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 Internationalیازدهم یهـنسخ تدوین مرحله پایان در تهـگذش ماه در که یـای جالبـهرا به موضوع ارهـشم این تـنخس سخن

Classification of Diseases 11 داشتـبه جهانی ازمانـس در م.ـدهیمی اختصاص اند،بوده ملأت هایی قابلبحث ژنو در 

(WHO) بازبینی  بهداشت جهانی سازمان در عضو هایدولت نمایندگان، 2019 مه ماه روزهای آخرین درICD 11 پایان به را 

 ارائه برای 2022 ژانویه اول از و شناسدمی رسمیت به را هادیدگیآسیب علل و نشانگان بیماری، نوع 55000 مجموعه این رساندند.

 فرسودگی نسخه این در که بودند کرده رسانیاطالع عجوالنه هاخبرگزاری از شود. بعضیمی گرفته کار به درمانی و بهداشتی خدمات

 اعالم آنها کردند. تصحیح و تکذیب کارانرانددست بالفاصله که ادعایی است، شده مطرح بیماری یک عنوان به (BURNOUT)شغلی

آید. از آنجا که این بحث نمی حساب به بیماری یک تنهایی به خود ولی زندب آسیب سالمتی به تواندمی صرفا وضعیت این که کردند

موضوع قبال هم  این شودمی مطرح بیماری برای ایجاد احتمالی عامل یک حد در صرفا نهایت در و است نظراختالف هاست موردسال

 شرایط از ناشی نشده فصل و حل مزمن سترسا ثیرأت تحت نشانگان فرسودگی شغلی است: داشته ICD 10 در مبسوط و دقیق تعریفی

به وجود آمدن   یا و ذهنی و روانی گیریفاصله مفرط و خستگی احساس دهد:می نشان بعد سه در را خود و شودمی ایجاد کاری

  میان رد نباید شغلی فرسودگی که ندارند تردیدی شغلی. روانپزشکان افتادن آشکار کارآیی پایین و خود شغل به منفی رویکردی

 به نشانگان این شدن تبدیل برای که گویندمی روانپزشکان قاطعانه بعضی دیگر سوی از باشد. داشته جایی روانپزشکی هایبیماری

دهد گزارش می نشانه 130 از هاپژوهش از یکی جمله از .پاسخبی زیادی هایسشهنوز پر هستند و ناکافی بسیار علمی شواهد بیماری

 فرسودگی شغلی این درو  بخشید عینیت تواننمی را نشانگان این که گیردمی و از آن نتیجه شوند دیده فرسودگی رد توانندمی که

 است کار زیاد فشار این مثال که این درمان این مشکل هم ، قبول برای که شودمی است. گفته شخص است که مطرح فردی مشخصا نگاه

 .کند خود کم مراجع کاری بار از تواندنمی در هر حال درمانگر چون کند،نمی مداخله به یکمک است، هیچ کرده ایجاد را فرسودگی که

    خود خودی به همیشه مفرط خستگی چون که گویندومی کنندمی استقبال تردرمانگران از تعریف دقیقبعضی دیگر ، به ویژه روان

 دست شغلی فرسودگی از ناشی افسردگی نظیر هاییتشخیص به هاینک نتوامی پس باشد، روانی هایعلت برای بیماری است توانستهمی

روانی ناشی از کار اقدام  فشارهای کنترل و پیشگیری مسیر در نتیجه در و پرداخت کاری فشار به توانمی هم دیگر سوی از البته و زد

تواند مستقیما یک بیماری ی استرس نمیتجربهه درستی به دلیل فردی بودن بینیم که معضلی این چنین بزرگ بکرد. در همه حال می

 کنندگان این ی اختالل جدی و بیماری مورد توافق اکثریت تدوینی دیگری برای تبدیل شدن به یک مقولهخوانده شود ولی مقوله

های تشخیص این اختالل رو ههای کامپیوتری است. نشانبندی از اختالالت جهانی قرار گرفته است. این توافق بر روی اعتیاد به بازیطبقه

علیرغم عوارض اجتماعی شدید  بندی جهانی شامل از دست دادن کنترل بر روی زندگی روزمره،به افزایش در جهان کنونی، در این طبقه

بتوان با دقت های گوناگونی در راه است. از جمله این که این اختالل را باید آن به مدت بیش از دوازده ماه است. در این زمینه هم بحث

ای تازه نیست و باید مانند سایر انواع ورزند که این مقولهکافی از مصرف مناسب از دنیای مجازی مرزبندی کرد. بعضی دیگر اصرار می

ها ، با بندی جهانی بیماریی طبقهاعتیاد به آن نگاه و با آن مبارزه کرد. در همین راستا بعد از نشر اولیه و هنوز غیر رسمی آخرین نسخه

را  ها در دنیای مجازی است،که در موارد شدید آن، فرد مبتالنگاریکنیم و آن اعتیاد و سوء استفاده از هرزهموضوع دیگری نیز برخورد می

 دهد.قرار می طور جدی تحت تاثیررا به کامال از دنیای واقعی روابط جنسی جدا و دور کرده و در نتیجه سالمت جنسی او

ی ما بینیم که چگونه  هر روز بار مسئولیت رشته و حرفههای روانی میبندی جهانی از اختاللهای این طبقهوتاه باال بر تازهبا مرور ک   

 شود.تر میسنگین

     آبادیدکتر شیوا دولت

 سخن نخست  -1

 

 

 



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

3 

 

 1398 تابستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا هفتمینچهل و 

1397 

 

 
 شناسي ایراندر روان "صالحیت"فراخواني برای رسمیت بخشیدن به مفهوم  -1-2

 دکتر الدن فتي

 ان مسئلهمقدمه و بی

شناسی بالینی علمی با حضور دکتر سعید شناسی علمی ایران با دکتر علی اکبر سیاسی آغاز شد و روانبنابر مستندات موجود، روان

وقفه ادامه دارد. در این شاملو در عرصه دانشگاهی رقم خورد. رشد افتخارآمیز این رشته علمی و کاربردی از آن زمان تا کنون در ایران بی

پردازم که این شناسی علمی میشناسی در ادبیات و فلسفه ایرانی را دارم و نه به تاریخچه روانته نه بنای مرور گذشته تاریخی رواننوش

های بعد از شناسی در سالتوان در منابع معتبر بخوبی مطالعه کرد. هدف این مطالعه مروری بسیار مختصر بر سیر روانعناوین را می

 در دوران کنونی است. "1صالحیت"تا کنون با هدف پرداختن به اهمیت و حساسیت موضوع انقالب فرهنگی 

اندازی شد. هدف این اقدام به اقتضای های ایران راهشناسی با گرایش بالینی در دانشگاهپس از انقالب فرهنگی مقطع کارشناسی روان

شناسانی برای انجام آن دوران و بخصوص موضوع جنگ و نیاز به روانآن زمان تربیت نیروی نیمه متخصصی بود که با توجه به نیازهای 

 نامم. می "اندازیراه"دیدگان روانشناختی جنگ توانایی نسبی داشته باشند. من این برهه را دوران های بالینی و رسیدگی به آسیبآزمون

ی ارشد این رشته و گرایش با ظرفیتی بسیار محدود در نیمه دهه شصت تربیت روانشناس بالینی یک گام فراتر رفت و دوره کارشناس

شناسی بالینی که آن زمان فقط در دانشگاه علوم پزشکی ایران/ انستیتو روانپزشکی التحصیالن کارشناسی ارشد روان. فارق2آغاز بکار کرد

بودند. در آن زمان اگرچه اثبات اثربخشی دلیل بستر و محتوای آموزششان قادر به انجام درمان رفتاری شناختی شدند بهتهران تربیت می

جویان نشرفت، ولی درنهایت به موفقیتی بزرگ تبدیل شد. داشناسان بالینی بشمار میدرمان غیردارویی خود چالشی بزرگ برای روان

توان این و در واقع میکارشناسی ارشد در آن زمان این امکان را داشتند که بیماران درمان شده خود را در راندهای بزرگ ارائه بدهند 

درمانی درمانی بتدریج برطرف شد و و روانشناسی نامید. در این دوران شک و تردید درباره اثربخشی روانروان "تثبیت"دوران را دوران 

الینی در درمانی و اقدامات باقبال خوبی نزد متخصصان و جمعیت عمومی یافت. با توجه به این اقبال عمومی دوران جدیدی برای روان

شناسان برای ورود ایران آغاز شد و آن دوران گسترش کمی این رشته بود. در این دوران نیاز جامعه به این خدمات از یک سو و ذوق روان

شناسی شناسی نظیر درمان از سوی دیگر، باعث گسترش کمی انفجارگونه این نوع آموزش و کاربست روانتر روانهای کاربردیبه مقوله

 "رشد کمی"ورانی که نهایتاً به برافراشته شدن تابلوهای سبز و زرد در تقریباً هرکوی و برزن ایران شد. من نام این دوران را دوران شد. د

درمانی، تحلیل، آموزش عمومی سالمت روان، مشاوره شناسی کاربردی بویژه مباحثی نظیر روانشناسان به روانگذارم. اقبال روانمی

ها هم بدلیل های آموزشی نیز شکل بگیرد که این برنامهآن باعث شد نوعی آموزش خارج از دانشگاه به شکل کارگاه و دورهروانی و نظایر 

وزارتین و دانشگاه آزاد که منطبق با نیازهای کاربردی جامعه نبود )و نیست(، با استقبال مواجه شدند. اگرچه  کشوری3ضعف برنامه درسی

شناسی در جامعه کمک فراوان کرد، ولی هم اکنون خود به جریانی مطلوب بود که به جا افتادن خدمات رواناین گسترش کمی در ابتدا 

درمانی، فرصت پرداختن به کیفیت این شناختی بخصوص انواع روانرویه ارائه خدمات روانتهدیدی جدی تبدیل شده است. رشد بی

ن این مسئله در نقطه بحرانی قرار گرفته است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که اکنوشناسی گرفته است و همخدمات را از جامعه روان

ای از روانشناسی ایران بشویم. شاید بتوان این وارد دوران تازه "آموزش، سوپرویژن، و درمان مبتنی برصالحیت"با جدی گرفتن موضوع 

شناسی علمی بر کیفیت حضور این علم در جامعه ن توجه متولیان روانرود در این دورانامید. انتظار می "بالندگی کیفی"دوره را دوران 

خواهد شد که نهضت آموزش و عملکرد مبتنی برصالحیت در سایر نقاط دنیا نیز جوان است ولی  متمرکز شود. کمی جلوتر توضیح داده

                   
1 competency 

 روزبه( به مدت محدود وجود داشت. شناسی بالینی در دو دانشگاه شیراز )پهلوی آن زمان( و تهران )با محوریت بیمارستانقبل از انقالب فرهنگی سابقه فوق لیسانس روان 2
3 Curriculum  

 بحث ویژه -2
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شناختی مبتنی بر می و مداخالت رواناکنون در مناطقی از جهان که دغدغه جدی آموزش علثمر نشسته است. همبا همه جوانی به

ای مصلحت جامعه وجود دارد، مفهوم صالحیت کامالً نهادینه شده است. وقت آن رسیده که ما نیز با حساسیت نسبت به صالحیت حرفه

 جنبش است. ها را بازنگری اساسی کنیم. این مقاله فراخوانی برای اینهای آموزشی و صدور پروانهشناسان، برنامهو تخصصی روان

 تعریف صالحیت و چارچوب مفهومي آن

صالحیت یعنی توانایی اداره یک کار تخصصی پیچیده در شرایطی که دانش، نگرش و مهارت کافی برای انجام آن کار وجود دارد و 

و در تمام شناسی نیست شناختی. مفهوم صالحیت مختص روان روش البته با لحاظ کردن تمام موازین قانونی، اخالقی و علمی/

شناسی شد و عمل شود، این مفهوم حایز اهمیت است. مفهوم صالحیت چهار دهه قبل رسما وارد روان 1ایهایی که باید حرفهحوزه

شناسی صالحیت عبارت است ای تبدیل شده است. در روانشناسی حرفهبتدریج در قرن بیست و یکم به یک مفهوم مهم و رایج در روان

ها و ها، ارزشتکنیکی، استدالل بالینی مبتنی بر شواهد، هیجان های فنی/های ارتباطی، دانش، مهارتشناس از مهارتناستفاده روا"از 

شناختی روزانه در جهت ای روانهای حرفهبازاندیشی به شکل عادتی و نهادینه شده همراه با قضاوت درست و دقیق در تمامی فعالیت

. صالحیت باید نهادینه باشد؛ یعنی عادتی ذهنی شامل توجه دقیق به موضوع، کنجکاوی (Kaslow, 2004) "سالمت فرد و جامعه

ها و نقادانه، خودآگاهی و حضور ذهن )همان منبع(. صالحیت مستلزم تفکر نقاد، ذهن تحلیلگر، و قضاوت صحیح و دقیق موقعیت

گیری باید موازین اخالقی، استانداردها، راهنماهای بالینی و گیری بالینی بجا است. در تمام این فرایندهای قضاوتی و تصمیمتصمیم

. به این ترتیب صالحیت یعنی مناسب بودن فرد برای حرفه که (Rodolfa et al., 2005)های حرفه همواره مدنظر باشند ارزش

وابسته به بستر و زمینه است و در  های وی در تلفیق با هم. صالحیت قابلیت رشد و بالیدن دارد،ترکیبی است از دانش، نگرش و مهارت

محور و های آموزش صالحیتشود. تعریف و مفاهیم ذکر شده در فوق هم در طراحی مدلهای مختلف نمایانده میشرایط مختلف به شیوه

ای لف و مؤلفههای مختهم در ارزیابی و اعتباربخشی باید مد نظر قرار گیرند. در ادامه این مقاله توضیحات بیشتری درباره صالحیت

 تشکیل دهنده آنها داده خواهد شد.

اند. در ها استفاده کردهبندی یکسان برای معرفی صالحیتشناسی در کشورهای مختلف کمابیش از یک نوع دستهگذاران روانسیاست

مرتبط با آن خوشه و های اند که در هرخوشه دانش، مهارت، و نگرشهایی تعریف شده2ها به شکل خوشهبندی، صالحیتاین دسته

ها ای از مفاهیم، رفتارها، راهبردها، باورها، ارزشها با هم در تعاملی پیچیده هستند و از مجموعهاند. این خوشههایش تعریف شدهزیرشاخه

ها این صالحیتتوان آنها را از هم تفکیک کرد. اند که در عمل نمیهای فردی و شخصی و انگیزشی درهم تنیده تشکیل شدهو حتی مؤلفه

شناسان و در بسترهای کاری مختلف و با مخاطبان متفاوت به اشکال متنوع نمایان ایی رواندر مراحل مختلف رشد و تجربه حرفه

 شوند.می

شناسی یک مدل مکعبی پیشنهاد شده است. این مدل همانند یک مکعب سه محور اصلی دارد: های روانبرای توضیح صالحیت

. برای (Rodolfa et al., 2005)ای که فرد در آن قرار دارد ای از رشد حرفههای عملکردی و مرحلهه، صالحیتهای پایصالحیت

شود. درصورتی که ای دانسته میاند. تنها با نیل به این معیارهاست که کسی صاحب صالحیت حرفههرصالحیت معیارهایی تعریف شده

شود. افراد نامیده می 4برسد، آن فرد خبره 3انداردهای باالتر حرکت کند و به بالندگی و تعالیکسی از این معیار فراتر برود و به سمت است

ای، دانش، تسلط کاری و شناسی هستند. آنها الگوهای اصلی شخصیت حرفههای صالحیت محور نظیر روانخبره مهمترین سرمایه حرفه

 ای هستند.اخالق حرفه

 تاریخچه

مطرح کرد و  1شناسی مدرسهاین مفهوم را برای روان 5NCSPPگردد که برای نخستین بار باز می 1986 تاریخچه این مفهوم به سال

های مشاوره و مفهوم صالحیت در بخش 2001شناسی مدرسه را اجرایی کرد. تا سال مدلی برای آموزش و کاربست صالحیت محور روان

                   
1 Professional  
2 Cluster  
3 Excellence  
4 Expert  
5  National Council of Schools and Programs of Professional Psychology 
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کنفرانس صالحیت برگزار شد و  2002پیشنهاد شدند. در سال  های کاربست دیگری همشناسی مطرح شد و مدلبالینی روان

ها شناسایی و معرفی شدند. این صالحیت 2"مدل مکعبی"ای در یک شناسی حرفههای عملکردی در روانهای پایه و صالحیتصالحیت

ها ی هم به ارزیابی این صالحیتای مطرح شدند و البته کنفرانس نیم نگاهشناس حرفهبرای بکارگیری در حوزه آموزش و تربیت روان

شناسی آمریکا بورد امور آموزشی انجمن روان 2004ها بود. در سال داشت و این خود سرآغاز تعریف شاخص ارزیابی برای صالحیت

روه منتشر ای بپردازند. مستندات بسیاری از جانب این کارگشناسی حرفهکارگروهی را تشکیل داد تا به مسئله ارزیابی صالحیت در روان

 شناسی علمی جهان کمک فراوانی کرد.شد که به نهادینه شدن مفهوم صالحیت و ارزیابی آن در روان

ارزیابی صالحیت با حمایت بورد امور آموزشی معرفی شد.  "های3معیار"مدل مکعبی باالخره عملیاتی شد و کارگروه  2006درسال 

بخش این جریان در خارج از بود که به شکل گسترده مورد استفاده قرار گرفت و الهام گیری صالحیتمحصول این کارگروه یک ابزار اندازه

شناسی آمریکا، کارگروه ارزیابی صالحیت را مامور بورد امور آموزشی انجمن روان 2007آمریکا و در سرتاسر جهان نیز شد. در سال 

ای شناسی حرفهها و نیز تدوین جعبه ابزار ارزیابی صالحیت برای روانمنظور ارزشیابی معیارگیری بهساخت پورتفولیوی ابزارهای اندازه

 کرد. این پورتفولیو و این جعبه ابزار توسط کارگروه مذکور ساخته و منتشر شده است.

 اهمیت

. با توجه به شناسی اهمیت یافته استاحتماالً این سؤال در ذهن خوانندگان وجود دارد که چرا صالحیت تا این اندازه در حرفه روان

شناسی از سوی دیگر است، مقوله صالحیت و گذاران سالمت از یک سو و متولیان آموزش رواناینکه سالمت روان دغدغه سیاست

های آموزشی افراد صاحب صالحیت تربیت ها و برنامهرود از یک سو نظامکند. بنابراین انتظار میمحوری اهمیت ویژه پیدا میصالحیت

های صاحب صالحیت را معتبر اعالم نمایند. توقع بر این است که های پایشی و نظارتی فقط افراد و سازمانی دیگر نظامکنند و از سو

 ,.Hoge et al)شناسی مطالبه صالحیت کنند محوری سر بدهند و مخاطبان خدمات روانگذاران نظام سالمت ندای صالحیتسیاست

2005). 

دهند را داشته باشند. حفاظت از سالمت بایست دغدغه کیفیت آنچه که ارائه میشناسی میروان متولیان یا ارائه دهندگان خدمات

تواند این تنها زمانی می رشناسی کشوشناسی است و مجموعه علمی و صنفی روانهای علمی مأموریت اصلی روانروان جامعه با روش

شناسان و چه در ارائه خدمات داشته باشد. ه در آموزش نسل آینده روانمحوری را چمأموریت را بدرستی انجام دهد که دغدغه صالحیت

های آموزش و شناسی سروکار دارند. براساس آخرین مدلکسب و حفظ صالحیت هدف تمام کسانی است که به نحوی با موضوعات روان

ای است و متولیان نظام سالمت کشورها ی حرفهشناسهای آموزشی و تربیت روانارائه خدمات، نیل به صالحیت مقصد نهایی تمامی برنامه

کنند نیز روز بروز نسبت به دریافت بهترین شناختی دریافت میکنند. کسانی که خدمات روانبا حساسیت روزافزون آن را طلب می

ترتیب ضروری تر شده و مطالبات جدی علمی در این زمینه دارند )که البته حق مسلمشان نیز هست(. به این خدمات ممکن حساس

 های آنها تعریف شوند و معیارهای کسب آنها نیز مشخص شوند. ها تعیین شوند، شاخصاست صالحیت

شود و آن ارزیابی و نظارت جهت های آموزشی قرار گرفتند، موضوع مهم دیگری مطرح میها محور برنامهپس از این که صالحیت

ای بخش مهمی از مأموریت متولیان سالمت ت محور است. ارزیابی صالحیت حرفهای صالحیاطمینان یافتن از آموزش و فعالیت حرفه

کند چه کسی، چه خدماتی را، چگونه، به چه مخاطبی و برمبنای چه دانشی شناسی است. این ارزیابی معلوم میروان از جمله نظام روان

دهد هایی که فردی ارائه خدمت میوزش و هم در تمام مدت و سال(. این ارزیابی هم در هنگام آم4دهد )الهام گرفته از هرم میلرارائه می

کند و العمر، و خودپایشی مستمر را تضمین میاهمیت ویژه دارد. ارزیابی صالحیت کیفیت آموزش و ارائه خدمات، یادگیری مادام

م آموزشی بطور مستمر در پی افزایش شود نظادرنتیجه در راستای تأمین بهترین و بیشترین منافع برای آحاد جامعه است. باعث می

                                                              
1 School psychology 
2 Cubic model 
3 Benchmark  
4 miller 
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کند در شود. معلوم میگیری خودتأملی و یادگیری خودمحور میکند و منجر به شکلکیفیت خود باشد. خود پایشی را در افراد تقویت می

 هر سطح از آموزش و تجربه چه انتظاراتی باید داشت؟

 بندی آنهاها و طبقهصالحیت

اکنون در سایر هایی که همیت آن مرور شد، خوب است نگاهی داشته باشیم به مجموعه صالحیتاکنون که مفهوم صالحیت و اهم

های و صالحیت 1های پایهشوند. صالحیتها به دو گروه اصلی تقسیم میکشورهای دنیا مد نظر متولیان روانشناسی حرفه است. صالحیت

سازند بلکه در ای خود را نمایان نمیهایی از کار حرفهکل فنی و در بخشش های پایه آنهایی هست که بهمنظور از صالحیت  .2عملکردی

 شوند.شناس میای روانای حضور دارند و بشکل عادتی بخشی از منش حرفهلحظه به لحظه کار حرفه

 های پایه عبارتند از: صالحیت

 3گریایحرفه 

 4عملکرد بازاندیشانه 

 5تسلط به دانش و روش علمی 

 6ه بین فردیمهارت در رابط 

 7اشراف به تنوع فردی و فرهنگی 

 8های اخالقی و قانونیاحاطه به معیارها و سیاست 

 9ایهای بین رشتهتوانایی حضور و فعالیت در سیستم 

های های شخصیتی، هوشی، هیجانی و توانمندیها بر محوریت ویژگیدهد، این صالحیتهمانگونه که نگاه کلی به این فهرست نشان می

دهی اند که در برقراری ارتباط و شکلشناسانی قرار دادهاند و تأکید خود را بر پرورش روانناختی بخصوص بازاندیشی شکل گرفتهفراش

های فردی و فرهنگی را بخوبی بفهمند و با قانون و عرف و فرهنگ جامعه آشنا باشند و بتوانند در ای باشند و تفاوتفردی حرفهروابط بین

هایی در نظر گرفته ها و مالکها زیرشاخهها همکارانه کار کنند. برای هریک از این صالحیتها و رشتهوانی با سایر حرفههمراهی و همخ

ها هم در رود روانشناسان در هرمرحله از تحصیل و رشد خود به حدود و سطوحی از آن دست یابند. این صالحیتشده که انتظار می

 ر باید خود را نشان بدهند.سطح دانش، هم نگرش، و هم رفتا

 های عملکردی عبارتند از:صالحیت

 10ارزیابی 

 11مداخله 

 12مشاوره 

 13پژوهش و ارزشیابی 

 14سوپرویژن 

                   
1 Fundamental competency 
2 Functional competency 
3 Professionalism 
4 Reflective practice 
5 Scientific knowledge and methods 
6 Relationships 
7 Individual and cultural diversity 
8 Ethical and legal standards and policy 
9 Interdisciplinary systems 
10 Assessment 
11 Intervention 
12 Consultation  
13 Research and evaluation 
14 Supervision  
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 1آموزش 

 2مدیریت 

 3یابی و رایزنیحمایت 

یف هایی هستند و درواقع به جزئیات در مستندات مرتبط با صالحیت تعرها و مؤلفهها نیز هرکدام دارای زیرشاخهاین صالحیت

شناس چه دانشی باید داشته باشد، اند. به بیان دیگر مشخص است که برای مثال در حوزه ارزیابی )یا هرحوزه صالحیتی دیگر(، روانشده

نگرش او چه باید باشد، و چگونه رفتار کند. همچنین مشخصی است که در هر مرحله از تحصیل یا تجربه کاری، چه سطحی از صالحیت 

 ظار است. برای هر صالحیت معیار و همچنین ابزار سنجش نیز بخوبی تعریف شده است.ارزیابی مورد انت

التحصیل و خبره در مدل مکعبی، محور سوم سطح آموزش است. میزان رسیدن به هر صالحیت برای کارآموز، کارورز، اینترن، فارغ

ه هریک از این مفاهیم ندارد ولی پیوندهایی برای مطالعه جداگانه تعریف شده است. البته ین مقاله مجالی برای پرداختن با جزئیات ب

توانید ببینید که هر صالحیت دقیقا از چه اجزایی اند. در این منابع پیشنهادی میبیشتر در این حوزه در پایان این نوشته معرفی شده

 شود.گیری میشود و چگونه اندازهتشکیل شده، چگونه کسب می

 چه باید کرد؟

رسد به این معرفی کوتاه و تأکیدی که بر اهمیت این موضوع شد، این سؤال مطرح است که چه باید کرد؟ به نظر می حال با توجه

 برداشتن این چند گام اولیه ضروری است. 

ها و تشکیل کار گروه ویژه تعریف صالحیت متناسب با نیاز و فرهنگ ایرانی. این کارگروه مسئولیت نیازسنجی، تعریف صالحیت (1

 توانند ایفا کنند.های علمی در این زمینه نقش مهمی را مینهاد روش ارزیابی آنها را برعهده خواهد داشت. یقیناً انجمنپیش

شناسی باید این نگرش را داشته باشند که هر کار ایجاد فرهنگ صالحیت محوری به این معنا که تمامی ذینفعان حوزه روان (2

ت در آن حوزه سپرده شود. نهادینه کردن این باور کار دشواری است ولی تا انجام شناسی باید بدست فرد صاحب صالحیروان

 های تخصصی خواهد بود.نشود هم امیدی به تغییر نیست. بخشی از این کار برعهده رسانه

هده نظام رسد مسئولیت این بخش از کار بیش از هر نهادی برعتدوین نظام پایش و ارزیابی و ایجاد لوپ بازخورد. به نظر می (3

 شناسی خواهد بود.روان

 گیرینتیجه

شناسی ایران گریز و گزیری جز جدی گرفتن موضع کیفیت علمی و خدمات خود را ندارد. ضرورت و فوریت پرداختن به مسئله روان

داده باشم. امیدوارم  صالحیت در این برهه از زمان من را برآن داشت تا این چند صفحه را بنویسم، باشد که بخشی از سهم خود را انجام

 شناسان یک فرهنگ نهادینه بشود. که دیر شود، آموزش صالحیت محور و ارزیابی صالحیت روانپیش از آن
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1 Teaching 
2 Administration  
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 منابعی برای مطالعه بیشتر

 آشنایی با معیارها و ابزارها
http://www.apa.org/ed/graduate/competency.html  

 

 راهنمای اخالق حرفه ای انجمن روانشناسی کانادا برای سوپرویژن در روانشناسی
http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/COESupGuideRevApproved7Feb09revisedfinal.pdf  

 اصول اخالق حرفه ای روانشناسی در سطح جهانی
http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/Universal_Declaration_asADOPTEDbyIUPsySIA

AP_July2008.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.apa.org/ed/graduate/competency.html
http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/COESupGuideRevApproved7Feb09revisedfinal.pdf
http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/Universal_Declaration_asADOPTEDbyIUPsySIAAP_July2008.pdf
http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/Universal_Declaration_asADOPTEDbyIUPsySIAAP_July2008.pdf
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 شناسي ایرانهفتمین کنگره انجمن روان -1-3

 
 

 اخبار ویژه-3
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  2اطالعیه شماره 

 برگزار خواهد شد 1398آبان ماه  24الي  22هفتمین کنگره انجمن روانشناسي ایران، 

 محل برگزاری: تهران، تاالر ایوان شمس  

تاالر ایوان شمس برگزار خواهد شد. -، در تهران1398آبان ماه  24الی  22ند هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، به اطالع می رسا

های متعددِ واصل شده به دبیرخانه الکترونیک کنگره بود اما به دلیل درخواست 1398خرداد ماه  31مهلت اولیه ارسال چکیده مقاالت 

تمدید گردید و اکنون به پایان رسیده است. نتایج داوری  1398تیرماه  15مقاله، این مهلت تا  مبنی بر تمدید مهلت ارسال چکیده

اعالم خواهد شد و بر همین اساس مهلت پیش ثبت نام در کنگره )ثبت نام با تخفیف(  1398مرداد ماه  15چکیده مقاالت واصل شده تا 

 .تمدید می گردد 1398مرداد  20نیز تا 

عنوان ویژه ه خالصه مبسوط مقاالتی که مورد پذیرش نهایی قرار خواهند گرفت، عالوه بر اینکه به صورت پروسیدیا، بهشایان ذکر است ک

 در شد، خواهند منتشر فشرده لوح قالب در( ایران شناسیروان انجمن پژوهشی –شناسی معاصر )مجله علمی نامه دوفصلنامه روان

I معتبر هایسامانه SC  ،SI D و SI VI LI CA نیز نمایه خواهند شد. 

 :ریزی، هدایت و اجرای امور مربوط به کنگره را بر عهده خواهند داشت عبارتند ازاعضای سازمان اصلی هفتمین کنگره انجمن که برنامه

 دکتر رضا زمانی؛ ریاست کنگره  •
 دکتر بهروز دولتشاهی؛ دبیر علمی کنگره  •
 دی کنگرهدکتر حمید پورشریفی؛ دبیر کمیته راهبر  •
 دکتر مهرنوش اثباتی؛ معاون دبیر علمی و رئیس دبیرخانه الکترونیک کنگره  •
  آقای محسن پروازی )کاندیدای دکتری تخصصی مشاوره(؛ دبیر اجرایی کنگره  •

ی از نحوه ارسال نام و شرکت در کنگره، آگاهبرای دسترسی بیشتر و سریع تر به اخبار و اطالعات مربوط به کنگره از جمله چگونگی ثبت

 :فرمایید بازدید زیر آدرس به کنگره سایت از لطفا  ،... های کنگره و مقاالت، نتایج داوری مقاالت، کارگاه

www.congress.iranpa.org 
 

 

  ایران ناسيروانش انجمن کنگره هفتمین در شرکت برای نام ثبت اطالعات

 جلسات در حضور .داریمگرامی می ماه آبان 24 الی آبان 22 در ایران روانشناسی انجمن کنگره هفتمین در حضور برای را شما مقدم

 دریافت به تمایل که افرادی تنهااست.  رایگان افراد تمامی برای پوستر-مقاله ارایه و تخصصی، میزگردهای کلیدی، هایسخنرانی

 جمهوری مشاوره و روانشناسی نظام سازمان سوی از بازآموزی گواهی دریافت و ایران روانشناسی انجمن سوی از کنگره در شرکت گواهی

 گواهی دریافت به تمایل و شد خواهند پذیرفته پوستر یا شفاهی ارایه برای که مقاالتی اولنویسندۀ  همچنین و دارند را ایران اسالمی

 در مربوطه های هزینه پرداخت با که الزامیست دارند، را کنگره مقاالت مجموعه فشرۀ لوح یا کتابچه در آن انتشار و مقاله ارایۀ

 تمام حضور که است ذکر به الزم .باشند داشته وقت تمام حضور کنگره برگزاری ساعات و روزها در و نمایند نامثبت  کنگره

 هایساعت و روزها تمامی در حضور شرطتنها به  و گرفته قرار بررسی مورد کامال شده، اتخاذ که تدابیری طریق از عزیزان این وقت

 .کرد خواهند دریافت را بازآموزی و شرکت گواهی کنگره، برگزاری

 

 

http://www.congress.iranpa.org/
http://www.congress.iranpa.org/
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نام و شرکت در کنگره، آگاهی از نحوه ارسال الزم به توضیح است که اخبار و اطالعات بیشتر مربوط به کنگره از جمله چگونگی ثبت

 :های کنگره و ...، متعاقبا از طریق سایت کنگره به آدرس زیر اطالع رسانی خواهد شدداوری مقاالت، کارگاهمقاالت، نتایج 
http://congress.iranpa.org 

 

 

 
 

 ایران شناسيروانانجمن های آموزشي ها و دورهکارگاه  -1-4 

بهای کارگاه هایي شود. که تاکنون نهایی شده است به شرح زیر اعالم می شناسي ایرانآموزشي انجمن روان یهاهفهرست کارگا 

  درصد 10 دانشجویان و انجمن اعضای برای باشدمی تومان 240000به ازای هر روز برگزار خواهد شد  1398که در سال 

 .شودمی کسر کارگاه مبلغ از ددرص 20، دباشن انجمن عضو و دانشجو افرادی چنانچه دارد، تخفیف

های آموزشی، نفر است. مکان برگزاری کارگاه 25آموزشی کارگاه هر ساعت و ظرفیت  8مدت زمان برگزاری روزانه هر کارگاه آموزشی 

خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، بلوار اسفندیار، نرسیده به خیابان آفریقا، پالک تهران، شناسی ایران واقع در محل انجمن روان

سایت  به وب هااز ظرفیت کارگاهاطالع های آموزشی و همچنین و اخبار جدیدِ کارگاه تربیش اطالعاتبرای کسب  است. 4، واحد 20

 .انجمن مراجعه نمایید

 

 

شرایط شرکت در 

 کارگاه
 

 

 تاریخ برگزاری
 

 

 مدرس
 

  

 عنوان کارگاه آموزشي  
 

 

 مدرک علمي تخصص
 نام و نا م

 خانوادگي

کارشناسی  فارغ التحصیل

شناسی و مشاوره به روان

 باال

مردادماه  2و  1

1398 
 ربیت جنسی کودک و نوجوانت دکتر آرش رمضانی دکتری شناسی روان

کارشناسی  فارغ التحصیل

شناسی و مشاوره به روان

 باال

 

 فریده ترابی میالنی دکتری شناسیروان 1398ماه مرداد 3
مداخله زود هنگام در تحول کودکان 

 خردسال از تولد تا پنج سالگي

کارشناسی  فارغ التحصیل

شناسی و مشاوره به روان

 باال

ماه مرداد 10و  9

1398 
 دکتری شناسیروان

دکتر شیوا دولت آبادی 

و دکتر فرنگیس 

 کاظمی

 آموزش تکنیک 

 ای. ام. دی آر

)حرکات چشم، حساسیت زدایی و 

 بازپردازش اطالعات(

کارشناسی  فارغ التحصیل

شناسی و مشاوره به روان

 باال

  ماهمرداد 16

1398 

شناسیروان  

 بالینی
 دکتری

دکتر مجید محمود 

 علیلو

فعال سازی رفتاری در درمان  کاربرد

 افسردگي

کارشناسی  فارغ التحصیل

شناسی و مشاوره به روان

 باال

مردادماه  24

1398 
نژاد دکتر پریسا یاسمی دکتری شناسیروان  

تشخیص و درمان گام به گام اللي انتخابي 

 )موتسیم(

 شناسي ایرانهای آموزشي انجمن رواندوره -4
 

 

 

 

http://congress.iranpa.org/
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 دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختي رفتاری )همراه با کار عملي(نهمین  -1-2-4

 

 دانشگاه شهید بهشتي  مدرسمدرس: دکتر کارینه طهماسیان   

 موفقیت در آزمون آخر دوره پس از شناسي ایرانبا ارائه گواهي نامه معتبر از انجمن روان

  

 ( 1398دی ) زمان برگزاری مهر تا  

*********** 

 باالبه شناسی روانارشد کارشناسی دانشجویان : شرایط شرکت کنندگان

 ساعت 100 طول دوره:

 تخفیف تعلق خواهد گرفت.  %10شناسی ایران ریال به اعضای انجمن روان 32.000.000 :دوره  هزینه

  :دوره دروس

بازی درمانی و قصه ، رفتاردرمانی، شناخت درمانی،  آموزش مدیریت خشم و جرات ورزی ، آموزش مدیریت والدین، آسیب شناسی کودک

شناخت ، آموزش مهارتهای زندگی، فنون مصاحبه بالینی با کودک، های شناختی رفتاری در مشکالت رفتاری خاص کاربرد تکنیک ،درمانی

 یدرمانی مبتنی بر ذهن آگاه
 

 

1398مهر    

 

1398آبان     

 بعد از ظهر  2:30صبح تا   8مهر  از  3چهارشنبه 

 بعد از ظهر  2صبح تا   8مهر  از   4پنجشنبه

 بعد از ظهر 2:30صبح تا   8مهر  از   16سه شنبه 

 بعد از ظهر  2صبح تا   8مهر  از  17چهارشنبه 

 بعد از ظهر 2:30صبح تا   8مهر  از  30سه شنبه 
 

 بعد از ظهر 2صبح تا   8آبان  از  1شنبه چهار

 بعد از ظهر 2:30صبح تا   8آبان  از  15چهارشنبه 

 بعد از ظهر 2صبح تا   8آبان  از  16پنجشنبه  

 بعد از ظهر 2:30صبح تا   8آبان  از  28سه شنبه 

 بعد از ظهر 2صبح تا   8آبان  از   29چهارشنبه 

 

  1398دی  1398  آذر
 بعد از ظهر 2:30صبح تا   8از آذر   13 چهارشنبه

 بعد از ظهر 2صبح تا   8از آذر   14 پنجشنبه

 بعد از ظهر  2:30صبح تا   8از آذر   27 چهارشنبه

 بعد از ظهر 2صبح تا   8از آذر   28 پنجشنبه

 

 بعد از ظهر 2:30صبح تا   8دی  از  3سه شنبه 
 

بعد از ظهر 2صبح تا   8دی از  4چهارشنبه   
 

 یي بدون ناهار و به صورت میان وعده خواهد بود.پذیرا
 

بانك تجارت شعبه دانشگاه شهید  342060641برای ثبت نام قطعي پس از واریز هزینه به حساب انجمن به شماره لطفا 

 تماس حاصل فرمایید 88785266بهشتي با شماره 

  

 توجه : ارائه اصل فیش در روز کارگاه الزامي است

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبت دورهجهت اطالع از ظرفی
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 زوج درماني: درمان های قبل و بعد از ازدواج با رویکرد شناختي رفتاریدوره پنجمین  -2-2-4
 

  عضو هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي منصوره السادات صادقيمدرس: دکتر 

 ر آزمونمنوط به شرکت  در دوره،  بدون غیبت و کسب موفقیت د ارائه گواهي  

 شناسي ایرانانجمن روانطرف از  

 (1398) زمان برگزاری شهریور تا آذر 

*********** 

 باالبه  و مشاوره شناسیروانارشد کارشناسی دانشجویان : شرایط شرکت کنندگان

 ساعت 104  طول دوره:

دوم تا اول شهریور( به  قسط و ریال 00015.000.نام به مبلغ  هنگام ثبتقسط اول  :قسط دو طیریال )  32.000.000 :دوره  هزینه

 تخفیف تعلق خواهد گرفت. %10شناسی ایران اعضای انجمن روان

 دوره: دروس

    مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر آزمون ها و ترسیم نیمرخ زوجین -1

 زوج درمانی شناختی رفتاری -2

   از ازدواج( زوج درمانی براساس غنی سازی روابط زوجین )آموزش های پیش و پس -3

 درمان خیانت های زناشویی -4

  مداخالت روان شناختی در طالق در سه مرحله ) پیش از طالق، در حین طالق و پس از طالق( -5

 زمان دوره :

 آبان مهر شهریور

 شهریور  6چهارشنبه    

 شهریور  7پنجشنبه      

 شهریور   8جمعه            

 مهر 10چهارشنبه    

 مهر 11پنجشنبه      

 مهر 12جمعه            

 

 آبان  2پنجشنبه        

 آبان   3جمعه            

 آبان  23پنجشنبه       

 آبان  24جمعه             

 آذر

 آذر  20چهارشنبه    

 آذر  21پنجشنبه      

 آذر  22جمعه            

 

بانك تجارت شعبه دانشگاه شهید  342060641شماره  برای ثبت نام قطعي پس از واریز هزینه به حساب انجمن بهلطفا  

 تماس حاصل فرمایید  88785266بهشتي با شماره 

 توجه : ارائه اصل فیش در روز کارگاه الزامي است

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره
 بازگشت به صفحه اول
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 تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختي رفتاری )همراه با کار عملي( پیشرفتهدوره سومین  -3-2-4

 برگزار خواهد شد 1398از دی تا اسفند 

 مدرس: دکتر کارینه طهماسیان عضو هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي 

 پس از موفقیت در آزمون آخر دوره با ارائه گواهي نامه معتبر از انجمن روانشناسي ایران

  *********** 

 داشتن گواهی دوره مقدماتی: شرایط شرکت کنندگان

 ساعت 60 طول دوره:

 تخفیف تعلق خواهد گرفت.  %10شناسی ایران ریال به اعضای انجمن روان 23.000.000 :دوره  هزینه

  :دوره دروس

 مداخالت بالینی در رویدادهای بحرانی: طالق والدین، سوگ، تروما 

 انواع اختالالت اضطرابی، وسواس، افسردگی و عزت نفس  مداخالت بالینی در 

 case reportنظارت بالینی به صورت 

 

 بهمن دی

 بعد از ظهر  2صبح تا  8از دی  25 چهارشنبه

 بعد از ظهر  2صبح تا  8از دی  26 پنجشنبه

 بعد از ظهر  2صبح تا  8بهمن از  9چهارشنبه 

 هربعد از ظ  2صبح تا  8بهمن از  10پنجشنبه 

 بعد از ظهر  2صبح تا  8بهمن از   23چهارشنبه 

 بعد از ظهر  2صبح تا  8بهمن از   24پنجشنبه  

 اسفند  

 بعد از ظهر  2صبح تا  8از اسفند  6 سه شنبه

 بعد از ظهر  2صبح تا  8از اسفند  7 چهارشنبه

 بعد از ظهر  2صبح تا  8از اسفند  20 سه شنبه

 بعد از ظهر  2تا صبح  8از اسفند  21چهارشنبه 

 

 پذیرایي بدون ناهار و به صورت میان وعده خواهد بود.

 

بانك تجارت شعبه دانشگاه شهید  342060641برای ثبت نام قطعي پس از واریز هزینه به حساب انجمن به شماره لطفا 

 .تماس حاصل فرمایید 88785266بهشتي با شماره 

 

 مي استتوجه : ارائه اصل فیش در روز کارگاه الزا

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

 
 بازگشت به صفحه اول
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 شناسي ایرانقابل توجه عالقمندان عضویت و تمدید عضویت در انجمن روان -1-5

ود، به اطالع می رساند امکان ثبت نام اعضای جدید و ای مشکالت فنی پیش آمده ببا عرض پوزش از وقفه ناخواسته که به علت پاره

توانند با مراجعه به نشانی شناسی ایران فراهم شده است. عالقمندان میتمدید عضویت، به طور مجدد در سایت انجمن روان

www.iranpa.org .از طریق صفحه مربوطه، نسبت به ثبت نام یا تمدید عضویت اقدام نمایند 

 فروردین انجمن روانشناسي ایران 29ی دیدار نوروزی گزارش تصویر -2-5

های منظومه انجمن»و همراهی « پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»شناسی ایران، با مشارکت دیدار نوروزی انجمن روان

که نه وران قرار گرفت به طوریشناسان و مشابرگزار شد، مورد استقبال گسترده روان 1398فروردین  29به تاریخ « شناسی و مشاورهروان

تنها سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و سالن ورودی پژوهشگاه پر شده بود بلکه بسیاری از حضار برنامه را تا آخر به صورت ایستاده و 

 .  با اشتیاق دنبال کردند

 ارجمند اساتید حضور از و  بردیم لذت محمدمهر، دکتر اجرای با زنده، موسیقی اجرای از هایمان،دیدار کردن تازه ضمن ، مراسم این در

 عبارت میزگرد این اعضای شدیم. مندبهره «کند؟ عرضه تواندمی چه شناسیروان زندگی: هایدشواری با مواجهه» عنوان با میزگردی در

 :از بودند

 ملکیان مصطفی استاد• 

 عشایری حسن دکتر• 

 پورشریفی حمید دکتر• 

 شهیدی شهریار دکتر• 

 اثباتی مهرنوش دکتر• 

شناسی ایران ضمن سپاس از این استقبال و پوزش از حاضرانی که امکان نشستن برایشان مقدور نشده بود روابط عمومی انجمن روان

 .گزارش تصویری این دیدار را ارایه می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسي ایرانهای انجمن رواناخبار و اطالعیه -5
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 سي ایران و اداره کل سالمت شهرداری تهرانشنامشترک انجمن روان همکاری -3-5

کارگاه یکروزه مداخله در  12/4/98شناسی ایران و اداره کل سالمت شهرداری تهران در تاریخ های مشترک انجمن رواندر پس همکاری

ان رازی برگزار شد واقع در خیابان قزوین، جنب بوست 11بحران بصورت رایگان توسط جناب آقای دکتر پورشریفی در شهرداری منطقه 

 که مورد استقبال کارشناسان سالمت شهرداری قرار گرفت.

 شناسيدکتری در رشته روان قابل توجه فارغ التحصیالنجایزه دکتر علي اکبر سیاسي:  -4-5

های دکتری در نامهین پایانبه بهتر یاکبر سیاسی جوایزیاد دکتر علیفرزندان زنده وشناسی ایران نامه انجمن روانتوافقبا توجه به        

شناسی ایران اهداء شناسی به ازای هر گرایش یک جایزه، هر دو سال یکبار، در زمان برگزاری کنگره دوساالنه انجمن روانرشته روان

ای بررسی و بربرگه دفاع کپی خود را همراه با  نامهپایانیک کپی از   97و  96های فارغ التحصیالن سال خواهشمند است  خواهد شد.

 به دفتر انجمن ارسال فرمایند.   1398ماه  تیرداوری تا پایان 

 شایان ذکر است:

  برگزار خواهد شد. 1398 آبان ماه 24الی  22، شناسی ایران کنگره دوساالنه انجمن روان   -

 هر برنده خواهد بود. اکبر سیاسی و سکه بهار آزادی براییاد دکتر علیجوایز مشتمل بر لوح تقدیر، تندیس زنده  -

وزیر  1323تا  1321و از سال ، 1333تا  1321رئیس دانشگاه تهران از  و (، روانشناس، مؤلف1369–1274اکبر سیاسی )دکتر علی

یاد دکتر براهنی و جمعی دیگر از یاد دکتر شاملو، زندهبا همت زنده 1374شناسی ایران که در سال انجمن رواناند.  فرهنگ بوده

توسط زنده یاد دکتر علی اکبر سیاسی به  1346شناسان کشور تاسیس شده است در واقع تجدید حیات انجمنی است که در سال روان

  اندازی شده بود.شناسان راههمراه جمعی دیگر از روان

 شناسي ایران در تلگرامکانال انجمن روان-5-5

شناسی در و ترویج علم روان خبار، برنامه ها و اقدامات انجمن، و کمک به توسعهشناسی ایران، به منظور اطالع رسانی اکانال انجمن روان

به این کانال بپیوندید و در صورت امکان آن را به اعضای جامعه  joinو انتخاب آدرس زیر  ایران راه اندازی شده است. لطفا با کلیک روی

 شناسی کشور معرفی نمایید.روان

iranpsyassohttps://t.me/    
 شناسی ایران است.معرفی شده و تنها کانال رسمی تلگرام انجمن روان (www.iranpa.org) این کانال در سایت انجمن

ای تدوین و نامههای تخصصی شیوهنظر دارد در خصوص نحوه اطالع رسانی شعبه ها و گروهشناسی ایران در شایان ذکر است انجمن روان

سانی رهای اطالعاطالع رسانی نماید. تا زمانی که چنین کاری انجام نگرفته است الزم است شعبه ها و گروه های تخصصی صرفا از ظرفیت

تشکیل هر گروه و کانال در فضای مجازی، با نام و آرم کانال اصلی انجمن،انجمن )سایت، خبرنامه و کانال( استفاده نمایند و به جز 

 انجمن مجاز نیست.

 شناسي ایرانانجمن روان علمي ـ ترویجيمجله  شناسي،فراخوان مقاله برای نشریه دانش روان -6-5

و فنـی پژوهشـگران بـا جامعـه،      ای علمی ـ ترویجی است که به منظـور ارتبـاط دانـش علمـی     مجله، «شناسيدانش روان» فصلنامهدو

شناسـی از دیـدگاه   شناسی و تحلیـل موضـوعات روان  های مختلف روانهای عمده در زمینهسهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت

 هـای علمـی یـا   د و بررسی، گزارشق(، نResearch Papersشود. مقاالت پژوهشی )پژوهشگران، کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می

 شناسان اثرگذار، ترجمه یک فصلشناسان اثرگذار، سرگذشت زندگی روان(، مصاحبه با روانTechnical Noteهای تحقیقاتی )یادداشت

.. (، متضمن مطالـب همسـو بـا اهـداف دو     .های اجتماعی )مثل رقابت در کنکور، رانندگی، شهرنشینی، تورم وکتاب و تحلیل علمی پدیده

ز ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشنهادی در فرم فراخوان مقاله، برای چاپ در این نشـریه  ماهنامه و برخوردار ا

http://telegram.me/iranpsyasso
http://telegram.me/iranpsyasso
http://www.iranpa.org/
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 شود.پذیرفته می

 راهنمای نویسندگان

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

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

   .مقاله ارسال شده همزمان به سایر مجالت فرستاده نشده باشد 

 میل نشریه به نشانی مقاله از طریق ای  danesheravan@gmail.com .ارسال شود 

  4مقاالت روی کاغذA  باشد. مقاالت فارسی با قلم 5/1حروف چینی شود. فواصل بین خطوط به صورت Bzar 12 یه ته

 شود.

  نتایج و فهرست منابع(.    –خالصه  –اشکال  –)با در نظرگرفتن محل جداول  باشدصفحه چاپی  8حجم مقاله حداکثر 

  چکیده مقاله برای مقاالت فارسی با قلمBcompset  به صورت تک ستونی و فقـط طـی یـک پـاراگراف ارائـه      11نازک ،

 شود. 

 (.11وده و با کیفیت مطلوب باشد  )قلم میترا سیاه اشکال، جداول و نمودارهای مقاله حتما اصل ب 

 ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

: شامل عنوان، مشخصات نویسنده، نویسندگان )درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پسـتی محـل کـار، تلفـن و     صفحه اول مقاله

کلمـه   220کلمـه و حـداکثر    150. چکیده مقاله حـداقل  کلمه( است 6تا 3گان کلیدی )ژ، چکیده فارسی و وا(Email)پست الکترونیک 

 ها در یک پاراگراف باشد.  گیری و توصیهبوده و شامل مقدمه )زمینه(، روش تحقیق )در صورت وجود(، نتیجه

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

یحات و معادل التین اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منـابع ضـرورت نـدارد، پـائین هـر صـفحه بـا        : توضهاپانویس

 های مجزا برای هر صفحه.شماره

 : منابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود. فهرست منابع

ای که ابتدا نام مولف یـا مولفـان، سـال انتشـار و صـفحه      باشد، به گونه( APA )باید به شیوه داخل پرانتز مقاله  ارجاعات در متن

ــد.               ــی( باش ــا انگلیس ــی ی ــلی )فارس ــان اص ــان زب ــه هم ــده ب ــاپ ش ــای چ ــه کاره ــاع ب ــه ارج ــت ک ــر اس ــایان ذک ــود. ش ــر ش  ذک

 -Beck, 1990,pp. 27)8( یا )50، ص 1371به عنوان نمونه: )براهنی، 

 ب الفبائی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورد شود:  ، منابع، به ترتیدر پایان مقاله

کتاب: نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن برای مولفان بعدی، سال چاپ )در داخل پرانتز(، عنوان کتـاب بـا   

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

 نمونه فارسی:  

 ، روان آزمائی، دانشگاه تهران  1تازی،(، آناس 1371براهنی، نقی )

 نمونه انگلیسی:  

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

York:Guilford press 

پرانتـز(، عنـوان مقالـه    مقاله: نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن برای مولفان بعدی، سال چـاپ )در داخـل   

 )داخل گیومه(، عنوان مجله )با قلم ایتالیک(، سال انتشار مجله، شماره مجله، شماره  صفحات مقاله.  

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

و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و ماخذ، بالفاصله در میان پرانتز نوشـته  های مرسوم مشخص شود گذارینشانه

 شود. 

 نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو بـه صـورت توامـان و بـا مسـوولیت اسـتاد       مقاالت برگرفته از رساله پایان
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 شود. راهنما منتشر می

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

   .پس از چاپ دوماهنامه، به تعداد نویسندگان مقاله، نشریه برای نویسنده مسوول ارسال خواهد شد 

 021 -  88785266تلفن  4واحد  20،نشانی پستی: تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه نیایش، خیابان اسفندیار، پالک 

 الکترونیک نشریه:  پستdanesheravan@gmail.com 

 
 

  ایران شناسيروانهای انجمن ها و نمایندگيشعبه -7-5

 شناسي ایراندستورالعمل اجرایي شعبه های انجمن روان -1-7-5
 شناسی ایران گزارش کند.بار به مسئول شعبه در هیات مدیره انجمن روانر دو ماه یکهر شعبه موظف است فعالیت خود را ه -1

های بلند مدت و کوتاه مدت، همایش( برگزار کنند به های آموزشی )کارگاه، سمپوزیوم، دورهتوانند هرگونه فعالیتها میشعبه -2

 :شرط این که

نجمن ارسال نمایند تا پس از تایید هیات مدیره مجوز برای برگزاری های آن را یک ماه قبل برای ارزومه مدرس و سرفصل -الف

 توسط مدرس مذکور صادر شود.

 شناسی ایران است.نرخ هر کارگاه منطبق با مصوبات انجمن روان -ب

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

و فهرست اسامی شرکت کنندگان در کارگاه ها باید ظرف دو هفته از زمان  کلیه گواهی کارگاه ها توسط انجمن صادر می شود-3

 برگزاری برای انجمن ارسال شود.

های درصد از کل مبلغ دریافت شده از ثبت نام شرکت کنندگان در آموزش ها را به عنوان باالسری و بمنظور هزینه 10شعبه ها -4

 .ز نمایندشناسی ایران واریپستی باید به حساب انجمن روان

 استفاده از نام و لوگوی انجمن برای هرگونه فعالیت فقط با کسب مجوز کتبی از هیات مدیره مرکزی مجاز است.-5

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

 .خابات دوره بعد فراهم کندماه قبل از پایان دوره تمهیدات الزم را برای انت 2هر شعبه موظف است -7

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

  به تصویب هیات مدیره ی انجمن رسید. 2/12/1395زیر بند در تاریخ  3بند و  9این دستورالعمل در -9
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 8139 بهاردر شعبه بندر گز  رانای شناسيانجمن روانگزارش عملکرد 

 انجمن روانشناسی ایران شعبه استان گلستان در دانشگاه آزاد واحد بندرگز: (98گزارشی از عملکرد سه ماهه )بهار

صبح به صورت رایگان 10الی 8کارگاه آموزشی معیارهای انتخاب ومعیارهای رضایت زناشویی هرسه شنبه به مدت یک ترم از ساعت  

های انجام شده با ویان روانشناسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار شد. الزم به ذکراست باتوجه به هماهنگیبرای دانشج

 امیدواری است، شادمانی، موضوعاتی که اولویت آنها نشاط اجتماعی ،سیل زده کمک بهاستانداری و فرمانداری استان گلستان در راستای 

شود میزده  جلسه سخنرانی در سالن همایش دانشگاه به صورت رایگان برگزار ه دانشجویان مناطق سیلجامع با تحت پوشش قرار دادن

مداخالت معنوی در اختالالت روانی برای دانشجویان  همان طور در فصل آینده بناست کارگاه هایی تحت عنوان شرح حال معنوی و

 مهدی شمسایی برگزار شود.دردانشگاه آزاد واحد بندرگز توسط جناب آقای دکتر محمد 

 تلفن ایمیل آدرس شعبه

 آذربایجان شرقي
شناسی و علوم دانشگاه تبریز، دانشکده روان

 303تربیتی، طبقه سوم، اتاق 
psychology.tabriz@gmail.com 09142586778 

 اصفهان

میدان آزادی )دروازه شیراز(،  اصفهان،

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و 

، دفتر دکتر شناسیروانه ، گروشناسیروان

 ابوالقاسم نوری

iranpa.isfahan@gmail.com 03136683107 

 کرمانشاه

 

 

 

بهمن،  22بلوار شهید بهشتی، سه راه 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ، انتهای باغ نی

علوم و تحقیقات کرمانشاه، ساختمان 

 دبیرخانه، طبقه سوم

anjomanravanshenasi2013@gmail.com 

8214232 

8225771 

8255582 

 215داخلی 

 گیالن
گیالن، رشت، گلسار، بلوار گیالن، دانشگاه 

فرهنگیان، پردیس بنت الهدی صدر گیالن 

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

 مازندران

 انشگاهد پاسداران، خیابان بابلسر، مازندران،

 حوزه دفتر انسانی، علوم دانشکده مازندران،

 4741613534 کدپستی ریاست،

 

ipa.mazandaran@gmail.com 01135302601 

 خوزستان
اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران 

 شناسیاهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان
 16-06133330014 

 فارس
 و اعصاب بیمارستان باجگاه، شیراز، فارس،

 روانشناسی بخش شیراز، محرری استاد روان

 بالینی
farsipa@gmail.com 09177145203 

 بندر گز
اتوبان  1استان گلستان، بندرگز، کیلومتر 

 ندرگزبندرگز، دانشگاه آزاد واحد ب

 48731-97179کدپستی: 

Bandargaz.ipa@gmail.com 

 
34368011-017 

 قم

 خرداد )امامزاده سید علی )ع((، 15 بلوار قم،

 مرکز نور پیام متری عمار یاسر، دانشگاه 55

شناسی طبقه اول، دفتر انجمن روان قم،

 ایران

Qomipa@gmail.com 02537179145 
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mailto:gilanpa.br@gmail.com
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 1398در بهار  کرمانشاهشعبه  ایران شناسيانجمن روانگزارش عملکرد 

به همت انجمن روان شناسی ایران شعبه درجه یک استان کرمانشاه و با همکاری مرکز تحقیقات تازه های روانشناختی کاربردی دانشـگاه  

آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و جمع بندی و نکته و تسـت آمـار و روش تحقیـق بـا تـدریس      آزاد اسالمی واحد کرمانشاه کارگاه رایگان 

حل سواالت مهـم و پرتکـرار    مباحث این کارگاه شامل نحوه صحیح تست زنی، برگزار گردید. 1398دکتر سهند گراوند در اردیبهشت ماه 

 برگزار شد. شناسیروانان سال های گذشته و نکات مهم کنکوری بود که با استقبال پرشور داوطلب

 

 

 

 1398در بهار  مازندرانشعبه  ایران شناسيانجمن روانگزارش عملکرد 

 .در فصل بهار کارگاه اموزشی ازدواج بدون شکست تشکیل شد
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 1398در بهار  اصفهانشعبه  ایران شناسيانجمن روانگزارش عملکرد 

  تاالر فاضل دانشکده جدید علوم تربیتی و روانشناسی ،1/1398/ 20برگزاری دیدار نوروزی اعضاء در تاریخ 

  توسط جناب آقای دکتر محمدرضا عابدی "نوروز و فضائل سلیگمن"برگزاری سخنرانی با عنوان 

 مشارکت در برگزاری سمینار ملی سایکودراما و زوج درمانی 

 م بزرگداشت روز روانشناس و مشاورشرکت در مراس 

  در تابستان های آموزشی و دورهها برنامه ریزی کارگاه 

 
 

 بازگشت به صفحه اول
 

 

 
 

اند چه فقدان شده که دچار سوگ و يدیدگانحوادث طبیعي، به بازماندگان و آسیبسایر  و زلزله، ل،یس از پس -1-6

 دلي کنیم؟یم و چگونه همیبگو

 نوشته: الهام غروی آشتیانی 

 شناسی بالینیی و کارشناسی ارشد روانشناسکارشناسی ارشد جامعه

 

 کنند،یم نابود را مردم دارایی و خانه هااین پدیده دارد. یرانیوخود  دنبال به ـ لیس ای ژاپن در یسونام و زلزله مانندـ  یعیطب یایبال

 .برندیم نیب از را تیامن احساس و ورشکسته،را  وکارهاکسب کنند،یم بیتخر را جوامع و یزندگ

 توان گفت؟مي چه اندي را تجربه کردهمیعظفقدان  کهکساني  به

 یزیچ چهاند، شده «شکسته قلبِ سندرم»اند و به اصطالح دچارِ های بزرگی را تجربه کردهفقدانه کسانی که ب دانندینم مردماغلبِ 

همیت موضوع در آن است که اگر در چنین نشده است. اآموزشی داده به آنان در این مورد  ی هم ندارند، چونریتقص. البته گویندب

قلب سندرم »دچار  که یکسدر  یراحتایجاد حس  یبراکند.  بدتراوضاع را تواند می قتاًیحق ،به اشتباه گفته شود یزیچشرایطی 

به ی بزرگی هیهداند، که تنها با گوش دادن به صحبت افرادی که آسیب دیده دیبدان است مهم. دیکن شروع دادن گوش با ،شده «شکسته

های خود صحبت کند، ی فقدان، همین که کسی وجود داشته باشد تا بتواند با او دربارهشکسته قلب به مبتال فرد یبرا. دهیدمیآنان 

ی از است بخواهند درباره ممکناند، هایی شدهافرادی که دچار چنین ضایعات و فقدان مثال، رایب .است بخشو آرامش دهندهنیتسک

خود  یخانگ وانیحاز دست دادنِ  ای اندی که از دست دادهباارزش یِخانوادگ وسایل ،شانیخانوادگ یهاعکس، خودعزیزان  ادنِدست د

ی چیزهایی حرف بزنند که ویران شده و از خود برای به دست آوردن دوباره ازِین احساسی بخواهند درباره است ممکنصحبت کنند. 

شان، با کسی هایی از دست دادن اموال و داراییهای مالی خود، در نتیجهی نگرانیز داشته باشند دربارهممکن است نیا .انددست رفته

در چنین . دیهست یواقع دوست کبرای او ی د،یکنیم گوشهای چنین کسی داوری به حرفو پیش تعصب بدونوقتی  .حرف بزنند

شان عجله برای دادن راه حل فوری برای مسایل .ندبیان و پاالیش کن را ودخ احساسات دیدهب اجازهبه آنان  و دیباش صبورموقعیتی 

 یهاپاسخخودشان  تا کندیم کمک آنان به را داشته باشد« سنگ صبور» شان نقشکه بتواند برای« گوشِ شنوا»نکنید. وجودِ کسی با 

 حضورِ هایی،چنین زمان. در دیداشته باشو متعهدانه النه فعا یافراد حضور نی. در برخورد با اکنند دایپ رامفید  یهاحلراه ومناسب 

 باشد. شانیآرامش ذهنبازیابی  یبرا عیسر یتواند راهیم این افراد درست شما در کنار

 بت فصلمناس -6
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توانند اثرات متفاوتی داشته باشند. بعضی جمالت حس بریم هم میباید بدانیم که حتی جمالتی که در صحبت با این افراد به کار می

 دراند. کند، و برعکس، بعضی جمالت دیگر ممکن است به آنان این حس را بدهد که درک نشدهدلی را به طرف مقابل منتقل میهم

دیده کمک خواهند کرد؛ و کند و به فرد آسیبدلی را منتقل میشان حس همکنیم که گفتنبه چند نمونه از جمالتی اشاره می جانیا

 زنند.دلی آسیب میشود که به حس همتی ذکر میی جمالسپس چند نکته درباره

 کنند:دلي را منتقل مي* جمالتي که احساس هم

 جا در کنارت هستم.تو تنها نیستی، من این 

 ام که تو زنده هستی.حالخیلی خوش 

  اید.آیندی است که در آن قرار گرفتهی به شرایط ناخوشعیطب واکنش کی نیا .است فهمقابلناراحتیِ شما 

 دانم چه باید بگویم.نمی 

 پشت سر گذاشت. دیبا زینشرایط را  نیا. شودیم بهتر کماوضاع کم اما ،آیدتلخ به نظر می زیچ همه حاضر حال در که دانمیم 

 .حتی تصور کردن اتفاقاتی که برای شما افتاده هم سخت است 

 و پشت سر بگذارید دیکن ریتهم مدی را مشکل نیا توانیدو حتماً می دیهست توانمند و شایسته ماش. 

 اید.کرده غلبهتان به خوبی زندگی گرِید یهاچالش بر شما که امدهید من 

 هستم. جانیا شماهمراهی  یبرا من 

 من با دیتوانیمکه الزم داشتید،  زمان هر. دیگذاریمدر میان  منتان را با مسایل که ماحالخوش و دانمرا می مانیدوست ارزش 

 .دیریبگ تماس

  تواند باشد؟رخ بدهد، آن اتفاق چه می است ممکن یخوباگر بخواهید تصور کنید که در شرایط فعلی چه اتفاق 

 تواند یم یزیچ چه ست؟یچ آلدهیا یهجینت کی ندهیآ سال کید از حاال به بعد همه چیز کامالً خوب پیش برود. در یکن تصور 

 کنم؟ تیحما شما از تا مبده انجام شما برای توانمیم کار خاصی چهمن  باشد؟ کنندهکننده و مشتاقگرمبرای شما دل

 اند:توانند این احساس را به فرد منتقل کنند که درک نشده* جمالتي که مي

 .احساس بدی نداشته باش 

 ی خداوند بوده است.این شرایط حتماً اراده 

 لوی این مسایل را بگیری.کردی تا جتقصیر خودت بوده. حتماً باید قبال فالن کار را می 

 کنم که چه احساسی داری.درک می 

 عالج مشکالت این افراد نیست، بلکه ییتنهابه زمانرود. ]به یاد داشته باشیم که گذرِ ها یادت میگذرد و اینزمان می 

 شان کمک کند.[تواند به حل مشکالتاست که می درست اقداماتگیری و انجام تصمیم

  ممکن است از نظر  انددهید بیکه آس یافرادبه یاد داشته باشیم که ] از این فاجعه جان به در بُردید. شما حداقلخوب است که

 یجانیو ه یعاطف دِیشد یو ناامن یاحساس سرگشتگ ،یجیجان به در برده باشند و در امان باشند، اما دچار گ یجسمان

 هستند.[

 یزهایکه چ یافرادبه یاد داشته باشیم که . ]یآوریو به دست م یخریرا از نو م یکه از دست داد ییزهایندارد. چ یبیع 

 یبستگدل مانیهاییو دارا لیما به وسا یجمالت را بشنوند. همه نیا خواهندیاند، نمباارزش و خاص خودشان را از دست داده

 سخت است.[ اریبس مانیشان براو از دست دادن میدار

کنیم. اند اشاره میهایی را از سر گذراندهدالنه با افرادی که بالیا و مصیبتهمیت برخورد درست و همدر پایان، دوباره به نقش و ا

شناسی عمیق و پایداری به همراه داشته باشند. در چنین شرایطی، وجود تواند اثرات روانی چنین اتفاقاتی میدانیم که تجربهمی

شناس و متخصص سالمت روان، و دیده باشند، اهمیت بسیار دارد. چه به عنوان روانسیبدلی در کنار افراد آکسانی که بتوانند با هم

دل که آماده است تا گوشی دالنه داشته باشیم. حضور فردی همچه به عنوان دوست یا شهروند، باید بتوانیم با این افراد برخوردی هم
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اند انند احساسات شدید خود را بیان کنند و احساس کنند درک شدهکند تا بتودیده باشد، به آنان کمک میشنوا برای افراد آسیب

های بهتری برای پشت سر گذاشتنِ حلهای شدیدشان، به شرایط واقعی خود بهتر بیاندیشند و راهتا بتوانند با حل و فصل هیجان

دلی شما به آنان منتقل شود و حس هم کند تاچه ذکر شد، کمک میای مانند آناین شرایط پیدا کنند. به یاد داشتنِ نکات ساده

 کننده باشد.گرمحضورتان توأم با حمایتی دل

 

 منابع:
Coping with floods: Assessment, intervention, and recovery processes for survivors and helpers 

Joel Osler Brende, Journal of Contemporary Psychotherapy 28 (2), 107-139, 1998 

Critical Empathy: A Survivor's Study of Disaster, Kate Parker Horigan, Fabula 58 (1-2), 76-89, 2017. 

What NOT to Say to a Flood Survivor, by ARLENE NISSON LASSIN 2 years ago in ADVICE. 

Loss: What to Say After the Flood, Earthquake, or Disaster from Grief Expert Aurora Winter, 

NEWS PROVIDED BY, Aurora Winter, May 17, 2011, 08:35 ET. 

 
 

 

 

 
 

 پردازی تا درمانتغییرات در اختالالت شخصیت: از مفهوم -1-7

 

 گردآوری و ترجمه: سعید پورعبدل

 شناسی بالینی دانشگاه شاهد تهراننکاندیدای دکترای تخصصی روا 

 

پردازی طورمعمول در زبان منش )خصلت( از قبیل منش دهانی یا منش وسواسی مفهومختالالت شخصیت به، ا1980پیش از سال 

شناختی که بر منش )خصلت( ورزید، با این حال، سنّت روانوخو )مزاج( تأکید میشدند. اگرچه سنّت زیستیِ مطالعۀ شخصیت بر خلقمی

   ، DSM-IIو  DSM-Iشده از اختالالت شخصیت در های انجام  توصیف کرد، در قسمت اعظم قرن بیستم رایج بود.تأکید می

های دفاعی کنندۀ مکانیسمشناسی روانی بودند. در جامعۀ روانکاوی، منش )خصلت(، منعکسکنندۀ این تأکید بر منش و پویشمنعکس

تراشی توصیف ه، توجیه عقلی و دلیلجبری با دفاع مجزاسازی عاطف-خاص بود. به همین ترتیب، از دیدگاه منش، شخصیت وسواسی

 شد.می

پردازی شوند، مفهوموخو )مزاج( میتر که شامل منش و خلقدر حال حاضر، اختالالت شخصیت با استفاده از دیدگاهی گسترده

، اطالق شده بر شخصیتاجتماعی آموخته-به تأثیرات روانیمنش، (. 1993؛ استون، 1993شود )کلونینگر، سوراکیس و پرزیبک، می

 1وارگی(گیرد، خصوصاً از طریق مشارکت و همچنین فرآیند انعکاس )آینهشود. منش، عمدتاً در نتیجۀ فرآیند اجتماعی شدن شکل میمی

 کنند.پذیری شخصی( را در زندگی تقویت میکه تحول خودپنداره و حس هدفمندی )یعنی، تعالی خویشتن و مسئولیت

کنندۀ بُعد روانی شخصیت واره منعکسکه منش و طرحشود. درحالیتیکی و ذاتی شخصیت اطالق میبه تأثیرات درونی، ژن وخوخلق

وخو دارای چهار بُعد زیستی کند که خلق( ادعا می2004کنندۀ بُعد زیستی شخصیت است. کلونینگر )وخو یا صفت  منعکسهستند، خلق

مندی یا جهت-سنجش است )خودکه منش، دارای سه بُعد قابلاری(، درحالیاست )نوجویی، اجتناب از آسیب، وابستگی به پاداش و پاید

وخو عنوان ابعادِ دیگر خلقپذیری شخصی، مشارکت و تعالی خویشتن(. سایر پژوهشگران، تکانشگری و پرخاشگری را هم بهمسئولیت

ثباتی رنجورخویی )بیکه ابعاد منش در آن روان وخو، مدل پنج عاملی است(. مدل مشهور دیگری از خلق1996کنند )کاستلو، توصیف می

، یک رویکرد ابعادی به DSM-5از  3(. در بخش 1990هیجانی(، برونگرایی، گشودگی، توافق و با وجدان بودن است )کاستا و مک کری، 

                   
1  .mirroring process 

 هایادداشت -7
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       تشکیل یافته است: وخو هاست. این رویکرد از پنج حوزۀ خلقشود که مبتنی بر اینها و سایر مدلاختالالت شخصیت ارائه می

(. بر 2013پزشکی آمریکا، پریشی )انجمن روانجویی، مهارگسستگی و گرایش روانگسستگی )انفصال(، مخالفتپذیری منفی، دلهیجان

وجدان  ناپذیری شناختی وشده، بازداری رفتاری، انعطافجبری با ابراز هیجانی بازداری-وخو، شخصیت وسواسیاین اساس، از دیدگاه خلق

 شود.افراطی توصیف می

ریـزی  وخـو بـرای طـرح   توان با ابزارهای مصاحبه و خودسنجی ارزیابی کرد. ارتباط تشخیص بین منش و خلـق وخو و منش را میخلق

درمـانی  نوخو توجه داشته باشد، بـا ایـن حـال روا   تواند به ابعاد خلقمحور می-درمانی بینشکه روانتوجه است. درحالیدرمان بسیار قابل

وخو یا سـبک ازجملـه؛   های خلقوخو دارد. با وجود این، اضافه کردن آموزش مهارتِ متمرکز، ممکن است ویژگیتأثیر اندکی بر ابعاد خلق

 بدتنظیمی هیجانی، تکانشگری و عدم تحمّل آشفتگی را به نحوی مناسب تنظیم یا تعدیل کند.

 تغییرات در درمان اختالالت شخصیت

تـر  توجه متمرکزتر و ساختاریافتههای درمان معموالً به نحوی قابلا رویکردهای قبلی به درمان عمومی شخصیت، امروزه روشدر مقایسه ب

، مبتنی بر نظریه هستند و تری دارد. بسیاری از این رویکردها و راهبردهای مداخلهها نقش فعاالنههستند و متخصص بالینی در این درمان

 اند.ها مورد پژوهش قرار گرفتهالینی در مقایسه با سایر رویکردها و روشهای بدر کارآزمایی

 های شناختيرفتاردرماني
های موجود از رویکردهـای جدیـدتر و   کنند، ولی یافتهشده کامالً از کارآمدی این رویکردهای سنتی حمایت نمیهای انجامبااینکه پژوهش

کنند. جالب اینجاسـت  ( حمایت میMBCTآگاهی )درمانی مبتنی بر توجه( و شناختDBTمتمرکزتر از قبیل رفتاردرمانی دیالکتیکی )

« مـوج سـوّم  »دهنـد کـه   (، آنچـه را تشـکیل مـی   2004( )هِیـز،  ACTبه همراه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ) MBCTو  DBTکه 

 (.2004شود )هیز، فالت و لینهان، رفتاردرمانی نامیده می

ایسـتند و بـدون   کنند و در عوض عقب مـی تالش برای حل مسئله را رها می»ردهای موج سوّم این است که طور خاص ویژگی رویکبه

، ص 2004)سِگال، ویلیـامز، تیـزدل و ویلیـامز،    « شوندکنند و با شفقت از آنها آگاه میواکنش نشان دادن به مشکالت، آنها را مشاهده می

کننـد و  دوّم، بر تغییر مرتبۀ دوّم، یعنی، تغییـر اساسـی در سـاختار و کـارکرد، تأکیـد مـی       (. رویکردهای موج سوّم برخالف موج اوّل و55

ویژه مناسب درمان اخـتالالت شخصـیت   رسد که این رویکردها بهمبتنی بر مفروضات بافتاری مانند تقدّم رابطۀ درمانی هستند. به نظر می

 هستند.  

 دارودرماني
زمـان ماننـد   ان اختالالت شخصیت محدود بوده است. داروها معموالً تنها بـرای یـک اخـتالل بـالینی هـم     از دیرباز، استفاده از دارو در درم

روند. این دیدگاه سریعاً در حال تغییر است. امروزه تعـداد رو بـه رشـدی از    خوابی به کار میاختالل دوقطبی یا یک عالمت هدف مانند بی

سوی ابعاد اساسـی کـه زیربنـای شخصـیت اسـت، هـدایت       تواند و باید بهدارویی می-روانپزشکی بر این باورند که درمان متخصصین روان

؛ 2002سـرعت رشـد پیـدا کـرده اسـت )رایـک،       های اخیر بـه دارویی در مورد درمان اختالالت شخصیت، در سال-های روانشود. پژوهش

عمدتاً تجربی، یعنی بر مبنای آزمایش و خطا بود. دلیل آن  (. تا همین اواخر درمان دارویی افراد مبتال به اختالل شخصیت،2003اسپری، 

های دارویـی مشـخص وجـود    جز اختالالت شخصیت اجتنابی و مرزی درمان، بهDSM-5این است که هنوز هم برای اختالالت شخصیتِ 

 ندارد.

 درمان ترکیبي
مان مـؤثرِ اخـتالالت شخصـیت شـامل ترکیـب ابعـاد و       های جامعۀ سالمت روان، توافق رو به رشدی وجود دارد که دردر میان تمام بخش

(. در بسیاری از مراکز درمانی، این بدین معناست کـه درمـان   2006های درمانی و یکپارچه کردن رویکردهای درمانی است )اسپری، روش

باشد. معمـوالً، ترکیـب دارو بـا    ها شود و ممکن است شامل دارو یا سایر روشهای آموزشِ روانی ترکیب میفردی با درمان گروهی یا گروه

چنـین ترکیـب   هایی بـرای ادغـام رویکردهـای مختلـف و هـم     دهد. چنین تالشهای فردی و گروهی، اثربخشیِ درمان را افزایش میروش

اسـت کـه    ها توافقی نوظهورسازی و ترکیب درمانشد. اکنون، یکپارچهآمیز در نظر گرفته میهای درمانی، تنها چند سال قبل بِدعتروش

 (.2003؛ اسپری، 2003است که در حال وقوع است )بایتمن، بالیندر، تاسه و سافر، « تغییر پارادایم»کنندۀ عظمت منعکس
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 شناسي ایرانفتمین کنگره انجمن روانه -1-8

 

  

 محورهای کنگره: 

  با تاکید بر علوم شناختي و فناوری

 روانشناسی و فرهنگ

 روانشناسی شناختی تربیتی

 روانشناسی قانونی و جنایی

 روانشناسی عملکرد و ورزش

 روانشناسی و فضای مجازی

 شناخت، هیجان و تکنولوژی

 روانشناسی خانواده و ازدواج

 روانشناسی کودک و نوجوان

ت اجتماعیروانشناسی و شناخ  

 روانشناشی رفتارهای اعتیادی و عادتی

 روانشناسی شهری و رفتار شهروندی

 روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی

 فرآیندهای شناختی و روانشناسی

 کاربرد تکنولوژی و تشخیص روانشناختی

 مداخالت روانشناختی مبتنی بر تکنولوژی

 روانشناسی، علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی

ای در روانشناسیهاخالق حرف  

 شمس ایوان تهران، ؛1398 ماه آبان 24 الي 22 برگزاری: مکان و زمان

 :هکنگر سایت وب

http://congress.iranpa.org 
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 شناسي مثبتستین کنگره ایراني رواننخ -2-8

 

  کنگره: محورهای 

 مثبت اسیشن روان تحول  

 تحولی مثبت شناسی روان  

 مثبت درمانی روان و شناسی روان مداخالت  

 مثبت شناسی روان شناختی عصب مبانی  

 مثبت شناسی روان در مثبت آموزش  

 مثبت شناسی روان کاربردهای    

 سالمت و مثبت روانشناسی   

 کار محیط در مثبت روانشناسی 

 

 برگزاری: مکان و زمان

 بهشتي شهید دانشگاه ،1398 آذرماه 21 الي 19

 :هکنگر سایت وب
http://www.positivepsyconf.ir/fa/ 

 

 و علوم رفتاریشناسي رواندو ساالنه تازه های کنگره اولین  -3-8
 حوزه سایر و سیروانشنا حوزه مندان حرفه و دانشگاهیان گسترده بسیار استقبال به توجه با

 31/4/1398 تا مقاالت چکیده ارسال مهلت کنگره عالی شورای تصمیم بر بنا مرتبط، های

 عنوان هیچ به و بوده مقاالت چکیده ارسال مهلت آخرین تاریخ این است گفتنی. گردید تمدید

 .شد نخواهد تمدید

      کنگره: محورهای

 (. و مجازی فضای) نوین آوریهای فن و روانشناسی.. 

  شناختی علوم های تازه 

 بالینی ارزیابی و روانسنجی های تازه 

 سالمت روانشناسی 

 بالینی روانشناسی 

 مدرسه و تربیتی روانشناسی 

 معنویت و دین روانشناسی 

 روانی شناسی آسیب 

 فرهنگی و اجتماعی روانشناسی 

 درمانی خانواده و مشاوره 

 (درمانی مداخالت و شناسی سبب) اعتیاد 

 پدید نو وانشناختیر های آسیب 

http://www.positivepsyconf.ir/fa/
http://www.positivepsyconf.ir/fa/
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 تحول دوره اختالالت و تحول روانشناسی 

 سازمانی و صنعتی روانشناسی 

 ادبیات و روانشناسی 

 فلسفه و روانشناسی 

 درمانی روان و مشاوره 

 

 برگزاری: مکان و زمان

 تبریز دانشگاه ،1398 ماه مهر 17 و 16

 :هکنگر سایت وب
://www.pbs2019.ir/fa/http 

 

 

 اولین کنفرانس ملي کودکان استثنایي از منظر روانشناسي تربیتي، علوم شناختي و آسیب شناختي -4-8
 

 :کنفرانس محورهای

 تربیتی روانشناسی و استثنایی نوجوانان و کودکان 

 بودن استثنایی و مغز برداری نقشه و شناختی علوم 

 پیشگیری و خانواده 

 استثنایی نوجوانان و کودکان بخشی توان 

 روانی سالمت و مشاوره 

 استثنایی نوجوانان و کودکان تربیت و تعلیم 

 استثنایی نوجوانان و نکودکا شهروندی حقوق و شهرسازی 

 

   برگزاری: مکان و زمان                              

                                                                                                                                                                            اهواز چمران شهید دانشگاه ،1398 ماه آبان 22             

 :هکنگر سایت وب                                 

http://www.pexcec.ir/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pbs2019.ir/fa/
http://www.pbs2019.ir/fa/
https://www.symposia.ir/PEXCEC01
https://www.symposia.ir/PEXCEC01
http://www.pexcec.ir/
http://www.pexcec.ir/
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 ICP 2020 — 32ND INTERNATIONAL CONGRESS OF PSYCHOLOGY 

19 Jul 2020 - 24 Jul 2020 • Prague, Czech Republic 

 Website:  

http://www.icp2020.com 
 

 WCBCT2019 — 9TH
 WORLD CONGRESS OF BEHAVIORAL AND COGNITIVE THERAPIES 

17 Jul 2020 - 20 Jul 2019 • Berlin, Germany 

 Website:  

http://www.wcbct2019.org 
 

 SCAP 2019 — 2019 SINGAPORE CONFERENCE ON APPLIED PSYCHOLOGY 

20 Jun 2019 - 21 Jun 2019 • Singapore, Singapore 

https://scap.ear.com.sg 
 

 IV INTERNATIONAL CONFERENCE — INTEGRATION IN PSYCHOTHERAPY: RESEARCH, 

EXPERIENCES, PERSPECTIVES 

29 May 2020 - 31 May 2020 • Warsaw, Poland 

Organizer:  

Polish Society for the Integration of Psychotherapy 

website: 

http://conference.psip.org.pl/en/home/ 

 

 

 

 بازگشت به صفحه اول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بین المللي شناختيروانهمایش های  -9

 

 

 

 

 

http://www.icp2020.com/
https://scap.ear.com.sg/
http://conference.psip.org.pl/en/home/


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

32 

 

 1398 تابستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا هفتمینچهل و 

1397 

 

 

 

برای انعکاس اخبار  را ، آمادگي خودگان زیرآموختایران، ضمن تبریك به دانش شناسيروانانجمن  یاندرکاران خبرنامهدست

 .دنداراعالم مي های مرتبطو رشته شناسيروان ختلفهای مگرایشآموختگان دکترای دانش ینامهپایان یدفاع و نیز چکیده
 

دانشگاه الزهرا دانشکده شناسي از دانش آموخته دکتری روان محیا یاریگرروش دکترنامه پایان چکیده -1-10

 روانشناسی و علوم تربیتی

  خبر 

های اجتماعي مجازی و ران از شبکهزای ماداستفاده آسیب"عنوان  خود تحت تخصصی دکتری نامهپایان محیا یاریگرروشدکتر 

 به 1397 آذردر را  "کودک ) مطالعه کمي و کیفي(-ای رضایت زناشویي و رابطه مادرمشکالت رفتاری کودکان: نقش واسطه

 .رساند اتمام

 شده هدایتد مشاور( )اساتی دکتر اعظم فرح بیجاری، دکتر غالمرضا دهشیریو اهنما( ر استاد) دکتر فریده عامری توسط ایشان نامهپایان

  .است

 :چکیده

ی اند. در پژوهش حاضر به بررسی رابطههایی نیز با خود به همراه داشتهاند آسیبهای مجازی علی رغم امکاناتی که فراهم کردهشبکه

زندانشان پرداخته شد؛ روش ها با فرزندان و مشکالت رفتاری فری آنها با رضایت زناشویی، رابطهزای مادران از این شبکهی آسیباستفاده

نفر از مادران بود که به روش  323پژوهش از نوع آمیخته تبیینی بوده و در دو بخش کمی و کیفی انجام شد. در بخش کمی نمونه شامل 

، های مجازیزا از شبکهی آسیبشناختی، استفادههای پژوهش شامل پرسشنامه جمعیتدسترس انتخاب شدند. ابزار گیری درنمونه

کودک بودند؛ روش پژوهش از نوع همبستگی  -های کودکان ، مقیاس سنجش رابطه و مقیاس رابطه والدپرسشنامه مشکالت و توانایی

ای استفاده شده و ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. نمونه در بخش بود. در بخش کیفی پژوهش از روش نظریه زمینه

گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و ها وابستگی داشتند و با استفاده از نمونهنی بودند که به استفاده از شبکهنفر از مادرا 17کیفی 

ها با رضایت زناشویی زا از شبکهی آسیبها از کدگذاری نظری استفاده شد. نتایج کمی پژوهش نشان داد که ارتباط استفادهتحلیل داده

-کودک نیز ارتباط منفی و معنادار برقرار است، رضایت زناشویی با رابطه مادر-زا با رابطه مادری آسیباستفاده منفی و معنادار است، میان

کودک با مشکالت رفتاری کودکان ارتباط منفی و معنادار دارد؛ میان استفاده -کودک ارتباط مستقیم و معنادار داشته و رابطه مادر

کودکان ارتباط معنادار یافت نشد، میان رضایت زناشویی و مشکالت رفتاری کودکان نیز ارتباط  ها و مشکالت رفتاریزا از شبکهآسیب

زا بر مشکالت رفتاری از طریق رضایت زناشویی معنادار بود. بر اساس نتایج، معناداری وجود نداشت اما اثر غیر مستقیم استفاده آسیب

کودک بر مشکالت رفتاری کودکان اثر غیر مستقیم دارد. استفاده -و رابطه مادر زا از طریق تأثیر بر رضایت زناشوییی آسیباستفاده

زا از طریق تأثیر بر رضایت زناشویی بر رابطه مادر کودک نیز به طور غیر مستقیم اثرگذار است. نتایج کیفی در تأیید نتایج بخش آسیب

ا همسر و فرزند شده و به کاهش کیفیت ارتباط با آنان و در نهایت ها سبب مداخله در ارتباط بکمی بوده و نشان داد وابستگی به شبکه

ویژه وابستگی به ها بهزا از شبکهی آسیبی استفادهشود . به طور کلی نتایج پژوهش بیانگر رابطهمشکالت رفتاری در کودکان منجر می

 بوده و با بروز مشکالت رفتاری در کودکان نیز مرتبط است. ها با رضایت زناشویی پایین در زنان و ارتباط نامطلوب میان مادر و فرزندآن

 واژگان کلیدی

 زا، مادران، رضایت زناشویی، مشکالت رفتاری، کودکهای مجازی، استفاده آسیبشبکه

 
 بازگشت به صفحه اول

 نامه دکتریچکیده پایان -10
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 واژه در قفس -1-11

 دکتر حسین کاویانی سنده:نوی 

 شناسی و ادبیاتروان موضوع:

 1398، جوانه ی رشد انتشارات:

 

    معرفي کتاب:

واژه در قفس سرانجام چاپ شد. حاصل کاوشی است چند ساله در هشت کتاب شعر سهراب 

های و طرحواره (Mindfulness) آگاهیشناسی مدرن مانند ذهنسپهری. مفاهیم روان

 در شاعر روان و ذهن هایگرگونید بازتاب تا کارگرفته شده استبه (Schemataشناختی )

 .نگاه یک است، تالش یک. شود کاویده زمان گذر

 

 

 

  )OPD(پویشي عملیاتي شده  روان تشخیص اساس بر هاتعارض ارزیابي -2-11

 OPDگروه کاری  تألیف:

 شریفی محمدامین دکتر :ترجمه

 1397تهران، نیوند  مشخصات نشر:

 صفحه 205 مشخصات ظاهری:

  معرفي کتاب:

بندی (، نوعی نظام طبقهOPD-2شده  ) پویشیِ عملیاتیی راهنمای تشخیصی رواندومین نسخه

پویشی دارند، از پزشکانی که رویکرد روانمحوری است که درمانگران و روان گذاریِ چندو تشخیص

ار پویشی بیمار بر اساس پنج محور ذیل )متشکل از چهکنند. ارزیابی مسائل روانآن استفاده می

 پویشی و یک محور توصیفی( هدف اصلی این راهنمای تشخیصی است. محور روان

 experience of illness and)نیازهای درمان ی بیماری و پیش: تجربهIمحور 

prerequistes for treatment) 

 (interpersonal relations)فردی  : روابط بینIIمحور 

 (conflict): تعارض IIIمحور 

 (structure)اختار : سIVمحور 

 (mental and psychosomatic disorders): اختالالت روانی و سایکوسوماتیک Vمحور 

 
 بازگشت به صفحه اول

 
 

 های جدیدتابکمعرفي -11
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 (درمان عوارض با مقابله وی زندگی بازسازی برا MBSR گامبهگام روش) يآگاهتوجه بري مبتن سرطان بهبود -3-11

 

 اسپکا کلیما کارلسون، ندایل :سندهینو

 کارخانه رکسانا ،یریکشمی مرتض :مترجم

 سوم موجی هادرمان - مشاوره وی درمانروان :موضوع

 1396 :چاپ خیتار

 معرفي کتاب:

 زانیمۀ دربار شماریب سؤاالت و  هاینگران با د،یباش کرده افتیدر سرطان صیتشخ اگر

 را خودتان اگر دهندیم نشان هاپژوهش وجود،نیباا. دیهست آشنا آن درمان بودن زااسترس

 تیریمد را سرطان درمان اضطراب، و استرس بر غلبه با تا دیباش کرده آمادهی روان طوربه

 خودی بهبود در فعال صورتبه و دیبخش ارتقاء را تانیزندگ تیفیک دیتوانیم د،یکن

 . دیباش داشته مشارکت

 بری مبتن استرس کاهشۀ برنام اساس بری کولوژآن در متخصص و شرویپی شناسانروان

 دیپدی آگاهتوجه بری مبتن سرطان بهبود عنوان تحتی ابرنامه ، )MBSR(یآگاهتوجه

 و مارستانیب ،یپزشک مرکز صدها در اکنونهم برنامه نیا. است وگای میمال حرکات وی آگاهتوجهۀ مراقب از شفابخشی بیترک که اندآورده

 .شودیم ارائه آنها زانیعز و سرطان از افتگانینجات به ا،یدن رسراس در کینیکل

 :دیآموزیم هفته هشت نیا در. باشد شمای راهنما ،یبهبود بر تمرکز و ترس کردن رها در کتاب نیا دیده اجازه

 یهامهارت از MBSR دیکن استفادهی بازپرور و درمان نیح است، شده دییتأ آنهای اثربخش که. 

 دیکن تیتقو وگای و مراقبهۀ لیوسبه را بدنتانی منیا عملکرد. 

 دیبخش نیتسک را کنترل فقدان و تیقطع عدم ترس،ی هااحساس. 

 دیکن تیریمد را هادرمانی جانب عوارض وی ماریب دشواری هانشانه ارانهیهوش. 

 دیکن کشف مشکالت از پسی بالندگ و شفا در را خودیی توانا. 

 

 ازی آگاه و هاارزش ،یآگاهتوجه از استفادهی برا درمانگرانی راهنما) هازوجی برای بندیپا و شریپذ بري مبتن درمان -4-11

 (روابطی بازساز در هاطرحواره

 یکمک ویمت لِو، لیگیاَو :سندهینو

 یجالل وندیپ ،یریکشمی مرتض :مترجم

 یفت الدن دکتر :مقدمه با

 یدرمان زوج ،یدرمان خانواده - مشاوره وی درمانروان :موضوع

 سوم موجی هادرمان - مشاوره وی درمانروان :مرتبط موضوع

 1397 :چاپ خیتار

 

 معرفي کتاب:

 بنا و مشکالت بر غلبهی برا هازوج به کمک دری کاربرد اریبس و جامعیی راهنما کتاب نیا

 شرح و اهنیتمر ها،کیتکن ابزارها، ازی امجموعهی گردآور. است مانهیصم وی غنی روابط نهادن

 در. باشد ACT درمانگرانزوج تمامی برای عالی منبع کتاب نیا شده باعثی درمان جلسات
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یم حیتوض هاسندهینو محور،طرحوارهی درمانزوج و (ACT) یبندیپا و رشیپذ بری مبتن درمان از استی بیترک که جذاب کتاب نیا

 عیشای گفتگوها ازی ادیز شمار آنها. میکن درک کنندیم جادیا که رای درد و کشف رای فردنیب مشکالت سازنهیزم عوامل چطور دهند

 اریبس کاری درمانزوج مؤثر انجام. شودیمی ط چطور دیجدی درمان کردیرو نیا از گام هر دهند نشان تا اندآورده رای درمان جلسات در

 که رایی هازوجی زندگ کندیم کمک شما به و دهدیم شیافزا را شمای نیبالی هامهارتی توجه قابل طوربه کتاب نیا است؛ی دشوار

 .دیبخش بهبود اندشده بحران دچار

 به کهی افراد با او. است تجربه و نظرصاحب روابط، تیتقوی برای درمانطرحواره و ACT قیتلف در که استی درمانگرروان لِو لیگیاَو

 .کندیم کار زین هستند دچاری خلق اختالالت و تروما اضطراب، ،یفردنیب مشکالت

 مختلفی هانهیزم دری اریبس کتب و استی افسردگ و اضطرابی برای شناختی رفتاردرمان متخصصی برکل دانشگاه استادی کمک ویمت

 .است کرده فیتألی درمانزوج و ACT جمله ازی شناسروان
 

 کاربرد درمان پذیرش و تعهد در درمان مشکالت ارتباطي -5-11
 

 های موج سومدرمان -درمانی و مشاوره انروموضوع: 

 کی، اویجیال لوپ، مایکل اسکینمتیو مک :نویسنده

 نیا، دکتر جواد کریمی، دکتر مهدی ایمانیدکتر خدیجه شیرالیمترجم: 

 ارجمند :انتشارات

 معرفي کتاب:
 انتقاد، و سرزنش به تمایل  فردی ازجملهآفرین بینانواع الگوهای ارتباطی مشکل

 رایج هایشکایت از ایتکانه رفتارهای و  کردن رفتار دفاعی و عصبانیت گیری،ارهکن

 هایتبادل دارمسئله الگوهای طرفی از. است شناختیروان هایکلینیک به مراجعان

های تواند حداقل در برخی از افراد، جزء عاملمی مدتطوالنی روابط در فردیبین

 نظر در هاتبادل این درمان طول در اگر بنابراین اشد،ب  های بالینیبخش اختاللتدوام

 برای جستجو امروزه. سازد روروبه دشواری با را درمان روند تواندمی نشوند، گرفته

کرده است. درمان های مبتنی  جلب خود به را زیادی توجه مدتکوتاه تجربی هایدرمان

 درمانیطرحواره با تعهد و پذیرش رویکرد تلفیق  زمینه است، در این کتاب های مربوط در اینآگاهی بخشی از تالشبر پذیرش و ذهن

 .ندده تغییر را خود دردسرساز ارتباطی الگوهای کند کمک افراد به تا است داده ارائه پژوهشی پشتوانۀ با درمانی پروتکل یک

 

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 

 

 



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

36 

 

 1398 تابستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا هفتمینچهل و 

1397 

نفس بینی خاتمه دهیم، صاحب یک تصویر مثبت از خود شویم و اعتمادبهراه حل ساده، چگونه به خودکم 10) ارتقای عزت نفس -6-11

 (داشته باشیم

 شناسی و خودیاریآموزش همگانی روان -خودیاری و آموزش همگانی موضوع: 

 گلن. ر. شیرالدی: نویسنده

 مرضیه باباییمترجم: 

 ارجمند :انتشارات

 معرفي کتاب:
نفس، این احساس ارزشمندی و خودباوری درونی بر سالمت جسم، گرف عزتتأثیر ش

فردی، ترجمه و نشر اثر ارزشمند حاضر را سبب شده فردی و بینروان، روابط درون

 .است

ترین رویکردهای جدید شرق و غرب، رود خوانندۀ کتاب بهترین و عملیانتظار می

آگاهی و ... را در های توجهو مراقبه هاهایی همچون بازسازی شناختی و تکنیکتکنیک

  .این باب فرا بگیرد

های بالینی و ملموس، طیف وسیعی از گلن. ر. شیرالدی در این کتاب با ارائۀ مثال

مندان را به دهد که درمانگران و عالقهها را شرح میها و مراقبهها و تمرینتکنیک

 .د دادراحتی در مسیر دلخواه درمان و بهبودی قرار خواه

 (حال یک شخصیت مرزی نقاشتأملی در هنرها، شعر و جنون به بهانۀ شرح) گمشده در آینه -7-11

 

 های شخصیتدرمان اختالل -درمانی و مشاوره روانموضوع: 

 دکتر فرزام پروا :نویسنده

 ارجمند :انتشارات

 معرفي کتاب:
را در یک مجلس لطف برخی از دوستان که اظهار کرده بودند ویراست اول کتاب 

اند، گریبانگیرم شد و باعث شد برخی از نکاتی که در ویراست اول سریع از آنها خوانده

 .گذشته بودم را در این چاپ شرح و بسط دهم

اینکه کتاب بتواند ناخودآگاه خوانندگان خود را به نحوی درگیر کند که نتوانند از آن 

نشان داد که راه درستی را طی دست بکشند مگر برای رفع حوائج ضروری، به من 

ام و ادامۀ آن بخردانه است. در ویراست دوم این جستار، فلسفۀ یکی از کرده

ترین متفکران یعنی شوپنهاور و نیز روانکاوی لکانی دو تعارفترین و بیبینروشن

از  -اند که بر حدود دو دهه تجربۀ عملی در حوزۀ روح و روان خورشیدی بوده

عنوان تنها فیلسوفی اند. شوپنهاور بهپرتوی نور افکنده -رفته تا روانکاویپزشکی گروان

که در قرن نوزدهم شأن آثار هنری به ویژه نقاشی، ادبیات و موسیقی را آنطور که شایسته آنهاست به آنها بازگرداند، و لکان به عنوان 

رش مرزهای دانش را در این قرن در هم کوبید و در هم نوردید و در ترین و مهارناپذیرترین متفکر کل قرن بیستم، که سیطرۀ تفکرادیکال

 .هم کوبید
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عمل اصلی و محوری هنر، عملی شناختی است نه بیانی. مقصودی که واقعاً از هنر حاصل می شود، بیان »از شوپنهاور آموخته ام که 

« تأمالتی در مورد هنرها، شعر و جنون»عی کتاب عنوان فر«. عواطف نیست؛ بینا کردن ما نسبت به سرشت و حقیقت کلی امور است

 این مباحث کلیۀ که گفت بایستی چه - بگیرد نام نیز «زنان و زمان زبان، در تأمالتی» زبان در بازیگوشی قدری با توانست می که  -است

شناسانه ده، در چارچوبی زبانکاوی بوروان مرزهای آخرین و مداردانش بشریت اندک اصلی دغدغۀ بیستم قرن در آنچه سیاق به کتاب

ای از کنیم، که همانطور که خواهیم دید هر یک تکامل جنبهگیرند، یعنی از زبان آغاز می کنیم، سیری در هنرهای مختلف میانجام می

کنیم، و این همه را  گردیم، تا واالترین شکل آن را در شعر جستجوهای دیگر آن است، و بعد دوباره به زبان بر میزبان، و واگذاشتن جنبه

هایی که در جهان دانش، این پدیدۀ ایم، مطابق با آخرین افقدهیم که آن را در اساس از جنون گرفتهبه مدد پرتویی از نور انجام می

 .زدۀ آدمی ترسیم کرده استشگفت در برابر چشمان حیرت

 
 بازگشت به صفحه اول

 
 

 

 

 
 

 

   

 

 «نشریه  بین المللي»فصلنامه شماره دو  پنجمینیست و ب -1-12

 شناسي مقاله های زیر به چاپ رسیده است:شماره دو فصلنامه نشریه بین المللي روان پنجمیندر بیست و  

 Effect of Induced Positive and Negative Mood on Creativity 

 Study on the Psychometric Characteristics of Child Abuse 

Self-Report Scale 

 Role of Sensitivity to Reward and Punishment and Moral 

Disengagement in the Prediction of Craving among People 

with Substance Dependency 

 Effectiveness of Group Acceptance and Commitment 

Therapy on the Shyness of High School Female Students 

 Designing and Testing a Model of some Antecedents of 

Subjective Career Success 

 Studying the Effectiveness of Integrative Instruction on the 

Executive Function, and the Collaborative for Academic, 

Social and Emotional learning on the General Mathematical 

performance:  A Case Study of Female Students with 

Mathematical Learning Disability 

 Mediating Role of Psychological Capital in the Relationship 

of Authentic Leadership and Work Engagement 

 A latent Growth Curve Model of Academic Motivation and 

Academic Self-Efficacy of Shahid Chamran University 

Students 

 Effect of Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation on 

Working Memory in Children with ADHD 

 Effectiveness of Positive Psychology Training in Improving the Quality of Married Women’s Lives: Spiritual 

Intelligence as a Moderator 

 

 

 های منتشرشدهمجله-12
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 «شناسيدانش روان»شماره مجله  نهمین -2-12

 مقاله های زیر به چاپ رسیده است: شناسيعلمي ـ ترویجي دانش روان مجلهشماره  نهمیندر 

   سخن سردبیر 

 های دلبستگیشناسی سبکآسیب 

 توجهفعالی و نقصشناسی اختالل بیشسبب 

 ( بر روی عملکرد شناختی اماثر مولتیپل اسکلروزیس )اس

 کودکان 

 شده به کودکان با ها درباره اشیاء پنهانآموزش پرسیدن سؤال

 اختالل اوتیسم

 )فرزندان خود را دوباره بیافرینید )بخش دوم 

 آموزانهای اجتماعی در دانشمشخصات  استفاده از شبکه 

  تحصیلی بر پیشرفت« جیگ ساو»تاثیر یادگیری مشارکتی 

 آموزان تیزهوش و عادیطلبی در دانشهوشی و کمال باورهای 

 درمانی با رویکرد پذیرش و تعهد بر کیفیت اثربخشی گروه

 زندگی و سازگاری اجتماعی 

  نوروفیدبک  اختالل وسواسی اجباری 

  درمان افسردگی اساسی از طریق نوروفیدبک 

 باال و پائینتایمی و احساس تنهایی در کارکنان با عملکرد شغلی مقایسه آلکسی 

 درماندگی آموخته شده در مردان مبتال به مواد مخدرمطالعه 

  مصرف رسانه )تعاملی و غیرتعاملی( با سبک زندگی رابطه 

 اعتماد سازمانی 

 

 

 

 
 

 بازگشت به صفحه اول
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را در پیشبرد  های انجمن برداشته و مافعالیت یی مؤثر در ادامهتوانند گاماعضای انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می

 ثبت نام به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.  1395که برای سهولت در امر عضویت از ابتدای سال  اهدافمان یاری دهند
erhttp://www.iranpa.org/RegUs 

  .لذا از دریافت مدارک عضویت به صورت پستي و مراجعه حضوری معذوریم

  از طریق سایت جدید و تمدید عضویت مدارک مورد نیاز برای عضویت 

  .jpg فرمت عکس ،کیلو بایت 100ندازه عکس کمتر از ، ا3*4عکس پرسنلی  -1

 (یلو بایتک 100تصویر کارت ملی یا تصویر صفحه اول شناسنامه )اندازه کمتر از  -2

 )در صورتی که دانشجو هستید( کیلو بایت( یا تصویر کارت دانشجویی 100تصویر آخرین مدرک تحصیلی )اندازه کمتر از  -3

  (کیلو بایت 100)اندازه کمتر از 

 (کیلو بایت 100اندازه کمتر از ) )در صورتی که قبال عضو انجمن بوده اید(، تصویر کارت عضویت قبلی در انجمن -4

 های خارج از کشوررک ارزشیابی شده از وزارت علوم برای دانش آموختگان دانشگاهتصویر مد -5

 

 ِعضویت عضویت و تمدیدِ مبلغ حق : 

 ریال 350.000 شناسی و یا مشاوره(عضویت پیوسته )دکترای روان -1

 ریال 200.000 شناسی و یا مشاوره(عضویت پیوسته )کارشناسی ارشد روان -2

 ریال 140.000 شناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد(انعضویت وابسته ) کارشناسی رو -3

 ریال 70.000 شناسی و یا مشاوره(عضویت دانشجویی ) دانشجوی کارشناسی روان -4

 عضو مؤسساتی: با نظر هیئت مدیره انجمن -5

  
 آخرین نسخه( استفاده نمائید برای اینکه در فرآیند ثبت نام با مشکل روبه رو نشوید از مرورگر کروم(.  

تخفیف  شامل ،عضویت در انجمن ازاتیامت ری، عالوه بر سا1386انجمن، از ابتدای سال  یهریمدأتیه ین ذکر است: مطابق مصوبهشایا

که حق عضویت خود را  باشدیاعضایی م یبرای همه« معاصر شناسیروان» یهای آموزشی، حق عضویت شامل اشتراک مجلهدر کارگاه

صورت بهشناسی  روانالمللی ی بینمجله، «معاصر شناسیروان» یچنین اعضای پیوسته مجلهاند. همدهپرداخت و یا تمدید عضویت نمو

به مجالت  گرفت، اختیار آنها قرار خواهد پس اعضای انجمن با رمز عبوری که در ینااز  دریافت خواهند نمود. الکترونیکی

 .صورت الکترونیکی، دسترسی خواهند داشتشناسی ایران بهوانانجمن ر «شناسيالمللي روانبین» و «معاصر شناسيروان»

  یادآوری

 . اقدام کنند به تمدید عضویت خود به موقع تاعضاء نسبالزم است ساله است و یکایران  شناسی  رواندر انجمن عضویت  -1

نسبت به اصالح اطالعات اً سریعخواهشمند است  اعم از پالک، تلفن و یا ایمیل دارندآدرس ی در اگر تغییراعضای محترم  -2

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

 اعضای مقیم خارج از کشور -3

 شناسي ایرانضویت در انجمن روانشرایط و تسهیالت ع -13

 

 

 

 

 

http://www.iranpa.org/RegUser
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توانند از طریق سایت انجمن اقدام ایران میشناسی روانبرای عضویت در انجمن نیز دانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور 

  فرمایند. 

 مورد نیاز است. پستی ایرانآدرس  ،برای ارسال کارت عضویت انجمنایان ذکر است ش 

 در تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کنیم

خوبی را در  نسبتاًایران، جایگاه  شناسی روانهای الکترونیکی و بازخوردهای حضوری گویای این است که خبرنامه انجمن پیام

شناسان شناختی میان روانای مؤثر در تبادل اخبار رویدادهای روانشناختی پیدا کرده است و به وسیلهرسانی رویدادهای رواناطالع

توانید با اظهارنظر در خصوص محتوای خبرنامه، از و دانشجوی عزیز می قدرگراناست. شما همکار گرامی، استاد  کشورمان تبدیل شده

را در اختیار دارید در به اشتراک گذاشتن  هاآنشناسانی که ایمیل رسال خبرنامه به روانطریق ارسال مطالب و خبر به خبرنامه، و با ا

کننده در خبرنامه درج خواهد شد. است، مطالب با ذکر نام فرد ارسالبدیهی  شناسان کشورمان سهیم شوید.ها میان رواناخبار و دیدگاه

 داشته باشند با ذکر نام تشکر به عمل خواهد آمد. همچنین از عزیزانی که به هر طریقی با خبرنامه همکاری
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 شناسي ایرانهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن روان

نمایید. اگرچه ای خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت ميی مسرت و خوشحالي است که با احساس مسئولیت علمي و حرفهمایه

ر صندوق پست الکترونیکي خود دارید ممکن است زمان و انرژی باالیي را د هاآنی حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل ارسال خبرنامه

شناسي کوچك ارزیابي نمایید، اما مطمئن باشید ی علمي رشته روانرا در توسعه گامتاناین  ریتأثاز شما صرف نکند، و هرچند شما 

 يشناسي ایران یعنها راهي بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن روانهمین مجموعه تالش

 بهبود بخشیدن به امور آموزشي و پژوهشي ؛ وکمي و کیفي نیروهای تخصصي یتوسعه ؛شناسيپیشبرد و ارتقاء علم روان ،گسترش

 خواهد بود.شناسي ی روانحوزه


