واقعی و مجازي در علم: علم و شبه علم .2
  آسیب شناسی خشونت در خانواده و پی آمدهاي آن .3
  مدل هاي سوپرویژن در روان شناسی: به سوي سوپرویژن و نظارت بالینی براي بهترین مداخله .4
  شناسی سالمتنقش بالقوه روان: تحوالت جمعیتی در ایران و پی آمدهاي آن براي نظام سالمت .5
  بررسی آسیب هاي اجتماعی: نظریه هاي خشونت و پرخاشگري .6
  شناسی ورزشی در ایرانچالش هاي توسعۀ روان .7
  روش هاي نوین در درمان اعتیاد .8
  ختینارسایی ها و محدودیت هاي موجود در پژوهش هاي روان شنا .9

  سیاست گذاري هاي ملی و بین المللی براي روان شناسان .10

  هاي تخصصی پانل
ی«پانل  .1   »نقش روان شناسی در برنامه ریزي و سیاستگذاري ملّ
  » چالش هاي توسعۀ روان شناسی در ایران به مثابۀ یک رشتۀ علمی«پانل  .2
  »هنهنگاهی نو به جدالی ک: تمایز علم و شبه علم«: پانل شاخه دانشجویی انجمن .3

  ایران روانشناسی انجمن کنگره پنجمین-2
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  »نگاهی بین رشته اي: چالش هاي پیش روي خانواده در ایران«پانل  .4
  »فرصت ها و چالش ها: روان شناسی در ایران به مثابۀ یک حرفه«پانل  .5
  »چالش ها و فرصت ها: روان شناسی سالمت در ایران«پانل  .6
  »وضعیت موجود و راهکارهاي پیشگیرانه: خشونت«پانل  .7
  »چالش مباحث نظري و واقعیت هاي بالینی: درمان هاي موج سوم«پانل  .8
  »اجتماعی کردن پیشگیري: اعتیاد در ایران«پانل  .9

  »نقش پژوهش هاي روانشناختی در تولید علم و کاربرد آن«پانل  .10

  ...مروري بر آنچه که گذشت
کنگره بطور منظم جلساتی ماهانه ماهه تا برگزاري  18اي  شروع شده بود و در فاصله 1393ماه  هاي کمیته راهبردي کنگره از آبان نشست

اعضاي کمیته . شد و در نزدیکی روزهاي برگزاري کنگره حتی جلساتی هفتگی با هدف مدیریت مسائل اجرایی و علمی کنگره تشکیل می
ند و شد صبح در دفتر انجمن روانشناسی ایران حاضر می 6:30راهبردي کنگره در هر جلسه با احساس مسئولیتی قابل تقدیر از ساعت 

ضمن اینکه در پایان جلسات نیز با مسئولیت هایی که براي هر فرد . دادند تقریبا نیمی از وقت آن روزشان را به امور کنگره اختصاص می
شایسته است تا ضمن قدردانی از ایشان بار دیگر اعضاي کمیته . کردند در نظر گرفته شده بود، دفتر انجمن را تا نشست بعدي ترك می

  :نجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران را معرفی نماییمراهبردي پ
  آبادي دکتر شیوا دولت ·
  دکتر حمید پورشریفی ·
  دکتر شهریار شهیدي ·
  دکتر خسرو حمزه ·
  دکتر حمیرا قزوینی نژاد ·
  دکتر الدن فتی ·
  )کاندیداي دکتري تخصصی روانشناسی(مهرنوش اثباتی  ·

هاي  مسئولیت. هاي پنجمین کنگره انجمن که مورد توجه و تحسین فراوان قرار گرفت، دبیرخانه الکترونیک کنگره بود یکی دیگر از ویژگی
ماه از برگزاري کنگره  اکنون نیز که سه سایت کنگره آغاز شد تا هم با کلیدخوردن وب 1393فراوان دبیرخانه الکترونیک که از آذرماه 

تمامی فرآیند ارسال و دریافت مقاالت، دسته بندي مقاالت براي ارایه به داوران، اطالعیه هاي مربوط به . ه داشته استگذرد ادام می
کنندگان در کنگره، پاسخدهی به سواالت، و بسیاري امور دیگر در دبیرخانه الکترونیک کنگره صورت  نام شرکت کنگره، کنترل فرآیند ثبت

یت حتی در ایام تعطیالت نوروزي نیز ادامه داشت و اعضاي محترم دبیرخانه الکترونیک در ایام نوروز نیز به این حجم باالي مسئول. گرفت
شد حتی تا پاسی از  ها پاسخ داده می ترین زمان ممکن به ایمیل پاسخدهی به ایمیل هاي فراوانِ واصل شده، اهتمام داشتند و در سریع

. کنندگان کنگره دریافت کند لکترونیک بازخوردهاي بسیار مثبتی از اساتید، پژوهشگران و شرکتها باعث شد دبیرخانه ا این ویژگی!! شب
جا دارد ضمن قدردانی مجدد از همکاران دبیرخانه الکترونیک کنگره، از زحمات همکاران دفتري انجمن روانشناسی ایران به ویژه مسئول 

  . شوددفتر انجمن سرکار خانم صدیقه صندوقدار نیز قدردانی 
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  مقاالت ارسال شده، ارایه هاي شفاهی و پوستر
مطابق روال . چکیده توسط دبیرخانه الکترونیک کنگره اعالم وصول شد 1300قریب در طی فرصت تعیین شده براي ارسال مقاالت 

، 1393چهارم دي ماه  براین اساس روز پنجشنبه مورخ. هاي قبلیِ انجمن، ضروري بود هر چکیده، توسط دو داور ارزیابی شودکنگره
ي علمی کنگره از سراسر کشور گرد هم آمدند و در یک نشست کاريِ یک روزه و فشرده، در دانشکده جدید و زیباي روانشناسی کمیته

پس  .داوري انجام گرفت 2600مقاله دو بار ارزیابی شد و در نتیجه قریب چکیدة هر . دانشگاه شهید بهشتی به ارزیابی مقاالت پرداختند
هاي پذیرفته شده، ضروري بود پژوهشگران محترم خالصه مبسوط مقاله خود را تهیه و در مهلت مقرر ارسال کنند  از اعالم نتایج چکیده

مقاله براي ارائه شفاهی  و  26دست آخر آنکه . تا مورد داوري مجدد قرار گرفته و مقاالت پذیرفته شدة نهایی از میان آنها اعالم گردد
  .ه براي ارائه به شکل پوستر پذیرفته و در کنگره ارایه گردیدمقال 448

  هاي پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران سایر ابعاد و ویژگی
در حاشیه برگزاري کنگره، هفت کارگاه آموزشی تخصصی براي شرکت کنندگان محترم برگزار  :کارگاه هاي تخصصی متنوع ·

 .شد

در طی سه روز برگزاري کنگره، در میان وعده ها با بستنی، شیرینی، چاي و نسکافه  :ابداع در پذیرایی از شرکت کنندگان ·
همچنین در وعده نهار در هر سه روز از سه مدل ساندویچ استیک گوشت و استیک مرغ به همراه نوشیدنی . پذیرایی شد

کنندگان نیز  امر مورد استقبال شرکت این. آمد شکنی در رسومات پذیرایی کنگره ها به حساب می پذیرایی شد که به نوعی سنت
 .قرار گرفت

کمیته راهبردي کنگره در راستاي حمایت از حفظ محیط : اي کنگره براي حمایت از حفظ محیط زیست هاي پارچه کیف ·
 اي که توسط هاي پارچه هاي غیردولتی حمایت از زنان و کودکانِ کار، مقرر کرد تا از کیف   زیست و همچنین کمک به انجمن

 .هاي کنگره استفاده گردد شد، به عنوان کیف زنان شاغل در یکی از این مراکز تهیه می

یکی از اقدامات نادر دیگري که در پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران : کنندگان تاکید بر حضور تمام وقت شرکت ·
براي این امر . ه روز برگزاري کنگره بودوقت در هر س صورت گرفت، مشروط کردن ارایه گواهی حضور در کنگره به حضور تمام

کنندگان و ساعات حضور ایشان در کنگره ثبت شده و بر اساس آن  نیز سازوکاري اندیشیده شده بود تا ورود و خروج شرکت
 .ها اعطا گردید گواهی

  سخن آخر
از نظرات همه عزیزان درجامعه روانشناسی و  بدیهی است که برگزاري هر رویداد علمی خالی از نقص نبوده و امیدوار هستیم که بااستفاده

چنین با بهره گیري از تجارب کسب شده در این رویداد ، ششمین کنگره انجمن روان شناسی ایران را به مراتب با کیفیت و کمیت  هم
  .باالتر برگزار نمائیم 

که در برگزاري این رویداد بزرگ علمی نقش تک عزیزانی  در پایان انجمن روانشناسی ایران بر خود فرض می داند تا از زحمت تک
شان به انجمن و کنگره، مرارت سفر را بر که به دلیل عالقهکنندگان محترمی  ویژه شرکت به. داشتند، قدردانی و سپاس ویژه داشته باشد

  .آفرینی کردندي بسیار زیبا و ارزشمند نقشخود هموار کرده بودند و در آفریدن این تجربه
 

 عمومی انجمن روانشناسی ایرانروابط 
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 بازگشت به صفحه اول
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  1394در سال ایران  شناسیانجمن روان تابستان آموزشی هاي کارگاه -3- 1
هر  بهاي. شود که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسی ایرانانجمن روان تابستانهاي آموزشی  فهرست کارگاه
ده به ازاي هر روز تومان در نظر گرفته شده است که ر هزا120، شود یمساعته ، به جز موارد استثنایی که جداگانه ذکر  8کارگاه آموزشی 

 در نظر گرفته شده است هم براي دانشجویان تخفیفده هزار تومان شناسی ایران، و براي اعضاي انجمن روان هزار تومان
مدت زمان . شود کسر می  تومان از مبلغ کارگاه بیست هزاربه ازاي هر روز  ،چنانچه افرادي دانشجو و عضو انجمن باشند

هاي آموزشی، محل انجمن مکان برگزاري کارگاه. نفر است 25ساعت و ظرفیت هر کارگاه آموزشی  8برگزاري روزانه هر کارگاه آموزشی 
 4، واحد 20خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، بلوار اسفندیار، نرسیده به خیابان آفریقا، پالك تهران، شناسی ایران واقع در روان
سایت انجمن به وب هااطالع از ظرفیت کارگاههاي آموزشی و همچنین و اخبار جدید کارگاه تربیش  اطالعاتکسب براي  .است

  .مراجعه نمایید
  .لطفا در انتخاب کارگاه و زمان برگزاري آن دقت فرمایید زیرا در صورت انصراف هزینه ثبت نام کارگاه برگشت داده نمی شود

 
شرایط 

شرکت در 
 کارگاه

 

 
 تاریخ برگزاري

 

 
  مدرس

 

  
 عنوان کارگاه آموزشی    

 
 

مدرك  تخصص
 علمی

  نام و نا م
  خانوادگی

 فارغ التحصیل
کارشناسی 

روانشناسی و 
 مشاوره به باال

و یکشنبه   
 دو شنبه

  22و  21
 تیر

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

دکتر الدن 
 فتی

  فنون تنظیم هیجان
  در درمان شناختی رفتاري

" 
و چهارشنبه  
                    ،پنجشنبه

  یکشنبه  و شنبه
مرداد  4و  3، 1تیر و  31  

 دکتري روان شناسی

دکتر 
منصوره 
السادات 
 صادقی

  زوج درمانی شناختی رفتاري

" 
سه شنبه، 

 چهارشنبه،پنجشنبه
مرداد 8و  7،6  

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

دکتر الدن 
 فتی

اختالالت درمان شناختی رفتاري 
  )1(شخصیت 

" 
 سه شنبه و چهارشنبه

مرداد 14و  13  

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

 
دکتر فرشته 
 موتابی

بخشش در درمان هاي شناختی 
  رفتاري

" 
و پنجشنبه  

مرداد 16و  15 جمعه  دکتري روانشناسی  
 
دکتر پروانه 
 محمدخانی

کار با تکنیک هاي شناختی رفتاري 
  در اختالالت هیجانی

  هاي آموزشی انجمن روانشناسی ایرانکارگاه -3
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 بازگشت به صفحه اول     

 
 
 

 فارغ التحصیل
کارشناسی 

روانشناسی و 
 مشاوره به باال

 شنبه 
مرداد 17  

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

دکتر مجید 
 محمود علیلو

: مداخله در شکست هاي عاطفی
  مداخله براساس ویژگی هاي بومی

 یکشنبه  "
مرداد 18  

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

دکتر مجید 
 محمود علیلو

فوبی درمان شناختی رفتاري 
  اجتماعی با تاکید بر مدل هافمن

" 
 دوشنبه  و  سه شنبه 

مرداد 20و  19  

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

دکتر مجید 
 محمود علیلو

دوره کامل درمان شناختی رفتاري 
  وسواس

" 
سه شنبه، 

 چهارشنبه،پنجشنبه
مرداد 29و  28،27  

روانشناسی 
 بالینی

 

 دکتري
 

دکتر الدن 
 فتی

رفتاري اختالالت درمان شناختی 
  )2(شخصیت 

" 
شنبه و پنجشنبهچهار  

شهریور 5و 4  

روانشناسی 
دکتر حسن  دکتري بالینی

 حمیدپور

  اصول و مبانی
 رفتار درمانی شناختی

  

" 

 پنجشنبه، جمعه و شنبه

شهریور 14و  12،13  

مطالعه جلد اول کتاب 
طرحواره درمانی و کتاب 
 زندانیان باور الزامی است

روانشناسی 
دکتر حسن  دکتري بالینی

  طرحواره درمانی حمیدپور

" 
و چهارشنبه  
 پنجشنبه

شهریور  19و  18  

 دکتري روانشناسی 

 
 

دکتر پروانه 
 محمدخانی

کار با تکنیک هاي شناختی رفتاري 
 در روابط همسران

  

" 
 دوشنبه
 و سه شنبه

شهریور  10و  9  
 

 روانشناسی
دکتر فرشته  دکتري عمومی

 با عزت
درمان اختالل هاي ویژه تشخیص و 

  یادگیري از دیدگاه نوروسایکولوژي
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--  
 

  خدمات سالمت یاصالح کتاب ارزش نسب يمحترم جمهور برا سییاز ر رانیا یدرخواست انجمن روانشناس -4- 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شناسی ایرانهاي انجمن رواناخبار و اطالعیه - 4

 بسمه تعالی
     

    جناب آقاي دکتر حسن روحانی
   ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران

  
  با اهداي سالم و تحیات وافره

رساند اگرچه یکی از دستاوردهاي دولت تدبیر و امید، توجه و عملیاتی نمودن تحول در نظام به استحضار می
شود اقداماتی  ي تقدیر و تشکر از سوي آحاد ملت است اما گاهی مشاهده می باشد که شایسته سالمت کشور می

کامی کسانی می شود که ساز تلخ نگري همان اقدامات مفید، زمینه  گیرد که با فاصله گرفتن از جامعصورت می 
از انعکاس مطالبی نه تنها انگیزه خود را براي همکاري در آن طرح تحول آفرین از دست خواهند داد بلکه ناگزیر 

شناسی ایران به روان   انجمن . خواهند بود که ممکن است موجب تکدر خاطر آن مقام محترم را فراهم آورند
داند تا به نمایندگی از سوي هزاران ي خود می شناسی کشور بر عهدهعنوان بزرگترین انجمن روان

  .هاي بزرگی را به سمع عالی برساندعضو متخصص خود دغدغه 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  1394همانگونه که استحضار دارید کتاب ارزش نسبی خدمات سال    

هاي به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است و این بار در تعرفه  5/1/1394پزشکی تدوین شده و به تاریخ 
ا در نامه به معاون اول .ا.شناسی و مشاوره جارائه شده در این کتاب آنسانکه ریاست محترم سازمان نظام روان

جنابعالی به حق خاطرنشان کرده است، بخش عظیمی از فراهم کنندگان خدمات سالمت روان باالخص جامعه 
این امر هم زمینه . بزرگ چند ده هزار نفري روان شناس و مشاوران در کدهاي تعیین شده نادیده گرفته شده است

- اي بزرگ به هویت حرفه گذاشتن متخصصین بیشماري در این زمینه است و هم خدشه ساز نارضایتی، هم کنار 
اي از نیازهاي گوناگون مردم ما به خدمات ناگفته پیداست که طیف گسترده . شناسان وارد آورده است اي روان

به هر طریقی  خواهشمند است.آید  شناسی برمیي دانش آموختگان روان سالمت در اقصی نقاط کشور از عهده
هاي ذکر شده کاستی  دانند تدابیري اتخاذ گردد تا نسبت به تصحیح و اصالحکه آن مقام محترم مصلحت می 

  .شناسان در امر پیشگیري و سالمت فراهم گردداقدام الزم صورت گیرد تا حضور فعال و دلگرم کننده جامعه روان

  .ودشقبالً از بذل مساعی جنابعالی تشکر می         

  آباديدکتر شیوا دولت 

  شناسی ایران رئیس هیات مدیره انجمن روان
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  آغاز به کار مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره انجمن روان شناسی ایران -2-4
تعیین وقت قبلی پذیراي  به اطالع عزیزان می رساند که این مرکز روزهاي شنبه براي کودك و نوجوان و یکشنبه براي بزرگساالن با

 .مراجعین خواهد بود
  .تماس حاصل فرمایید 16الی  13از ساعت  88871639براي تعیین وقت در روزهاي شنبه و یکشنبه با شماره تلفن  

   حساب هدایا - 4- 3
-هیأت مدیره انجمن روانبازکردن حساب هدایا را به  22/10/1393شناسی ایران در جلسه مورخ کمیته اجرایی شوراي ادوار انجمن روان

در همین جلسه اعضاي حاضر کمیته اجرایی شوراي ادوار هر یک . شناسی ایران پیشنهاد کرد که متعاقباً به تأیید هیأت مدیره رسید
  . متعهد شدند مبلغ را به این حساب هدیه کنند

صد اهداي مبلغی در جهت هدفی فرهنگی آوري هدایاي اعضاي انجمن و هر خیر دیگري است که قهدف از تشکیل این حساب جمع
مبالغ . تر امکاناتی براي خریداري مکانی براي انجمن استمنظور نهایی از تأسیس این حساب کمک به فراهم کردن هر چه سریع. دارد
دفتري براي  آوري شده در این حساب به هیچ وجه براي امور روزمره انجمن هزینه نخواهد شد و در درجه اول حرفاً براي خریدجمع

  . انجمن محفوظ خواهد ماند
کمیته اجرایی شوراي ادوار رجاء واثق دارد که بقیه اعضاي شوراي ادوار و نیز اعضاي هیأت مدیره انجمن پیشقدم خواهند شد و 

خیران که در بسیاري از مسلماً مشارکت دیگر . اي خواهند بود براي بقیه اعضاي انجمن اعم از افتخاري، پیوسته و وابستهنمونه و اسوه
  . مأجور خواهد بود... کنند در این امر خیر مشکور و انشاااقدامات فرهنگی کشور نقش مؤثري ایفا می

ران محترم و گرامی وابسته است؛ مبلغی را یکجا یا به اقساط، کم یا زیاد می توان  مبلغ هدیه و نحوه پرداخت آن کامالً به نظر خی
  . رسد نیکو و موجب سپاسگزاري استرسد و به هر نحو که از دوست میوست میهرچه از د. هدیه نمود

از ریاست هیأت مدیره انجمن دریافت خواهند ) بسته به تصمیم هیأت مدیره انجمن(هدیه کنندگان گرامی نامه تشکر یا لوح سپاس 
  . داشت

  . اي از آن خود شودصاحب خانه و کاشانه به امید روزي که انجمن به همت شما خیران گرامی و هدیه کنندگان عزیز،
  اندکی صبر سحر نزدیک است 

    
  . نشانی این حساب مبارك به شرح زیر است

  شناسی ایران به نام انجمن روان 6274121940003197 کارتبانک اقتصادنوین، به شماره 

  مجله جدید انجمن روان شناسی ایران» دانش روان شناسی« -4-4
، مجله جدید  انجمن روان شناسی ایران  است که در نظر دارد با  نگاهی تازه،  پلی بین دنیاي روان شناسی محض »دانش روان شناسی«

ترویجی از کمیسیون بررسی نشریات وزارت  –این مجله دو ماهنامه  است و  با  درجه علمی .  و روان شناسی علمی کاربردي ایجاد کند
  .  علوم، تحقیقات و فناوري منتشر می شود

مجله دانش روان شناسی، از همکاري متخصصان و دست اندرکاران  این رشته به گرمی استقبال می کند  و از آنها انتظار دارد  مقاالت 
، مصاحبه با روان شناسان اثرگذار، سرگذشت زندگی روان شناسان پزوهشی، نقد و بررسی، گزارش هاي علمی یا یادداشت هاي تحقیقاتی

، هم سو با .... )رقابت در کنکور، رانندگی، شهرنشینی، تورم و(اثر گذار، ترجمه یک فصل کتاب و تحلیل علمی پدیده هاي اجتماعی مثل 
  . بفرستندنتشار ت الکترونیکی براي ااهداف مجله و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی را  به صور

 راهنماي نویسندگان مقاله
  ، درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، )پژوهشگران(هاي زیر تایپ ونام، نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان مقاالت باید طبق دستورالعمل
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 در صفحۀ اول مقاله قید شود و از طریق) E.Mail(نشانی پستی محل کار، تلفن و پست الکترونیک  
  .به مجله ارسال گردد  danesheravan@gmail.comآدرس

  مختصر و متناسب با محتوا: عنوان. 1
  .ها باید از مبانی نظري دقیق و علمی برخوردار باشندمقاله. 2
  .توضیح بدهیدیا اینکه اصطالحات را . تا جاي ممکن از ذکر اصطالحات تخصصی خودداري کنید. 3
  .توانند تألیفی باشندها میمقاله. 4
  .اي باشند به شرط اینکه اوالً اصل مقاله براي نشریه فرستاده شود و ثانیاً مقاله کاربردي باشدتوانند ترجمهها میمقاله. 5
  .کندشناسانه ي مخاطب از زندگی کمک سعی کنید تا جاي ممکن مقاله کاربردي باشد و یا به درك روان. 6
  .صفحه بیشتر نشود 8-7ها از حدود مقاله. 7
  .اگر مقاله ترجمه باشد بهتر است خالصه شود. 8
  .تواند به عنوان مقاله فرستاده شودشناسان اثرگذار نیز میمصاحبه با روان. 9

  .تواند به عنوان مقاله فرستاده شودشناسان اثرگذار نیز میسرگذشت زندگی روان. 10
  .تواند به عنوان مقاله فرستاده شودفصل از یک کتاب نیز میترجمه یک .11
  .تواند به عنوان مقاله پذیرفته شودنیز می...) مثل رقابت در کنکور، رانندگی، شهرنشینی، تورم و(هاي اجتماعی تحلیل علمی پدیده. 12
-در منابع ضرورت ندارد، پایین هر صفحه با شماره توضیحات و معادل التین اصطالحات و اسامی مؤلفانی که ذکر نامشان: هاپانویس. 13

  هاي مجزا براي هر صفحه
  :به شرح زیر تنظیم شوند APAها استفاده شده است مطابق ضوابط مراجعی که در متن مقاله از آن: مراجع. 14

 ام نشریه، شماره، صفحهاول نام  نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، ن) حروف(نام خانوادگی و حرف  -مقاله
 اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر) حروف(نام خانوادگی و حرف  -)تألیف(کتاب 
اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار متن اصلی، عنوان کتاب، نام و نام ) حروف(نام خانوادگی و حرف  -)ترجمه(کتاب 
 وادگی مترجم یا مترجمان، سال ترجمه، نوبت چاپ، محل نشر، ناشرخان
  .به صورت اختصاري نوشته شود) ها(، نام خانوادگی به طور کامل و نام APAدر مراجع فارسی، مطابق الگوي : توجه

  .تایپ شده باشد) A4، صفحه 5/1، فاصله خطوط 12خط نازنین، اندازه (، wordاي افزار رایانه، نرم2007مقاله با نسخه . 15
  .شناسی در رد، اصالح و ویرایش مقاله آزاد استدانش روان. 16
  .مسئولیت محتواي علمی مقاله با نویسنده یا نویسندگان آن است. 17
  .مقاالت پس از وصول و پذیرش مسترد نخواهد شد. 18
  .یستها نترتیب تقدم و تأخر چاپ مقاالت بر حسب موضوع است و دلیل برتري آن. 19
  .از ارسال همزمان مقاله به نشریات دیگر خودداري شود. 20
  
  
  

 بازگشت به صفحه اول     
  
  
  
  
  

mailto:danesheravan@gmail.com
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  آخرین اخبار :ایران شناسیروانهاي انجمن ها و نمایندگیشعبه - 4- 5
          

  تلفن  ایمیل  آدرس  شعبه

علوم شناسی و دانشگاه تبریز، دانشکده روان  آذربایجان شرقی
 psychology.tabriz@gmail.com  09142586778  303تربیتی، طبقه سوم، اتاق 

  اصفهان

، ) دروازه شیراز(اصفهان ،میدان آزادي 
دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم تربیتی و 
روانشناسی ، گروه روانشناسی، دفتر دکتر 

  نوريابوالقاسم 

iranpa.isfahan@gmail.com  03136683107 

  کرمانشاه
 
 
 

، بهمن 22سه راه ، بلوار شهید بهشتی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، انتهاي باغ نی

ساختمان ، کرمانشاه علوم و تحقیقات
  طبقه سوم، دبیرخانه

anjomanravanshenasi2013@gmail.com  

8214232  
8225771  
8255582  

  215داخلی 

  گیالن
دانشگاه  ،بلوار گیالن ،گلسار ،رشت ،گیالن

پردیس بنت الهدي صدر گیالن  ،فرهنگیان
   41666 - 16711:کدپستی

gilanpa.br@gmail.com 33780170-013  

 
 1394شناسی ایران شعبه گیالن در سال انجمن روان بهارگزارش عملکرد سه ماهه  ·

 

  
 

o  هاي انجمن روانشناسی ها و دورهبرگزاري و تشکیل جلسات و کارگاهایجاد و تجهیز سالن همایشات و کارگاه جهت
 شعبه استان گیالن -ایران

o برگزاري جلسات مدون شوراي اصلی و علی البدل انجمن روانشناسی گیالن جهت بررسی و تسهیل امورات محوله 

mailto:psychology.tabriz@gmail.com
mailto:iranpa.isfahan@gmail.com
mailto:anjomanravanshenasi2013@gmail.com
mailto:gilanpa.br@gmail.com
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o هاي گیالن و علوم تحقیقات رشت جهت آشنایی و ریزي با اساتید و دانشجویان دانشگاهبرگزاري جلسات برنامه
  نیازسنجی و شناسایی موانع موجود در انجام امورات علمی پژوهشی در سطح استان گیالن 

o در مرداد ماه ) ویژه متخصصان روانشناسی و مشاوره(ریزي و ثبت نام برنامه کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودك برنامه
1394  

o ویژه عامه مردم(ها در سطح خانواده ها کالس آموزشی پیشگیري از آسیبریزي و ثبت نام برنامه( 
   

 1394در سال  اصفهانشناسی ایران شعبه انجمن روان بهارگزارش عملکرد سه ماهه  ·
o در تاالر فارابی  18/1/94جلسه دیدار نوروزي اعضاي انجمن روان شناسی شعبه استان اصفهان در تاریخ  برگزاري

  دانشگاه اصفهان
o با همکاري قطب علمی » روان شناسی و سینما«سخنرانی جناب آقاي دکتر حمیدرضا عریضی تحت عنوان  رگزاريب

  روانشناسی معنویت و شادي دانشگاه اصفهان، در تاالر فارابی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
o هاي درخواست شده بر اساس کارگاه 94-95دوم سال هاي آموزشی نیمسال اول و ها و کارگاهطراحی برنامه سخنرانی

  و دعوت از اساتید مجرب جهت برگزاري کارگاه ها توسط اعضاي انجمن روانشناسی شعبه استان اصفهان
o 27/1/1394خانم دکتر شیرین تبعه امامی در تاریخ: برگزاري کارگاه تفسیر نقاشی کودکان، مدرس  
o  شیوه پیشنهادي دلبستگی به خود «استاد امپریال کالج لندن، تحت عنوان پروفسور عباس عدالت  برگزاري سخنرانی

 29/1/1394با همکاري قطب علمی روانشناسی معنویت و شادي دانشگاه اصفهان، مورخ » بر مبناي مدل هاي ریاضی
  در تاالر فارابی دانشکده روانشناسی دانشگاه اصفهان 

o خوراسگان(کاري انجمن روانشناسی صنعتی دانشگاه آزاد اصفهان ، با همبرگزاري سخنرانی جناب دکتر اصغر آقایی( ،
  )خوراسگان(در تاالر پژوهش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اصفهان  27/2/1394مورخ 

o 31/2/1394خانم دکتر شیرین تبعه امامی در تاریخ : برگزاري کارگاه فرزند پروري، مدرس  
o برگزاري جلسه )خوراسگان(، در دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)آساهیل(نوب شرق آسیا در حاشیه برگزاري کنگره ج ،

، »اختالالت روان تنی« سخنرانی با حضور جناب پروفسور ریف استاد دانشگاه فیلیپس ماربورگ، تحتعنوان 
  )خوراسگان(در تاالر امیرکبیر دانشگاه آزاد اصفهان 2/3/1394مورخ

o جناب آقاي دکتر اصغر آقایی و دکتر سید حمید آتش پور: اه مشاوره آسیب زا، مدرسینهماهنگی جهت برگزاري کارگ  
o  هماهنگی جهت برگزاري کارگاه مصاحبه تشخیصی وCBTسرکار خانم دکتر شیرین تبعه : کودك و نوجوان، مدرس

  امامی
o هاي برگزار شده توسط انجمنپی گیري صدور گواهی شرکت کنندگان در کارگاه 

o  عضویت در انجمن  متقاضیثبت نام از اعضاي جدید هاي برگزار شده و هاي اعضاء وگواهی کارگاهتحویل کارت
  شعبه استان اصفهان ایران روانشناسی

  
 1394شناسی ایران شعبه کرمانشاه در سال گزارش عملکرد سه ماهه بهار انجمن روان ·

:بشرح ذیل به حضورتان ارسال می گرددبدینوسیله گزارش عملکرد فصل بهار شعبه درجه یک استان کرمانشاه   
o برگزاري جلسه هماهنگی بین اعضاي اصلی  
o  دکتر حسن امیري "استرس و راه هاي مقابله با آن"برگزاري کارگاه  
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o 1394بهار  13شماره ) ویژه خانواده و کودك استثنائی(پژوهشی کودکان استثنائی -انتشار فصلنامه علمی  
o  نفر از دانشجویان در انجمن روانشناسی ایران 60از عضو گیري و صدور کارت عضویت بیش  
o برگزاري جلسه جهت ارتقاء سطح کیفی کارکرد انجمن با حضور اعضاي اصلی شعبه و دانشجویان  
o مراسم تقدیر و تشکر از اساتید روانشناسی و مشاوره به مناسبت روز معلم  
o برگزاري دومین مجمع عمومی ساالنه  
o  اهمیت و کاربرد روانشناسی در جامعهمیزگرد روانشناسی با موضوع  
o جلسه پرسش و پاسخ با حضور اساتید و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتري مشاوره و روانشناسی  
o تقدیر از دانشجویان فعال در شعبه 

 بازگشت به صفحه اول     
  

  1394بهار ایران در سه ماهه  شناسیرواني تخصصی انجمن ها گروههاي گزارش فعالیت -4- 6
  موسويدکتر محمدکاظم واعظ    

  ایران شناسیروانهاي تخصصی انجمن مسئول گروه    

     94سال  بهارهاي ارسال شده به هیأت مدیره انجمن، در سه ماهه شناسی ایران، بر اساس گزارشهاي تخصصی انجمن روانگروه
    :اندهاي زیر را اجرا کردهبرنامه

      ارایه  94 بهار درها ها و وضعیت این گروهاي از فعالیتها، خالصههاي پرثمر مسئوالن و اعضاي این گروهبا سپاس فراوان از تالش 
   :گرددمی

 شناسی ورزشتخصصی روان گروه ·

  
  :برگزار شدبه منظور انجام امور زیر  94جلسات ماهانه گروه تخصصی روان شناسی ورزشی در سه ماهه بهار سال 

o  سان، و بررسی سرفصل ها94آماده کردن برنامه کارگاه هاي آموزشی سال شامل در نظر گرفتن عنوان ها، هماهنگی با مدر ،  

o ایران در قالب کمک هاي اجرایی و ارائۀ سخنرانی در حوزة روانشناسـی   مشارکت در برگزاري پنجمین کنگرة انجمن روانشناسی

  ورزشی
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o  ایفاد سخنرانی و برگزاري کارگاه هاي آموزشی در قالب "سالمت روان و ورزش"همایش مشارکت در برگزاري 

  
 شناسی دین و معنویتتخصصی روان گروه ·

  :در دو حوزه حیطه اصلی بوده است 1394عملکرد گروه تخصصی دین و معنویت در سه ماهه اول 
o  مشتركپیگیري نامه هاي ارسال شده به مراکز علمی و دانشگاهی جهت همکاري  
o  تدوین پروتکل کاربست دین و معنویت در خدمات روان شناختی و "زمینه سازي براي برگزاري سلسله جلسات با موضوع

توسط یکی از شوراهاي اقماري شورایعالی انقالب فرهنگی کشور و با حضور دستگاه ها و مراکز علمی و  "روان پزشکی
  صاحب نظران مرتبط

  .خروجی هاي حاصل از این جلسات اطالع رسانی خواهد شدبدیهی در اولین فرصت نتایج و 

  spirituality.ipa@chmail.ir  :شناسی دین و معنویتروان گروه تخصصیایمیل     

 کودکان استثنایی روان شناسی گروه تخصصی ·
   اعضا ، موارد یاد شده به شرح زیر اعالم  استثنایی  با حضور پنج تن ازکودکان   روان شناسی گروه تخصصیجلسات تشکیل در پی 
  :گرددمی

o  اجرا شد  (برگزاري کارگاه اتیسم در دانشگاه عالمه در دوسطح مقدماتی و پیشرفته( 

o شناساییNGO  هاي فعال در زمینه مربوط و لینک شدن در وبالگ 

o ثنایی در وبالگ پیشنهاد اختصاص بخش تخصصی کتاب هاي  کودکان استkoodakestesnaii.avablog.ir 

o  تقسیم بندي مطالب وبالگ ، از جمله معرفی گروه و.... 

o   جلسه بعدي جهت هماهنگی مطالب در وبالگ یک هفته دیگر 

o  ت ؟شرایط برگزاري نشست تخصصی در خانه اندیشمندان چیس: سوال مطرح شده 

 
 بازگشت به صفحه اول     

  
    اخبار دومین شوراي اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران -7-4

  فراخوان عضوگیري در شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران ·

شناسی ایران در جهت پیشبرد اهداف و نیز جذب مشارکت دانشجویان  دومین شوراي اجرایی شاخه دانشجویی انجمن روان
لذا از کلیه . در دانشگاههاي سراسر کشور نموده است نماینده شاخه دانشجوییگیري  فعال و عالقه مند اقدام به عضو

شود در صورت تمایل فرم ثبت نام را  دعوت می) ی ارشد، دکتريکارشناسی، کارشناس(شناسی و مشاوره  دانشجویان روان
  :تکمیل و به همراه مدارك به ایمیل شاخه دانشجویی به آدرس زیر ارسال فرمایند

shakheye.daneshjoo@gmail.com  
ر همچنین دانشجویان ترم آخ. شرط اولیه احراز این نمایندگی عضویت فرد در انجمن روانشناسی ایران است: تذکر

  .       تحصیلی مجاز به ثبت نام نیستند

mailto:spirituality.ipa@chmail.ir
mailto:shakheye.daneshjoo@gmail.com
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  ها شرح وظایف نمایندگان شاخه دانشجویی در دانشگاه
o شرکت در انتخابات ساالنه شوراي اجرایی شاخه دانشجویی ودر صورت نیاز حضور در جلسات اعالمی از سوي شاخه دانشجویی.  
o  شاخه دانشجوییفعالیت مستمر در دانشگاه در راستاي پیشبرد برنامه ها و اهداف.  
o شناسی ایران تسهیل فرآیند عضویت دانشجویان در انجمن روان. 
o شناسی ایران شناسی با شاخه دانشجویی و انجمن روان تسهیل ارتباط دانشجویان روان.  

  مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام نمایندگان
  )بازدید فرمایید وب سایت شاخه دانشجویی نام از جهت دریافت فرم ثبت(تکمیل و ارسال فرم ثبت نام  .1
  اسکن کارت عضویت در انجمن روانشناسی ایران .2
 اسکن کارت دانشجویی معتبر و یا گواهی اشتغال به تحصیل .3

  

 1394تابستانکارگاه شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران در  ·

درمان مبتنی بر پذیرش 
 )ACT(و تعهد 

   
  علی فیضی

دانشجوي دکتري 
روانشناسی سالمت، 
  دانشگاه تهران

  و
  مهرنوش اثباتی
کاندیداي دکتري 

تخصصی روانشناسی، 
 دانشگاه الزهرا

مرداد  1پنج شنبه، 
1394  

الی  ١٣:٣٠ساعت 
١٩:٣٠  
خیابان  ،سراي بزرگان

پاسداران، خیابان گل 
خیابان ناطق نبی، 
، )زمرد سابق(نوري

 انتهاي کوچه نیائی

آشنایی با فلسفه بافتارگرایی کارکردي و نحوه 
تطبیق آن با کار بالینی، آشنایی با نظریه درمان 

شناسی و  مبتنی بر پذیرش و تعهد، تبیین آسیب
درمان از دیدگاه این نظریه، آشنایی با شش فرآیند 

با شش فرآیند  انعطاف پذیري روانشناختی، آشنایی
زاي روانشناختی، ارزیابی انعطاف پذیري  اصلی آسیب

پردازي مورد، آموزش  روانشناختی در مراجع و مفهوم
 .هاي افزایش انعطاف پذیري روانشناختی تکنیک

 
 1394سخنرانی شاخه دانشجویی انجمن روانشناسی ایران در تابستان ·

هاي سه درمان از  ها و تفاوت شباهت
درمان : رفتاردرمانیموج سوم 

مبتنی بر شفقت، درمان مبتنی بر 
پذیرش و تعهد، و رواندرمانی 

 تحلیلی کارکردي

 مهرنوش اثباتی
 دانشجوي دکتري تخصصی روانشناسی، دانشگاه الزهرا؛

 و
 عیسی حکمتی

 دانشجوي دکتري تخصصی روانشناسی، دانشگاه تبریز؛
 و

 علی فیضی
سالمت، دانشگاه تهراندانشجوي دکتري تخصصی روانشناسی   

1394مرداد  1پنج شنبه،   
صبح ٩ساعت   

خیابان  ،سراي بزرگان
پاسداران، خیابان گل 

نبی، خیابان ناطق 
، )زمرد سابق(نوري

 انتهاي کوچه نیائی

  بازگشت به صفحه اول
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     شناسان کشور در گوگلگروه الکترونیکی روان فعالیت و عضوگیريادامه  - 5- 1
اگرچه این . اندازي شده استکشور در گوگل راه شناسیروانرسانی سریع رخدادهاي شناسان ایران به منظور اطالعگروه الکترونیکی روان
ایران را در  شناسیروانهاي آموزشی انجمن ها و دورهها، سخنرانیها، اطالعات همایشرسانی اخبار، اطالعیهاطالع .گروه مستقل است

  . اولویت خود قرار داده است
 . کافیست شناسیروانهاي شناس بودن یا اشتغال به تحصیل در یکی از گرایشبراي عضویت در این گروه روان

شده در لینک این گروه که در صفحه اول پرتال اگر قصد دریافت اخبار حرفه و پیوستن به این گروه را دارید لطفاً مطابق راهنماي ذکر 
  .آمده است اقدام فرماییدنجمن، در کادر مطالب منتخب سایت ا

   ،شایان ذکر است
اعضایی از  و نیز؛ رسانی مطلبیها و نیز شاخه دانشجویی انجمن در صورت نیاز به اطالعها، شعبهمیتههاي تخصصی، کساي محترم گروهؤر

که به طور کامل ویرایش در صورتی آن را  دتواننمی، دانندشناسان کشور میشناختی را قابل عرضه به عموم روانروانحرفه که خبر مهم 
  .شده و قابل انتشار باشد به ایمیل زیر ارسال نمایند

 
IranianPsychologists@googlegroups.com 

 
 بازگشت به صفحه اول

  
  
  

  شناسیروان يحرفهچند ازهایی چالشو درمانی روان يبیمه
  1394، تیرماه دکتر حمید پورشریفی

  شناسی ومشاوره جمهوري اسالمی ایرانعضو شوراي مرکزي سازمان نظام روان
  شناسی ایرانو بازرس انجمن روان

poursharifih@gmail.com 
  

 در عین حال رشته و . رودهمچنان پویا و فعال به پیش میهایی پیش رو، هایی در درون و فرصتبا توانمنديشناسی در ایران روان
در .استموقع و اقدامات الزم و ضروري هنیازمند تامل بهایی از بیرون مواجه است که هایی از درون و چالشضعفشناسی با روان يحرفه
اي پرداخته شود که امکان تبدیل آنها به نکات قوت و هاي اخیر به گونهچالشبه ویژه ها و شود به برخی از ضعفحاضر سعی می ينوشته
هایی چند مطرح و در حد بضاعت به آنها به همین منظور سعی بر این است در این خصوص پرسش .ها در حد امکان فراهم آیدفرصت
هدف تحقق  گامی بیشتر در جهت، هابه این پرسش دار حرفهتر دیگر اعضاي دغدغههاي پختهپاسخ شکبیاي ارایه شود؛ اولیههاي پاسخ

  . خواهد بود شناسیارتقاي هرچه بیشتر روان یعنینهایی 
در شناسان دارد؟ روان ايو چه تلویحاتی براي زندگی حرفه چیستو کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت درمانی ي روانداستان بیمه

بایدها و نبایدها در برخورد با این مساله رابطه با اصالح این کتاب، چه اقدامات اولیه و بنیادي صورت گرفته و یا الزم است صورت پذیرد؟ 
مرزهاي صالحیت، امر در مورد درمانی است؟ معادل روان ،ايشناسیِ حرفهآیا رواندرمانی دارند؟ کسانی صالحیت انجام روانچه کدامند؟ 

چه اقداماتی انجام گرفته و یا بایستی  ،شناسی در ایراني روانآشیل حرفه يپاشنهتعبیریبه شناسان و اي روانمورد تاکید اخالق حرفه

 شناسیي روان هاي خبري حرفهاخبار و گزارش -5

 بحث ویژه-6

mailto:IranianPsychologists@googlegroups.com
mailto:poursharifih@gmail.com
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از ما نقش هر کدام ست؟ آنهاو متناسب با تالش شناسانهاي مصوب سازمان نظام پاسخگوي مسایل معیشتی روانآیا تعرفهانجام شود؟ 
  شناسی چیست؟ي رواندر ارتقاي حرفه

  
  چیستی و تلویحات آن : درمانی و کتاب ارزش نسبی خدمات سالمتي روانبیمه

در جلسه  ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سالمتمعاون محترم اول رییس جمهور،  23/1/1394بر اساس ابالغیه مورخ 
این مصوبه که بر اساس پیشنهاد مشترك وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، . به تصویب هیات محترم وزیران قرار گرفته است 5/1/1394

 انجام شدهریزي کشور و با تایید شوراي عالی بیمه و سالمت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه
سالمت کشور  يشود و منشاء آثار سودمندي براي حوزهها خدمت مختلف جدید درمانی از بیمه میاست؛ اگرچه موجب برخورداري ده

، مصداق بارز عدم تدبیر و امید است و مغایر با همسویی ملت و و مشاوره شناسیهایی نظیر روانبراي حرفهباشد، اما می
تخصصی از سازمان نظام  يدولت از وجود هزاران روانشناس داراي پروانهبه عبارتی هیات محترم وزیران و گویا . دولت

هاي تخصصی آنها اطالعی ندارد و یا اینکه چنین ظرفیت در خور روانشناسی و مشاوره جمهوري اسالمی ایران و توانمندي
اختصاص یافته پزشک و البته صرفا به روانپزشک درمانیبه رواناین کتاب، روان 900050چرا که در کد توجه را فراموش کرده است؛

در مورد گروه درمانی، همین  900096درمانی و در کد  درمانی، زوج در مورد خانواده 900093و  900091همچنین در کدهاي . است
 درمانی، زوج درمانی و گروه درمانی، خانواده درمانیروان براي اولین بار در ایران کهاست  این هااین کدمثبت معناي.اتفاق رخ داده است

شناسی و هاي مختلفی از حرفه، از جمله سازمان نظام روانها براي تحقق آن بخشگیرد؛ امري که مدتمورد حمایت بیمه قرار می
     از اینکه آیا  ، جداتر است و آن اینکهتر و تلخاما متاسفانه معناي منفی آن بسیار عمیق. اندهاي جدي به عمل آوردهمشاوره، تالش

و  هاچه در این کدکه است  ي مهم این،مسالهیا نه را دارند شناختیچنین مداخالت روانپزشکان صالحیت پزشکان و یا اکثریت روانروان
این است افزاید انچه بر تلخی امر می. اندهاي سالمت نادیده گرفته شدهکنندهتعیینشناسان به عنوان یکی از چه در کدهاي دیگر، روان

شناسی و هایی که توسط سازمان نظام رواناند و صالحیتهاي مورد تایید کسب کردههایی که در دانشگاهشناسان با آموزشکه روان
 101775، 101770شوند در حالی که در برخی از کدهاي دیگر، نظیر مورد طب سنتی و کدهاي اند نادیده گرفته میمشاوره احراز کرده

هاي تواند غیرپزشک باشد، به صرف اینکه دورهشک میوه بر پزشکان متخصص طب سنتی، اقدامات افرادي دیگر، که بیعال 901780و 
لبخند تلخی را بر لبان  یکی دیگر از کدهاي این کتاب که.گیرنداند مورد حمایت قرار میطب سنتی گذرانیده يمورد تاییدي را در زمینه

است که طی آن و در موضوع اقدامات طب توانبخشی براي بیماران  901673کد  نشاندمیشناسان سالمتشناسان، به ویژه روانروان
شناسی پزشک آموزش ندیده در روان، یعنی اینکه ») ...یا تحت نظارت پزشک(شناسی توسط خدمات روان... «:مزمن، نوشته شده است

، که شناسی سالمتاگر یک دکتري تخصصی روانولی  !از بیمه برخوردار باشدو در عین حال ! شناختی ارایه دهدتواند خدمات روانمی
 داشته باشد، بیمهشناختی براي بیماران مزمن خدمات روان يقصد ارایهسطح تحصیالت و تخصص وي بسیار باالتراز یک پزشک است، 

شناختی، به ي صالحیت وي در ارایه خدمات روانانگیز بودن جددر صورتی از این خدمات حمایت خواهد کرد که پزشک که فارغ از بحث
از تدبیر و ف جدي این خدمات را تایید کند، یعنی یک انحرا الزم است برخوردار است،تري علمی و تحصیالت پایین يمراتب از درجه

  . عقالنیت
ایر با تدبیر و امید بوده و مصداق شناختی کامال نامغخدمات روان يویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات، در زمینه شکی نیست که

هایی در گاهی سوءتفاهممتاسفانه باشد، اما عظمت و ماندگاریآسیب در چه حدي است؟ عدالتی در ارایه خدمات سالمت میبارز بی
کنند که بر فکر میبه اشتباه شناسی ي روانبرخی از اعضاي جامعه. شوددیده می معناي کتاب ارزش نسبی خدمات خصوص

حمایت بیمه از خدمات اگرچه این مصوبه در عمل  .درمانی کنندتوانند روانشناسان دیگر نمیاساس این مصوبه، روان
، ولی در جایگاهی نیست که در مورد داردپزشکان و یا حتی پزشکان اعطا نموده است که جاي بحث جدي را به روان روانشناختی

 خدمات  يارایهشناسان براي روانصالحیت شناختی قضاوتی داشته باشد؛ چرا که شناسان در ارایه خدمات روانصالحیت روان
شود؛ سازمانی که مصوب مجلس محترم شوراي اسالمی می تعیینشناسی و مشاوره شناختی توسط سازمان نظام روانروان
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در واقع، کتاب ارزش نسبی خدمات، صرفا  .تواند سلب شوداختیاراتی دارد که توسط یک وزارت و حتی هیات دولت نمیاست و 
شناس داراي پروانه شناسان نشده است ولی هر روانهایی را براي ارایه دهندگان خدمات سالمت فراهم نموده است که شامل روانحمایت

شناسان در این کتاب، صالحیت خود را ارایه نماید و اگر قرار باشد بودن نام روان يشناختی در حوزهتواند خدمات روانهمچنان می
شناسان به البته معناي این سخن، این نیست که روان. ها گذشتاز خیر این حمایت حتی استقالل عمل آنها را سلب نماید شاید بتوان
و سخن دیگر اینکه، کتاب ارزش نسبی خدمات، وحی تحت پوشش قرار گرفتن بیمه نباشنددنبال برخورداري از حق طبیعی خود براي 

  .بایستی ویرایش شود براي تحقق عدالت، و تواند ویرایش شودمیهاي موجود نیست و با توجه به واقعیت منزل
  

  اقدامات اولیه و بنیادي انجام گرفته و یا مورد نیاز براي اصالح کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت
، این مصوبه خوشبختانه به محض اطالع ازجاي نقد دارد، ولی نظام از مصوبه هیات وزیران اگرچه آگاهی دیرهنگام حرفه و سازمان 

هایی از وزارت بهداشت مستقر هستند صورت شناسانی که در بخشکه برخی از آنها توسط روان هایی رخ داده استاقدامات و پیگیري
در حال رخ شناسی دانشگاه شهید بهشتی هاي تهران به ابتکار دانشکده روانشناسی دانشگاههاي روانبرخی دیگر توسط گروه وگرفته 
به شناسی و مشاوره نظام روانرییس محترم سازمان  يشناسی و مشاوره از جمله نامهاقدامات سازمان نظام روان همچنین. است دادن

از دیگر به رییس محترم جمهوري  رییس محترم این انجمن يشناسی ایران در نامهپیگیري انجمن روانمعاون اول رییس جمهوري و 
منشاء  هاهاي موثقی، گویا خوشبخانه پیگیريي مسرت است به اطالع رسانده شود که بر اساس شنیدهمایه. اقدامات ارزنده و مهم است

     جمن رییس محترم ان يهمچنین اطالع موثق حاصل شده است که نامه. رود نهایی شودآثار مثبتی بوده است؛ امري که امید می
  . فراهم ساخته است هاو پیگیريشناسی ایران به رییس محترم جمهوري اسالمی ایران، بستر مناسب و اثربخشی را براي اقدامات روان

شناسی و هاي آموزشی روان، گروهشناسی و مشاوره کشورهاي علمی روانشناسی و مشاوره، انجمنالزم است سازمان نظام روان
رسانی استفاده کرده و مسوالن هاي قانونی، تعاملی و اطالعصدا از همه ظرفیتاعضاي حرفه، یکدل و یک يو همه هامشاوره در دانشگاه

  . شناسان داراي صالحیت آگاه نمایندمرتبط را چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه، نسبت به حقانیت روان
  

  و مسایل مشابه آن درمانیي روانبایدها و نبایدها در برخورد با مساله بیمه
ي هاترین بایدي که الزم است لحاظ شود، حفظ اتحاد در حرفه و برخورداري از اکثریت قریب به اتفاق ظرفیتاصلی

شناسی شده و به زودي مرتفع متاسفانه مواردي ناقض این امر است که الزم است آسیب. کاري استدور از سیاسیب تخصصی حرفه،
 ي مخاطبانکه بدون اطالع رسانی کافی به همههاي علمی است انگیز انتخابات برخی از انجمنبرگزاري بحث ،یکی از این موارد. شود
شناسی در حال ي رواندر هر صورت حرفه. ناقض وحدت باشداقداماتی که ممکن است . شودو به نوعی چراغ خاموش انجام می واقعی

  . ی شفاف و سالم استفضای ایجاد حاضر نیازمند حفظ اتحاد، در عین حال
ها پاسخ داده یعنی الزم است در هر اقدامی به این سوال. هاي هیجانی، شتابزده و بدون خردورزي استاقدامترین نباید، اصلی

موضع گیري یهامسالهبایدنیکی دیگر از همچنین . هایی براي حرفه داردچه جنبه ،بلند مدت نیز در کوتاه مدت و مدنظر،شود که اقدام 
ي حاضر گویاي این است که اکثریت هاي مختلف از جمله نوشتهبه عبارتی اگرچه شواهدي که در نوشته. است در مقابل روان پزشکان

ها، بر این مساله الزم است به جاي اینکه در گفته. طرح این مساله نیست درمانی را ندارند، ضرورتی برايپزشکان صالحیت روانروان
حرفه اشخاص حقیقی و حقوقی ، امري که متاسفانه قبال نیز برخی از درمانی ندارندپزشکان صالحیت روانتاکید شود که روان

داراي پروانه از سازمان  و صالحیت واجدشناسان صرفا به توانایی روانو منشاء آثار منفی و بر عکسی شده است،  انددادهانجام 
  . تاکید شود

  
  درمانی دارند؟ چه کسانی صالحیت انجام روان
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هاي فردي اشاره کرد که به ویژگیپزشکان؟ درمانی دارند یا روانشناسان صالحیت روانشاید بهتر است به جاي اینکه گفته شود روان
شناسی شناسی امریکا از یک فرد متخصص در هر گرایش رواندر الزاماتی که انجمن روان. داشته باشددرمانی را صالحیت روانتواند می

و  )education( را دریافت کرده هاي الزم و قابل قبولمورد نظر آموزش ياینکه فرد در حوزه: شوددهد دو مورد مهم دیده میارایه می
هاي کوتاه مدت و صرفا ها، آموزشآیا منظور از آموزش). training( کارورزي الزم را کسب کرده باشد ،هادر بکاربستن دانشو مهارت

بند اگرچه ممکن است مهارت خوبی یک فرد شکسته. راهگشا باشد بندشکسته وارتوپد  نظري است؟شاید مثال يبدون پایهکسب مهارت 
هاي الزم در خصوص موارد مهم زیاد از جمله آناتومی ندارد گاهی ممکن است مورد نظر داشته باشد ولی از آنجا که آموزش يدر حوزه

درمانی همانند یک ارتوپد تربیت شویم نه همانند یک شکسته براي اینکه در روان. هایی شودآسیب هایی که دارد مبنايعلیرغم مهارت
  . ، یعنی آموزشی جامعمقدمات زیادي را فرا گرفت ،هاي مداخالت درمانیبند، الزم است قبل از یادگرفتن تکنیک

تر ادارك ، رویکردي که شاید سادهر درمانی استیکی از رویکردهایی که در کدهاي ارزش نسبی خدمات هم مطرح شده است رفتا
چقدر ! پزشکان براي همین رویکرد سادهشناسان و یا رواناجازه بدهید ببینیم که هر کدام از روان .شود و برخی فکر کنند که آن را بلدند

هاي مورد ، سرفصل»زمینه، دورنما، مسایل: رفتاردرمانی«استاد ارجمند، جناب آقاي دکتر حبیب اهللا قاسم زاده در کتاب .آمادگی دارند
هایی که البته براي دهه پنجاه نوشته ؛ سرفصلتوضیح داده استشناسی بالینی در سطح کارشناسی ارشد روانرا رفتاردرمانی  نیاز درس

هاي صرفا سرفصل خوانیممینوشتپیدر این آنچه ).1نوشتپی( هایی را داشته استشده و با توجه به بالندگی رشته، در حال حاضر تعدیل
عالوه بر درمانی استو این در حالی است که الزم است همان دانشجو یک درس براي کسب صالحیت حداقلی در یکی از رویکردهاي روان

روانی، هیجان، رشد و تحول انگیزش و احساس و ادراك، نیازهایی را نیز بگذراند که برخی از آنها عبارتند از پیش، ي مهمهاآن سرفصل
 ها در فرایند تشخیص و درمان، ها، کاربرد آزمونسنجی، آزمونشناختی، قوانین یادگیري، روانشخصیت، نظریه هاي گوناگون روان

  .شناختیگیري آسیب و مشکالت رواننقش یادگیري در روند شکلو هاي یادگیري،نظریه
شکی نیست که یک  ؟شناسدرمانی کند یا روانتواند روانپزشک میتوان به این سوال جواب داد که روانتر میحال راحت

هاي پزشک خاصی دورهگذراند مگر اینکه روانهاي ذکر شده را نمیآموزش ،هاي مرسوم خودپزشک در روال عادي و در سرفصلروان
چنانچه پزشکی بتواند بدون ن، انجم يبه قول یکی از اعضاي محترم هیات مدیره. گذرانیده باشدالبته بلندمدترا آموزشی تکمیلی و 

داشتن بنیان هاي علمی روان شناختی مبادرت به رواندرمانی نماید مانند این است که روان شناسی بتواند با گذراندن یک 
        الزم است خاطر نشان شود که اگر اکثریت قریب به اتفاق البته همین جا .یکساله تیغ جراحی بدست بگیرد يدوره
ي شناسان و همهتمامی روانالزاما درمانی را ندارند بایستی این واقعیت را هم پذیرفت که روانپزشکان صالحیت روان

درمانی شناسی که الزاما رواندرمانی به همه مداخالت رواناما اگر مساله از روان. درمانی را ندارندهاي آن صالحیت روانگرایش
 ،هاي محضشناسان گرایشهاي کاربردي و نیز روانزش دیده در گرایششناسان آموروانتوان گفت که نیست توسعه یابد، می

 يقادر به ارایه،شناسیدر صورت تایید صالحیت توسط سازمان نظام روان هاي تکمیلی و کاربردي،بعد از دریافت آموزش
 . برخوردار باشندمسلم که نیازمند حمایت بیمه است و الزم است از این حق  مداخالتی هستند

 
  ها، اقدامات و آنچه بایدچالش: مرزهاي صالحیتپروانه اشتغال و 

 هاي روانشناسی و مشاوره اخذ پروانه از سازمان براي اشتغال در حرفه«شناسی و مشاوره، قانون تشکیل سازمان نظام روان 4بر اساس ماده 
شود میالتحصیل هر گرایش اعم از محض و کاربردي فارغ شناسی درهر فردي که از روان بر این اساس،.»الزامی استو عضویت در آن 

هاي محض و کاربردي ایجاد کند نسبت به آنکه تفکیکی بین گرایشبی، از بدو تشکیل نظام کند و سازمانبراي دریافت پروانه اقدام می
  . هاي تخصصیکمیسیون ؛ البته ابتدا بر اساس مدارك و در ادامه بر اساس مصاحبه توسطه استصدور پروانه اقدام کرد

. درمانی کندتواند به اصطالح روانپروانه می يکه هر فرد دریافت کنندهاست به وجود آمدن این سوءتفاهم اتفاق تلخ 
پزشکان شناسیشده و توسط برخی از نقادان از جمله بعضی از رواني رواني آشیل حرفهها و عدم تصریح مرزها، پاشنههمین سوء تفاهم

. جاي تامل داردباشد نگري و تمامیت خواهی بوده است سوکه به دور از یک ، در صورتینقد قرار گرفته است که برخی از این نقدهامورد 
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یک . استشناختی چتر وسیعی است که درمان یکی از زیرمجموعه هاي آن مداخالت روان. گویا فرق مداخله و درمان تصریح نشده است
البته اگر  .ارایه نماید که در نوع خود ارزشمند است بسیار مفید و موثريهاي روانی تواند مداخالتی نظیر آموزشمیشناس عمومی روان

 احرازرا  دیگر هاییتواند صالحیتکمیسیون تخصصی می در صورت تاییدمدت را گذارنیده باشد، هاي تکمیلی بلند یا حداقل میانآموزش
     باشد،  کسب کردهشناس مدرسه شدن را در صورتی که توانایی احراز صالحیت روانعنوان مثال، به شناس تربیتی، یک روان. نماید
     یک روانشناس شناختی، در صورت گذراندن . نیستکه الزاما درمان  ارایهنمایدمداخالت ارزشمندي را در محیط مدرسه تواند می
، که بسیار ضروري و شناختی بیماران مختلفی نقش داشته باشد تواند در توانبخشیمدت، مییا حداقل میانهاي کاربردي بلند دوره

تاکنون در تصریح و جداسازي  شناسیروان اما در حال حاضر متاسفانه مرزهاي صالحیت به هم ریخته است و سازمان نظام. سودمند است
رها این مهم را یادآوري کرده است، حال که شوراي مرکزي در دوره سوم، بارها و با. ي کارآمدي عمل نکرده استمرزها، به گونه

البته کار . اقدام نمایند تصریح مرزهاي صالحیت خصوصاي در رود به صورت مسوالنهاز مسولین اجرایی سازمان انتظار می
بعد از تایید را مشخص نمایند، تا عمل مخاطبان  يحوزهاز کمیسیون هاي تخصصی خواسته شود سختی نیست؛ تنها کافی است که 

 يداند که حوزهبدین ترتیب هر مراجع می. کنندپروانه و مراجعانی برسد که به وي مراجعه می يشوراي مرکزي به اطالع دریافت کننده
تر از آن شناسی وسیعدرمانگر نیست و اینکه مداخالت روانداند که الزاما روانشناس میشناس مربوط چیست و هر روانصالحیت روان

      درمانی به نوعی جفا بر شناسی به روانروانمداخالت در واقع محدود کردن . درمانی محدود شودروان است که صرفا به
  . هاي آن استشناسی و توانمنديروان

اي، حرفه اشتغال يپروانههاي فرایند صدور چالش پرداختن بهرسد شناسان، به نظر میعمل روان يهاي حوزهتفاوتفارغ از 
در روال عادي و براي . حائز اهمیت استمیزان آگاهی اعضاي سازمان از این فرایند ها و رفت از این چالشراهکارهاي برون

دکتري  ينامه و شاغالن به تحصیل در دورهنآموختگان کارشناسی ارشد بعد از دفاع از پایاافرادي که کارشناسی مرتبط دارند، دانش
 يخود را آغاز کنند و بعد از تکمیل مدارك و رسیدن نوبت، در مصاحبهتوانند کارورزي میجامع، تخصصی بعد از گذراندن امتحان 

  .شونداي میي اشتغال حرفهکنند و بعد از موفقیت در این مصاحبه، موفق به اخذ پروانهیکمیسیون تخصصی شرکت م
کم بوده و در  ،سرعت پیشبرد اموری اي داشته است ولشوراي مرکزي سازمان در دوره سوم تمرکز ویژه در خصوص کارورزي،

بیشتر از آنکه سودمندي احتمالی تمرکز سازمان بر کارورزي خودش را نشان داده باشد،  و در کوتاه مدت حال حاضر
تا مدتی قبل کارورزي در مراکز . باشدها و مشکالت خود را عیان کرده است که نیازمند تامل هرچه بیشتر میمتاسفانه چالش

فکر خوبی مطرح شد و اینکه در این دوره . تحت یک استاد ناظر صورت گرفته باشدآنکه گرفت بیتایید سازمان انجام میمورد 
مسایلی از هنوز رفت و این فکر با سرعتی خسته کننده در سازمان پیش می عملی شدن در حالی که.کارورزي سوپروایزر محور باشد

 استنادکه غیرقابل  اينامهنویس آیینهاي پیشنشده بود متاسفانه افرادي در حرفه، بر اساس نسخهي مالی آن مشخص آن، به ویژه جنبه
اي که اینچنین بود که لزوم تعیین هزینه به گونه. ی از کارورزان اخذ نمودندهایی غیرمنطقورز کردند و هزینهجذب کاربود، شروع به 

که البته ممکن است افرادي در  هایی تعیین و اعالم شدهزینه. کارورزان در سراسر کشور امکان پرداخت داشته باشند مطرح شد يهمه
به اعضاي سازمان  نیز بخشی از مشکالتواقعیت این است که . مبالغ و یا در شیوه اجرایی نمودن آن نقدها و یا نظراتی داشته باشند

به نظر ، با وجود اعالم در سایت سازمان،به عنوان مثال. گرددبر میتوسط آنها ها ها و مصوبهنامهندقیق آیی يو عدم مطالعه
فارغ  93جدید کارورزي صرفا شامل افرادي هست که بعد از بهمن  ينامههنوز خیلی از افراد اطالع ندارند که آیینرسد می

هم فرایند و محتواي  این امر است که چگونه کارورزي پیش برود که روي سازماندر هر صورت چالش جدي پیش. اندالتحصیل شده
ها در توان پرداخت کارورزان باشد و هم اینکه امکان به معناي واقعی انجام شود، هم هزینه trainingهم  قابل قبولی داشته باشد،

هاي شوراي با تامل رودل برسد؛ امري که امید میهاي غیرقانونی به حداقبرخوردهاي غیراخالقی برخی از اعضاي حرفه در دریافت هزینه
  . به خوبی مدیریت شود هاي مسوالن اجرایی سازمانمرکزي و جدیت
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شود و چرا به صرف مدرك شناسی مثل سازمان نظام پزشکی عمل نمیکنند که چرا در سازمان نظام روانبرخی از افراد مطرح می
گونه انجام ها همانشناسی در دانشگاهاگر آموزش روان هاي تخصصی چیست؟کمیسیونضرورت مصاحبه توسط شود و کفایت نمی

هاي تخصصی وجود گیرد، شاید ضرورتی براي مصاحبه توسط کمیسیونهاي علوم پزشکی انجام میشد که آموزش پزشکی در دانشگاهمی
در  هادانشگاه ها، آموزش آکادمیکهاي برخی از دانشگاهگرایشي ما وقوف داریم که به جز در برخی از اما متاسفانه تقریبا همه. نداشت

ها نقشی تواند به صورت غیرمستقیم در روند آموزش دانشگاهاگرچه سازمان نظام می. اي منجر شودسطحی نیست که به صالحیت حرفه
سازمان  يکه تاثیر مستقیم و تعیین کنندهایفا کند؛ امري که همیشه مطرح بوده و تاکنون عمال شروع نشده است، ولی واقعیت این است 

ي خبرنامه زمستان و قبال نیز در بحث ویژهشود اما سئوالی که مطرح می. ها عمال مقدور نیستشناسی در دانشگاهنظام بر آموزش روان
شده بود به همراه دیگر نقدها مطرح » از انتظار ها تا واقعیت: سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در دوره سوم«انجمن تحت عنوان  93

 هاي تخصصی سازمان از روایی و پایایی الزم برخوردار است؟آیا در حال حاضر فرایند مصاحبه در کمیسیوناست که این 
اي به ي مصاحبه از کمیسیونی به کمیسیون دیگر و حتی در یک کمیسیون از جلسهمتاسفانه جواب تقریبا منفی است و گاهینحوه

-رفت از این مشکل وافزایش روایی و پایایی فرایند ارزیابی متقاضی پروانهبراي برون. دهدمی هایی را نشاني دیگر تفاوتجلسه
با و  استهاي تخصصی در کمیسیونساختار یافته  مصاحبه انجامراه حل اول  :اي دو راه حل متصور استاشتغال حرفه ي

هاي محدودي بر جنبهتوجه به مدت زمان کم حضور فرد در جلسه مصاحبه و عدم روایی محتوایی کافی مصاحبه، بهتر است کمیسیون 
آزمون برگزاري یک آزمون جامع و به عبارتی دیگر، انجام ارزیابی کافی دانش و مهارت متقاضیان پروانهبراي و  ،)راه حل اول(کند تمرکز

در دستور کار شوراي مرکزي قرار گرفته است و خوشبختانه آزمونی که  ؛)راه حل دوم(رسدضروري به نظر میکامال  بورد تخصصی
هاي اعتبار پروانه و نیزبر صحت کار  در صورت اجراي بهینه، اید ولیاگرچه ممکن است چالش جدیدي را براي متقاضیان پروانه ایجاد نم

  .اي صادر شده خواهد افزودحرفه
  
  شناسانچالش تامین نیازهاي مالی رواناي و رعایت اخالق حرفهالزحمه مشاوره، حق

        ي دهید؟ آیا حرفهپرسد چه پاسخ میشناسی را میي روانانتخاب رشته است و وضعیت درآمد حرفه يبه فردي که در مرحله
اي مناسب شناسی و مشاوره به مراجعان، حرفهخدمات روان يیعنی دایر کردن یک دفتر یا مرکز و ارایه ،شناسی با روال مرسوم آنروان

کنند، از اي را در مسایل مالی رعایت میمراکزي که اخالق حرفه مبنی براینکه متاسفانه شواهدي وجود داردبراي تامین مالی است؟ 
وضعیت مالی خوبی ندارند و مل کنند، منصفانه ع در عین حال در پرداخت به همکارانکنند و هاي مصوب سازمان نظام تبعیت میتعرفه

آرزویی دلکش است که به اعضاي جوان حرفه نشان داده شود که با . شونداي بسا مجبور به تعطیل کردن دفتر یا مرکز خودشان می
جوییم متاسفانه کمتر قادر به توان به صورتی سالم و با افتخار درآمدي مناسب داشت؛ آرزویی که هرچه بیشتر میشناسی هم میروان

هاي مصوب شوراي مرکزي سازمان بخشی از مساله به تعرفهاگرچه عوامل زیادي در این خصوص موثر است، شاید . نشان دادن آن هستیم
شناسان، سنگینی موازنه بین حقوق مراجعان و حقوق روانتعیین تعرفه و ایجاد رسد شوراي مرکزي در به نظر می. گرددبرمی

شناسی راهی براي ایجاد موازنه بین حقوق شاید تحقق بیمه خدمات روان. اش به نفع حقوق مراجعان بوده استصمیمت
 . شناسان باشدمراجعان و حقوق روان

  
  شناسی چیست؟ي رواننقش هر کدام از ما در ارتقاي حرفه

سونگري، دفاع از حریم آن، دوري از یک ز خود دیدن وا ، حرفه را بخشیصالحیت هايبه ویژه رعایت مرز ايرعایت اصول اخالق حرفه
. هاي ما براي حرفه خواهد بودسودمنديکارانه و در عین حال حفظ تفکر نقادانه از جمله و اقدامات سیاسی خواهی، تمامیتخودخواهی

  . ي ماستي همههآن وظیف و کارآمدي هاست و حفظ سالمتاي بسیار سودمند براي انسانشناسی، حرفهي روانحرفه
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  بنديجمع
مبهوت شناسی کشور آن را به مثابه یک محرك ي روانکه جامعه بود» ویرایش دوم کتاب ارزشی نسبی خدمات«بر ي حاضرنوشتهتاکید

        عدم حمایت بیمه از خدمات شناسی کشور در مورد ي روانجامعهي ارزیابی اولیهبندي، در یک جمع. تجربه کرده استکننده 
شناسان نادیده گرفته شده است ولی ؛ یعنی اینکه حقی از رواناست ولی فاجعه نیستتلخ بسیار چنین اتفاقیاین است که ، شناسانروان

شناسان کشور با رواناز منظر نگارنده، در رابطه با ارزیابی ثانویه، . شودهایی سلب نمیشناسان با چنین مصوبهصالحیت و کفایت روان
، امید دارندیازدهم به تدبیر دولت  همچنان کهاین يکه دارندو نیز به واسطه ايقانونی و رسانه انسانی، سازمانی، هايتوجه به ظرفیت

شناسی را به عنوان حق توان حمایت بیمه از خدمات روانها، میي تالشدانند و بر این باورند که البته در سایهاوضاع را قابل مدیریت می
ناپذیري با موضوع حساس مرزهاي صالحیت که به صورت اجتناب همچنین در این نوشته،. محقق نمودآنهامراجعان  وشناسان مسلم روان

هاي کمیسیونروایی کارورزي، آزمون بورد تخصصی و شناسی و مشاوره گره خورده، مطرح و مسایلی نظیر خدمات روان يي بیمهمساله
  .ه استخاطر نشان شدشناسان اعتباربخشی روانتخصصی، به عنوان مسایل مرتبط با فرایند 

*** 
  شناسی بالینیدرس رفتار درمانی در سطح کارشناسی ارشد روان اولیه هايسرفصل: 1نوشت پی

هاي مورد نیاز ، در خصوص سرفصل»زمینه، دورنما، مسایل: رفتاردرمانی«استاد ارجمند، جناب آقاي دکتر حبیب اهللا قاسم زاده در کتاب 
اند که در واقع یک نوشته موارد زیر را، که در دهه پنجاه مورد توجه بودشناسی بالینیرفتاردرمانی در سطح کارشناسی ارشد رواندرس 

  : )هایی را داشته استها تعدیلالبته االن با توجه به بالندگی رشته این سرفصل(رود سند تاریخی هم به شمار می
  ). محدوده -5تحقیقات و  -4ها، نظریه -3تعاریف و اصطالحات،  -2تاریخچه،  -1( مقدمات و کلیات: رفتار درمانی -الف
  ). درمان اجتنابی -4درمان از طریق بازتاب شرطی،  -3حساسیت زدایی منظم، -2انعکاس شرطی،  -1(شرطی سازي کالسیک  -ب
هاي مختلف به شکل انفرادي و گروهی در کودکان و کاربرد تکنیک -2مفاهیم اساسی و اصول آن،  -1(شرطی سازي کنشگر -ج

  ). بزرگساالن
  ). درمانیکاربرد نتایج تحقیقات در روان -2تحقیقات بندورا و همکاران،  -I)(1(یادگیري اجتماعی  -د
غییر رفتار در ت -4تحقیقات گروه سلیگمن و همکاران،  - locus of control ،3مفهوم  -2نظریه راتر،  -II)(1(یادگیري اجتماعی  -ه

  . و همکاران Tharpمحیط طبیعی، دیدگاه 
  . مشاوره رفتاري -و
  . رفتار درمانی و مسایل اجتماعی -ز
  . self-controlبیوفیدبک و  -ح
هایی را انتخاب کنند و در باره آن مقاله بنویسند و شد دانشجویان موضوعدر این قسمت سعی می(مسایل مورد بحث در رفتاردرمانی  -ط
ارزیابی رفتاري بیمار  -2شناختی بین شرطی سازي کالسیک و شرطی سازي کنشگر، هاي نظري و روشتفاوت -1) (کالس ارایه دهند در

رفتار  -5افسردگی و یادگیري،  -4شناسی روانی و یادگیري، آسیب -3، )روانی بر طبق یک مدل عینی، قابل سنجش و قابل توصیف
) آزمایشگاهی(مبانی تجربی  -9رفتار درمانی اختالالت جنسی،  -8رفتار درمانی فوبیا،  -7افسردگی،  رفتار درمانی -6درمانی وسواس، 

شناسی یادگیري، در تاریخ روان» تقویت«بررسی چگونگی رشد و تکامل مفهوم  -11تبیین پدیدآیی و تکامل زبان،  -10رفتار درمانی، 
 -15اثر کردن منظم، روش بی -14، )گیري یا الگوگیريسرمشق(سازي مدل -13مانی، درهاي روانتفاوت رفتار درمانی با سایر روش -12

self-control  ،بررسی اصطالحات و مفاهیم  -17اند، بررسی عوامل اجتماعی که در پیدایش رفتار درمانی سهم داشته -16در کودکان
  .آینده رفتار درمانی -18در رفتار درمانی، 

. هاي مناسبی را براي تغییر رفتار وي به کار گیردانشجو موظف بود بیماري را انتخاب نماید و تکنیک یا تکنیکضمنا در این برنامه هر د
  .شودگیرد و طی جلسات اختصاصی، مشکالت بررسی میاین کار با نظارت پیوسته استاد صورت می

 
 بازگشت به صفحه اول
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  perfectionismهاي رایج براي نگاهی به معادل گزینی  - 7- 1

  دکتر حسن حمیدپور
  

حتی . آشنایی دارند perfectionismشناسی هستند به احتمال زیاد با کلمه اندرکار درمان، آموزش و پرورش در روانکسانی که دست
از افراد با این مؤلفه بسیار اند یا در درمان برخی باره داوري کرده اي در ایننامههایی در این زمینه نوشته باشند یا پایانممکن است مقاله

  .مهم روبه رو شده اند
شود که مرز بین مشکل از آنجا ناشی می. هایی استفاده کردشناسی باید از معادلگزینی این پدیده در رواندر هر صورت براي معادل   

perfectionism  سالم وperfectionism خیص داد که افراد به نوعی توان تشناسالم کجاست؟ از کجا و با چه معیارهایی می
perfectionism  کارآمد، انطباقی و سازگار دارند و با چه ضوابطی باید به این مسئله پرداخت که گرفتارperfectionism  ،ناکارامد

  ستیز و ناسازگار شده اند؟انطباق
  :دارند مثل perfectionismکند زیرا برخی افراد باورهاي خاصی درباره در درمان، این مشکل نمود بیشتري پیدا می   

Perfectionism به رشد انسان کمک می کند.  
Perfectionism یابی می شودباعث انگیزه.  

  .ترنددر زندگی موفق perfectionismافراد 
  .کار درست پیش نمی رود perfectionismبدون 

Perfectionism ي به سوي کمال استگیرنوعی رشد و سمت.  
  .نگاه کنند Perfectionismاندازي مثبت به شود که افراد از چشماین باورها باعث می

کنند کار بسیار سخت و دشوار است و ممکن است چالش شناختی و نگاه می perfectionismانداز به تا زمانی که افراد از این چشم   
  .گشا شودرفتاري نتواند گره

گیري فرد از این پدیده شود و به عبارتی باعث      معادل فارسی انتخاب کرد تا باعث فاصله perfectionismبراي  اگر بتوان   
  .تر عمل کردواره محکم، تزلزل ناپذیر و انعطاف ناپذیر، راحتزدایی گردد شاید بتوان در چالش با این شناختآشنایی
  :کار گرفته شده است عبارتند ازهایی که تا به حال براي این اصطالح به معادل
 گراییکمال -1
 نماییکمال -2
 )منفی، ناکارامد، ناسالم، ناسازگار( گرایی بیمارگونه کمال -3
 تمامیت خواهی -4
 نقص گراییبی -5
 خواهیکمال -6
 جویی  کمال -7
 کمالآیین -8
 طلبیفلسفه کمال -9

  .ها آمده استاین معادل perfectionismدر برابر ) ، غلی محمد حق شناس، نشر فرهنگ معاصر1383جلد دوم، ( در فرهنگ هزاره 
  گراییکمال

 یادداشت ها-7
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    پرستیکمال
    وسواس

 :ها آمده استاین معادل perfectionismدر برابر ) ، محمد رضا باطنی، نشر فرهنگ معاصر1385تک جلدي، ( در فرهنگ معاصر 
  گراییکمال
  وسواس

  :ها آمده استاین معادل perfectionismدر برابر ) ، سلیمان حیم، نشر فرهنگ معاصر1388تک جلدي، ( در فرهنگ معاصر 
  گراییکمال
  وسواس

  :ها آمده استاین معادل perfectionismدر برابر ) ، محمد رضا باطنی ، نشر فرهنگ معاصر1387پویا ، ( در فرهنگ معاصر 
  گراییکمال
  وسواس

  :ها آمده استاین معادل perfectionismدر برابر ) ،1387تک جلدي ، ( در فرهنگ نشر نو 
  وسواس
  طلبکمال
  پرستکمال
  جوکمال

  :ها آمده استاین معادل perfectionismدر برابر ) ، نشر مرکز1384ویرایش دوم، داریوش آشوري، ( در فرهنگ علوم انسانی 
  طلبیکمال
  باوريکمال

آفرین زا و مشکلشود منظور جنبه آسیبگفته می perfectionismشناسی بالینی هر زمان بحث از نکته مهم این است که در روان   
گرایی جویی و کمالبار معنایی کمال. تر بازنمایی کندبنابراین باید معادل را برگزید که بتواند این حوزه معنایی را درست. این پدیده است

جویی جو و کمالبه عنوان مثال در برخی از آثار شهید مطهري درباره کمال. کنداي است که معناي مثبتی برابر ذهن متبادر میگونهبه 
  : آمده است

به آن خواهد  -دیر یا زود -کند، روزيجوي  خود آن را جستجو میقرار کمالآن غایت و کمال که انسان به حکم فطرت بی: جويکمال
  .رسید
  )5915، ص 6به نقل از فرهنگ بزرگ سخن، جلد. ( جویی بوده است که بشر را به پیش رانده استاحساس فطري کمال: جوییمالک

  .کنندنیز مسئله پیدا می perfectionismهاي ذکر شده این است که در برابر مشکل دیگر معادل
دهد زدگی در آثار جالل آل احمد معناي تحقیري  میپسوند. کرد زدگی را انتخاب، معادل کمالperfectionismتوان در برابر می   

سازي ید طوالیی دارد البته پسوند زدگی در واژه. را منتقل کند perfectionismشاید این معادل بتواند بار معنایی . زدگیمثل غرب
زدگی، ذوقمثل هیجان زدگیهیجانزدگی، زدگی، زنبورزدگی، عقربزدگی، گرمازدگی، سرمازدگی، جو  

  .پذیري را برگزیدزدگی، معادل نقصنیز به سیاق کمال perfectionismشاید بتوان در برابر 
  
  

 بازگشت به صفحه اول
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  نکه سختی کار بگیریمآکار ما سخت است بدون  -  2-7
 

  دکتر راضیه نصیرزاده، روانشناس بالینی
  
می  شده، بهتر کمی حالشان کنند، احساس انکه محض به معموال و  گیرندنمی شناسرواندمها وقتی حالشان خوب است سراغی از آ 

   .  ها باشدادم درد و رنج ترینمشکالت، و عمیق ترین بغرنج ها،قصه ترینتلخ شنونده و همنشین شناس بایدروان بنابراین  !روند
کاربلد خود را در آن ها آدم مههاي که  درمانی آسان نیست اما ظاهرا آسان جلوه می کند؛ به گونهکردن و روانشنیدن، فهمیدن، همدلی 

،گذرم به شما کردمخودم همه را درمان می ی کهمن "گویدنمیکشد و نمیه آ دیگري متخصص مراجع هیچ . ندنداصاحب تخصص میو 
  !"افتاد

 براي دارند، نیاز بیشتري درمان و جلسات به چقدر که بفهمانیم انها به انکه براي ما تالش و کنندنمی گوش حرف معموال مراجعان ما،   
  از مسیر غلط و تکراري گذشته دست برداشته و آگاهانه و با خواست خود، مسیر بهتري را برگزیند، ناکام  بشنوند، را مانحرفهاي انکه
  . ماندمی
دانند تا چه حد دنیاي ما با افرادي پر شده که نمی. شناس نه تنها افتخار نیست، که ننگ استبه روانهنوز که هنوز است مراجعه    

ها درمانی را ندارند، براي آنکنند نیز انتظار فرآیند طوالنی روانافرادي که به ما مراجعه می! هاي تخصصیبیمارند و نیازمند دریافت کمک
ها انتظار چوب جادو و معجزه یک روز به وجود نیامده که قرار باشد یک روزه از بین برود، آن ها طیقابل درك نیست که مشکالت آن

-کنند، اما متاسفانه ما روانآساي دارو امیدوار مینویسند و بیمار را به قدرت معجزهها نسخه میدارند؛ پزشکان این جادو را دارند، آن
  !شناسان جادو بلد نیستیم

این حرفه را  انتخاب کرده و ادامه  زادانه و با خواست خودآ ،هانهآگا .ایمشده تربیت سخت هايموقعیت این اما براي است سخت ما کار   
  .شودگیریم،  دلمان  براي کمی حرف زدن و همدلی تنگ میاما وقتی از هر سو آماج حمله و خشم و تهمت قرار می . دهیممی

ü  در  شود، وارد ایمن فضاي این به دیگر نفر یک حتی دهیم اجازه انکه بدون بسته درهاي پشت  دقیقه از وقت ما 45حداقل 
هزار  40گر کارشناسی ارشد و هزار تومان براي یک درمان 30جدید قرار است  تعرفه طبق گیرد که می قرار مراجعی اختیار

 مثل شهري در اما نشود رعایت ها نرخ این تهران مثل بزرگی شهرهاي در شاید -  گر دکتر بپردازدتومان براي یک درمان
مبلغی که گرچه سختی کار در ان لحاظ نشده، اما  -کنیمشیراز، حتی با دریافت مبلغ اندکی بیشتر از این اخطار دریافت می

وانی که یک ر امنیت و طوالنی از مدت انکه شود حالهاي تلویزیونی نیز در مورد کمر شکن بودن آن صحبت میحتی در سریال
  .شود، سخنی گفته نمیروان درمانگر به مراجعش میدهد

ü با  توجه شده استمدرك تحصیلی و هیات علمی بودن  ،زندگی در شهرهاي بزرگ و کوچک به  هاي سازمان نظام در  تعرفه
درمانی نشناسی صالحیت بیشتري در  روانظاماز نظر سازمانها هنوز عزیزان هیات علمی دانشگاه ،وجود اعتراض هاي مکرر

که هنوز ضمن این.  درمانیکه  عمده وقت اکثر اعضاي هیات علمی به آموزش و پژوهش اختصاص دارد تا رواندارند، حال آن
هاي درمانگر درمانی، موقعیت شهري و سایر صالحیتهاي اعالم شده به امکانات محیط روانمشخص نیست چرا در تعرفه

  . شودتوجهی نمی
ü گیري باال برد و آب هم از آب تکان هاي خود را به میزان قابل توجه و چشمتعرفه 94نظام پزشکی در سال  در حالی که سازمان

ها نمایند، سازمان نظام با افزایش ناچیزي که هر سال براي تعرفهها نیز پرداخت بخشی از این هزینه را  تقبل میبیمه. نخورد
داند که اعضایش قرار است با درآمدي که دارند، زندگی کنند و می نظام ماناندیشد؟ آیا سازکند، به چه چیز میاعمال می
هایی مثل اجاره، ها، میزان تورم و هزینهگیري در مورد تعرفهشان را بپردازند،  آیا هنگام تصمیمزندگی خود و خانواده هزینه

  شود؟  دست درنظر گرفته میشارژ ساختمان، حقوق منشی، عوارض شهرداري، مالیات و موارد دیگري از این 
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ü مندي است و به دلیل قدیمی بودن و نیز نفوذ در ساختار سیاسی کشور، سازمان قدرت پزشکی نظام شک نیست که سازمان
جانبه از اعضاي خود و البته به کرسی نشاندن حرف خود تا حد تعطیل کردن یک برنامه طنز همواره آماده حمایت همه

! شناسی نداریم اما به هر حال اندکی حمایت که حقمان استد که ما چنین انتظاري از سازمان نظام رواندانو خدا می. پرطرفدار
به عنوان مثال اتفاقی که چند هفته گذشته براي مرکز ما افتاد و شهرداري منطقه به بهانه تجاري نبودن ساختمان مرکز اقدام 

اس و تشري که به شهرداري منطقه زد، توانست در عرض چند به پلمپ نمودن آن کرد، سازمان نظام پزشکی طی یک تم
-هاي ما براي تماس با نماینده نظام در شهر بیساعت مطب چند پزشک آن ساختمان را فک پلمپ نماید، در حالی که تالش

ه خود سازمان نظام اي دریافت کنیم در حالی کشناسی در تهران توانستیم نامهنتیجه ماند، و پس از تماس با سازمان نظام روان
و تنها پس از سر و صدا و آشنا پیدا کردن و وکیل پیدا  1مطمئن نبود که این نامه بتواند راهگشاي حل مشکل ما در شیراز باشد

 .  کردن، توانستیم مرکز را به صورت موقت فک پلمپ نماییم
ü ها را ندارند،  را به ما ارجاع حوصله کار کردن با آنترین مراجعان خود که وقت و پزشکان محترم معموال سختدر حالی که روان

. گذارند کارمان را بکنیمدانم چرا نمیدرمانی هستند، نمیشناسان در رواندهند و با این کار به نوعی معترف به توانایی روانمی
- زمان نظام پزشکی قیم ما روانپزشکان است، ظاهرا تا  سادرمانی رواناین روزها صحبت از تصویب دوره یکساله فلوشیپ روان

 . شناسان نشود، دست بردار نیست
ü شناسی دارنداست که اساتید حوزه دین و فرهنگ نسبت به روانکنیم، نگاه نادرستییکی دیگر از فشارهایی که تحمل می .

کنند تا حدي که علیه آن میگیري درمانی را بشناسند، اقدام به موضعشناسی و روانکه روانمتاسفانه این بزرگواران بدون آن
 .دارندشناس را  نادرست خوانده و افراد را از ان بر حذر میحتی مراجعه به روان

ü اي از شک نیست بخش عمده. شود، به خاطر خودمان استرسد بخشی از فشارهایی که بر ما وارد میو اما در نهایت به نظر می
اند، در حالی که از صالحیت شناس خطاب شدهو رفتار افرادي بوده که روان شناسی به خاطر برخوردنگرش منفی نسبت به روان

 شناسی بهها و سازمان نظام روانکاش  اساتید و همکاران ما به ویژه مسئوالن انجمن. اندالزم براي این رشته برخوردار نبوده
 چه سال هر که کاش حواسشان بود. داشتنددادند و برآن نظارت بیشتري اهمیت بیشتري می  شناسانروان اموزش کیفیت
کاش . شوندفارغ التحصیل می به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی انشناسرو عنوان به اموزشی کیفیت چه با و افراد تعداد

در بسیاري از مراکز دانشگاهی به طور مستقیم و غیر مستقیم به استاد در مورد انکه  اهمیتی داشت دانستن این موضوع که 
. شودنباید در درسی مردود شود، تذکر داده می دانشجویی هیچ و باشد  20تا  17خاص مثال در یک دامنه نمره دانشجویان باید 

ها تایید شده است،  اعمال که نظارتش را تنها براي افراد صاحب پروانه که بالخره صالحیت آنکاش سازمان نظام به جاي آن
- که بدون داشتن حتی مدرك کارشناسی روان اخطار بفرستد، نیم نگاهی نیز به تخلفات کسانی اي برایشاننماید و به هر بهانه

 و جمعه نماز ، ستادمساجدها، مختلف همچون درمانگاه نقاط در )شناسو یا حتی دکتر روان(شناس روان عنوان شناسی، تحت
درمانی و بدبین کردن افراد افراد و روان مشاوره  امر و به اند هاي سیار تاسیس کردهمذهبی،  مرکز مشاوره اماکن مقدس و
ها از سوي سازمان نظام تایید شناسانی که صالحیت آنکاش این نظارت شامل روان.  شناسی،  مشغولند، داشتنسبت به روان

 . شناسی چیستنشده است،  نیز بود تا الاقل ما بدانیم که فایده دریافت پروانه نظام روان
گیریم، وضعیت معیشتی ما کهدر حد بخور و نمیر است و ناچاریم به تنهایی با فشارهاي مختلف خت است، سختی کار که نمیکار ما س   

  . کنیم، حداقل کاش کسی غیر از خودمان بود که برایش حرف بزنیم و دلخوش به همدلیش باشیماز هر سو دست و پنجه نرم 
  

 اولبازگشت به صفحه 
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  شده در دوره دکترااي فراموشمرحله: فرصت مطالعاتی -  7- 3
 

 ztaherifar@gmail.comفرزهرا طاهري    
  دانشجوي دکتراي روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

   کواري، سیدنیدانشجوي فرصت مطالعاتی،مرکز سالمت هیجانی، دانشگاه مک
  دانشجویی انجمن روان شناسی ایرانو رییس پیشین شوراي اجرایی شاخه 

  
  "هاي آهنی داري یا نه؟کفش"

کنند و با گفتن این جمله به نفر جدیدي که وارد فرایند کار این جمله تکراري تمام دانشجوهایی است که براي فرصت مطالعاتی اقدام می
ر روز بیشتر از روز قبل، واقعیت این جمله را حس کنید ولی در روند کار هاول از شنیدن این جمله تعجب می. گویندشده خوشامد می

  .خواهید کرد
پارسال فروردین ماه که شروع به . اي براي نوشتن این مطلب شدهاي من براي رسیدن به دوره فرصت مطالعاتی دکترا، بهانهتالش

سال تمام ادامه پیدا کند و در فروردین یک هایمکردم که دوندگیکردم، فکر نمیهاي اول براي رفتن به فرصت مطالعاتی میبرداشتن گام
ها باید در جایی هاي مختلفی بدست آورم و به نظرم رسید که این تجربهسال تالش، باعث شد که تجربهاین یک. به نتیجه برسد 1394

در  بخش : بخش تقسیم کنمچهار  من ترجیح دادم این مطلب را به. براي روانشناسان کشور بخصوص دانشجویان دکترا انعکاس داده شود
هاي آن را در ایران توضیح کنم؛ در بخش دومگاماول به طور مختصر درباره معناي فرصت مطالعاتی و ماهیت آن در ایران صحبت می

کند؛ و بخش نهایی به حضور بسیار کمرنگ دانشجویان رو و ضرورت گذراندن این دوره را بررسی میهاي پیشدهم؛ بخش سوم فرصتمی
هاي عمومی جامعه استرالیا خواهم خیلی کوتاه، به سوگیريدر انتها می. کتراي روانشناسی در گذراندن این دوره اشاره خواهد کردد

  . نسبت به ایران و مسلمانان بپردازم
  

  فرصت مطالعاتی در ایران -بخش اول
تر کردن دانش خود در زمینه مطالعاتی اتید براي غنیاي است که دانشجویان دکترا یا اسدوره visiting scholarفرصت مطالعاتی یا 

ها استفاده از وسایل آزمایشگاهی که در ایران وجود ندارد، از دانشگاهی در خاص و به قصد انجام پژوهش مشترك، و در بعضی از رشته
  . گیرندماه یا بیشتر پذیرش می 6خارج از کشور براي مدت 

رصت براي دانشجویان وزارت بهداشت حداقل در رشته روانشناسی بالینی در حال حاضر وجود این ف(در حال حاضر، در وزارت علوم 
اي وجود دارد تحت عنوان فرصت مطالعاتی، که با کمک نماینده فرصت مطالعاتی در هر هاي مختلف گزینهبراي دانشجویان رشته) ندارد

لوم موظف است در طی دوره فرصت مطالعاتی،دانشجویان دکترا رابه مدت نامه، وزارت عبر طبق آیین. شوددانشگاه مراحل آن پیگیري می
شود ولی براي ماه پرداخت می 6حمایت مالی براي دانشجویان بورسیه به طور کامل است یعنی کل هزینه .ماه از نظر مالی حمایت کند 6

ه و هر شهر از پیش محاسبه شده است و بر مبناي آن هزینه هر دانشگا. گرددها پرداخت میدانشجوي دکتراي غیربورسیه نیمی از هزینه
هاي هر مکان مطابقت دارد و حتی کمی از نیاز مالی این نکته قابل توجه است که هزینه محاسبه شده، کامالً با هزینه. شودعمل می

کواري در براي هر ماه در دانشگاه مکاي که وزارت علوم اي که در اینجا انجام دادم، هزینهبه طور مثال، با بررسی. دانشجو بیشتر است
روي . ها کامالً منصفانه استبنابراین، محاسبه هزینه. گرفتاي بود که به دانشجویان بورسیه دانشگاه تعلق مینظر گرفته بود، معادل هزینه

هر کس فرایند اداري کل !!!! شدکنم چون این قسمت شاید تنها بخش منصفانه کل فرایند فرصت مطالعاتی در ایران بااین نکته تاکید می
  . کار را طی کرده باشد، معناي حرف من را با عمق وجودش لمس کرده است

عالوه . ذکر این نکته اهمیت دارد که گذراندن این دوره گزینشی نیست و همه دانشجویان دکترا حق برابر براي گذراندن این دوره را دارند
کردم که ممکن است برخورد جنسیتی وجود داشته باشد و به من در ابتدا تصور می. د نداردبراین، به هیچ عنوان برخورد جنسیتی وجو

mailto:ztaherifar@gmail.com
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اي کنندههاي اقدامهر چند به طور کلی تعداد خانم. اي وجود نداردزنان امکان کمتري براي خروج از کشور بدهند ولی واقعاً چنین مساله
هاي خودم در سازمان امور ارهاي رسمی دسترسی ندارم و صرفاً بر اساس دیدهمن به آم(دیدم از آقایان کمتر بود که من هر بار می

  ).امدانشجویان قضاوت کرده
  

  هاي فرصت مطالعاتیگام -بخش دوم
عالوه بر این، . نامه دکترا یا کار پژوهشی موردنظر و روزمه خود را انگلیسی کنیدکار این است که خالصه پروپوزال پایان مرحله اول

کنید و در هم دارید که خالصه کوتاهی از نکات قابل توجه رزومه خود را در آن ذکر می) cover letter(به یک نامه معرفی احتیاج 
  . کنیدانتهاي نامه معرفی، به عالقمندي خود براي آمدن به مرکز یا آزمایشگاه آن استاد خاص اشاره می

گیرند انشجویان در این مرحله فقط مطرح بودن استاد و دانشگاه را در نظر نمیپیدا کردن استاد موردنظر است که بعضی از د مرحله دوم
چون دانشجویان غیربورسیه باید نصف هزینه بلیط و . دهندهاي شهر مورد نظر و هزینه بلیط را نیز مبناي انتخاب قرار میبلکه هزینه

  . عضی از دانشجویان زیاد باشدها ممکن است براي بنصف هزینه زندگی خود را تقبل کنند و این هزینه
نامه یا کار البته در واقع، مرحله اول و دوم در هم گره خورده است یعنی شاید فردي بخواهد با استادي خاص کار کند و بنابراین، پایان

  . هاي پژوهشی آن استاد خاص باشدپژوهشی مشترك خود را طوري بنویسد که بر مبناي عالقمندي
به طور مثال، این کار در گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، صرفاً با . نامه دکترا استموافقت استاد راهنماي پایانگرفتن مرحله سوم 

هاي مختلف در ها و رشتههاي مختلفی که با دانشجویان دانشگاهولی در طی مالقات. پذیر استیک نامه موافقت استاد راهنما انجام
داشتم، متوجه شدم در بعضی ) دي انجام کارهاي دانشجویان فرصت مطالعاتی و دانشجویان بورسیه و غیرهمتص(سازمان امور دانشجویان 

نامه دکترا الزم است از امکانات یک تر است و باید حتماً گروه به این نتیجه برسند که این فرد براي کار پایانها فرایند کار سختدانشگاه
  . ها به این سادگی نباشدن، این مرحله شاید در بعضی دانشگاهبنابرای. دانشگاه خارجی استفاده کند

مدرك زبان داخلی مثل ام اس آر تی و تولیمو هم قبول . یکی از مدارك پرونده شما، مدرك زبان است. نمره زبان است مرحله چهارم
ین نظر اهمیت دارد که معموالً در موقع شروع این مساله از ا. است که مانند زمان ورود به دکترا باید حد نمره تعیین شده را کسب کنید

سال از شروع دکترا گذشته، مدرك زبان ارائه شده براي دکترا یا باطل شده است یا نزدیک به  2پرونده فرصت مطالعاتی، چون حدود 
ثل تافل یا آیتلس براي هاي مختلف پرس و جو کردم، نیازي نیست که مدرکی متا جایی که من از دانشجویان فرصت دانشگاه(انقضا است 

  ).المللی دچار مشکل نخواهید شددانشگاه خارجی ارائه کنید و براي گرفتن ویزا هم بدون مدرك زبان بین
معموالً هر دانشگاهی یک نماینده فرصت مطالعاتی دارد که زیر نظر . شروع پرونده فرصت مطالعاتی در دانشگاه خودتان استمرحله پنجم

دهد یا اینکه از پیش بر روي سایت کند که آن شخص کل فرایند کار را براي شما توضیح میشگاه فعالیت میمعاونت دانشجویی دان
هاي مکرر کارمندان شود و نهایتاً بعد از شنیدن توهینفرایند کار از دانشکده خودتان شروع می. دانشگاه مراحل کار قرار داده شده است

، پرونده )خودتان را براي هر نوع رفتاري در سطح دانشگاه و سازمان امور دانشجویان آماده کنید(حد هاي بیدانشگاهی و تحمل بداخالقی
دهد و پرونده را براي سازمان امور دانشجویان ارسال رسد که کار نهایی را روي آن انجام میتکمیل شده به نماینده فرصت مطالعاتی می

  . کندمی
  .شود و تا آمدن ویزا کاري با آنها نخواهید داشتدانشجویان ثبت میپرونده شما در سازمان امور مرحله ششم
ها شود و در بعضی از کشورها و دانشگاهدر بعضی از کشورها ویزا از طرف دانشگاه داده می. گرفتن ویزا از کشور مقصد استمرحله هفتم

. کندکند و فرایند کار را تسریع میبه صورت آنالین ثبت میاي در دانشگاه وجود دارد که مدارك شما را کواري، نمایندهمثل دانشگاه مک
  . در سایر کشورها، خود شما باید براي ویزا اقدام کنید

  .آوردن ویزا و بلیط هواپیما براي سازمان امور دانشجویان و گرفتن ارز براي خروج از کشور استمرحله هشتم
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طور که همان. هستیدکه احتیاج دارید روزهاي اول را در آنجا فقط استراحت کنیدرسید انقدر خسته و دلخور وقتی به آخر این مرحله می
نامه و دوره سال کارهاي اجرایی پایاندر اول متن اشاره کردم، این فرایند براي من دقیقاً یک سال طول کشید و من در طی این یک

روید و روند وقتی آنجا می.دیدمدر هفته به عنوان درمانگر، بیمار می عالوه بر این، چند روز. دادمکارورزي دانشگاه را نیز باید انجام می
برانسان هستمبینید با خودتان میپذیر زندگی یک دانشجوي دکترا را میبینیمنظم و پیش ؟؟ که توانستم چنین !!گویید پس من البد اَ

  . فشار کاري را پشت سر بگذارم
دکترا براي آوردن  7، دانشجویان دکترا حداکثر تا آخر ترم 1393باشید که تا قبل از بهار سال  یک نکته بسیار مهم را حتماً در نظر داشته

دکترا از ایران خارج  6نامه، در حال حاضر باید حداکثر تا آخر ترم و با تغییر آیین 1393ویزا و خروج از کشور فرصت داشتند ولی از بهار 
نامه عالوه بر این، سازمان امور دانشجویان هر سال در بهار تغییرات آیین. به دقت مرتب کنید بنابراین، برنامه زمانی خود را. شده باشید

نامه دکترا را تمام کنید یا در ضمن، سعی کنید کار پایان. دهد، پس چک کردن آیین نامه در بهار را از دست ندهیدخود را انجام می
نامه وجود اتی بروید چون بعد از برگشتن فرصت بسیار کمی براي کار اجرایی پایانحداقل بخشی از آن را تمام کنید بعد به فرصت مطالع

  . توانید در آن دانشگاه انجام دهیدنامه کارهاي مختلفی را میهاي پایانهمچنین، با کمک داده. خواهد داشت
 www.applyتوانید به سایت ف، میبراي کسب اطالعات بیشتر درباره دوره فرصت مطالعاتی و شیوه گرفتن ویزاي کشورهاي مختل

abroad.org  و و بالگvisitingscholar.mihanblog.comمراجعه کنید. 
  

  ها و اهداف این دوره و ضرورت رفتن به فرصت مطالعاتیفرصت -بخش سوم
  
  ارائه کار دکتراي خود  -1
  نشان دادن توان علمی دانشجویان ایرانی و خودتان -
  دفاعتمرین کردن براي جلسه  -
  بهره بردن از بازخوردهاي آنها به سخنرانی شما -
تر، اگر بتوانید کارتان را خوب ارائه دهید، فرصتی است که افراد آزمایشگاه یا مرکز روي شما حساب باز کنند و اگر دنبال و از همه مهم -

ترین پله براي رسیدن به ستید، این نزدیکفرصت براي مشارکت در کارهاي پژوهشی دانشجویان دکترا و فوق دکترا آزمایشگاه خود ه
  . تان استهدف

  کار کردن در کنار یک استاد خارجی مطرح  -2
وگرنه محتوا که در ایران هم قابل در دسترس (یادگیري فرایند انجام برخی کارها مثل نوشتن مقاله یا پروپوزال در کنار یک استاد  -

  )است
  .مطرحیادگیري فرایند فکر کردن یک استاد  -
  صحبت کردن با دانشجویان دکترا و فوق دکترا  -3
  مقایسه میزان دانش خودتان با آنها -
بخصوص با توجه به اینکه ما روانشناس هستیم و باید توجه خاص نسبت به این مطلب داشته (صحبت درباره فرهنگ آن کشور خاص  -

  )باشیم
  هاي کاري در کشور آنهاصحبت درباره فرصت -
  باره نقاط ضعف سیستم سالمت در کشور آنهاصحبت در -
  و صحبت درباره کارهاي پژوهشی که در دست دارند -
این نگاه سوگیرانه بخصوص براي من که خانم بودم و حجاب داشتم، بسیار (زدایی از تصورات سوگیرانه درباره اسالم و ایران و البته ابهام -

  ).افتاداتفاق می
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  هاي درس شرکت کردن در کالس -4
  بررسی سطح علمی ارائه شده در کالس -
  )بخصوص براي دانشجویان دکترایی که یکی از اهداف آینده آنها، هیات علمی شدن است(یادگیري شیوه تدریس  -
  هاها و کتابدسترسی به مقاله -5

هاي موردنظر ها و کتابتوان مقالهت که میهاي دسترسی به بعضی از منابع در ایران، به نظر من بهترین فرصتی اسبا توجه به محدودیت
و  2هاي کامل براي نوشتن فصل عالوه بر این، بهترین فرصت براي گرفتن مقاله. خود را که در حوزه عالقمندي شما هستند، دانلود کنید

  . نامه استپایان 5فصل 
  تمرین و یادگیري نوشتن انگلیسی آکادمیک -6
-کواري کارگاهبه طور مثال، در دانشگاه مک. آورندها امکانات مناسبی براي یادگیري دانشجویان فراهم میهها، اغلب کتابخاندر دانشگاه -

ها در عالوه بر این، همان مدرسین کارگاه. هاي کوتاهی براي نوشتن انگلیسی آکادمیک و چگونگی خواندن نقادانه مقاالت وجود دارد
  . دهندکنند و بازخورد مینشینند و اگر بخواهید، متن نوشته شما را ویرایش میمی ساعات خاصی از روز، در کتابخانه پشت میز

تا کی قرار است کارهاي . و بازخورد استاد به آن، کمک بسیار بزرگی براي شکوفایی بیشتر شما خواهد بود ISIنوشتن یک یا دو مقاله  -
یا صرفاً با چاپ داخلی مقاله، نتایج کار شما در سطح !! پ شود؟؟خوب دانشجویان رشته روانشناسی در مجالت سطح پایین خارجی چا

  .جهانی ایندکس نشود
  . زندگی در جو آکادمیک یک دانشگاه خارجی و دیدن شیوه زندگی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از نزدیک -7
  المللی و تداوم آن بعد از بازگشتگسترش روابط بین -8
من یک چیز بسیار مهم بخصوص براي کشورهاي جهان سوم مثل ایران، نداشتن اعتماد به نفس جمعی و  به عنوان نکته آخر؛ به نظر -9

عد جهانی، شاید بزرگترین دستاورد این دوره باشد. باور ملی در جهت تولید علم است مطمئن باشید . رسیدن به این باور درونی در ب
تر هاي خارج از کشور پاییننامهشود، از سطح پایانسط دانشجویان باسواد ارائه میهاي ایران و تواي که در دانشگاهنامهکارهاي پایان

اگر روانشناسان تازه نفس و نسل جدید کشور بتوانند چنین باوري را درون خود ایجاد کنند شاید سیر تحوالت رشته روانشناسی . نیست
  .ز در رشته روانشناسی سهمی هر چند کوچک از تولید علم داشته باشددر ایران، در خارج از  کشور نیز انعکاس پیدا کند و کشور ما نی

  
  حضور کمرنگ دانشجویان روانشناسی در فرصت مطالعاتی -بخش نهایی

هاي مهندسی بودند یا در سالی که به سازمان امور دانشجویان سر زدم، اکثر دانشجویان اعزامی یا در حال تحصیل در رشتهدر تمام یک
عالوه بر این، مسول فرصت مطالعاتی امور دانشجویی نیز نگرش بدي نسبت به دانشجویان علوم . هاي علوم پایهرشتهحال تحصیل در 

که البته این نگرش حتماً به واسطه رفتارهاي !! روندهاي انسانی براي خوشگذرانی میانسانی داشت و تصورش این بود که بچه هاي رشته
  . ایجاد شده استهاي انسانی قبلی دانشجویان رشته

هاي مختلف روانشناسی، تابحال فقط یک نفر از دوره دوم بالینی و تا جایی که من اطالع دارم، در دانشگاه شهید بهشتی، در بین گرایش
طی صحبتی که با مسول آموزش دانشکده داشتم، تابحال هیچ کدام از . ایممن از دوره سوم بالینی براي فرصت مطالعاتی اقدام کرده

البتهدر دانشگاه تهران، دانشجویان . اندهاي مختلف بهشتی پیش از دوره دوم بالینی به فرصت مطالعاتی نرفتهانشجویان گرایشد
تا جایی که من . ها نیستکنند ولی باز هم قابل مقایسه با بقیه رشتهروانشناسی سالمت با تعداد بیشتري براي فرصت مطالعاتی اقدام می

البته ممکن است اطالعات من (تر است یا اصالً تابحال وجود نداشته است هاي دیگر کشور یا تعداد از این هم پایینشگاهاطالع دارم در دان
المللی هاي بینبا پتانسیلی که در نسل جدید روانشناسان وجود دارد، به نظر من بسیار بسیار بیش از این باید در صحنه). کامل نباشد

هاي هاي فعال، برگزاري کنگرهکنم در حال حاضر در ایران، در برگزاري کارگاه، داشتن انجمنفکر می. شویم حضور داشته باشیم و دیده
هاي دکترا، دستی بر آتش داریم ولی هنوز تعداد روانشناسانی که با هاي خارجی، تربیت درمانگر و برگزاري دورهداخلی، شرکت در کنگره
هاي اشاره شده نیست، ولی تا وارد ال بودن فعالیتالبته این جمله من به معنی ایده. ار اندك استکنند بسیار بسیاساتید خارجی کار می
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کنم که باید با اساتید خارجی کار کرد، بدین علت است که در کنار ؟؟اگر تاکید می!!عمل نشویم که اشکال کارمان مشخص نخواهد شد
توانند در باید ببینیم که چطور آنها می. خالقی را خیلی بهتر یاد خواهید گرفتآنها، کار کردن در سطح استاندارد جهانی و کدهاي ا

دانم که نظام آموزشی ما مشکالت زیادي دارد که از حوصله این مطلب خارج است ولی به عنوان یک من می. روانشناسی تولید علم بکنند
اگر حتی بخشی از افراد جامعه روانشناسی شروع به تغییر . د کردقدر هم رشد کرد و تغییر ایجاتوان همیندانشجو و یک روانشناس، می

  .کندبکنند و هواي تازه به بدنه علم روانشناسی در ایران وارد کنند، در نهایت کل جامعه روانشناسی روبه جلو حرکت می
  

  ها نسبت به ایرانهاي شخصی من درباره نگاه استرالیاییتجربه -بخش آخر
  
  .ز مکان ایران روي نقشه جهانی نداشته باشندممکن است تصوري ا -
ولی آنهایی که . ها آشنا باشندکنند شما عرب هستید، مگر اینکه یک دوست ایرانی داشته باشند و با ایرانیبیشتر افراد ابتدا فکر می -

  . آمیزي نسبت به کشور ما دارنداند، نگاه تحسیندوست ایرانی دارند یا به ایران سفر کرده
  .کنند در کشور شما جنگ استاند، فکر میآنهایی که اسم ایران را شنیده -
هاي چه فرصت: شان این استبنابراین، سوال. کنند که اصالً امکان فعالیت شغلی در ایران براي زنان وجود نداردبیشتر افراد تصور می -

  شغلی در ایران براي تو وجود دارد؟
و . توانید مفاهیم روانشناسی را به انگلیسی انتقال دهیداینکه چطور می. کنندردن شما تعجب میبیشتر افراد از انگلیسی صحبت ک -

  اید؟ انگلیسی را در کجا یاد گرفته: پرسندحتماً از شما می
  . خواهید با مردها کار کنیدممکن است فکر کنند چون زن مسلمان هستید، نمی -
دانشجویان ایرانی در سطح دنیا به عنوان دانشجویان . اندکه با دانشجویان ایرانی کار کرده و شایدقسمت خوب داستان، اساتیدي هستند -

  . و استاندارد کار آنها دارند شوند، بنابراین حداقل استادان سوگیري مثبتی نسبت به دانشجویان ایرانیکوش شناخته میبا استعداد و سخت
ام جاي ایران را روي نامهها، کاري که من کردم این بود که در اول ارائه کار پایانو ندانستن هابنابراین، با توجه به حجم زیاد سوگیري   

تاکید کردم که ما عرب . هاي آن را نشان دادمعکس. کمی از دانشگاه گفتم. همسایگان ایران را برشمردم. نقشه جهانی نشان دادم
ان شود و نکته جالب و روانشناختی براي من این بود که با یک اشاره کوچک طنزآمیز، ها با طنز بیسعی کردم تمام اسالید.... . نیستیم، و 

و من یاد این جمله معروف همیشگی . کشیدندکننده به جنگ عراق، کل شنوندگان آه میخندید و با یک اشاره ناراحتکل جمعیت می
  .توان خنداندها را سخت میافتادم که ایرانی

دانم که در بخش تغییر سوگیري این افراد، یک دستاورد فرهنگی براي خودم به عنوان یک ایرانی و براي کشورم میمن سعی خودم را در 
این دستاورد فرهنگی تلویحاً در برخورد دائمی . ها و اهداف این دوره و ضرورت رفتن به فرصت مطالعاتی، به آن اشاره نکردمفرصت -سوم

دوست این قسمت براي خود من که ایران. افتدها اتفاق میکنید و در لحظه لحظه صحنهران ارائه میشما با آنها، با تصویري که از ای
من در تنهایی خودم، دلخوشانه فکر . کنم از هر موقعیت براي اصالح ذهنیت آنها استفاده کنمهستم بسیار بسیار اهمیت دارد و سعی می

دانند ایران کجاست، کنمیا افرادي که در جلسه ارائه من حضور داشتند، االن میا کار میکنم حداقل به اندازه همان تعدادي که با آنهمی
اي دارند و دین ها فرهنگ و تاریخ غنیزن ایرانی جایگاه خوبی در کشور خود دارد،رشته روانشناسی توسعه خوبی در ایران دارد، ایرانی

  . کندشاید همین قلب مرا بیشتر از همه دستاوردهاي باال آرام می .کننداسالم آن چیزي نیست که آنها در ذهن خود تصور می
.  
.  
.  
  "هاي آهنی دارید یا نه؟کفش"
   

 بازگشت به صفحه اول
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اولین همایش سواد آموزي و ارتقاي سالمت با مساعدت سازمان نهضت سواد آموزي و 
مشارکت پژوهشگران و صاحب نظران دانشگاه ها و موسسات آموزشیو پژوهشی کشور 
برگزار خواهد شد و تالش خواهد کرد، محیطی را براي عرضۀ آخرین یافته هاي علمی 

المت در جامعه از ابعاد مختلف در زمینه نقش سواد آموزي در ارتقاي سطح س
مقاالت برگزیده در مجالت معتبر داخلی و . جسمانی، روانی و اجتماعیفراهم نمایند

منتشر و سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتواي ملی خارجی و سایر مقاالت در پایگاه 

  سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی

  
  عوامل خانوادگی و شغلی موثر بر سالمت 

  شیوه هاي آموزشی جدید در جهت آموزش سبک زندگی مبتنی بر سالمت به آحاد جامعه

  کیفیت و اثربخشی برنامه هاي پس از سواد آموزي در افزایش سطح سالمت

www.nclhp.ir  

 ایرانی شناختی
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  اولین همایش ملی سواد آموزي و ارتقاي سالمت

اولین همایش سواد آموزي و ارتقاي سالمت با مساعدت سازمان نهضت سواد آموزي و 
مشارکت پژوهشگران و صاحب نظران دانشگاه ها و موسسات آموزشیو پژوهشی کشور 
برگزار خواهد شد و تالش خواهد کرد، محیطی را براي عرضۀ آخرین یافته هاي علمی 

در زمینه نقش سواد آموزي در ارتقاي سطح س
جسمانی، روانی و اجتماعیفراهم نمایند

خارجی و سایر مقاالت در پایگاه 
  .نمایه خواهند شد

  محورهاي همایش
سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی

  کیفیت زندگی 
  بهزیستی، سرزندگی و شادکامی 

عوامل خانوادگی و شغلی موثر بر سالمت 
  

  یادگیري -ارتباط سالمت با کیفیت فرایند یاددهی
  )مداخالت درمانی، روانشناختی و اجتماعی( راهکارهاي ارتقاء سطح سالمت 

  راگیراننقش نهادهاي اجتماعی در ارتقاء سطح سالمت آموزش دهندگان و ف
  فرصت ها، چالش ها و راهکارهاي ارتقاي سالمت 

  نقد و بررسی برنامه هاي درسی با توجه به سبک زندگی مبتنی بر سالمت
شیوه هاي آموزشی جدید در جهت آموزش سبک زندگی مبتنی بر سالمت به آحاد جامعه

  نقش تکنولوژي آموزشی در ارتقاي سطح سواد و سالمت
کیفیت و اثربخشی برنامه هاي پس از سواد آموزي در افزایش سطح سالمت

  نقش سایر ارگان ها در تدوین و اجراي برنامه هاي سوادآموزي مرتبط با سالمت
  

  خواندن، درك متن و مهارت هاي پردازش نحوي و واجی

  1394آبان14: 
  1394مهرماه  30: مهلت ارسال چکیده مبسوط

nclhp2015@gmail.com  
www.nclhp.ir: وب سایت همایش

شناختیرواناخبار همایش هاي  - 8   
  
  
اولین همایش ملی سواد آموزي و ارتقاي سالمت - 8- 1
 

  رفتار سازمانی و سالمت
ارتباط سالمت با کیفیت فرایند یاددهی

راهکارهاي ارتقاء سطح سالمت 
نقش نهادهاي اجتماعی در ارتقاء سطح سالمت آموزش دهندگان و ف

فرصت ها، چالش ها و راهکارهاي ارتقاي سالمت 
نقد و بررسی برنامه هاي درسی با توجه به سبک زندگی مبتنی بر سالمت

شیوه هاي آموزشی جدید در جهت آموزش سبک زندگی مبتنی بر سالمت به آحاد جامعه
نقش تکنولوژي آموزشی در ارتقاي سطح سواد و سالمت

کیفیت و اثربخشی برنامه هاي پس از سواد آموزي در افزایش سطح سالمتراهکارهاي افزایش 
نقش سایر ارگان ها در تدوین و اجراي برنامه هاي سوادآموزي مرتبط با سالمت

  سایر موضوعات مرتبط 
خواندن، درك متن و مهارت هاي پردازش نحوي و واجی:محور ویژه

  تاریخ هاي مهم
: زمان برگزاري همایش

مهلت ارسال چکیده مبسوط

  دبیرخانه همایش
nclhp2015@gmail.com:ایمیل همایش

http://www.nclhp.ir
mailto:nclhp2015@gmail.com
http://www.nclhp.ir
mailto:nclhp2015@gmail.com
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 اولین کنگره موج سوم درمان هاي رفتاري -2-8
توسعه درمان هاي این حوزه  اولین کنگره موج سوم درمان هاي رفتاري با هدف معرفی بیشتر و

درمان هاي موج سوم گستره وسیعی در بر دارند که شامل درمان کاهش استرس . برگزار می گردد
، درمان پذیرش )MBCT(، ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی )MBSR(مبتنی بر ذهن آگاهی 

ن درمانی تحلیل ، روا)BA(، فعالسازي رفتاري )DBT(، رفتار درمانی دیالکتیک )ACT(و تعهد 
) CBASP(و سیستم تحلیل رفتاري شناختی ) IBCT(، زوج درمانی رفتاري تلفیقی )FAP(تابعی 

تحقیقات زیادي در مورد اثربخشی درمان هاي این حوزه باالخص در مورد درمان . را دربر می گیرد
  .صورت گرفته استDBT وMBSR، MBCT، ACT هاي

 محورهاي کنگره
 روانی از دیدگاه درمانهاي موج سوم رفتاريسبب شناسی اختالالت  ·
 تنی مداخالت مبتنی بر درمانهاي موج سوم رفتاري در اختالالت روانی و روان ·

 مداخالت مبتنی بر درمانهاي موج سوم رفتاري درحوزه اعتیاد ·
 هاي موج سوم رفتاري درحوزه خانواده و زوجمداخالت مبتنی بر درمان ·
 موج سوم رفتاري درحوزه کودك و نوجوانهاي درمانمداخالت مبتنی بر  ·
 موج سوم رفتاري درحوزه تحصیلی و آموزشیهاي درمانمداخالت مبتنی بر   ·
  رفتاري -سازي درمانهاي موج سوم شناختی سازي و معنوي بومی ·

 
 1394مهر ماه  15 - 17 :زمان برگزاري کنگره

آمفی تئاتر  -دانشکده پزشکی    -دانشگاه علوم پزشکی کاشان  -بلوار پزشک  -جاده راوند 3کیلومتر  -کاشان  :محل برگزاري
  مرکزي

  /http://research.kaums.ac.ir:  وب سایت همایش

 بازگشت به صفحه اول
  
 "هاي روانی اعتیاد و آسیب"هاي بازآموزي  مجموعه همایش - 8- 3

تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار مرکز 
  :ندکمی

در سال » عتیاد و آسیب هاي روانیا«برنامه زمان بندي مجموعه همایش هاي بازآموزي 
 براي کسب اطالعات بیشتر می توانید به آدرس. آمده است تصویردر  94

 www.uswr.ac.ir  
 .مراجعه فرمایید

  تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، سالن شهید احمدي روشن: مکان برگزاري

  
  

http://research.kaums.ac.ir
http://www.uswr.ac.ir
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  شناختیهاي روانقابل توجه برگزار کنندگان سمینارها و همایش -4-8
 ي الکترونیکی انجمنرساند خبرنامهشناختی میهاي روانوسیله به اطالع دبیران محترم علمی و اجرایی سمینارها و همایشن بدی

تنها کافیست فایل . دارداي اعالم میها را بدون دریافت هیچ هزینهایران آمادگی خود براي انعکاس اخبار مربوط به همایش روانشناسی
  .ارسال شود )khabar.ipa@gmail.com( خبرنامهجزئیات سمینار به ایمیل  wordیل تصویر پوستر و نیز فا

    
  

 بازگشت به صفحه اول
 
  
  

براي انعکاس اخبار  را ، آمادگی خودگان زیرآموخت به دانششناسی ایران، ضمن تبریک انجمن روان ي اندرکاران خبرنامهدست
  .دندار اعالم می هاي مرتبط و رشته شناسیروان هاي مختلفگرایشآموختگان دکتراي  دانش ي نامه پایان ي دفاع و نیز چکیده

   نور تهرانپیام شناسی دانشگاهروان تخصصی دکتري آموختگاندانش از دکتر مجتبی دلیر نامهپایان چکیده -9- 1
  خبر 

، تعدیل مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاري گروهی"عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان دکتر مجتبی دلیر
هاي اختالل و ترکیب درمان شناختی رفتاري گروهی با تعدیل سوگیري شناختی بر شدت نشانه سوگیري شناختی

 .رساند اتمام به 1393اسفند  در را "رفتارهاي وسواسی در نمونه غیربالینیاختیاري، باورهاي وسواسی و بی -وسواس
) اساتید مشاور(اله فرزاد دکتر حسین زارع و دکتر ولی آقاي ، جناب)راهنما استاد(پور احمد علی دکتر آقاي جناب توسط ایشان نامهپایان
 .است شده هدایت
 نامهپایان چکیده

درمان اختالل  درترکیب آنها  و تعدیل سوگیري شناختی ی،شناختی رفتاري گروه درماندو هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی 
آوري شده هاي جمعداده. گیري در دسترس انتخاب شدبه شیوه نمونه و نفر 80اي به تعداد نمونهبدین منظور . بود اختیاريبی ـ وسواس

ها نشان داد که          نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت متغیري اریانس چندوکوبا استفاده از تحلیل 
    اختیاري، باورها و رفتارهاي وسواسی در نمونه غیربالینی را کاهش بیـ  هاي وسواسشدت نشانه یشناختی رفتاري گروه درمان -1
اختیاري، باورها و رفتارهاي بی ـ هاي وسواسشدت نشانه با تعدیل سوگیري شناختی یرفتاري گروهشناختی  درمانترکیب  -2 .دهدمی

اختیاري، باورها و رفتارهاي بی ـ هاي وسواسشدت نشانه تعدیل سوگیري شناختی -3 .دهدوسواسی در نمونه غیربالینی را کاهش می
 درمانو ترکیب  ی، تعدیل سوگیري شناختی،شناختی رفتاري گروه ی درماناثربخش -4 .دهدمی وسواسی در نمونه غیربالینی را کاهش

و رفتارهاي وسواسی در  اختیاري، باورهابی ـ هاي وسواسدر کاهش شدت نشانه با تعدیل سوگیري شناختی یشناختی رفتاري گروه
در کاهش شدت  عدیل سوگیري شناختیبا ت یشناختی رفتاري گروه درمانترکیب همچنین اثربخشی  .نمونه غیربالینی متفاوت است

هاي مذکور به تنهایی بیشتر از اثربخشی هر یک از درمان اختیاري، باورها و رفتارهاي وسواسی در نمونه غیربالینیبی ـ هاي وسواسنشانه
به همه اختیاري بی ـ هاي وسواستوان استفاده از درمان تعدیل سوگیري شناختی تفسیر را براي درمان نشانهبنابراین، می .است

  .درمانگران توصیه کرد
  

  اختیاري، تعدیل سوگیري شناختی، درمان شناختی رفتاري گروهیهاي وسواس ـ بینشانه :هاکلید واژه
 بازگشت به صفحه اول

  

 چکیده پایان نامه هاي دکتري -9

mailto:khabar.ipa@gmail.com
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آموزش کودکان  روانشناسی و تخصصی دکتري آموختگاندانش از مجیدمهرمحمديدکتر  نامهپایان چکیده -2-9
  علوم تحقیقات تهران اسالمی واحد ازاد دانشگاه استثنایی

  خبر 
 -بررسی ویژگی هاي زیستی ، شناختی ،  عاطفی و اجتماعی"عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان مجیدمهرمحمديدکتر 

 به 1389بهمن ماه  در را "اصفهانفرهنگی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهري و روستایی شهرستان 
 .رساند اتمام
 غالمعلی افروز و دکتر پرویز شریفی درآمديدکتر  آقاي ، جناب)راهنما استاد(دکترحیدرعلی هومن  آقاي جناب توسط ایشان نامهپایان

  .است شده هدایت) اساتید مشاور(
  نامهپایان چکیده

فرهنگی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در  -این پژوهش تحت عنوان بررسی ویژگی هاي زیستی، شناختی ، عاطفی و اجتماعی
هدف پژوهش، پیشگیري از تولد کودکان معلول، کاهش احتمالی وقوع و تکرار . مناطق شهري و روستایی شهرستان اصفهان است

. مقایسه اي ا ست-روش انجام پژوهش روش علی.است  ایش بهداشت روانی والدین واعضاي خانوادهمعلولیت در خانواده و در نهایت، افز
و والدین داراي بیش از یک ) حرکتی -عقب مانده ذهنی و معلول جسمی(جامعه آماري شامل والدین داراي بیش از یک فرزند استثنایی

نفر والدین داراي  247نفر از والدین که  494نمونه مورد مطالعه شامل . فرزند عادي در مناطق شهري و روستایی شهرستان اصفهان است
تعداد نمونه ها با توجه به حجم جامعه و مدل آماري . نفر والدین داراي بیش از یک فرزند عادي است 248از یک فرزند استثنایی و بیش 

روش نمونه گیریوالدین داراي فرزنداستثنایی،روش تصادفی ساده و والدین داراي فرزند عادیروش تصادفی چند مرحله .قابل توجیه است
ي اطالعات شامل، پرسش نامه ویژگی هاي زیستی،روانی ،اجتماعی والدین کودکان استثنایی افروز که با اندك ابزار گردآور. اي است

 57و پرسشنامه شخصیتی آیزنگ فرم   )GHQ– 28(سوالی  28تغییراتی مورد استفاده قرار گرفت و پرسشنامه سالمت عمومی فرم 
با روش کودر 88/0عی والدین کودکان استثنایی داراي روایی صوري و اعتبار پرسشنامه ویژگی هاي زیستی ،روانی و اجتما.سوالی است
روایی و اعتبار پرسشنامه هاي سالمت روانی و آیزنگ بر اساس پژوهش هاي مختلف به روشهاي مختلف محاسبه و . است 20ریجارسون 

است که در هر پرسش سه رابطه دو طرفه و یک پرسش سه متغیري  23این پژوهش شامل . همگی داراي روایی و اعتبار قابل قبول است
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون لجستیک براي پرسش . . مورد بررسی قرار گرفته است )رابطه 92درکل (رابطه سه طرفه

ها ي پژوهش نشان  یافته. هاي سیزده و چهارده و براي سایر پرسش ها از مدل لگاریتم خطی به روش سلسله مراتبی استفاده شده است
می دهد که بین سن مادر هنگام ازدواج و عضویت گروهی ،سن پدر هنگام ازدواج و عضویت گروهی،سن مادر و سن پدر هنگام ازدواج، آر 
هاش خون مادر وعضویت گروهی،گروه خونی پدر و گروه خونی مادر ،سابقه معلولیت در اقوام والدین و عضویت گروهی ،سابقه مرگ 

وزاد و عضویت گروهی ،ازدواج فامیلی و عضویت گروهی،ازدواج فامیلی و سابقه مرگ جنین و نوزادو عضویت گروهی ، میزان جنین و ن
تحصیالت مادر و عضویت گروهی،میزان تحصیالت و نوع مطالعه مادر، میزان تحصیالت پدر و عضویت گروهی،میزان تحصیالت و نوع 

ولد کودك استثنایی مادر و عضویت گروهی، میزان تحصیالت مادر و آگاهی از علل و عوامل تولد مطالعه پدران، آگاهی از علل و عوامل ت
کودك استثنایی، آگاهی از نیازها و مشکالت کودك استثنایی درمادر و عضویت گروهی، میزان تحصیالت مادر و آگاهی از نیازها و 

ز تولد کودك استثنایی درمادر و عضویت گروهی،میزان تحصیالت مادر مشکالت کودك استثنایی، آگاهی از راه ها و روشهاي پیشگیري ا
و آگاهی از راه ها و روشهاي پیشگیري از تولد کودك استثنایی ، آمادگی روانی مادر و عضویت گروهی،آمادگی روانی مادر و تمایل به 

اطفی مادر در دوران بارداري و عضویت گروهی ،  فرزند آوري ، آمادگی روانی مادر و تمایل به فرزند آوري و عضویت گروهی، وضعیت ع
تمایل به فرزند آوري و وضعیت عاطفی مادر در دوران بارداري، تعداد فرزندان و عضویت گروهی،رابطه فعلی والدین و عضویت گروهی، 

زناشویی و عضویت  میزان درآمد و رضایت از زندگی  میزان درآمد و عضویت گروهی، رضایت از زندگی زناشویی و عضویت گروهی،
گروهی، شغل پدر و عضویت گروهی، شغل پدر و سابقه مهاجرت و عضویت گروهی، علت ازدواج والدین و عضویت گروهی، رابطه والدین 
هنگام بارداري و عضویت گروهی،رابطه والدین هنگام بارداري و علت ازدواج والدین،سالمت عمومی و عضویت گروهی،ازدواج فامیلی و 
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برون گرایی شخصیت و عضویت گروهی، با ثباتی و بی ثباتی شخصیت و عضویت  -ومی و عضویت گروهی، درون گراییسالمت عم
بی ثباتی شخصیت و  -برون گرایی شخصیت و عضویت گروهی، سالمت عمومی  وبا ثباتی -گروهی، سالمت عمومی و درون گرایی

 و عاطفی وهش درکل نشان می دهدکه بین ویژگی هاي زیستی،شناختی،این پژ. عضویت گروهی همخوانی و رابطه معنادار وجود دارد
    .عضویت گروهی والدین تفاوت معناداري وجود دارد فرهنگی و -اجتماعی

  
  کودکان استثنایی،کودکان با نیازهاي ویژه، ناتوانی رشدي وهوشی، معلول، عقب مانده ذهنی، والدین کودکان ناتوان:هاکلیدواژه

 بازگشت به صفحه اول
  

 دانشگاه شهیدبالینی روانشناسی  تخصصی دکتري آموختگاندانش دکتر راضیه نصیرزاده از نامهپایان چکیده - 9- 3
  شناسیدانشکده علوم تربیتی و روان ،بهشتی

  خبر 
سازي  غنیطراحی و ارزیابی اثربخشی  برنامه دلبستگی محور "عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان راضیه نصیرزادهدکتر 

 .رساند اتمام به 1393ماه اسفند در را " شیرخواران تغذیه کودك بر مشکالت - رابطه مادر
دکتر شبنم سرکار خانم ، )راهنما اتیداس( دکتر سیما فردوسیو سرکار خانم دکتر محمد علی مظاهري  آقاي جناب توسط ایشان نامهپایان
  .است شده هدایت) اساتید مشاور( دکتر شهریار شهیدي آقاي جنابسرا و  نوحه

    
  چکیده

هاي  هاي پیشگیرانه و بسته برنامهمدت و درازمدت آن، ضرورت طراحی  اي شیرخواران و پیامدهاي کوتاه شیوع باالي مشکالت تغذیه
اي کاهش  هاي مداخله کودك در تغذیه و نادیده انگاشتن آن در برنامه -مادربا توجه به اهمیت رابطه . سازد را خاطرنشان میدرمانی 

 کودك بر مشکالت -سازي رابطه مادر غنیبرنامه دلبستگی محور  طراحی و ارزیابی اثربخشیپژوهش حاضر با هدف  اي، مشکالت تغذیه
 . م گرفتانجادر قالب چهار مطالعه به هم پیوسته اما ماهیتا مستقل، شیرخواران،  تغذیه

 -زوج مادر 50اي، با  مقایسه -پژوهشی علیاي، در قالب  مطالعه اول با هدف شناسایی متغیرهاي تاثیرگذار بر  مشکالت تغذیه
به ( اي گیري در دسترس انتخاب شده بودند، به مقایسه شیرخواران دارا و فاقد مشکالت تغذیهماهه، که از طریق نمونه 12تا  6شیرخوار 
شیرخواران دارا و فاقد مشکالت اي و خلق و خو  دهنده تفاوت معنادار رفتارهاي تغذیه نتایج این بخش نشان. پرداخت )روایت مادر

غذادادن مادرانه، نیز   که تفاوت مادران دو گروه از لحاظ تنیدگی والدینی، دلبستگی نسبت به شیرخوار، و سبک ضمن این. اي بود تغذیه
مصاحبه  با مادران و نیز با مشاهده  40اي بود، با انجام  دوم که پژوهشی کیفی با استفاده از نظریه زمینه اطالعات مطالعه. معنادار بود

هاي این مطالعه با روش هاي کدگذاري باز،  تجزیه و تحلیل داده. آوري گردید شیرخوار در هنگام بازي و تغذیه، جمع -تعامالت مادر
، به ترسیم مدل )غذا و شیر(شیرخوار در حین بازي و تغذیه -سه نظام کدگذاري تعامل مادر محوري و گزینشی، عالوه بر ساخت و معرفی
هاي  شیرخوار، براساس یافته -سازي رابطه مادر محور غنی دلبستگی  در مطالعه سوم، برنامه. پارادایمی مشکالت تغذیه شیرخواران انجامید

اي مادرانه انطباقی، و  رفتارهاي تغذیهمحور، الگوي تغذیه مسئوالنه، الگوي  بستگیدلبستگی و مداخالت دل مطالعه اول و دوم، اصول نظریه
شیرخوار با استفاده از تکنیک پسخوراند ویدیوئی، براي شیرخواران داراي  -با تمرکز بر بهبودي تعامالت، احساسات و الگوهاي تعاملی مادر

 –در قالب یک طرح تحقیق از نوع پیش آزمون  "شبه آزمایشی" روشی چهارچوبدر در مطالعه چهارم، . گردید اي طراحی مشکالت تغذیه
به طور  و انتخاب  دسترس در روش بهشیرخوار  -مادر زوج 24 خروج، و ورود هاي مالك گرفتن نظر در باپس آزمون با گروه کنترل، 

  90تا  60 مدت به یهفتگ و انفرادي جلسه 6تا   4 شامل ،گروه مداخله. در دو گروه مداخله و لیست انتظار جایگزین گردیدنداتفاقی 
در پایان  .هاي رفتاري دریافت کردند بروشوري را در ارتباط با تغذیه، مشکالت تغذیه و توصیهلیست انتظار نیز  گروه مادران .بود قهیدق
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 اي کودکان و مقیاس تنیدگی والدینی را تغذیهمشکالت   پرسشنامه مداخله و لیست انتظار، گروه دوماه پس از آن، مادران  2مداخله و نیز 
اي  معناداري مشکالت تغذیه طور بهشیرخوار  -سازي رابطه مادر محور غنی دلبستگی  برنامه: دادکه نشان پژوهش جینتا .نمودند لیتکم

محور  ي کرد که برنامه دلبستگیگیر توان نتیجه بنابراین می . شیرخواران و تنیدگی والدینی مادران را در گروه مداخله کاهش داده است
ها، و در صرفه بودن، و ملموس و قابل درك بودن تکنیکبهمدت بودن، مقرونهاي کوتاهبا توجه به ویژگی کودك -سازي رابطه مادر غنی

اي  راهگشاي شناخت، درمان و پیشگیري از  مشکالت تغذیهتواند  می شیرخوار-هاي عمیق روابط والدعین حال پرداختن به الیه
  .هاي ناشی از کیفیت نامطلوب رابطه مادر و کودك و نیز کاهش سطح تنیدگی مادران باشد پیشگیري از آسیبشیرخواران، 

  
  ، دلبستگی، شیرخوار ، مادرشیرخوار -سازي رابطه مادر محور غنی دلبستگیبرنامۀ  :واژگان کلیدي

 بازگشت به صفحه اول
  
دانشگاه  گیريسنجش و اندازه تخصصی دکتري آموختگاندانش از سعید اکبري زردخانهدکتر  نامهپایان چکیده -4-9

 روانشناسی و علوم تربیتی عالمه طباطبایی، دانشکده

  خبر 
هاي زندگیدانشجویان در تدوین الگوي نظري مهارت"عنوان  خود تحت تخصصی دکتري نامهپایان سعید اکبري زردخانهدکتر 

 .رساند اتمام به 1393شهریورماه  را "با تاکید بر الگوي سازمان جهانی بهداشت: فرهنگ ایرانی به منظور تولید ابزار بومی
دکتر حمید  آقاي جنابدکتر فرامرز سهرابی اسمرودي و  آقاي جناب، )راهنما دتااس( علی دالوردکتر  آقاي جناب توسط ایشان نامهپایان
  .است شده هدایت) اساتید مشاور( یعقوبی
  چکیده

در این . بندي کرده استهاي زندگی معرفی و آنها را دو طبقه تقسیمده مهارت را به عنوان مهارت) 1999(سازمان جهانی بهداشت 
مساله، مقابله با هیجانات منفی و تفکر خالقانه در طبقه    گیري، حلتصمیمهاي خودآگاهی، مدیریت استرس، مهارتبندي تقسیم
. فردي قرار گرفته استبین هايمهارتهاي همدلی، مدیریت خشم،ارتباط موثر، و تفکر نقادانه در طبقه هاي درون فردي و مهارتمهارت

ر طرفدار حوزه در پیشگیري در اکثر جوامع و علی الخصوص هاي زندگی یکی از موضوعات پامروزه موضوع مهارتدهد ،شواهد نشان می
هاي  در کشور ما می باشد و مبانی نظري و آموزشی آن در چند سال گذشته توسعه مناسبی را تجربه کرده و مطالعات متعددي در بخش

  . مختلف آن صورت گرفته است
هاي پژوهشی مرتبط رود که در میان حوزههایی به شمارمیهاي زندگی یکی از بخشپژوهش مربوط به ابزارسازي در حیطه مهارت

دار و با هدف دهد مطالعاتی که در دنیا به صورت نظامها نشان میبررسی. هاي زندگی کمترین توجه را دریافت کرده استبا مهارت
این حوزه اقدامات مربوط به این  هاي زندگی صورت گرفته است، بسیار محدود است؛ تا جایی که متخصصانساخت ابزار ارزیابی مهارت
نمایند که ارزیابی در این حوزه به خوبی پیشرفت نداشته و همچنان متکی بر دانند و بیان مینخورده و ابتدایی میبخش را همچنان دست

هاي زندگی براساس رتمهابومی تهیه ابزار استاندارد از این رو پژوهش حاضر با هدف . سنجی استالگوها و ابزارهاي فاقد جامعیت روان
 .الگوي سازمان جهانی بهداشت براي جمعیت دانشجویی کشور انجام گرفت است

ـ پیمایشی  از نوع توصیفی) طرح تحقیق(ها  و به لحاظ شیوه گردآوري داده ايتوسعهپژوهشهاي  ءجز،به لحاظ هدف  پژوهشاین 
در مطالعه اول مرحله ساخت ،ابتدا اقدام به . لعه انجام شده استپژوهش حاضر در دو مرحله ساخت و استاندارسازي و چهار مطا.است

هاي زندگی با تاکید بر مدل سازمان هاي زندگی جهت دستیابی به مدل بومی مهارتانجام مصاحبه کانونی با متخصصان حوزه مهارت
و عدم نیاز به ایجاد تغییر در این مدل  نتیجه این اقدام حاکی از متناسب بودن مدل اولیه با فرهنگ کشور. جهانی بهداشت شده است

ها جهت قرارگرفتن در نسخه آیتم 135آیتم تهیه و پس از ویرایش اولیه  150طی مطالعه دوم این مرحله خزانه آیتمی با . بوده است
نفري متشکل از دانشجویان دانشگاه تهران مورد  944سنجی این نسخه در گروه هاي روانویژگی. مقدماتی مقیاس انتخاب شده است
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هاي حاصل نشان پروماکس بر روي دادههاي اصلی و چرخش  مؤلفهشده به روش تحلیل عاملی اکتشافی انجام. بررسی قرار گرفته است
نه مولفه از این . الزم به ذکر است. چوب نظري استترین ساختار ساده و هماهنگ با چهارداد که این نسخه با ده مولفه داراي ساده

هاي ترین آیتمانتخاب هشت آیتم از مناسب. ساختار منطبق با مبانی نظري ابزار و تنها مولفه مقابله با استرس در این ساختار ایجاد نشد
ه دامن هاي حاصل دراین زیرمقیاساعتبار ضرایب . ها کمک کردشده در هر مولفه به بهبود ساختار مفهومی و آماري زیرمقیاسبارگذاري

 دادنشان  نیز هامقیاسزیرها و بررسی ضرایب همبستگی بین آیتم.است) فرديمهارت روابط بین( 82/0تا) مهارت تفکر نقادانه( 61/0بین 
ي نه مهارت زندگی از گیردر مجموع این مطالعه نشان داد نسخه مقدماتی مقیاس براي اندازه .است 70/0تا 23/0این ضرایب بین 

  .هاي آن منجر شودتواند به بهبود ویژگیهاي بیشتر میسنجی نسبی برخوردار است و انجام بررسیهاي روانشایستگی
آیتم براي قرار  85هاي موجود و نگارش چند آیتم جدید، اولین مرحله استانداردسازي پس از ویرایش آیتم مطالعهدرادامه طی 

نفر از  845سنجی و ساختارهاي عاملی اکتشافی و تائیدي آن در گروهی متشکل از هاي روانایی شد و ویژگیگرفتن در مقیاس، نه
هاي زندگی، از نه ابزار دیگر، همچنین طی این مطالعه به همراه مقیاس مهارت. هاي تهران مورد بررسی قرار گرفتدانشجویان دانشگاه

هاي زندگی به یکی از دهی به مقیاس مهارته شد و از آزمودنی خواسته شد تا ضمن پاسخبراي بررسی روایی مالکی مقیاس نیز استفاد
، حل )1986سیگل، (، خشم چند بعدي )1983ریزمن، (این ابزارها عبارت بودند از مقیاس رفتار دوستانه . این نه ابزار نیز پاسخ دهند

توسط جان (، تنظیم هیجانی )1972مهرابیان و اپستین، (همدلی هیجانی ، )2002دي زوریال، نزو و ماي دیوـ الیوارس، (مساله اجتماعی 
، مقیاس ملی سالمت )2003کانر و دیویدسون، (، تاب آوري )1385، 2003قربانی و همکاران، (، خودشناسی انسجامی )2003و گراس، 

  ).1991هووکنتل، جان،دونا(و سیاهه پنج عامل برزگ شخصیت ) 1392پورشریفی و همکاران، (روان دانشجویان 
ها، شش آیتم اختصاص یافته هاي اکتشافی و تائیدي نشان داد مقیاسی با شصت آیتم که در آن براي هر یک از مهارتنتایج تحلیل 

ها و کل ها، زیرمقیاساعتبار آیتمبررسی . است از پردازش مناسب ساختار عاملی برخورداراست و به عنوان مقیاس نهایی منظور شده است
مهارت تفکر ( 58/0بین  ها آنهو دامن دار هستندهاازضرایب مناسب همگونی درونی برخور مقیاسزیر هنشان داد که کلی نهایی یاسمق

دهد که این ضرایب بین ها نشان میها و زیرمقیاسبررسی ضرایب همبستگی بین آیتمهمچنین . است) مهارت همدلی( 78/0تا) نقادانه
هاي دیگر ها نسبت به آیتماز سوي دیگر ضریب آلفاي حذف هیچ یک از آیتم. است) 78و  45هايآیتم( 57/0تا) 59 آیتم( 21/0

  .کندها تفاوت محسوسی ایجاد نمیزیرمقیاس
هاي زندگی با ابزارهاي همراه سنجش روایی مالکی نشان داد، تقریبا کلیه آنها همسو با بررسی الگوي کلی رابطه مقیاس مهارت

ها بوده از سوي دیگر این الگوي روابط در راستاي روایی همگرا و تشخیصی این مهارت. هاي زندگی استدر حوزه مهارت ادبیات موجود
بین مبانی نظري بوده هاي دیگر براساس الگوي مورد پیشها با سازهبه عبارت دیگر غالبا میزان شدت و ضعف رابطه این مهارت. است
هاي زندگی د را به عنوان شواهد روایی همگرا و تشخیصی مد نظر قرار داد و بیان نمود که مقیاس مهارتتوان کلیه این شواهلذا می. است

  .دانشجویان از روایی مالکی مناسبی برخوردار است
هاي زندگی، مقیاس نهایی با شصت آیتم و ده مولفه در هاي مهارتطی مطالعه دوم مرحله استانداردسازي یعنی هنجارسازي مولفه

   اساس  هاي دانشجویان دختر و پسر برمقایسه گروه. هاي تهران اجرا شدنفر از دانشجویان دانشگاه 730اي متشکل از وه نمونهگر
و  F= 24/10و  df) =10و  894(و  p> 001/0و  2η= 12/0(گانه نشان داد که نیمرخ این دو گروه از هم متفاوت است هاي دهمهارت

88/0=W ( اي براي این دو گروه تشکیل شدهنجاري جداگانهو لذا جداول.  
هاي زندگی با ده مولفه و شصت بررسی روند انجام و نتایج حاصل از مراحل ساخت و استانداردسازي نشان داد که مقیاس مهارت

هاي ز این ابزار در مجموعهلذا استفاده ا. آیتم از شواهد اعتبار و روایی مناسبی براي استفاده در جمعیت دانشجویی کشور برخوردار است
  .بالینی و پژوهشی از پشتوانه علمی الزم برخوردار است

  
  سازي، تحلیل عاملی، تحلیل آیتم، هنجارسازي، دانشجوسازي، مقیاسهاي زندگی، آزمونمهارت: هاکلیدواژه

 بازگشت به صفحه اول
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  راهنماي معلمان: بهوشیاري
  دکتر امی سالتزمن    

  دکتراي روانشناسی سالمت از دانشگاه تهران/ سحر طاهباز: ترجمه
 

Saltzman,A. (2014). A still quiet place: a mindfulness program for teaching children and 
adolescents to ease stress and difficult emotions.New Harbinger Publications.  

  
      بهوشیاري چیست؟ 

تعاریف متعددي از بهوشیاري مطرح شده اند اما تعریفی که من در این مقاله می خواهم براي کودکان و نوجوانان به کار ببرم به ترتیب 
موجود در آموزش مدرن  تعارض. بهوشیاري به معناي توجه همراه با مهربانی و کنجکاوي به زندگی مان، به اینجا و اکنون، است: زیر است

اما هرگز به آنها نمی آموزیم چگونه باید این کار را انجام  "توجه کنند"ما در این است که روزانه ده ها بار از دانش آموزان می خواهیم 
آنها را بهبود تمرین بهوشیاري به دانش آموزان یاد می دهد چگونه باید توجه کنند، و این روش توجه کردن هم یادگیري آکادمیک . دهند

  . اجتماعی آنها را -می بخشد و هم یادگیري هاي هیجانی
. اشیمهمه ما به عنوان انسان این توانایی را داریم که به دنیاي درونی و بیرونی خود و نیز تعامل این دو با هم توجه کرده و از آنها آگاه ب

صداها و حتی اعمال و رفتار خود توجه کرده و از تاثیر آنها بر دیگران و می توانیم به نفس، بدن، افکار، احساسات، مزه ها، بوها، مناظر، 
  .این توانایی توجه کردن، توانایی اي طبیعی و ذاتی است. محیط مان آگاه باشیم

  چرا بهوشیاري اهمیت دارد؟
  استرس و یادگیري

دانش آموزان صرف زندگی کردن در دنیایی پر  براي برخی از. همه معلم ها به خوبی می دانند که دانش آموزان گاهی استرس دارند
براي برخی دیگر از دانش آموزان، داشتن . استرس زاست) multi-tasking(سرعت، اشباع شده از رسانه هاي جمعی و چند تکلیفی 

ش آموزان زنده اما همچنان براي برخی دیگر از دان. استرس زا به شمار می رود "خوب"، و رفتن به مدارس "موفق شدن"عملکرد خوب، 
استرس در دانش آموزان . ماندن در محیط خانوادگی و شرایط زندگی چالش برانگیز، آسیب زا و نامناسب استرس زا به شمار می رود

هیجانی الزم براي  -مکررا توانایی آنها را براي یادگیري بازداري می کند و تاکید بر درس و موفقیت تحصیلی، رشد توانایی هاي اجتماعی
  . گی اجتماعی موفق را نادیده می گیردزند

، اختالالت خوردن، خودزنی، اعتیاد، و سایر رفتارهاي خودتخریبی در دانش آموزان رایج ADHDاختالالتی نظیر افسردگی، اضطراب، 
تمرکز، رفتارهاي از این رو، اغلب دانش آموزان از یادگیري شیوه هاي . نرخ بروز خشونت، قلدري، و وحشیگري رو به افزایش است. اند

  . کمتر واکنشی و مهربان تر بودن با خودشان سود خواهند برد
فرایندهاي نورولوژیکی که تعامل استرس و یادگیري را تبیین می . امروزه تحقیقات علمی تاثیر منفی استرس را بر یادگیري نشان داده اند

  :زیر اندکنند اصطالحاً کارکردهاي اجرایی نامیده می شوند که شامل موارد 
  رفتار هدفمند ·
  برنامه ریزي ·
  جستجوي سازماندهی شده ·
  )1...) (کنترل رفتارهاي تکانشی، ناگهانی و بدون فکر نظیر داد و فریاد، پرخاش فیزیکی،(کنترل تکانه  ·

 تازه هاي علمی -10
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دارد همبستگی ) resilience(تحقیقات نشان داده اند که کارکردهاي اجرایی با حافظه کاري، نظم بخشی هیجانات و تاب آوري 
)2،3،4.(  

سال  30بیش از ). 6،5(تحقیقات نشان داده اند استرس و فقر به کارکردهاي اجرایی و حافظه کاري ضعیف تري در کودکان می انجامند 
پژوهش نشان داده است که بهوشیاري، استرس، افسردگی، اضطراب، و خصومت را کاهش داده و کارکردهاي اجرایی، شفقت و همدلی را 

 - مزایاي آکادمیکی دارد) self-compassion(مطالعات دیگري نیز نشان داده اند که شفقت خود ). 7،8،9،10،11(دهد افزایش می 
  ).13(به ویژه زمانی که فرد درکی که از عملکرد خود دارد، شکست است 

  بهوشیاري به عنوان مبناي یادگیري
ساله نشان داده اند که آموزش بهوشیاري،  12تانی تا کودکان پژوهش هاي متعددي در خصوص آموزش بهوشیاري به کودکان پیش دبس

در زیر به نتایج برخی از . توجه، کارکردهاي اجرایی، و یادگیري و نیز رفتارهاي پسندیده اجتماعی و احساس بهزیستی را افزایش می دهد
  .این پژوهش ها می پردازیم

پایه هاي اول، دوم و سوم دبستان انجام شد نشان داده شد که آموزش  در مطالعه اي که توسط ماریا ناپولی بر روي دانش آموزان
، افزایش معناداري در میزان توجه، مهارت هاي اجتماعی و کاهش اضطراب امتحان )دو جلسه در هر هفته(جلسه  12بهوشیاري به مدت 

  ).14(عدم تمرکز به وجود آورد -و رفتارهاي ناشی از بیش فعالی
در مطالعه اي بر روي دانش آموزان پایه دوم و سوم که  UCLAآگاهی در دانشگاه -ش در مرکز پژوهشی بهوشیاريلیزا فلوك و همکاران

دقیقه تمرین بهوشیاري می کردند نشان داد که دانش آموزانی که با کارکردهاي اجرایی  30هفته و هر بار  8دو بار در هفته به مدت 
دوره کنترل بهتري روي رفتارهاي خود پیدا کرده و مهارتهاي فراشناختی شان بهبود یافته  ضعیفی دوره را شروع کرده بودند در انتهاي

آگاهی براي دانش آموزانی که مشکالتی در کارکردهاي اجرایی دارند مفید  -این یافته نشان می دهد که آموزش و تمرین بهوشیاري. بود
  ). 15(واقع می شود 

همکاري گروه روانشناسی دانشگاه استنفورد بر روي دانش آموزان پایه هاي چهارم تا هفتم و  مطالعه دیگري که توسط امی سالتزمن با
هفته متوالی، توانایی دانش آموزان براي توجه کردن را  8ساعت تمرین بهوشیاري براي  1والدینشان انجام شد نشان داد که پس از 

  ).16(افزایش داده و اضطراب آنان را کاهش داد 
یگري که توسط گینا بیگل روي نوجوانان انجام شد، نشان داده شد که آموزش بهوشیاري عالئم اضطراب، افسردگی، عالئم در مطالعه د

  ). 17(جسمانی را کاهش داده و عزت نفس و نیز کیفیت خواب نوجوانان را بهبود بخشید 
  

با هدف آموزش ) Mindfulness-Based Stress Reduction" )MBSRکاهش استرس بر اساس بهوشیاري"دوره آموزشی 
هفته  8این دوره دوره اي . مهارت بهوشیاري طراحی شده و امروزه هم به بزرگساالن و هم به کودکان و نوجوانان آموزش داده می شود

  . اي است و شامل تمرین هاي عملی است که همگی به تقویت مهارت بهوشیاري کمک می کنند
1- Welsh, M.(2005).Association between Formal Operational Thought and Executive Function 

as measured by the Tower of Hanoi-Revised.Learning and Individual Differences,15(3), 177-
188. 

2- Gathercole, S. (2008).Attentional and executive function behaviours in children with poor 
working memory.Learning and Individual Differences, 18 (2), 214-223. 

3- Schmeichel, B. J. (2007).Attention control, memory updating, and emotion regulation 
temporarily reduce the capacity for executive control.Journal of Experimental Psychology, 
136, 241–255. 

4-  Greenberg, M. (2010). Promoting Resilience in Children and Youth, Preventive Interventions 
and Their Interface with Neuroscience.Annals of the New York Academy of Sciences.Vol 
1094: Resilience in Children, 139 -150. 
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  زدایینقاب -1-11 
. واالس وي؛  فرانسیسکواستاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا، سان، پل اکمن: مولفان
  فرانسیسکومدرس، دانشگاه کالیفرنیا سان، فریزن
  سحر طاهباز: مترجم
  1393بینش نو، : ناشر

  
پل اکمن یکی از بزرگ ترین و سرشناس ترین روانشناسانی است که به بررسی تجلیات 

یکی از معروف . وي کتاب هاي متعددي در این زمینه دارد. هیجانات در چهره پرداخته است
است که در آن با استفاده از تصاویر چهره به توضیح  "نقاب زدایی"ترین کتاب هاي وي 

قادر  این کتاب،با کمک . جلی هریک در چهره پرداخته استهیجانات مختلف و چگونگی ت
هاي هیجانات در چهره بهبود ببخشید، توانایی تان خواهید بود توانایی تان را در تشخیص سرنخ

. ي خودتان پرورش دهیدچهره در هیجانات انعکاس يتري نسبت به شیوهافزایش دهید، و آگاهی دقیق "ايفریب چهره"را در شناسایی 
هاي تعجب، ترس، انزجار، خشم، شادي و غم را با استفاده از تصاویر بسیار زیادي از چهره که هیجان زدایی چهره،نقابنویسندگان 
سازي و یا خنثی کردن این کنند، به توضیح چگونگی تشخیص درست این هیجانات بنیادین و نیز چگونگی نقاب زدن، شبیهمنعکس می

 تنها نه باشید، داشته دیگران و خود هیجانات از بهتري درك شود کمک شما به کهدر این کتاب، براي این. انات در افراد پرداخته اندهیج
، بلکه به این نکته نیز توجه شده است که وقتی چنین هیجاناتی را در چهره پرداخته شده است تجلی شان هنگام به هیجانات توصیف به

توانند به کند که میهاي عملی بسیاري را مشخص میتمرین زدایی،نقابافزون بر این، . شوندچگونه احساس می  کنیم،تجربه می
کمک کنند به افرادي ماهر  -و هر فرد دیگري که با مردم سروکار دارد –پرستاران، و پزشکان   معلمان، فروشندگان، مشاوران،  ها،هنرپیشه

  . اي هیجانات، تبدیل شوندو تیزبین در تشخیص تجلیات چهره
 بازگشت به صفحه اول

  
  
 دهدچگونه تعامل روابط و مغز ما را شکل می: ذهن در حال رشد  -2-11

  سیگل.دکتر دانیل جی: مولف
  دکتر مهناز شهرآراي :مترجم
  1393آسیم ، :ناشر

  
  توسعه انسانی/ فیزیولوژي-مغز/ هوش/ روابط بین اشخاص/روان شناسی رشد :موضوع

  
این کتاب براي دو گروه از خوانندگان متخصص و غیر متخصص تدوین شده است، می 

هاي گوناگون از جمله درمانگران، همکاران محترم دانشگاه، تواند براي افراد در رشته
و ) اولیاي تربیتی و والدین( د کودك اندرکاران رشمتخصصان تعلیم و تربیت، دست

 هاي جدید تابکمعرفی  -11
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و در شناخت بیشتر و . مفید باشد... دانشجویان رشته هاي روان شناسی، جامعه شناسی، علم اعصاب، مددکاري اجتماعی، مدیریت و 
انند با شناخت خوانندگان غیر متخصص نیز می تو. عمیق تر ذهن ، مغز و تأثیر روابط در رشد و سالمت فردي و اجتماعی موثر واقع شود

  .دقیق تر به بینش هاي در جهت رشد و ارتقاي زندگی فردي، اجتماعی و حرفه اي خود دست یابند
 بازگشت به صفحه اول

  
  نظریه و آزمون: صفات شخصیت - 11- 3

  دکتر سجاد بشرپور: مؤلف
  1394ساواالن، بهار : ناشر

  
هاي جامع به سمت مطالعه شخصیت از توجه به نظریهدر چند سال اخیر، رویکرد عمده 

ها این است تأکید عمدة این دسته از نظریه. صفات محدود شخصیت حرکت کرده است
که براي مطالعه شخصیت باید جنبۀ محدودي از آن را انتخاب کرد و آن را به طور وسیع 

ي جامع به صفات لذا در این کتاب نیز سعی شده است با دید. مورد مطالعه قرار داد
  .  محدود شخصیت پرداخته شود

-با توجه به اهمیت عوامل زیست. فصل تدوین شده است 22بخش و  4این کتاب در 
شناختی در پیدایش و تکامل شخصیت، بخش اول این کتاب به رویکرد زیستی شخصیت 
. در این بخش، دو نظریه مهم پنج عاملی و شش عاملی شخصیت توصیف شده است

هاي هاي چندگانه شخصیت پرداخته است که بیشتر، حاصل یافتهم به تیپبخش سو
در این بخش . شناختی در بروز اختالالت روان فیزیولوژیایی نظیر بیماري کرونري قلب، سرطان و غیره استمربوط به نقش عوامل روان
خواهی، نظریۀ زمینه محدود هیجان 13نیز در بخش چهار و پایانی . توضیح داده شده است Dو  A ،B ،Cنیز چهار تیپ شخصیتی 

آوري طبعی، تابهوش معنوي، بخشایش، دلسوزي به خود، دلبستگی، آندروژنی، شوخ هیجانی،گرایی، سرسختی، هوش تکانشوري، کمال
  .       و سه صفت تاریک شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است

هر یک از صفات شخصیت، یکی از مهمترین ابزارهاي سنجش صفات مذکور نیز هاي در این اثر عالوه بر بیان مبانی نظري و مشخصه
ها معموالً صفات نامهنخست این که در پرسش. از آوردن ابزارهاي سنجش این صفات شخصیت، دو هدف منظور نظر بوده است. آمده است

هاي وند، به طوري که خواننده با خواندن گویهشها یا رفتارهاي خاص بیان میها، هیجانشخصیت به صورت عملیاتی در قالب شناخت
توانند ابزارهاي مفیدي در هاي شخصیت مینامهدوم این که، پرسش. تواند به درك بهتري از آنها دست پیدا کندمربوط به این صفات، می

  .دست پژوهشگران این حوزه باشند و به آنها در توسعه مطالعات شخصیت کمک کنند
 بازگشت به صفحه اول
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  الفباي نیازها، راهنماي درمانگران زوج و خانواده -4-11
  تام کاپالن: مؤلف

  دکتر ناصر صبحی قراملکی، لیلی رسولی: مترجمان
  

  :می خوانیم ماندر پیشگفتار مترج
، یعنی بعد از جنگ 1950و اوایل دهه  1940واخر دهه با امقارن  "درمانی  خانواده"نهضت 

شناسی، در  جدیدي از علم رواني درمانی به عنوان شاخه  در واقع خانواده. آغاز شدجهانی دوم 
 . نیمه دوم قرن بیستم پدید آمد

کاوي به  ها، گسترش درمان روان درمانی عمدتا تحت تاثیر نظریه سیستم جنبش خانواده     
در . درمانی شکل گرفت ده، پیدایش مراکز راهنمایی کودك و مشاوره زناشویی و گروهحوزه خانوا

هاي رفتار فرد در بستر خانواده، تجزیه و تحلیل،  این نگرش و رویکرد، هنجارها و ناهنجاري
 . شود ادراك و درمان می

وادگی است و در جلسات درمانی یک یا چند درمانی است که در آن، واحد درمانی، هسته خان  درمانی، نوعی گروه خانواده     
زا و اضطراب  سر و کار دارد و هدف از آن حل و فصل یا تخفیف تعارضات بیماري) ها یا بخشی از آن(خانواده يگر با تمام اعضا درمان

ست که سعی در حفظ نماینده سیستمی ا ،درمانی خانواده بر این نظریه مبتنی است که، خانواده روان .در درون واحد خانواده است
این نظریه اصطالحا   .مهم این است که این سیستم تا چه حد غیرانطباقی بوده باشد. دارد) Homeostasis(ي تعادل یا هموستاز
 . هاي مربوط به آن بیشتر شامل تمرکز بر خانواده است، تا یک بیمار خاص شود و روش هاي خانواده نامیده می گرایش به سیستم

در  .شود گر انجام می درمانی، شکلی از درمان کل خانواده به عنوان یک گروه است که توسط یک یا دو درمان خانواده ،در واقع      
تر در سیستم خانواده تلقی  شناسی یا بیماري یکی از اعضاي خانواده، انعکاس پاتولوژي یا اختالالت عمیق سیبآ این نوع درمان،

زوج و زوج درمانی  .شود آید و تغییر تعامل خانواده، راه تغییر عضو بیمار محسوب می ه حساب میلذا خانواده واحد درمانی ب. شود می
به عبارت بهتر،خانواده اصلی همان زوج است که فرزندان در ادامه زندگی بر این واحد اضافه .نیز نوعی خانواده وخانواده درمانی است

  .نوع ارتباطات زوج ریشه دارد بنابر این، مهمترین ویژگی هاي خانواده در.می شوند
توسط تام کاپالن به رشته تحریر درآمده  "مدلی درمانی براي زوج و خانواده درمانگران: الفباي نیازها  "کتاب حاضر تحت عنوان     

راهنماي :الفباي نیازها"است اما مترجمان به منظور تسهیل درك محتوا و کوتاه شدن عنوان، با اندکی تغییر، عنوان آن را به 
فصل اول مدل فراگیري و اکتساب نیازها و . کتاب حاضر از یازده فصل تشکیل شده است. تغییر داده اند  "درمانگران زوج و خانواده

هدف اصلی این فصل، این است که چگونه می توان بدون تمرکز بر رفتارهاي مضر و مخرب، نیازها را .تغییر رفتار را معرفی می کند
در این فصل، خواننده با .فصل دوم، مباحث زوج درمانی را بحث می کند . رفتار الزم را در این خصوص بعمل آوردآموخت و تغییر 

فصل سوم، مقدمه اي بر فراگیري نیازها ، تغییر رفتار و . در مورد زوج درمانی آشنا می شود  ABC  ویژگی هاي زوج و رویکرد
فصل چهارم، . ت دوران کودکی و نقش آن در شکل گیري رفتارها بحث شده استدر این فصل، اهمی. مولفه هاي هیجان مدار است

فصل . بحث شده اند ABC براساس مدل این مباحث. انتظارات یک مجموعه درمانی مطلوب در مصاحبه اولیه را بحث می کند
خواننده با پیش زمینه هاي در این فصل، .نیازها در زوج درمانی و خانواده درمانی را بحث می کند ABCپنجم،کاربرد مدل 

در فصل ششم، عوامل ناهشیاري و نیازهاي ارتباطی . خانوادگی،تغییر رفتار، آگاه بودن، واقع بینی و سایر موارد مربوط آشنا می شود
ل در فص. در این فصل، مکانیسم دفاعی فرافکنی و نقش آن در ایجاد و شکل گیري نیازها و رفتارها بحث شده است. بحث شده اند

د ر این فصل روند درمان و شیوه متعهد کردن زوج تصریح شده .هفتم، موضوع قدرت و کنترل در زوج درمانی توضیح داده شده است
این فصل شیوه متعهد ساختن نوجوانان در خانواده را مورد بحث قرار . در فصل هشتم، مراحل زندگی زوج ها بحث شده اند. است

. بازي، خود افشایی و سایر فنون بحث شده اند-در این فصل فنونی، مثل نقش. ک هاي اضافی استعنوان فصل نهم، تکنی. داده است
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در . در این فصل، به انواع واکنش هاي زوج و خانواده بحث شده اند. فصل نهم، موضوع بعد از درمان را مورد بحث قرار داده است
نیازها به عنوان یک مدل انعطاف پذیر بحث شده  ABCنیز مدل  در این فصل. نهایت فصل یازدهم، به نتیجه گیري پرداخته است

  .است
 بازگشت به صفحه اول

  
  برنامه ي اموزش خالق براي پیش دبستانی -5-11 

  
  کیت هرومن-کولکر.لوراج- داین تریستر داج:مولف

 جمشید میالنی،دکتر فریده ترابی  مصطفی کریمی، دکتر فرخ لقا رییس دانا، :مترجمان
  سیروس حدوت هادیان،

   1393 ،خجسته: ناشر
ابتدا نظریه هاي تحول و یادگیري ، جلد منتشر شده است 2فصل است که در  16این کتاب شامل  

 در کودکان خردسال مورد بحث قرار گرفته و سپس به نقش مربی و محیط یادگیري پرداخته است
اموزي،ریاضیات،علوم،مطالعات اجتماعی،هنر و فن اوري مورد نقش مربی در اجراي برنامه هاي سواد 

سال کتاب را بسیار  5تا  3معرفی مراکز رغبت در مراکز پیش دبستانی از  .تاکید قرار گرفته است
  .پربار کرده است

  .به چاپ رسیده است 1393منتشر شده و پس از ترجمه در سال  2010کتاب در سال 
  

      
     

  
    

  
  
  
  
  
  
  

  

 بازگشت به صفحه اول
 

  
  
  
  
  
  
  

  

  تبریک -12- 1
خوشبختانه اطالع حاصل شد که استاد ارجمند، جناب آقاي دکتر شکرکن، در انتخابات اخیر انجمن روان شناسی اجتماعی ایران به 

روانشناسی ایران ضمن تبریک به جناب اقاي دکتر شکرکن، براي ایشان و اعضاي انجمن . عنوان رییس این انجمن انتخاب شده اند
شایان ذکر است جناب اقاي دکتر شکرکن، در دوره هفتم نایب رییس انجمن . محترم هیات مدیره آرزوي توفیق روز افزون دارد

و گروه تخصصی روانشناسی اجتماعی انجمن را  یها گروه تخصصی روانشناسی صنعتی سازمانروانشناسی ایران را بر عهده داشته و سال
  .هدایت نموده است

 تبریک ها و تسلیت ها -12
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را در پیشبرد  هاي انجمن برداشته و ما فعالیت ي توانند گامی مؤثر در ادامه اعضاي انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می
  :ه کنندیشناسی ایران مدارك زیر را ارابراي عضویت در انجمن روانمندان  عالقهاهدافمان یاري دهند؛ لذا خواهشمند است ابتدا 

پرداخت حق فیش اصل کارت دانشجویی یا مدرك تحصیلی ـ  کپیـ  کپی صفحه اول شناسنامهـ  3×4دو قطعه عکس 
  ).ج در وب سایت انجمنمندر(خواست عضویت ـ برگ در عضویت

و در صورت تغییر مدرك، کپی آخرین فیش بانکی ، اصل لطفاً کارت عضویت قبلی، یک قطعه عکس ،عضویت ساالنه براي تمدید 
  .را پست نموده یا به دفتر انجمن مراجعه فرماییدمدرك تحصیلی 

  :عبارتند از هاي انجمن شماره حساب ·
  )صادراتقابل پرداخت در کلیه شعب بانک ( 0102699310002، حساب سپهري )1911کد ( ، شعبه مقدس اردبیلیبانک صادرات
  )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت( 342060641، حساب جاري شماره )3420کد (، شعبه دانشگاه شهید بهشتی بانک تجارت

 رانبانک سامان، به نام انجمن روانشناسی ای   6219861015460479و یا شماره کارت 

  : عضویت عضویت و تمدید مبلغ حقِ ·
  ریال 50.000 )دانشجوي کارشناسی( دانشجویی اعضاي
  ریال 100.000) دانشجوي کارشناسی ارشد کارشناس و(وابسته اعضاي 
  ریال 150.000) کارشناسی ارشد( پیوستهاعضاي 
  الیر 250.000) دکترا( پیوستهاعضاي 

 شامل ،عضویت در انجمن ازاتیامت ری، عالوه بر سا1386از ابتداي سال انجمن،  يهریمد أتیه ي مطابق مصوبه: شایان ذکر است
که حق  باشد یاعضایی م ي براي همه »روانشناسی معاصر« ي اشتراك مجلههاي آموزشی، حق عضویت شامل  تخفیف در کارگاه

 روانالمللی ي بین مجله، »روانشناسی معاصر« ي چنین اعضاي پیوسته مجلههم. اند عضویت خود را پرداخت و یا تمدید عضویت نموده
اختیار آنها قرار  از این پس اعضاي انجمن با رمز عبوري که در .دریافت خواهند نمود الکترونیکیصورت بهشناسی 
صورت الکترونیکی، انجمن روانشناسی ایران به »شناسی المللی روان بین« و »روانشناسی معاصر«به مجالت  گرفت،  خواهد

  .دسترسی خواهند داشت
   یادآوري

 . اقدام کنند تمدید عضویت خود به موقعبه  تاعضاء نسبالزم است ساله است و یکایران  شناسی  رواندر انجمن عضویت  -1
؛ سریعاً به انجمن اطالع دهندخواهشمند است  اعم از پالك، تلفن و یا ایمیل دارندآدرس ي در تغییراگر اعضاي محترم  -2

چنین و همکارت،  و نشریه از دست دادن مجبور به پرداخت خسارت مثلانجمن که این اقدام مسئوالنه اعضا باعث خواهد شد 
 .ها و دیگر موارد مرتبط با انجمن را به موقع دریافت نمایندنباشد و اعضاي محترم نیز مجلههزینه پست 

  تعیین حق عضویت براي اعضاي مقیم خارج از کشور
مدیره را بر  أتیهایران،  شناسی  رواني رو به تزاید دانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور براي عضویت در انجمن مند عالقه

ي  معاصر براي همه شناسی  رواني  ه ارسال مجلهکننظر بر ای. گیري نماید تصمیم ها آنآن داشت تا در خصوص مبلغ حق عضویت 
ي انجمن در دستور کار قرار دارد  هاي روانشناختی براي اعضاي پیوسته و پژوهش شناسی  روانالمللی  ي بین اعضاي انجمن و ارسال مجله

دیره، م أتیهي  ي پستی داخل کشور است، بر این اساس مطابق مصوبه ها براي خارج از کشور متفاوت از هزینه ي ارسال این مجله و هزینه
  . مبالغ زیر براي اعضاي مقیم خارج از کشور در نظر گرفته شده است

 شرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان شناسی ایران - 13
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  تومان 5000 )دانشجوي کارشناسی( دانشجویی اعضاي ·
  تومان 10000) دانشجوي کارشناسی ارشد کارشناس و( وابسته اعضاي ·
  تومان 30000 )کارشناسی ارشد( پیوستهاعضاي  ·
  تومان 50000) دکترا( پیوستهاعضاي  ·
هاي موجود انجمن صورت خواهد  حسابه شایان ذکر است به علت فقدان حساب ارزي انجمن، در حال حاضر واریز پول به شمار 

  .پذیرفت
  در تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کنیم

خوبی را در  نسبتاًایران، جایگاه  شناسی  روانهاي الکترونیکی و بازخوردهاي حضوري گویاي این است که خبرنامه انجمن پیام
شناسان شناختی میان رواناي مؤثر در تبادل اخبار رویدادهاي روان شناختی پیدا کرده است و به وسیلهرسانی رویدادهاي روان اطالع

از توانید با اظهارنظر در خصوص محتواي خبرنامه،  و دانشجوي عزیز می قدر گرانشما همکار گرامی، استاد . است کشورمان تبدیل شده
را در اختیار دارید در به اشتراك گذاشتن  ها آنشناسانی که ایمیل طریق ارسال مطالب و خبر به خبرنامه، و با ارسال خبرنامه به روان

. کننده در خبرنامه درج خواهد شداست، مطالب با ذکر نام فرد ارسالبدیهی  .شناسان کشورمان سهیم شویدها میان روان اخبار و دیدگاه
  .از عزیزانی که به هر طریقی با خبرنامه همکاري داشته باشند با ذکر نام تشکر به عمل خواهد آمد همچنین

 
 

  ایران روانشناسیهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن   
اگرچه . نماییداي خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت میي مسرت و خوشحالی است که با احساس مسئولیت علمی و حرفهمایه

را در صندوق پست الکترونیکی خود دارید ممکن است زمان و انرژي باالیی  ها آني حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل سال خبرنامهار

کوچک ارزیابی نمایید، اما مطمئن باشید همین  روانشناسیي علمی رشته را در توسعه گامتاناین  ریتأثاز شما صرف نکند، و هرچند شما 

  ایران یعنی روانشناسیها راهی بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن مجموعه تالش

 بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی ؛ وکمی و کیفی نیروهاي تخصصی يتوسعه ؛شناسیپیشبرد و ارتقاء علم روان ،گسترش

 .خواهد بود روانشناسیي حوزه
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ایران روانشناسیانجمن در نمونه فرم عضویت   

 بسمه تعالی
 برگ درخواست عضویت

دانشـجوي دوره کارشناسـی    £داراي درجـه کارشناسـی   £دانشجوي دوره کارشناسـی  .........................................................اینجانب
ــد ــد  £ارشــ ــی ارشــ ــه کارشناســ ــري  £داراي درجــ ــجوي دوره دکتــ ــري  £دانشــ ــه دکتــ ــته  £داراي درجــ در     رشــ

ریــال بابــت حــق عضــویت ســالیانه طــی فــیش بــانکی .................... .....ضــمن پرداخــت مبلــغ.............................................. روانشناســی
  .درخواست عضویت در آن انجمن را دارم....................... مورخ................... شماره

  عنوان رشته تحصیلی در مقاطع مختلف
  ............................................................دکتري.................. ....................................کارشناسی ارشد............... ..................................کارشناسی
  ...............................................کد پستی........................................................................................:......................................................شانی منزل

  .........................................................................:............................................................................................................................کارنشانی محل 
  .........................................................................................................تلفن همراه.....................................:............................................تلفن تماس

  ..........................................................................................................:........................................................................................آدرس الکترونیک
  امضاء متقاضی

  تاریخ                                                                     
  :مدارك مورد نیاز براي عضویت

* دو قطعه عکس* کپی مدرك تحصیلی یا کارت دانشجویی* داخت حق عضویتاصل فیش پر* فرم عضویت تکمیل شده* 
  کپی صفحه اول شناسنامه

  در صورت تغییر مدرك، کپی آخرین مدرك تحصیلی* اصل فیش بانکی* کارت عضویت* یک قطعه عکس:* تمدید عضویت
  :حق عضویت سالیانه

  لریا 250.000) و یا مشاوره روانشناسیدکتراي (عضویت پیوسته  -1
 ریال 150.000) و یا مشاوره روانشناسیکارشناسی ارشد (عضویت پیوسته  -2
 ریال 100.000) و دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسیکارشناسی ( عضویت وابسته  -3
 ریال 50.000) و یا مشاوره روانشناسیدانشجوي کارشناسی ( عضویت دانشجویی  - 4
  با نظر هیئت مدیره انجمن: عضو مؤسساتی - 5

ریال و براي  20.000در صورت تمایل به ارسال کارت عضویت با پست سفارشی براي عضویت پیوسته  مبلغ  ·
 .ریال  به حق عضویت  اضافه می شود 15.000عضویت وابسته و دانشجویی مبلغ 

  :شماره حساب بانکی انجمن
قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات و یا بانک  0102699310002حساب سپهر ) 1911کد (بانک صادرات شعبه مقدس اردبیلی

شماره کارت  همچنینو قابل واریز در کلیه شعب بانک تجارت   342060641تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی حساب جاري 
  روانشناسی ایران بانک سامان، به نام انجمن   6219861015460479

  ایران روانشناسینشانی انجمن 
 1968656336، کدپستی  4، واحد 20پالك نرسیده به خیابان آفریقا، تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، خیابان اسفندیار، 

  ٨٨٨٧١٦٣٧: فکس         ٢٢١٨٠١٥٠ - ٨٨٧٨٥٢٦٦: فنتل  
  www.iranpa.org:وب سایت انجمن

  iranpa@iranpa.org:  آدرس پست الکترونیک
  .)از دریافت وجه نقد جهت حق عضویت معذوریم(

 

http://www.iranpa.org
mailto:iranpa@iranpa.org

