
1395شناسی ایران: پاییز نالکترونیکی انجمن روا سی و هفتمین خبرنامه  
 

1 

 

 1399 تابستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و یکمین

1397 

Qq me   
 
 

 

 

 

 

 

     Editor in Chief                                سردبیر

 

 این شماره فهرست مطالب
 2آبادی/ دکتر شیوا دولت: سخن نخست .1

؛ «یمدل پنج رنگ»شناسی: معرفی اولیۀ اعتبارگذاری شاغالن در حرفۀ روان بحث ویژه: .2

 4 /دکتر حمید پورشریفی

 17/  :انجمن آموزشيهای و دوره وبینارها  .3

ارتباط با انجمن از طریق پیامك یا   شناسي ایران:های انجمن رواناخبار و اطالعیه .4

شناسان و مشاوران ای روانصدور تقدیرنامه برن، شناسی ایرااطالعیۀ انجمن روان، واتس اپ

های علوم بیانیه انجمن ، شناختی به افراد تحت تاثیر کروناداوطلب و ارایه دهندۀ خدمات روان

کید بر أت ،نامه حقوق کودکانسانی و اجتماعی ایران در خصوص ضرورت اجرای مفاد پیمان

فراخوان  ،اسالمی شناسی ایران به مجلس شورایشناسان، در نامۀ انجمن روانجایگاه روان

ها شناسی ایران، شعبهعلمی ـ ترویجی انجمن روان شناسی،مجلهمقاله برای نشریه دانش روان

 23 /ایران شناسیهای انجمن روانو نمایندگی

هشدار دانشمندان استرالیا درباره  شناسي:ی روانهای خبری حرفهاخبار و گزارش .5

کرونا بهداشت روانی دانشجویان آمریکایی را به هم ریخته ، ودکشی بر اثر کروناافزایش شمار خ

   30 /است

 31 /(June 26روز جهانی قربانیان خشونت ) مناسبت فصل: .6

در ایام  های فرزند پروریچالشکرونا و افراد دارای ناتوانی جسمی،  ها:یادداشت .7

افسردگی  معنادرمانیِ ویکتور فرانکل از نظرگاه فلسفی، ،قرنطینه مبتنی بر تئوری انتخاب

  35 /هیپوکامپ تحولو رویدادی ، تنظیم هیجانات حافظه یزودهنگام کودک

 50نامه/ چکیده پایان 1معرفی  نامه دکتری:چکیده پایان .8

 51همایش/  1معرفی  های روانشناسي:اخبار همایش .9

 52 همایش/ 1معرفی  المللي روانشناسي:های بیناخبار همایش .10

  53کتاب /  4 معرفی های جدید:معرفي کتاب .11

 55 مجله/ 1معرفی  های منتشرشده:مجله .12

 56 /تسلیت درگذشت جناب آقای دکتر باقر ثنایی ذاکر ها:ها و تسلیتتبریک  .13

 57  /: نعضویت در انجمو تسهیالت شرایط  .14
 

 

 .Neda Alibeigi, Ph.D دکتر ندا علی بیگی

 Editorial Board شورای دبیران

 .Hamid Poursharifi, Ph.D حمید پورشریفیدکتر 

 .Ladan Fata, Ph.D دکتر الدن فتی

 .Ali Sahebi, Ph.D دکتر علی صاحبی

 .Hassan Hamidpour, Ph.D دکتر حسن حمیدپور

 Executive Manager مدیر اجرایي

 Yasamin Safa یاسمین صفا

 همکاران این شماره

 Yasaman Safa     یاسمن صفا

 Farideh Asadi فریده اسدی

 Sedigheh Sandoghdar صدیقه صندوقدار

  

دارای مدرک  نفر عضو پیوسته 522 از این تعداد ؛عضو دارد 26900 بالغ بر تشکیل شده است و شناسیعلم روان یارتقا ایران با هدف گسترش، پیشبرد و شناسیانجمن روان

 .خاری هستندافت عضونفر  7عضو موسساتی و  9و نفر عضو دانشجوبی  7084، عضو وابسته نفر 12399 ،کارشناس ارشد عضو پیوسته نفر 6879دکتری تخصصی، 

 شناسي ایران:آدرس انجمن روان   

 ، طبقه سوم37سید خندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه سلطانی )قرقاول(، پالک تهران،   

 1555716755 کدپستی:

  86120264،  فکس: 86120264تلفن:    

 iranpa@iranpa.org: آدرس پست الکترونیک،  www.iranpa.org   نجمن:وب سایت ا

 yassotelegram.me/iranpsشناسي ایران: کانال تلگرام انجمن روان 

 ها با نویسندگان استمسئولیت صحت مندرجات مقاله  

ه 
ار

شم
51 

شناسی ایرانالکترونیک انجمن روان خبرنامه   
electronic newsletter of Iranian Psychological Association 

 

 Summer 2020   9139 تابستان-  

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


1395شناسی ایران: پاییز نالکترونیکی انجمن روا سی و هفتمین خبرنامه  
 

2 

 

 1399 تابستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و یکمین

1397 

 

 

 

 

 
 

 

 

تر از کرونا و تا اهمیتوان به هیچ موضوعی بی تابستان هنوز هم نمییك فصل بعد از خبرنامه ی بهار سال نود و نه اینك در خبرنامه

یگر گذرد انگار دی زمین میویروس هنوز هم ناشناس به کرهثیرهای آن فکر کرد. در این پنج ماهی که از ورود آشکار این أزندگی زیر ت

 همزاد ما شده است.

های فروپاشی گ و میر وی غافلگیرکننده تا امروز از خود پبامدمایی به جا گذاشته است که آشکارترین آنها آمارهای مراین تجربه   

لی و ذهنی گیر شدن عمای این چنینی آشکار ساخت و این زمینهی مصیبتجهانگیر شدن آن ناتوانی بشر را در اداره اقتصادی هستند.

 ی او کرده است.آینده مزمن در بشر ایجاد کرد که او را مجبور به اندیشیدن بیشتر درباره گذشته، حال و ،بشر در همه حال اضطرابی

ی  چگونگ ایم تاجوع کردهرا  به منابع تاریخی اند،  خیلی از مهایی به این که مصائب این چنینی چه عواقبی داشتهبرای یافتن پاسخ   

ها سیستم دن رعیتشکشته  سازگاری بشر با شرایط پس از طاعون قرن چهاردهم میالدی در اروپا را مبنایی قرار دهیم. آنجا دیدیم که با

دار کار ن و فرمانبرارزا تری به نیرویتر که نیاز کمی استفاده از ابزارهای پیشرفتهنشینی شد و به تدریج زمینهفئودالی مجبور به عقب

 ت و پیشگیریشد به بهداشسازد. از سوی دیگر بازماندگان یاد گرفتند که تا آنجا که میداشت شرایط را برای صنعتی شدن فراهم می

 فهابر ماس فیلسو د.یاوردر سبك زندگی بازماندگان به وجود ن تغییراتی این چنین آشکار 1918 بیاندیشند. ولی آنفلوآنزای اسپانیولی

ر برابر دی ناتوانیش مل دربارهأیکمی را وادار به فکر کردن و ت ی قرن بیست وزدهگوید که باالخره کرونا مردم شتاب( می2020)

روری ضهای لوکس و غیر های در کمین سالمتی خود کرد. به نظر او دیگر انواع داروهای مکمل و یا پزشکیو خطرهای جدی آسیب

 مد که بتوانواهد آهای دانشمندان چه بر خی جهان چشم به علم دوخته است. از تالشانند به بشر کمك کنند و باز اکنون همهتونمی

رف طلبی  به ط زیاده وگیر شدن بشر را چاره کند. پس حداقل از نظر این فیلسوف بزرگ چرخشی از باور به تکنولوژی و سرعت این زمین

 علمی ایجاد شده است. دهی به پژوهش و کشفارزش

رتباطات ادن حرکت و از دیگر دستاوردهای دوران محدود ش باور فرانکل جستجو در معنای زندگیملی دیگر در چیستی و شاید به أت   

ن ای شناسند. درا میرآیند که تا چه حد همدیگر شدنشان  با اعضا خود، به خود میها با هم قرنطینهی اجتماعی است. خانوادهگسترده

ن ی با هم بودرزشمنداهای جدی کشیده شده اند و بر عکس بسیاری به مفهوم تعلق عمیق و ها به بحرانتمرکز تحمیلی خیلی از خانواده

و  ق به یکدیگرعلق عمیدهی به خانواده و درک معنای تشاید بتوان امید داشت که یکی دیگر از دست آوردهای کرونا ارزش اند.پی برده

 ناشی از آن باشد. سالمت روان

 ران به خوبیخود و دیگ ای مان برای پذیرفتن نقش فرد فردمان در سالمت و مراقبت ازهای آیینهمسئوالنه از سلول این که ما چقدر   

ك را جدی ی فیزیکی و ماسجنس روانشناسی اجتماعی هر جامعه است. کشورهایی که فاصله نکات مهم دیگر از کنیم هم ازاستفاده می

تواند از هان میجشرایط قبل پاندمی هستند. درسی که  های اجتماعی و ارتباطگرفتند االن در شرایط نزدیك به بازگشت به آزادی

 یکدیگر بیاموزد. 

اهم این خوی آنها بسیار گفت و نوشت ولی من میی باور نکردنی کرونا باز کرد و دربارهتوان در ارتباط با این تجربهها را میبسیار بحث   

های آنان بگویم. بعد ی پایانی ببندم. اول تمام قد در برابر کادرهای پزشکی در وطن خودمان بایستم و از فداکاریمختصر را با چند جمله

 سخن نخست  -1
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فراوانی در  هایسفانه ویروسأگوید که متبگویم که علم باوری و این که چشم امید عالم به کشف واکسن است )اگر چه همان علم می

 ،ی خود از روانشناسان و مشاورانی سپاسگزاری کنم که در این ایام سختخواهم به سهم فروتنانهدر این جا می (. فراتر از آنراهند

 اند.در اختیار آنان گذاشته19دیدگان از کووید برای تسکین آالم آسیب در طبق اخالص داوطلبانه علم و مهارت خود را

خود را در  ند تا تجارباران بکوشز ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به ما بیافزاید این است که این همکتواند فراتر اولی آنچه االن می   

اند. اگر به زار بودهأثیر گها بریزند و مستند ببینند و بنویسند که چگونه تتئوریها و پیشای از فرضیهها به بدنهقالب بعضی قانونمندی

 .ی خود نیز خواهیم داشتقت است که ما سهم بیشتری در گسترش علمی رشته و حرفهای دست بیابیم آنوچنین گنجینه

 

 شیوا دولت آبادی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1395شناسی ایران: پاییز نالکترونیکی انجمن روا سی و هفتمین خبرنامه  
 

4 

 

 1399 تابستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و یکمین

1397 

 

 

 
 «مدل پنج رنگي»شناسي: معرفي اولیۀ اعتبارگذاری شاغالن در حرفۀ روان -1-2

 
 دکتر حمید پورشریفی

 شناسی ایران ن روانستی و توانبخشی و بازرس انجمشناسی سالمت دانشگاه علوم بهزیدانشیار روان

 

 چکیده

هایی برای اعتبارگذاری شاغالن در این حرفه شناسی، الزم است گامسازیِ حرفۀ روانبه منظور سالم

سالمت  -ف خطربر اساس طی« مدل پنج رنگی»برداشته شود. نوشتۀ حاضر در این راستا، به معرفی اولیۀ 

های پنج گروهِ شناسی، به توصیف ویژگیان کوتاه وضعیت موجود در حرفۀ روانپرداخته است و ضمن بی

شناسانِ رسان(، گروه نارنجی )روانشناسانِ آسیبنماها و روانشناسشاغالن در حرفه؛ گروه قرمز )روان

گروه آبی شناسانِ موثر( و شناسانِ نیازمند رشد(، گروه سبز )روانرسان(، گروه زردرنگ )روانبالقوه آسیب

ها ین گروهشناسانِ فرا استاندارد و خودشکوفا(، به همراه اقدامات الزم در خصوص هر کدام از ا)روان

نه تمرین عامدا -2شود؟ شناس محسوب میچه کسی روان -1پرداخته است. این نوشته با چهار پیوست )

هفت باور  -4د موثر باشند و خواهنکه می شناسان و مشاورانیتامل برای روان هفت پرسش و -3چیست؟ 

 . شناسی( کامل شده استسازیِ حرفۀ رواندر سالمنادرست و هفت واقعیت 
 

 . تو چه به مثابه حرفه، از اقبال زیادی برخوردار شده اس در ایران، چه به مثابه رشتۀ علمی شناسیروان

http://poursharifi.ir/Notes/-روانشناسی-در-ایران-رشته-ای-علمی-و-جذاب-حرفه-ای-تخصصی-و

  کارآمد

ها( و بیرونی بشود، در عین حال، مشکالتی را به همراه داشته است که در دو طبقۀ درونی )آسیاین اقبال، اگرچه یك فرصت تلقی می

شود بیشتر یك رشته صحبت میبه عنوان  یشناسوقتی از روان ها این است که متاسفانهشود. یکی از آسیببندی میها( طبقهلش)چا

شناسی، از ارزشمندی گرایش خود غافل های دیگر روانآموختگان گرایششود؛ گاهی دانشجویان و دانششناسی بالینی مطرح میروان

نقش مداخالت بر شود بیشتر یك حرفه صحبت میشناس بالینی بنامند و وقتی که به عنوان ا روانشوند و دوست دارند خود رمی

درمانگر شناس را معادل روانهر روانو  تر رفتهپیش شود و حتی برخیتاکید میشناختی شناختی برای کاهش مشکالت روانروان

های تخصصی زیادی و حوزهشناسی است های کاربردی روانا یکی از حوزهشناختی به مراجعان، تنهمداخالت رواندر حالی که  دانند.می

 یت وافری برخوردارند. از اهم« درمانی و مشاورهروان»وجود دارد که بدون پرداختن به شناسی در روان

که بر خالف است  خالصه شود، این« درمانی و مشاورهروان»شناسی بیشتر در یکی از دالئلی که موجب شده است در ایران  روان

 ل شده است و وجود واژۀ مشاورهتشکیشناسی و مشاوره روانشناسان، از دو کلمه ای رواننام سازمان حرفه یافته،اکثر کشورهای توسعه

تمایز جدی در حوزۀ عمل ادر شود. همچنین، عدم های خاصی به ذهن متبیششناسی فقط گراباعث شده است که در حرفۀ روان

شناسی و مشاوره، که در ادامه در خصوص آن صحبت خواهد شد، بر این شرایط رواندر سازمان نظام شناسی مختلف روانهای گرایش

 زند.  دامن می

 بحث ویژه -2
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شناسی آمریکا کفایت کند که تقریبا هر بخش در انجمن روان 54شناسی، شاید اشاره به وجود های رواندر خصوص تنوع گرایش

در (. https://www.apa.org/about/division/)شناسی است های رواناز گرایشکدام از آنها، بیانگر یکی 

ای های کاربردی، به حرفهدر کشورهای مختلف، برخی از حوزه برخوردار است که متنوعیای های حرفهاز زمینه شناسین حال، روانعی

 اند. نمونه از استرالیا در لینك زیر ارایه شده است:یل شدهدارای مجوز تبد

https://www.psychology.org.au/for-the-public/about-

psychology/types-of-psychologists  

فرادِ های کاربردی آن، از حساسیت زیادی برخوردار است و در صورت حضور اشناسی در هر کدام از حوزهینکه حرفۀ روانبا توجه به ا

فراد در این اهای انسانیِ در خور توجه و گاهی ماندگاری پدیدآید، بر این اساس الزم است اشتغال بدون صالحیت، ممکن است آسیب

برای شناسی و مشاوره، روان قانون تشکیل سازمان نظام 4 مادۀ 3 دقیقی صورت پذیرد. مطابق تبصرۀ هایحرفه، بر اساس معیارها و مالک

ر حال دشناسانِ زیادی ، اما رواناست عضویت در آن الزامی و ، اخذ پروانه از سازماندر ایران شناسی و مشاورههای رواناشتغال در حرفه

مان شناسی و مشاوره و سازهای موجود بین سازمان نظام روانحتی با استفاده از مناقشه حاضر گاهی با مجوز سازمان بهزیستی و گاهی

اغالن در ششناختی مشغول هستند. این آشفتگی، امکان نظارت بر عملکرد بهزیستی کشور، بدون هیچ مجوزی، به ارایۀ خدمات روان

شناس نیستند، فضا را مناسب انته بازاری، افرادی که حتی روسازد. در چنین آشفهای جدی مواجه میشناسی را با چالشحرفۀ روان

 کنند. شناختی میرایۀ خدمات روانپسند شروع به اهایی مردمدیده و با استفاده از القاب یا روش

ه گاهی است کشود. اما شواهدی گویای این ها مرتفع میشاید این تصور وجود داشته باشد که اگر افراد پروانۀ اشتغال بگیرند نگرانی

ترین مورد در این زمینه، به مشکالت در هایی وجود دارد. عمدهشوند چالشحتی در مورد افرادی که موفق به اخذ پروانه می

ها و تاکیدهای فراوان در خصوص ضرورت رعایت مرزهای صالحیت، که خود مانعی رغم نوشتهگردد. علیهای تخصصی بر میکمیسیون

شود،شناختی محسوب میروان جدی برای بیمۀ خدمات

http://iranpa.org/1-بیمه-ی-روان-درمانی-و-چالش-هایی-چند-از-حرفه-ی-روان-شناسی  

ست که افراد این امر باعث شده ا ام الزم صورت نگرفته است وهای تخصصی اقدمتاسفانه تاکنون در خصوص تصریح حوزۀ عمل کمیسیون

های تخصصی کنند. در واقع کمیسیونهای تخصصی مختلف، به ارایۀ خدمات نسبتا یکسانی مبادرت میبررسی شده توسط کمیسیون

ار اصی برخوردار باشد و اگر قرعمل اختص رود که از حوزۀشود، انتظار میاسم با مسمایی ندارند چرا که وقتی از یك تخصص صحبت می

 ت. بخش دیگریهای مختلف، خدمات واحدی را انجام دهند، در واقع تخصصی شدن اتفاق نیافتاده اساست دارندگان پروانه از کمیسیون

د جدی وجود های تخصصی سازمان نظام تردیگردد که در خصوص روایی و پایایی ارزیابی در کمیسیونها، به این امر برمیاز این نگرانی

 دارد:

http://poursharifi.ir/Notes/پروانۀ-سازمان-نظام-روانشناسی-فرصت-یا-چالش  

های تخصصی نظیر برخی از کمیسیون ه است اینکه برایشناسی و مشاوره رخ دادر سازمان نظام رواندزایی که اخیرا اتفاق آسیب

شود؛ این امر ضمن گیرانه و شاید خودی و ناخودی! اجرا میگیرانه و سختشناسی بالینی، دو کمیسیون موازی با دو سبك سادهروان

 یگر از ایند تری مواجه ساخته است، در عین حال بر احتمال فساد اداری افزوده است. بخشاینکه روایی و پایایی را با چالش جدی

های شخصیتی و ها، معطوف به این امر است که حتی در صورت وجود روایی و پایایی در روند ارزیابی، از آنجا که ویژگینگرانی

شوند که خودشان از مشکالت شود که گاهی افرادی موفق به اخذ پروانه میشود، این امر باعث میشناختی متقاضیان بررسی نمیروان

شناسی و شود که سازمان نظام روانرسان بودنِ آنها وجود دارد. همۀ این موارد زمانی حادتر میبرند و احتمال آسیبنج میشناختی رروان

شناسان و مشاوران های دولتی، عمال از توان الزم برای نظارت بر عملکرد روانهای دستگاهمشاوره، به دلیل عدم برخورداری از ظرفیت

 برخوردار نیست. 

بر اساس منطقِ جهانیِ چراغ راهنمایی رانندگی و البته با استفاده از پنج رنگ قرمز، سازیِ حرفه و با هدف سالم، «پنج رنگيمدل »

پردازد؛ اینکه به کدامیك می شناسيحرفۀ رواندر اری شاغالن ذاعتبارگسالمت، به  -نارنجی، زرد، سبز و آبی، در یك پیوستار خطر

https://www.apa.org/about/division/
https://www.psychology.org.au/for-the-public/about-psychology/types-of-psychologists
https://www.psychology.org.au/for-the-public/about-psychology/types-of-psychologists
http://iranpa.org/بیمه-ی-روان-درمانی-و-چالش-هایی-چند-از-حرفه-ی-روان-شناسی-1
http://poursharifi.ir/Notes/پروانۀ-سازمان-نظام-روانشناسی-فرصت-یا-چالش
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در این مدل بر همۀ شاغالن در حرفۀ یك الزم است تسهیالت فراهم نمود. اد و برای فعالیت کداماز شاغالن بایستی ایست د

گانۀ های پنج. در ادامه گروهدهند تمرکز شده استدرماني ارایه ميشناسي و نه صرفا افرادی که به اصطالح مشاوره و روانروان

اران و تواند توسط سیاستگذگی میاگرچه مدل پنج رنشود. الزم معرفی می های اعضای هر گروه و اقداماتاین مدل، مشتمل بر ویژگی

سازی، اساس کار بر فرهنگشناسان و مشاوران مورد استفاده قرار گیرد، اما ای روانای سازمان حرفهمسئوالن ملی و منطقه

 استوار شده است. آنهاشناسان و مخاطبان سازی و افزایش آگاهي روانحساس

 

 رسانشناسانِ آسیبنماها و روانشناسز : روانگروه قرم

از شرایط الزم برای بدون احر های مختلف،بیت خاصی برخوردار است، گاهی افرادی از رشتهشناسی از جذااز آنجا که حوزۀ روان

برند مخاطبان کار میکه به بلیغاتی و گاهی غیراخالقی تشگردهای شوند و به دلیل وارد این حوزه می شناس شدن )پیوست یك(روان

ها برای سخنرانی، مالحظۀ آنها توسط برخی از دانشگاههای صدا و سیما و یا دعوت بیدقتیکنند و گاهی بخاطر بیزیادی را جلب می

برده ام از افرادی ن ندببرشناس برتر را نام شود نام چند روانمی خواستهشناسی شوند که وقتی حتی از دانشجویان روانآنقدر مطرح می

های حوزۀ های جذاب، مثبت و مفیدی بزنند اما با توجه به حساسیتشناس نیستند. اگرچه این افراد ممکن است حرفکه روان شودمی

و  اجعانای انجام دهد بالقوه از ظرفیت آسیب به مرشناسی، هر فردی که تحصیالت دانشگاهی معتبر را نگذرانیده باشد اگر کار حرفهروان

 برخوردار خواهد بود.  مخاطبان

و شوند که به لحاظ دانش و مهارت مورد تایید هستند اما دالئلی نظیر مشکالت شخصیتی شناسانی دیده میهمچنین، گاهی روان

 . تبدیل شوند« رسانشناسانِ آسیبروان»شود که به و یا عدم رعایت مسائل اخالقی باعث میسالمت روان 
 

 هاویژگي
 ه:ک نماهاشناسروان 

o های نامند و با روششناس میاند. خود را روانمدتی را گذراندههای کوتاهشناسی هستند، یا صرفا دورهفاقد تحصیالت روان

 زنند.ها آسیب مینادرست )تجاری یا زرد( به انسان

 شناسان دارای تحصیالت معتبر که:یا روان 

o  دارند.« سالمت روان»یا  «شخصیتی»مشکالت 

o کنند.ای را نقض میخالق حرفهیا آگاهانه ا 

 

 ای و نظارتيهای حرفهاقدامات الزم توسط اعضای حرفه و سازمان
 نماشناسافزایش آگاهی مردم برای شناخت روان 

 گری صالحیت )مدرک و سوابق(افزایش مطالبه 

 ارتقای فرهنگ نقد و مقابله با سوءاستفاده 

 ونیای و قانرسان به مراجع حرفهمعرفی افراد آسیب 

 افزایش نظارت بر عملکرد شاغالن در حرفه 

 شناسان علمی به نیازهای عمومپاسخگویی روان 

  افراد متقاضی پروانۀ اشتغال و سالمت روان ارزیابی شخصیتی 

 

 اقدامات الزم توسط فرد
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  ی برخوردارالحظرفیت خوداصیا قصدهای عمدی، از « سالمت روان»و « شخصیتی»متاسفانه اعضای این گروه یه دلیل مشکالت 

 نیستند و تنها، اقدامات بازدارندۀ بیرونی راهگشا خواهد بود. 

 رسانشناسانِ بالقوه آسیبگروه نارنجي : روان

ز این ای نیست اما در ایران، مساله فراتر ایافته، آموزش دانشگاهی به تنهایی پاسخگوی نیازهای حرفهاگرچه، حتی در کشورهای توسعه

نات هایی که فاقد هیات علمی کافی و یا امکاها با مشکالت جدی مواجه است؛ دانشگاهشناسی در بسیاری از دانشگاهاست و آموزش روان

 شود که بسیاری ازکنند و این امر باعث میآموزشی و فضای کارورزی مناسب هستند نسبت به جذب تعداد باالی دانشجویان اقدام می

اهی های غیرعلمی، عدم آگهای الزم برای ورود به حرفه باشند. ضعف دانش، فقدان مهارت، نگرشلها، فاقد حداقآموختگان دانشگاهدانش

شناسی و وانای توسط سازمان نظام راز اصول و استانداردهای اخالقی از طرفی و مشکالت جدی در عدم تصریح مرزهای صالحیت حرفه

 رسانیبالقوه از ظرفیت آسیبرند که شناسانی را رقم می، احتمال رشد روانشناسان از طرف دیگرمشاوره و نظارت ضعیف بر عملکرد روان

 برخوردار هستند. 

 

 هاویژگي
 های زیر:معتبر یا پروانه ولی واجد یکی از ویِژگی شناسانِ دارای تحصیالتروان 

o هر  سازمانی، یا -صنعتیشناس فسرده توسط یك روانا)به عنوان مثال، درمان فرد  ایتوجه به مرزهای صالحیت حرفهبی

 های مرتبط بوده است(گرایشی که فاقد آموزش

o علمی یا غیرعلمیای و تجاری یا محتواهای شبههای غیرحرفهاستفاده کننده از روش 

o ایدارای ظرفیت آسیب به مراجعان و مخاطبان به دلیل عدم آشنایی با استانداردهای اخالق حرفه 

 

  های کوشش و خطاتوجه به آسیبای و بیهارت حداقلی برای شروع کار حرفهشناسانِ فاقد دانش و مروانیا 

 

 ای و نظارتيهای حرفهاقدامات الزم توسط اعضای حرفه و سازمان
 شناسی و مشاوره تصریح مرزهای صالحیت توسط سازمان نظام روان 

 هاشناسی و تفاوت در حوزۀ عمل آنهای روانبخشی به جامعه در خصوص تخصصآگاهی 

 ه رعایت مرزهای صالحیتبشناسان و الزام آنها افزایش نظارت موثر بر عملکرد روان 

 ایال حرفهزدایی در فرایند صدور و تمدید پروانۀ اشتغآسیب 

 شناس علمیهای روانافزایی مراجعان در خصوص ویژگیدانش 

 ارتقای فرهنگ نقد و بازخورد 
 

 اقدامات الزم توسط فرد
 حتمال اهای بیرونی، در عین حال، رسانِ اعضای این گروه و ضرورت استفاده از بازدارندهدن اکثر اقدامات آسیببا وجود آگاهانه بو

 شود:خودنظارتی در این گروه صفر نیست، بر این اساس از آنها درخواست می

o  رسانینیکوکاری و عدم آسیب»پیامدهای انسانی عدم رعایت اصل اخالقیِ  تامل در خصوص» 

o  محبوبیت از صالحیت و تامل در مورد صالحیتِ خودتمایز 
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 شناسانِ نیازمند رشدگروه زرد : روان

د زیادی ، که تعدا«رشد روانشناسانِ نیازمندِ»اعضای گروه در این میان برخی نیاز بیشتری دارند.  شناسان نیازمند رشد هستند وهمۀ روان

این  ما برای اینکهبرخوردارند اظرفیت اثربخشي از  آنها .ندقرار دارمرز بینابیني  درشوند، شناسی را شامل میاز شاغالن در حرفۀ روان

ن در عی شود. افزوده هایشانمهارت و دانشو نیز بر اخالقی  استانداردهایظرفیت نمود پیدا کند الزم است بر دقت نظرشان در کاربست 

 ند. برسان آسیبها، ناخواسته به مراجعان عدم رفع کاستی آن را دارند که در صورت ظرفیتِحال، اعضای این گروه، بالقوه 

 

 هاویژگي
 ها و در صدد ارتقاء ستیهایی در آموزش و مهارت مورد نیاز برای حرفه و البته آگاه به کادارای پروانه یا تحصیالت معتبر، ولی کاستی 

 ایدهای اخالق حرفهیت ناکافی به استانداریا دارای تحصیالت، آموزش و مهارت مطلوب ولی حساس 

 

 ای و نظارتيهای حرفهاقدامات الزم توسط اعضای حرفه و سازمان
 از فعالیت مراکز دانشگاهی فاقد صالحیت پیشگیری 

 هاتالش برای رفع مشکالت آموزشی دانشگاه 

  ای های حرفهآموزشبازآموزی و بهبود و تسهیل 

 بهبود و تسهیل فرایند کارورزی 

 ای حفظ نظارت حرفه 

  ایفرایند صدور پروانۀ اشتغال حرفه بهبود 

 

 اقدامات الزم توسط فرد
 ایها و افزایش صالحیت حرفهبازآموزی 

 ایافزایش حساسیت به استانداردهای اخالق حرفه 

  خودپایی 

 (پیوست دودانه )تمرین عامدریافت نظارت )سوپرویژن( و نیز درمانی و مشاوره، در صورت اشتغال به روان 

 

 شناسانِ موثر: روان گروه سبز

ای توانند یك رابطۀ حرفههایی، میشناسانی هستند که ضمن داشتن تحصیالت و صالحیت الزم، به واسطۀ ویژگیشناسانِ موثر، روانروان

ه، ست سدرمانگران موثر را مورد بررسی قرار داده است که در پیوهای روانامن و اثربخشی را پدید آورند. متون تخصصی بیشتر ویژگی

 ته شده است. به این موارد پرداخ« خواهند موثر باشندکه می شناسان و مشاورانیتامل برای روانهفت پرسش و »تحت عنوان 

 

 هاویژگي
 فعالیت در حوزۀ تخصصی خودشان 

 ای استانداردبرخوردار از تحصیالت دانشگاهی معتبر و آموزش حرفه 

 ای الزمدارای تجارب حرفه 

  ای اخالق حرفهجدیت در رعایت 
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  توجه جدی به رشد فردی 

 پیوست سه(. درمانگران موثرهای رواندرمانی و مشاوره، برخوردار از اکثریت ویژگیدر صورت اشتغال به روان( 

 

 ای و نظارتيهای حرفهاقدامات الزم توسط اعضای حرفه و سازمان
 شناسانحمایت از حقوق روان 

  شناسانروانفعالیت  شغلی و اقتصادیرفع موانع 

 شناختیوانشناسان از طریق تصویب بیمۀ خدمات رتسهیل اقدامات روان 

 

 اقدامات الزم توسط فرد
 ایحفظ صالحیت حرفه 

 ایتداوم رعایت مرزهای صالحیت حرفه 

  تداوم خودپایی 

 رمانگران موثردهای روانو سعی در تحقق ویژگیه درمانی و مشاوره، تداوم تمرین عامداندر صورت اشتغال به روان 

 

 شناسانِ فرا استاندارد و خودشکوفاگروه آبي: روان

، در باالترین سطح اخالقی «شناس ایستادهروان»پردازد که از استانداردها فراتر رفته و به عنوان یك شناسانی میگروه آبی، به معرفی روان

 کنند. معرفی شده توسط کلبرگ عمل می
 

 هاویژگي
 شناسِ موثرهای روانواجد ویژگی 

 بخشی به نیازهای حرفه بجای نیازهای فردیاولویت 

 ایحساسیت باال به مسائل اخالق حرفه 

  حساسیت باال و پاسخگو بودن در مقابل مسائل جامعه 

 (سهآل )پیوست درمانگر ایدههای رواندرمانی و مشاوره، دارای اکثریت ویژگیدر صورت اشتغال به روان 

 

 ای و نظارتيهای حرفهعضای حرفه و سازماناقدامات الزم توسط ا
 سازیها و الگوتقویت این ویژگی 

 اقدامات الزم توسط فرد
 حفظ وضع موجود 

   
 یادآوری

نظام  دامات سازمانشناسان است، در عین حال، بخش مهمی از این امر نیازمند اقاگرچه اجرای سالم سازیِ حرفه  نیازمند عزم ملی روان

سازی سازمان نظام تالش کنیم.شاوره است، بر این اساس الزم است در گام اول برای سالمشناسی و مروان
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 تقدیر و تشکر 

واندن که با خ و آقای دکتر حمید یعقوبي ي، آقای دکتر بهروز دولتشاهيآبادی، خانم دکتر الدن فتخانم دکتر شیوا دولتاز 

ل تشکر به عم وند تقدیر را فراهم نمود« پنج رنگی»امکان ارایۀ نسخۀ اول مدل دقیق نوشته و ارایۀ نظرات اصالحی و ارزندۀ خودشان، 

 آید. می

 

 هاپیوست
 

 شود؟شناس محسوب ميچه کسي روانیک : پیوست 

ای تـوان فـردی کـه رشـته    شود و آیا میشناس محسوب میشناسی، روانآیا یك دانشجوی کارشناسی و یا حتی کارشناسی ارشد روان ️❇

 شناس نامید؟ هایی را گذرانیده است روانره ها یا کارگاهشناسی دارد و صرفا دونغیر روا

نما دست یابند، بر ایـن اسـاس   شناسشناس یا روانشناس، از افراد غیرروانکند که آنها به توانایی تشخیص روانحقوق مراجعان ایجاب می

 ون راهگشاست:الزم است تعریفی دقیق را مالک قرار دهیم. در این خصوص قان

شـناس کسـی اسـت کـه در یکـی از      منظـور از روان شناسـی و مشـاوره،   قانون تشکیل سـازمان نظـام روان   4ماده  1براساس تبصره     ��

بـرای اشـتغال در   انون، ایـن قـ   4مـاده   3د و بـر اسـاس تبصـره    کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشـ  سطحدر شناسیهای روانرشته

 . عضویت در آن الزامی است و اسی و مشاوره، اخذ پروانه از سازمانشنهای روانحرفه

 بـه  انـد شـده  صـیل تح بـه  شـاغل  تاریخ آن از بعد که افرادی نظام، سازمان مرکزی شورای 1393 ماهبهمن مصوبه اساس بر همچنین    ��

 کارشناسـی  کارشناسـی، ) شگاهیدان تحصیلی دوره هس از که کنند دریافت مشاوره و شناسیروان حرفۀ در اشتغال پروانۀ توانندمی شرطی

 .باشند گذرانیدهدر رشته مرتبط  را دوره دو حداقل ،(تخصصی دکترای و ارشد

شناس کسی است که در کنار احراز صـالحیت، سـعی   داشتن تحصیالت مرتبط و پروانۀ فعالیت، مالک حداقلی است و یك روانالبته     ��

 طور مستمر برای حفظ صالحیت تالش کند. ای، بهحیت حرفهکند ضمن رعایت مرزهای صالمی

 

 

 دو : تمرین عامدانه چیست؟ پیوست 

رامر، -اند )اریکسون، کرمپ و تشاندرس اریکسون و همکارانش در حیطۀ علم خبرگی ارائه کرده ای است که کی.مرین عامدانه، سازهت

سازی است که با بازخورد متخصص همراه شده و اصالح های مکرر مهارتینتمرین عامدانه شامل فرایند آموزشی شدید با تمر (.1993

شناسی بود که فواید بالقوۀ تمرین عامدانه برای سکات دی.میلر اولین رواناآید. ای به عمل در میشود و نتایج آن در طول پیشۀ حرفهمی

(. اخیرا دیگر پژوهشگران 2007؛ میلر، هابل و دانکن، 2013ل، آموزش در زمینۀ سالمت روان را مدنظر قرار داد )میلر، هابل، چو و سید

درمانی را بهبود ببخشد )به تواند اثربخشی نظارت بالینی و آموزش رواناند که تمرین عامدانه چگونه مینیز به بررسی این نکته پرداخته

. در ایران، تمرین (2014ومپولد، لیختنبرگ و گودیر،  ؛ تریسی،2016؛ رومنیز، گودیر، میلر ومپولد، 2015عنوان مثال، چو و همکاران، 

های دکتر علی فیضی و در مواردی خانم عاطفه محمدصادق، معرفی شده است و برخی از آنها در لینك عامدانه توسط ترجمه

(/http://www.mrmz.ir/TA.در دسترس هستند ) 

موزش آر ساختارهای دیابد که نیازمند پنج فرایند است که درمانگران اهمیت میتمرین عامدانه از آنجا برای روان براساس متون ذکر شده،

گزینی دفاند: مشاهدۀ عملکرد خود، بازخورد گرفتن از یك خبره، هها( معموال غایبکنفرانس و کارگاه، سوپرویژن سنتی، وبینارهامداوم )

 .ملکردابی مداوم عهای خاص و ارزیتوانایی، تمرین رفتاری مکرر مهارت برای فراررفتن از سطح کنونی

http://www.mrmz.ir/TA/
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 1خواهند موثر باشندکه مي شناسان و مشاورانيپیوست سه: هفت پرسش و تامل برای روان
 

-ار ميکشناسان و مشاوران اطالع کافي داشته و آنها را به ای رواناصول و استانداردهای اخالق حرفه آیا از -1پرسش 

اسی شنسیت روانجود، حساوهای علمی به ویژه علوم کاربردی، مورد توجه قرار گرفته است. با این ای در تمامی رشتهاخالق حرفه یرم؟گ

یکا، ن شناسی امرنجمن رواانامه رفتاری تری به این مساله وجود داشته باشد. اصول اخالقی و نظامکند که توجه خاصو مشاوره ایجاب می

شناسی و مشاوره ام روان(. سازمان نظ2010شناسی آمریکا، اصول عمومی و استانداردهای اخالقی )انجمن روان :ش بارز استدارای دو بخ

ه کرداخته است ثر بر آن پهای فرهنگی موای به این امر مهم، به ویژه جنبههایی با تشکیل کمیتهجمهوری اسالمی ایران نیز در برهه

 هاست. و مشاوران، یکی از ثمرات این تالش شناسانمنشور اخالقی روان

قابل آموزش است. همچنین خبر بد اینکه متاسفانه  3ایقابل آموزش نباشد ولی خبر خوب اینکه اخالق حرفه 2اگرچه شاید اخالق

ای های مشاورهو مهارتشود که افرادی اگرچه به لحاظ بالینی شود و گاهی دیده میها تدریس نمیای در بسیاری از دانشگاهاخالق حرفه

مجموعه استاندارد اخالقی مواردی را نام ببرند چه برسد به  10توانند از پنج اصل عمومی و از وضعیت خوبی برخوردار هستند ولی نمی

ی و نحوه به کار دهد که در خصوص اصل مهم رازدارهای اولیه نگارنده نشان میاینکه بتوانند آنها را به کار بگیرند. به عنوان مثال، بررسی

ها را های رازداری و اینکه این محدودیتشود. برخی از آنها از محدودیتهایی در برخی از همکاران دیده میگرفتن این اصل کاستی

 ای مالحظات الزم در خصوص رازداری را چگونه به کار بگیرندای و غیرحرفههای حرفهچگونه و کی به مراجع بیان کنند و اینکه در جمع

 گیرند، همکار گرامی، شما در این خصوص در چه وضعیتی هستید؟یا اطالع کافی ندارند یا آن را با مشکالتی به کار می

شناسان، رعایت مرزهای یکی از موارد مهم در استانداردهای اخالقی روان کنم؟آیا مرزهای صالحیت را رعایت مي -2پرسش 

ها گرایش محض و کاربردی است و ای با دهشناسی، رشتهزمند توجه ویژه است. روانصالحیت است که به دلیل اهمیت خاص آن، نیا

های الزم و  مورد نظر آموزش جد صالحیت است. اینکه فرد در حوزۀهای کاربردی آن واگرایش تواند ادعا کند که در همۀمتخصصی نمی

 های اصلی تعیین کنندۀ، مالک5ورزی مورد نیاز را کسب کرده باشدها، کارو در بکار بستن دانش و مهارت 4قابل قبول را دریافت کرده

هایی که آموزش و کارورزی الزم صالحیت وی است. توجه به این امر بسیار مهم است که اگر مرزهای صالحیت را رعایت نکنیم و به حوزه

را نقض « رسانینیکوکاری و عدم آسیب»ژه اصل ای، به ویایم ورود پیدا کنیم، ناخواسته اصول عمومی اخالق حرفهرا دریافت نکرده

هایی نظیر پزشکی که ممکن است آسیب افزاید این است که برخالف رشتهخواهیم کرد. آنچه کار را سخت نموده و بر حساسیت امر می

ی به مراجع وارد شناس و مشاور، متوجه نباشد که چه آسیبپدید آمده عینی و قابل رویت توسط خود متخصص باشد، ممکن است روان

 است. کرده

تابی را کتوان مصاحبه بالینی، نمی توان گفت که در حوزۀبه جرات می کنم؟وانع ارتباطي دوری ميتا چه حد از م -۳پرسش 

نگن، لفگن و سامرز مرز فلنهای مصاحبه بالینی )به عنوان مثال، سایافت که به اهمیت گوش دادن فعال نپرداخته باشد. در برخی از کتاب

یم و صرفا نجام ندهای اهایی از مراجعان، اهمیت گوش دادن فعال در حدی بیان شده است که گاهی اگر هیچ مداخله(، در مثال1389

ت از هیم الزم اسدی انجام شك برای اینکه گوش دادن فعال را به معنای واقعایم. بیخوب گوش بدهیم، در واقع مداخله مهمی انجام داده

کردن،  توصیه ؛ید کردناخطار یا تهد؛ هدایت کردن و دستور دادنادن دوری کنیم. برخی از موانع گوش دادن عبارتند از: موانع گوش د

شما ”جع که گفتن به مرایا  اخالقی کردن؛ کردنترغیب کردن از طریق منطق، سخنرانی یا بحث؛ ی راه حلاظهار نظر کردن، یا ارایه

تل توجه را مخ ؛چسب زنیبر و شرمنده کردن؛ موافقت کردن یا تایید کردن؛ ردن، انتقاد یا سرزنش کردنعدم موافقت، قضاوت ک؛ “باید...

 . کردن، شوخی کردن یا تغییر موضوع

                   
 ( چاپ شده است.13و  12، شماره 6 در فصلنامه سالمت روان )سال 1394سال  توسط دکتر حمید پورشریفی نوشته شده و که است ایاین پیوست خالصۀ مقاله - 1

2 . moral 
3 . ethics 
4 . education 
5 . training 
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 »د د وقتی در فهرست موانع گوش دادن به مورشای کنم؟راه حل استفاده مي تا چه حد از توصیه کردن و ارایۀ -۴پرسش 

ن این پرسش دن برخوردید تعجب کردید. شاید برایتابه عنوان یك مانع گوش دا« ی راه حلدن، یا ارایهکردن، اظهار نظر کر توصیه

 ز مشاوره حذفاتواند شود توصیه را از مشاوره و رواندرمانی حذف کرد؟ بله، حق با شماست. توصیه به کلی نمیمطرح شود که مگر می

نجام شود که ای اهین است که توصیه به ندرت سودمند است به ویژه اگر به گونمصاحبه انگیزشی گویای ا وزۀشود ولی شواهدی در ح

وصیه به ت شك ارایۀهد. بیدخودمختاری مراجع، نقض شود و به مراجع گفته شود که چه کار را باید انجام دهد و چه کاری را نباید انجام 

ر دست هدی دامتاسفانه شو کند.، به عنوان یك مانع ارتباطی عمل میحل نیازمند همدلی استمراجع، به ویژه هنگامی که او بیشتر از راه

رایه رد راه حل ای مشکل فکنند که اگر مشاور شدند بایستی براشناسان و مشاوران تازه کار، فکر میاست که درصد قابل توجهی از روان

 مهارت مورد یم، بلکهکنهم ما راه حلی ارایه نمی گیری است که در این صورتهای حل مساله و تصمیمدهند. اگر مراجعی فاقد مهارت

فعال  ز حد متعارفبیشتر ا کنند به خودی خود در جلسهراه حل استفاده می وانشناسان و مشاورانی که از ارایۀدهیم. رنظر را آموزش می

هد و ددن، گوش میزیشتر از حرف پرسد، بهای باز و سقراطی مناسبی میپرسش ،موثرشناس و مشاور زنند؛ یك روانبوده و حرف می

 کند. سازی میدهد و به خوبی و به موقع خالصهدهد، به طرز صحیحی انعکاس میالبته به خوبی گوش می

اهی به شناسی بالینی، گهای مختلف رواندر کتاب آل برخوردارم؟یدهدرمانگر اهای یک روانتا چه حد از ویژگي -۵پرسش 

، کنیمرا فراموش ن آلاژه ایدهها نگاهی داشته باشیم وخوریم. قبل از اینکه به ویژگیآل بر میدرمانگر ایدهنهای رواتوصیفی از ویژگی

-واناما در بین رها الزها را داشته باشیم و دیگر اینکه ممکن است در خصوص این ویژگیاین ویژگی یعنی الزم نیست حتما و حتما همۀ

که  هاییویژگی وخودمان  ها صرفا فرصتی خواهد بود برای تامل بیشتر برشك مرور این ویژگیشد. بیشناسان اتفاق نظر وجود نداشته با

رال، رس و تیبه نقل از ف آل )کرسنر،درمانگر ایدههای یك روانداریم و تغییراتی که بهتر است در خودمان ایجادکنیم. برخی از ویژگی

 انسان دوست، ، خوشایند،شناس، غیرقضاوتگر، پذیرا، گرممهربان، وقت ، بردبار، صبور،پخته، سازگار، اهل همدردی( عبارتند از: 1393

الق، و، خاکنجک خوشبین، عالقمند به برقراری روابط میان فردی دموکراتیك، فاقد تعصبات مذهبی و نژادی، دارای اهداف متعالی، مشوق،

واقف بر  ماد به نفس،رای اعتواقف بر مسائل خود، خودانگیخته، شوخ طبع، داهنرمند، دانشمندمآب، قابل اعتماد، الگو، پرتوان، خودآگاه، 

 .متخصصو  های خود، غیرمتملق، فروتن، قابل اتکا، بری از تناقض، صادق، رکپیشداوری

1ومپولد تا چه حد از خصوصیات و اعمال یک درمانگر موثر برخوردارم؟ -۶پرسش  ( در مقاله 1394، ترجمه فیضی، 2015) 

ها در کند که این ویژگیخصوصیت و عمل درمانگران موثر صحبت می 14، از «خصوصیات و اعمال درمانگران موثر» تحت عنوان خویش

سازد مبتنی بر شواهد بودن موارد مطرح شده است. برای مطالعه ی ومپولد را حائز اهمیت میارایه شده است. آنچه مقاله 1جدول 

 عمال درمانگران موثر، بهتر است متن اصلی مقاله مطالعه شود.جزییات و توضیح این خصوصیات و ا

 (2015، ومپولد) . خصوصیات و اعمال درمانگران موثر1جدول 

؛ زنندخوب و روان حرف می: و سطح باالیی از مهارت ها هستند پیچیده ایمجموعه دارای درمانگران موثر .1

ا گرم و پذیر؛ دهندمتناسب و متعادل بروز می هیجان های خودشان را خوب و؛ فهمنددیگران را خوب می

 . کنندروی دیگران خوب تمرکز میو  همدلی دارند؛ هستند

کنند و یمها را خوب فهمیده، به درمانگر اعتماد کنند درمانگر آندرمانجویان یك درمانگر موثر احساس می .2

 ها کمك کند.باور دارند که درمانگر خواهد توانست به آن

 .ایجاد کنند 2درمانی اتحادجویان ای از درمانگسترده یتوانند با دستهموثر میدرمانگران  .3

 دهند.ارائه میبه وی درمانگران موثر تبیین سازگار و قابل قبولی از پریشانی درمانجو  .4

کند که با تبیین های ارائه شده برای درمانجو متناسب را به گونه ای ارائه می 1درمانگر موفق طرح درمانی .5

دار باشد. طرح درمان بایستی شامل اقدامات سالم باشد یعنی طرح درمان باید برای درمانجو معنی: اشدب

                   
1 . Wampold 
2 . working alliance 
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  .او باشد یکند تا کاری را انجام بدهد که مطابق با عالقهدرمانگر موثر درمانجو را ترغیب می

ه کدهد می ی ارایهاه گونهدرمانگر موثر تبیین و طرح درمان را بدرمانگر موثر، نافذ و متقاعد کننده است:  .6

 شود تبیین صحیح است و پیروی از درمان برایش سودمند است.مراجع قانع می

 کند.بر پیشرفت درمانجو نظارت می ای اصیلدرمانگر موثر به طور مداوم و به شیوه .7

شان ندهد ن کافی درمانگر موثر منعطف است و اگر مقاومت در برابر درمان آشکار باشد و یا درمانجو پیشرفت .8

 کند.درمان را تعدیل می

 کند.یدرمانی م هایی استفادهکند و از چنین دشواریدشوار در درمان اجتناب نمی موارددرمانگر موثر از  .9

 د.درمانگر موثر با مراجع تعاملی مبتنی بر امید و خوش بینی دار .10

ژاد، رهنگ، نمانجو اشاره به فخصوصیات در: درمانگر موثر از خصوصیات و بافت زندگی درمانجو آگاه است .11

بافت  دارد. قومیت، معنویت، گرایش جنسی، سن و سال، سالمت جسمانی، انگیزش برای تغییر و نظیر اینها

 رهنگیفمحیط  و )جایگاه اجتماعی(، خانواده و شبکه حمایتی، وضعیت شغلی زندگی شامل منابع موجود

 است.

ان رایند درما در فگاه است و باورها و مسائل و مشکالت خودش ردرمانگر موثر از فرایندهای روانشناختی خودآ .12

 کند مگر اینکه چنان اقداماتی آگاهانه و حاوی خصوصیات درمانی باشد.داخل نمی

جتماعی ا، بافت از لحاظ درمان، مشکالت ،خاص خود مراجعدرمانگر موثر از بهترین شواهد پژوهشی مرتبط با  .13

ا اختالل ی وانشناختیمبانی زیستی، اجتماعی و رو آگاهی درمانگر از فهم  ،همهتر از مو نظیر آن آگاه است. مه

 مشکلی است که توسط مراجع تجربه می شود.

 .درمانگر موثر به دنبال بهبود و پیشرفت مداوم است .14
 

از  زم استشناس و مشاور موفق و موثر الیك روان کنم؟ه چه میزان از رفتارهای غیراحترام آمیز اجتناب ميب -۷پرسش 

توسط میلر  با مراجعان ر رابطهکند. برخی از رفتارهای غیراحترام آمیز دفهرست رفتارهای غیراحترام آمیز آگاهی داشته و از آنها دوری می

 ارایه شده است.  2هایی در جدول ( مطرح شده است که با تعدیل1993، به نقل از لینهان، 1990)

 ی درمانگرانرامانهاحت. برخي از رفتارهای بي2جدول 

 ردن وقت آندرمانی و یا فراموش کعدم حضور در جلسه مشاوره / روان .1

 زینی جایگدرمانی بدون ارایۀ برنامهلغو وقت جلسه مشاوره / روان .2

 (مان مالقاتز)به عنوان مثال تغییر سیاست تلفن، هزینه،  مراجعسیاست های خود با در  ۀخودسرانتغییر  .3

 های تلفنی ها و تماسر پاسخ به پیامعدم پاسخ یا تاخیر د .4

 ها ها و یادداشتگم کردن کاغذها، فایل .5

 هایی که مراجع داده استها و نوشتهنخواندن یادداشت .6

 درمانیدیر رسیدن به جلسه مشاوره / روان .7

 ایداشتن ظاهر یا پوشش غیرحرفه .8

 داشتن بهداشت فیزیکی ضعیف .9

 نیدرماکثیف بودن فضای دفتر مشاوره / روان .10

 درمانیکشیدن سیگار در جلسه مشاوره / روان .11

 درمانیخوردن / جویدن آدامس در جلسه مشاوره / روان .12

                                                              
1 . treatment plan 
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 درمانیبسته نبودن در اتاق به هنگام جلسه مشاوره / روان .13

 رد مزاحمی نظیر تماس تلفنی یا پیامشناس به وجود موااجازه دادن روان .14

 های تلفنی با مراجعگام جلسه و یا تماسهای دیگر شدن به هنتوجهی یا درگیر فعالیتبی .15

 فراموش کردن اطالعات مهم مراجع )نام، اطالعات و تاریخچه مرتبط( .16

 های خود و اغلب فراموش کردن آنچه مراجع گفته استتکرار حرف .17

 به طور بارز خسته به نظر رسیدن .18

 چرت زدن در حضور بیمار .19

 اجتناب از تماس چشمی .20

 انصحبت کردن در مورد سایر مراجع .21

 درمانینگاه کردن به ساعت در جلسه مشاوره / روان .22

 اتمام زودهنگام جلسه .23

 درمانیانمخاطب قرار دادن مراجع با لحنی پدرساالرانه یا مادرساالرانه و غیر متناسب با اصول رو .24

 تر از درمانگر است.ای که پایینرفتار با مراجع به گونه .25

 (1993)به نقل از لینهان،  1990میلر، 

ء بیشتری دارد ولی یکسان نیست و برخی از آنها اثر سو 2ه وزن هر کدام از رفتارهای غیراحترام آمیز مطرح شده در جدول اگرچ

ته باشد ور توجهی داشیج درمانی اثرات منفی درخمراجع و نتا -تواند بر رابطه مشاورشاید بتوان گفت که انجام حتی یك مورد از آنها می

 یا پاسخ به وه تلفن بکه جواب دادن وفق خواهد بود که حتی موردی از این رفتارها را انجام ندهد. در اینشناس و مشاوری مو روان

مر ادرگیر این  مشاوری شناس یااحترامی و مضر جلسه است شکی نیست و امید بر این است که روانپیامك در جلسه یك رفتار توام با بی

هایی فند و دیدن تللوی دیجوابی به تلفن داده نشود گذاشتن تلفن همراه روی میز مشاوره و ج نباشد، اما آنچه مهم است اینکه حتی اگر

ت؛ امری که واهد داششوند نیز مخل توجه بوده و اثرات منفی بر فرایند جلسه مشاوره خخورند و پیام هایی که واصل میکه زنگ می

 کنید؟این موارد چگونه عمل میشود. شما همکار گرامی در خصوص متاسفانه گاهی رعایت نمی

 

 پیوست سه منابع
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 شناسيسازیِ حرفۀ روانسالمدر  هفت واقعیتو  هفت باور نادرست پیوست چهار:

ور سازی حرفه و اجرای بهینۀ این مدل الزم است نسبت به شناسایی و برطرف کردن موانـع اقـدام شـود. در ادامـه هفـت بـا      برای سالم ️❇

 نادرست )موانع شناختی( معرفی می شود.

 

 مقدور نیست آنها مافیا و بسیار قدرتمند هستند.« گروه قرمز»: مقابله با 1نادرست  باور  ��

نماها شناسروان»های قانونی و افزایش فرهنگ نقد و نظارت عمومی، در درازمدت گیری مستمر آحاد حرفه از ظرفیتواقعیت: با بهره  ��

 توانند در حرفه قد علم کنند.  نمی« رسانشناسانِ آسیبو روان

 

 توان بر اعضای این گروه غلبه کرد.مقابله کند، نمی« گروه قرمز»: اگر سازمان نظام نتواند با 2نادرست  باور  ��

ای سـالم وجـود دارد، بـا وجـود ایـن، الزم اسـت بـه        سازی حرفه، نیاز بـه اقـدامات یـك سـازمان حرفـه     واقعیت: البته که برای سالم  ��

ود نظام و همراهی با آن، از ایفای نقش اجتماعی و شهروندی خ عملکرد سازمانهای خود واقف باشیم و ضمن تالش برای بهبود مسئولیت

های اخالقی و قـانونی هـر کـدام از مـا، هرچنـد کوچـك باشـد، در کنـار و همراهـی          ها و قدمسازی حرفه غافل نشویم. بدانیم قلمدر سالم

 کننده خواهد بود.  همدیگر بسیار موثر و تعیین

 

 توان کاری پیش بُرد.، بدون یك قهرمان و سیمرغ نمی«گروه قرمز»ی مقابله با : برا3نادرست  باور  ��

شناسان هم ظرفیتِ افتـادن در تلـۀ   سازی دارد و حتی روانشناس هستیم یا نه، فرهنگ ما ظرفیت قهرمانواقعیت: فارغ از اینکه روان  ��

 قهرمان باشد، کمی بعد همـان قهرمـان تبـدیل بـه یـك      داشته باشددنبال قهرمان باشید و کسی هم دوست قهرمان شدن را دارند. اگر به

 مرغ هستند.  شود )از چاله درآمدن و به چاه افتادن(. به دنبال سیمرغ نباشیم اعضای حرفه خود همان سیآسیب می

 

 سازی حرفه را دارند.: فقط بزرگان رشته و استادان، توانایی سالم4نادرست  باور  ��

حتـی    یـك دانشـجوی  ، اقدام از ناحیۀ بزرگان و استادانِ سالم، از اثربخشی باالیی برخـوردار اسـت. امـا گـاهی صـحبتِ     واقعیت: البته  ��

رفـه  کند، یا صحبت یك عالقمند حنماها همراهی میشناسسازی حرفه فعال نیست، یا ناخواسته با روانکارشناسی، با استادی که در سالم

گ سازی حرفه، الزم نیسـت کـاری بـزر   سان تبدیل شده است، گامی بسیار موثر خواهد بود. برای سالمربا دوستی که به نیروی فرد آسیب

رسـان، بـدون   سـاز و چـه افـراد آسـیب    دارد. چـه افـراد سـالم   های کوچك نگه مـی های بزرگ را سنگانجام دهیم. یادمان باشد که سنگ

 توانند قدمی بزرگ بردارند.  ها، نمیهمراهی

 

 

 شود.سازی حرفه با چند اقدام حل می: سالم5درست نا باور  ��

نمـا  شـناس شروع به فعالیت مجـدد یـك روان  »به تنهایی حالل مشکالت خواهد بود و نه « نماشناسدستگیریِ یك روان»واقعیت: نه   ��

یـك اقـدام مـوقتی بلکـه فراینـدی      سازی حرفه، نـه  سازی حرفه است. سالمقدامات برای سالمفایده بودن ابه معنای بی« بعد از دستگیری

   داری و تالش مستمر و هماهنگ است.طوالنی است و نیازمند خویشتن

 

 : آسیبِ اصلی در بیرون از حرفه است.6نادرست  باور  ��
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ر درون د« رسـان شناسـانِ آسـیب  روان»کند اما واقعیت تلخ این اسـت کـه   هایی از بیرون، حرفه را تهدید میواقعیت: البته که آسیب  ��

های درون حرفه و شوند. اگر آسیباز درون حرفه، تغذیه و حمایت می« نماهاشناسروان»شود که برخی از حرفه هستند و گاهی دیده می

 خواهند بُرد. نرسانان بیرون از حرفه ره به جایی ف شود، آسیبهای سازمان نظام برطرآسیب

 

 ه شود حرفه سالم خواهد شد.  مقابل« گروه قرمز»: اگر با 7نادرست  باور  ��

رسان( بسیار راهگشـا  شناسانِ آسیبنماها و روانشناسشناسی )روانواقعیت: اگرچه فرمان ایست به گروه قرمز شاغالن در حرفۀ روان  ��

توسط تـك تـك    قی(ای و میزان بکارگیری اصول اخالحرفهتر از آن خودارزیابی )بازنگری در صالحیتخواهد بود، در عین حال و گامِ مهم

 اعضای حرفه است. 

 

 

 

 نحوۀ استناد به مقالۀ اصلي )مدل پنج رنگي(

 

شناسی خبرنامه انجمن روان، «مدل پنج رنگی»شناسی: معرفی اولیۀ (. اعتبارگذاری شاغالن در حرفۀ روان1399پورشریفی، حمید. )
 .4-16 .4، 51ایران، 
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 ایران شناسيروانانجمن های آموزشي و دوره وبینارها -1-۳ 

های انجمن  ههمانگونه که مستحضر هستید به دلیل شرایط بوجود آمده کنونی و برای حفظ سالمت استاد و شما عزیزان، کارگا

 غیرحضوری و به صورت آنالین برگزار خواهد شد.

شود. و بزودی کارگاه های جدید از طریق م میشرح زیر اعال به است شده نهایی تاکنون که ایران شناسیهای آموزشی انجمن روانکارگاه

  .وب سایت ، تلگرام و اینستاگرام انجمن به آگاهی خواهد رسید

رکت کنندگان در کارگاه درصد تخفیف در نظر گرفته شده است، بنابراین ش 10الزم به یادآوری است برای اعضای انجمن و دانشجویان    

 درصد تخفیف  هزینه ثبت نام بهره مند خواهند شد. 20من باشند از اگر دانشجو و نیز عضو انج

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط شرکت در 

 کارگاه
 

 

 تاریخ برگزاری
 

 

 مدرس
 

  

 آموزشي وبینارعنوان   
 

 

 مدرك علمي تخصص
 نام و نا م

 خانوادگي

کارشناسی  التحصیلفارغ 

شناسی و مشاوره به روان

 باال

 مرداد 2۶و  2۵

1۳99 
 فنون خود مراقبتي برای روان درمانگران الدن فتی دکتر  تریدک شناسی روان

کارشناسی  فارغ التحصیل

شناسی و مشاوره به روان

 باال

 ۳٠و  29، 2٨

 1۳99مرداد ماه 
 MMPI-2اجرا، نمره گذاری و تفسیر  دکتر حمید یعقوبی دکتری شناسی روان

کارشناسی  فارغ التحصیل

شناسی و مشاوره به روان

 باال

شهریور  1۴،1۳،12

1۳99 
 دکتری شناسی روان

دکتر منصوره السادات 

 صادقی

بررسي الگوهای روابط زوجي با توجه به 

تفسیر نیم رخ آزمون های کتل، نئو، و  ام 

 ام پي آی زوجین

کارشناسی  فارغ التحصیل

شناسی و مشاوره به روان

 باال

 22و  21، 2٠

 1۳99شهریور 
 طرحواره درماني به صورت آنالین پوردکتر حسن حمید دکتری شناسیروان

کارشناسی  فارغ التحصیل

شناسی و مشاوره به روان

 باال

 دکتر محسن ارجمند دکتری شناسیروان شهریور 29و  2٨
مواجهه درماني روایتي برای ترومای 

 پیچیده در بیماران مرزی

 شناسي ایرانهای آموزشي انجمن رواندوره -۳
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 اولین دورۀ فشردۀ مداخله در بحران -1-2-۳

 
 پزشکانشناسی، مشاوره و مددکاری به باال، پزشکان و رواننشجویان کارشناسی ارشد روانشرکت کنندگان: دا

..... 

 (ها بعد از ظهرزمان برگزاری: تیر و مرداد )یکشنبه

  7تا  3تیرماه، ساعت  1یکشنبه 

  7تا  3تیرماه، ساعت  8یکشنبه 

  7تا  3تیرماه، ساعت  15یکشنبه 

  7تا  3تیرماه، ساعت  22یکشنبه 

  7تا  3تیرماه، ساعت  29یکشنبه 

  7تا  3مردادماه، ساعت  5یکشنبه 

  7تا  3مردادماه، ساعت  12یکشنبه 

  7تا  3مردادماه، ساعت  19یکشنبه 

 :سرفصل دوره

 ها در بحران و ترومام و مدلیآشنایی با مفاه

 بالیا -مداخله در بحران

 خودکشی –مداخله در بحران 

 خانگی تخشون –مداخله در بحران 

 جنسی تعرض –مداخله در بحران 

 عاطفی شکست –مداخله در بحران 

  مداخالت در سوگ

 :اطالعات تکمیلي

  ساعت 32طول دوره: 

 .ه دانشجویان تعلق خواهد گرفتتخفیف ب %10 شناسی ایران و تخفیف به اعضای انجمن روان %10 هزار تومان،  950هزینۀ دوره: 

 انشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیدشناسی سالمت، ص روانآشنایی بیشتر با مدرس: متخص
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 ششمین دوره تربیت درمانگر زوج -2-2-۳

 

 روزهای برگزاری:

 مهر 4و  3

 مهر 25و  24

 آبان 9، 8،  7

 آبان 23، 22،  21

 آذر 7، 6، 5

 آذر 21، 19،20
 

 ره به باالدانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاو شرایط شرکت کنندگان:

  ساعت 102 طول دوره:

 14الی 8از ساعت  ساعت برگزاری:

  میلیون تومان3 هزینه دوره:

ش صورت آنالین کاه درصد تخفیف تعلق خواهد گرفت. )هزینه کالس را با توجه به برگزاری به 10به اعضای انجمن روانشناسی ایران 

 داده ایم(

 هید بهشتی،شبانك تجارت شعبه دانشگاه  342060641ه حساب انجمن به شماره لطفا برای ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه ب

 .ارسال نمایید 09367740873تصویر فیش پرداختی ،نام،نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ 
 

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

 
 لبازگشت به صفحه او
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 دوره مباني و اصول درمان شناختي رفتاری -۳-2-۳

 
 دکتر ندا علی بیگی مدرس:

 ساعت 60 مدت زمان دوره:

 برگزار خواهد شد. 17-20دوره به صورت مجازی در جلسات سه ساعته شنبه ها ساعت 

 میلیون تومان 2 هزینه دوره:

پزشکی و ن، دستیاران رواشاوره، کارشناسی و سطوح باالترهای روانشناسی و مالتحصیالن رشتهفارغ شرایط شرکت کنندگان:

 پزشکانروان

 

  عنوان جلسه تاریخ جلسه

 1 اصول درمان شناختي رفتاری 1۳99مرداد  2۵

 2 وصیف چرخه های بنیادیت -تاریخچه درمان شناختي رفتاری شهریور1

 ۳ کار خودآیند منفياف -سلسله مراتب تفکر شهریور1۵

 ۴ طاهای شناختيخ -فکار خودآیند منفيا -ه مراتب تفکرسلسل شهریور22

 ۵ رضها و افکار واسطه ایف -سلسله مراتب تفکر شهریور29

 ۶ شناسایي افکار  خودآیند منفي مهر۵

 ۷ ارزیابي در درمان شناختي رفتاری مهر12

 ٨ 1مصاحبه ارزیابي  مهر19



1395شناسی ایران: پاییز نالکترونیکی انجمن روا سی و هفتمین خبرنامه  
 

21 

 

 1399 تابستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و یکمین

1397 

 9 2مصاحبه ارزیابي  آبان۳

 1٠ مفهوم بندی موردی آبان 1٠

 11 ساختار و چارچوب جلسات درمان آبان 1۷

 12 اجزای اصلي درمان شناختي رفتاری آبان2۴

 1۳ رابطه درماني آذر1

 1۴ 1تکلیف خانگي  آذر٨

 1۵ 2تکلیف خانگي  آذر 1۵

 1۶ تکنیک های شناسایي و تغییر افکار آذر22

 1۷ تکنیک های شناختي شناسایي افکار منفي آذر 29

 1٨ های رفتاری تغییر در درمان شناختي رفتاریتکنیک  دی۶

 19 تکنیک های شناختي تغییر در درمان شناختي رفتاری دی1۳

 Pitfalls in CBT 2٠ دی2٠
 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره
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 دوره  مقدماتي و پیشرفته تربیت درمانگر کودك -۴-2-۳

 

 
 

 شناسی ایران )دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری(نامۀ معتبر از انجمن روانبا ارایۀ گواهی

 

 دکتر کارینه طهماسیان مدرس:

 به صورت آنالین )وب کنفرانس(

 ساعت دوره ) مقدماتی و پیشرفته( را به صورت پیوسته ثبت نام کنند 160شرکت کنندگان عزیز می توانند  _

 .را ثبت نام کنند ساعت ( 60نی که قبال دوره  مقدماتی را در انجمن گذرانده اند می توانند برای بخش دوم ) پیشرفته و عزیزا
 

 زمان برگزاری دوره مقدماتي:*

 شهریور 18،19،26،27

 مهر 2،3،16،17،24،25

 آبان 1،7،15،21،29

 آذر 5،13،19،27

 دی3

 *زمان برگزاری دوره پیشرفته:

 دی 11،17،25

 بهمن 1،9،15،23،29

 اسفند 6،13،20،23

 *ساعت برگزاری:

 19الی  14آذر از ساعت * 19و  5آبان ،  7و 21مهر، 3،24،25
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 1۴الي  9سایر روزهای دوره از ساعت 

 هزینه کل دوره ) مقدماتي و پیشرفته(:

 میلیون تومان 5

 میلیون تومان ۳هزینه دوره مقدماتي: 

 انمیلیون توم 2هزینه دوره  پیشرفته: 

 درصد تخفیف برای اعضای محترم انجمن روان شناسی ایران 10

 *شرایط شرکت کنندگان: *

 دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی و مشاوره، و سطوح باالتر

 

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

 

 

 
 

 

 اپ ارتباط با انجمن از طریق پیامک یا واتس -1-۴

ماره شس اپ به را ازطریق پیامك و یا وات توانید سواالت خودمی با توجه به شرایط موجود و دورکاری همکاران دفتری انجمن،

 .حاصل فرمایید بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه تماس 2صبح الی  9ارسال نمایید و در مواقع ضروری از ساعت 09367740873

 اسي ایرانشنرواناطالعیۀ انجمن  -2-۴

 شناختي به افراد تحت تاثیر کروناشناسان و مشاوران داوطلب و ارایه دهندۀ خدمات روانصدور تقدیرنامه برای روان

 

یام بحرانی ستودنی است. به دنبال ااجتماعی در  -های روانیشناسان و مشاوران کشور عزیزمان برای ارایۀ حمایتروحیۀ داوطلبی روان

صادر  4030شناسان و مشاوران در سامانۀ تلفنی شناسی ایران، فراخوانی برای امکان حضور روانز کرونا، انجمن روانشرایط روانی حاصل ا

ورت بگیرد و در نفر قرارگرفت. ضرورت احراز مدارک موجب شد که فراخوان دومی ص 1300کرد که مورد استقبال درخور توجه قریب 

نفر، توسط  500ای خود را ارسال نمودند و از این ان و مشاوران، تصاویر مدارک تحصیلی و حرفهشناسنفر از روان 500این فراخوان قریب 

 نفر به طور مداوم به 130د نفر انتخاب شدند که به تایید آن دفتر، حدو 200دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد، در اولین گام قریب 

 ختند. پردا 4030شناختی در سامانۀ  ارایۀ  خدمات روان

لیت مبنی بر اتمام فعا و اعالم دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت 4030پیرو کاهش حجم تماس با سامانۀ تلفنی    

یروس و»شناسی ایران برای ارایه مشاورۀ تلفنی به افراد تحت تأثیر آثار روانی شناسان و مشاوران معرفی شده توسط انجمن روانروان

ا تقدیم بها شرکت کرده بودند، اعالم نمود که در نظر دارد ای ضمن تقدیر از کلیۀ داوطلبانی که در فراخوانانجمن  طی اطالعیه، «کرونا

اند داشته 4030امانۀ ستقدیرنامه به افرادی که  به تایید دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، همکاری فعالی با 

 (، مراتب قدردانی خود را اعالم دارد.در سایت انجمن، مندرج )فهرست اول

 شناسي ایرانهای انجمن رواناخبار و اطالعیه -۴
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 رانی نیز که، از همکامل مجدد تصمیم گرفت برای ارج نهادن به روحیۀ داوطلبیأمتعاقب این اطالعیه، هیات مدیره انجمن در یك ت   

زارت وی و اعتیاد جتماعامت روانی، علیرغم اعالم آمادگی در فراخوان اول و ارسال مدارک در فراخوان دوم، در انتخاب اولیۀ دفتر سال

 عالم دارد. ارنامه ( تشکر خود را با تقدی، مندرج در سایت انجمنبهداشت قرار نگرفته و توفیق ارایۀ خدمت نداشتند )فهرست دوم

  ی را در مدت یت تلفنشایان ذکر است قبل از اعالم فراخوان انجمن، داوطلبانی به صورت خودجوش و با اعالم شماره تماس خود، خدما

 ست.ای مشابه فهرست اول صادر شده ا( تقدیرنامهایت انجمنس، مندرج در اند که برای این عزیزان )فهرست سومشایان توجه ارایه کرده

شود برای دریافت تقدیرنامه، آدرس خود را به ایمیل های ذکر شده درج شده است درخواست میشان در فهرستاز افرادی که اسامی   

ipa1374@gmail.com  .ارسال نمایند تا به وسیله پست ارسال شود 

 

 نامه حقوق کودكهای علوم انساني و اجتماعي ایران در خصوص ضرورت اجرای مفاد پیمانبیانیه انجمن -۳-۴

ت و مشارکت همه نامه حقوق کودک به عنوان گامی مهم برای تضمین حق بقاء، رشد، امنیاجرای کامل و بی قید و شرط همه مفاد پیمان

 کودکان ساکن در این سرزمین

های علمی جمندار کرده است. انساله به دست پدر، وجدان عمومی مردم ایران را به شدت جریحه 13حادثه هولناک قتل کودکی 

د این اجتماعی خو وعلمی  امضاکننده این بیانیه، این حادثه تلخ را یکی از مصادیق بارز نقض حقوق کودکان دانسته و بر اساس مسئولیت

 بیانیه را صادر می کنند.

 جوامع گذر فرایند در انسانی، و اجتماعی علوم منظر از. هستند جوامع همه بالنده انسانی سرمایه و حق صاحب هایانسان کودکان  

چندان  از جمله کودکان دوپذیر ترمیمی، ضرورت حمایت از گروه های آسیب قوانین با تنبیهی قوانین کردنجایگزین مرحله از انسانی

 شود و کودکان باید در برابر خشونت، غفلت، استثمار و تبعیض محافظت شوند.می

وق حق نامه پیمان النیطو فرآیندی در عضو، کشورهای از نمایندگی به متحد ملل سازمان طریق از المللیبین یجامعه رو این از     

 مه بر ضرورتیمان ناهای حمایت از کودکان مبنای عمل قرار گیرد. در مفاد این پاقلکودک را تدوین و تصویب کرد تا به عنوان حد

 حمایت همه جانبه ازحق بقاء، رشد، امنیت و مشارکت همه کودکان تاکید شده است.

ذاری، اجرایی و گقانون پیمان نامه حقوق کودک را با حق شرط امضاء کرده است و در سطحِ 1372 درسال نیز ایران اسالمی جمهوری     

امع ای کامل و جای اجرقضایی تالش هایی برای انجام تعهدات مندرج در پیمان نامه اتخاذشده است. با وجود این، به نظر می رسد، بر

آموزش  ودجه کافی وامین بمفاد پیمان نامه، از جمله بازنگری همه جانبه قوانین متعارض با آن، تدوین آیین نامه های اجرایی موثر، ت

مسئولیت  ان نامه، کهین پیمنیروی انسانی مورد نیاز، اراده و اهتمام الزم وجود نداشته است. وزارت دادگستری هم به عنوان مرجع ملی ا

و حقوقی  ی کافی مالیبزارهاامور مربوط به اجرای مفاد، نظارت بر اجرا و تنظیم و ارسال گزارش های ادواری آن را برعهده دارد، فاقد ا

 ام این امور است.برای انج

مفاد  فعال اصول و وکشورهای عضو متعهد می شوند به طور گسترده و به طریقی مناسب "پیمان نامه حقوق کودک،  42 ماده براساس   

ه در اوری کند، کواند دحال هر کودک و بزرگسال ساکن این سرزمین می ت"آن را به نحو یکسان به اطالع بزرگساالن و کودکان برسانند.

یمان اند مفاد پ بب شدها و چگونه با اصول و مفاد این پیمان نامه آشنا شده است. این نمونه ای از کوتاهی های مستمری است که سکج

الیه کودک نافع عنامه مذکور توسط سازمان های مسئول، افراد حقوقی وحقیقی وحتی بزرگساالن عضو خانواده که می بایست حافظ م

ر دسال(  18یر فراد زته زیر پا گذاشته شود؛ و در نتیجه، حقوق نزدیك به سی درصد ساکنان این کشور )اباشند، خواسته ویا ناخواس

کاوی و ص، کنجعرصه های: بقاء، رشد، امنیت و مشارکت به درجات گوناگون رعایت نشود. دانش امروز نشان داده است، رشد تشخ

ز مواردی ا .ودک استکتحقق چهار عرصه پیش گفته از ابتدای حیات برای هر خالقیت هر انسان و شکوفایی و سالمت هر جامعه نیازمند 

 ست.ع حقوق ااست، نمونه های ویرانگری از این تضییهایی شدهقتل کودکان درسالهای اخیر و شرایطی که منجر به چنین قتل

نوجوانان، قضات و ماموران نیروی انتظامی، و همه این پیمان نامه، والدین و معلمان، کودکان و  به پیوستن از پس سالهای طی در اگر    

-مردم در طول زندگی و از طریق آموزش ها و تعامالت درون خانه، مدرسه، دانشگاه، محل کار و از طریق رسانه ها، با مفاد آن آشنا شده

دکشی، بهره برداری جنسی از کودکان، بود، آیا تا امروز فرزنبودند، و سازوکارهای دیدبانی، اجرایی ، پیگیری وقضایی آن فراهم شده 
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یافت؟ و کودکانی رهاکردن کودک پناه آورده به قانون بدون حامی و مددکار، و انواع خشونت، تبعیض و استثمار علیه کودکان کاهش نمی

 که به خاطر خشونت و غفلت جان باختند، امروز هنوز درکنار ما زندگی نمی کردند؟

 می ملی ی رسانه و مجریه و قضاییه، مقننه، قوای در مسئول مقامات همه از جدیت به بیانیه این هامضاکنند علمی های انجمن    

 فراهم را آن با منطبق تیباالدس قوانین سایر و کودک حقوق نامه پیمان کامل اجرای و ترویج های زمینه و نیاز مورد های تضمین خواهند

جرای امایند، برای ننامه های اجرایی روشن تدوین و تصویب برای تك تك مفاد آن آیین ورند، اصالحات الزم در قوانین را انجام دهند،آ

ك، مشاور، وانپزشرآن بودجه و منابع کافی تخصیص دهند. همزمان نیروی انسانی مورد نیاز از جمله مددکار اجتماعی، روانشناس، 

 حقوق نامهپیمان  مروج نهادمردم هایسازمان و ی به کارگرفته پزشك، وکیل و قاضی آموزش دیده را در اقصی نقاط کشور به تعداد کاف

 توجه کانون در کودک حقوق به توجه موضوع تا کنند دعوت همکاری به مذکور فرایندهای بر نظارت و مشاوره بانی، دیده برای را کودک

 .گیرد قرار عمومی

هت رفع جشور در ککه از طریق اجرای سایر مسئولیتهای قوای نهایتا الزم به ذکر است که تحقق این موارد تنها شرطی الزم است 

 ودکان، کفایتکه تبعیض های جنسیتی، سنی، قومیتی و طبقاتیِ بسترساز نقض حقوق اقتصادی بویژ-نابرابری های توسعه ای و اجتماعی

  الزم را خواهد یآفت. 

 به امید روزی که شاهد موارد نقض حقوق کودکان نباشیم.

 
 







































 به صفحه اول بازگشت





 شناسی ایران انجمن جامعه

 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 انجمن انسان شناسی ایران

 انجمن جمعیت شناسی ایران

 انجمن علمی مطالعات صلح ایران

 انجمن رفاه اجتماعی ایران

 انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری

 انجمن حقوق شناسی ایران

 انجمن ایرانی حقوق اداری

 رانانجمن حقوق اساسی ای

 انجمن ترویج علم ایران

 انجمن علمی روانپزشکان ایران

 

 مشاوره ایران شامل: وهای روانشناسی منظومه انجمن

 انجمن روانشناسی ایران

 انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

 انجمن روانشناسی سالمت ایران

 انجمن مطالعات سالمندی ایران

 یرانهای شناختی اانجمن علوم و فناوری

 انجمن روانشناسی بالینی ایران

 انجمن مشاوره ایران

 انجمن ایرانی روانشناسی

 انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

 انجمن روانشناسی تربیتی ایران

 انجمن روانشناسی کودکان استثنایی ایران

 انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی
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 شناسي ایران به مجلس شورای اسالميشناسان، در نامۀ انجمن روانکید بر جایگاه روانأت -۴-۴
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 شناسي ایرانانجمن روان علمي ـ ترویجيمجله  شناسي،فراخوان مقاله برای نشریه دانش روان -۵-۴

معـه،  نظـور ارتبـاط دانـش علمـی و فنـی پژوهشـگران بـا جا       ای علمی ـ ترویجی است که به م 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    سی، گزارشد و بررق(، نResearch Papersشود. مقاالت پژوهشی )پژوهشگران، کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می

 جمه یك فصلشناسان اثرگذار، ترشناسان اثرگذار، سرگذشت زندگی روان(، مصاحبه با روانTechnical Noteهای تحقیقاتی )یادداشت

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

ین نشـریه  رای چاپ در ابماهنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پیشنهادی در فرم فراخوان مقاله، 

 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. سال شده در هیچ نشریهمقاله ار 

   .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  سی با قلم باشد. مقاالت فار5/1حروف چینی شود. فواصل بین خطوط به صورت Bzar 12  تهیه

 شود.

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

  چکیده مقاله برای مقاالت فارسی با قلمBcompset  رائـه  ا، به صورت تك ستونی و فقـط طـی یـك پـاراگراف     11نازک

 شود. 

 (.11رهای مقاله حتما اصل بوده و با کیفیت مطلوب باشد  )قلم میترا سیاه اشکال، جداول و نمودا 

 ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

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

کلمـه   220 کلمـه و حـداکثر   150کلمه( است. چکیده مقاله حـداقل   6تا 3لیدی )گان کژ، چکیده فارسی و وا(Email)پست الکترونیك 

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

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

ر صـفحه بـا   : توضیحات و معادل التین اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منـابع ضـرورت نـدارد، پـائین هـ     هاپانویس

 های مجزا برای هر صفحه.شماره

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

ل انتشـار و صـفحه   ای که ابتدا نام مولف یـا مولفـان، سـا   باشد، به گونه( APA) به شیوه داخل پرانتز باید 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، 

 ، منابع، به ترتیب الفبائی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورد شود:  مقالهدر پایان 

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

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

 نمونه فارسی:  

 ، روان آزمائی، دانشگاه تهران  1(، آناستازی، 1371نی، نقی )براه

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

York:Guilford press 

مقالـه   نتـز(، عنـوان  دی، سال چـاپ )در داخـل پرا  مقاله: نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نام کامل مولف و تکرار آن برای مولفان بع

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

 قل به مضمون و مطالب استنتاج شده از منـابع و ماخـذ، بـا حـروف نـازک و اسـتفاده از       ن -ر مستقیم مستقیم و غی -ها نقل قول

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

 شود. 

 ت اسـتاد  نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو بـه صـورت توامـان و بـا مسـوولی     مقاالت برگرفته از رساله پایان

 شود. راهنما منتشر می

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

   .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 

 الکترونیك نشریه:  پستdanesheravan@gmail.com 

 
 

  ایران شناسيروانهای انجمن ها و نمایندگيشعبه -۶-۴

 شناسي ایراندستورالعمل اجرایي شعبه های انجمن روان -1-۶-۴
 رش کند.یران گزااشناسی بار به مسئول شعبه در هیات مدیره انجمن روانف است فعالیت خود را هر دو ماه یكهر شعبه موظ -1

ه ر کنند باهمایش( برگز های بلند مدت و کوتاه مدت،های آموزشی )کارگاه، سمپوزیوم، دورهتوانند هرگونه فعالیتها میشعبه -2

 :شرط این که

رای برگزاری انجمن ارسال نمایند تا پس از تایید هیات مدیره مجوز ب را یك ماه قبل برای های آنرزومه مدرس و سرفصل -الف

 توسط مدرس مذکور صادر شود.

 شناسی ایران است.رگاه منطبق با مصوبات انجمن رواننرخ هر کا -ب

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

از زمان  ف دو هفتهوسط انجمن صادر می شود و فهرست اسامی شرکت کنندگان در کارگاه ها باید ظرکلیه گواهی کارگاه ها ت-3

 برگزاری برای انجمن ارسال شود.

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

 .شناسی ایران واریز نمایندروانپستی باید به حساب انجمن 

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

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

 .یدات الزم را برای انتخابات دوره بعد فراهم کندماه قبل از پایان دوره تمه 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

 

 
  

 

 

mailto:danesheravan@gmail.comپست
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 درجه یک استان کرمانشاهشعبه  رانای شناسيانجمن روانگزارش عملکرد  -2-۶-۴

رکـز خـدمات   مبه همت انجمن روان شناسی ایران شعبه درجه یك استان کرمانشاه و مرکز تحقیقات تازه هـای روانشـناختی کـاربردی و    

 صورت گرفت: 1399روان شناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه فعالیت های زیر در بهار 

 ای مقابلـه بـا آن در کانـال هـای    هـ الب روانشناختی در راستای آرام سازی مردم جهت کنترل اضطراب و آموزش روش تهیه و انتشار مط-

 پرمخاطب.

انگی جهت خهیه و انتشار وسیع مطالب روانشناختی در حوزه خانواده و کودک با تاکید بر نحوه تعامل خانواده و کودک در ایام قرنطینه ت-

 س در فضای مجازی.مقابله با شیوع کروناویرو

 تلفن ایمیل آدرس شعبه

 آذربایجان شرقي
 شناسی و علومتبریز، دانشکده روان دانشگاه

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

 اصفهان

میدان آزادی )دروازه شیراز(،  اصفهان،

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و 

، دفتر دکتر شناسیروان، گروه شناسیروان

 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

 اهدانشگ 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 

 بندرگز، دانشگاه آزاد واحد بندرگز

 48731-97179دپستی: ک

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 

mailto:psychology.tabriz@gmail.com
mailto:gilanpa.br@gmail.com
mailto:ipa.mazandaran@gmail.com
mailto:farsipa@gmail.com


1395شناسی ایران: پاییز نالکترونیکی انجمن روا سی و هفتمین خبرنامه  
 

30 

 

 1399 تابستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و یکمین

1397 

 شکیل گروه های دانشجویی جهت اطالع رسانی ویژه به دانشجویان و در اختیار گذاشتن فایـل هـای صـوتی،جزوه و منـابع در راسـتای     ت-

 جبران کالس های درسی دانشگاه.

ن خـدمات بـا همکـاری    ات روان شناسی و مشاوره در طول روزهای هفته به صورت رایگان کـه در همـین راسـتا سـاعتی از ایـ     ارائه خدم-

 استانداری و سازمان نظام روان شناسی صورت پذیرفته است.

نـاب  جهیه فایل های صوتی و انتشار وسیع آن در کانال های پرمخاطب و رادیو مرکز کرمانشاه که نمونه آن بـا صـدای اسـتاد گرانقـدر     ت-

 آقای دکتر افروز انتشار یافت.

 د پزشکی و روان شناسی.سازی در مورد کروناویروس از بعتهیه و انتشار جزوه و بروشورهای آگاه -

 بازی گروهی با والدین و کودکان با هدف سرگرمی و تشویق به ماندن در خانه. تشکیل گروه مجازی-

 های اطالع رسانی در فضای مجازی به صورت رایگان جهت استفاده عموم مردم.فعال کردن کانال-

 
 به صفحه اولبازگشت 

 

 

 

 

 

  درباره افزایش شمار خودکشي بر اثر کرونا هشدار دانشمندان استرالیا -1-۵

 

 

 دهند؟های ناشي از کرونا، چند نفر به خاطر تأثیرات مخرب این ویروس جان خود را از دست ميفارغ از شمار مرگ

 .ن است تا پنجاه درصد افزایش یابدها در این کشور ممکاند شمار خودکشیمحققان استرالیایی تخمین زده

 .کنندهزار نفر خودکشی می 3000ساالنه در این کشور 

ودکشی خونا به آمار دهند که احتماال به خاطر بحران ناشی از کراین دانشمندان هشدار داده اند که جوانان یك سوم کسانی را تشکیل می

 .ساالنه استرالیا اضافه خواهند شد

 .میلیون پوند اضافی برای خدمات بهداشت روان اختصاص دهد 260کرده است که  دولت استرالیا تعهد

   کرونا بهداشت رواني دانشجویان آمریکایي را به هم ریخته است -2-۵
کایی شده و ن آمرینتایج یك بررسی که در آمریکا انجام شده نشان می دهد شیوع ویروس کرونا باعث ترس و وحشت گسترده دانشجویا

 روانی آنها را به هم ریخته است.بهداشت 

 شتر هریه را بیشرداخت پنگرانی های دانشجویان در مورد فشارهای مالی و نحوه  آمریکا در ویروس کرونا به گزارش مدیکال نیوز، شیوع

 اخبار و گزارش های خبری حرفه روان شناسي -۵
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 داده است. شا کاهرکرده و سردرگمی در مورد نحوه تداوم ارائه خدمات آموزشی و آینده تشکیل کالس ها بهداشت روحی روانی آنها 

یزان افسردگی در مدانشگاه صورت گرفته نشان می دهد که  14هزار دانشجوی کالج های مختلف در  18بررسی که از طریق مصاحبه با 

ن می جام شده نشامی ان میان دانشجویان مذکور از زمان شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است. بررسی یادشده که از ماه مارس تا ماه

ز ایت گرایانه ای حماهدانشگاه ها باید با برنامه ریزی دقیق برای ارائه خدمات آموزشی آنالین و در پیش گرفتن سیاست  دهد روسای

 .میزان نگرانی و ترس و وحشت دانشجویان بکاهند

 ین زمینه بهاا در ند یعالوه بر این به دانشگاه ها توصیه شده مراکزی را برای بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان تاسیس کن   

وع ویروس کرونا درصد دانشجویان تصریح کرده اند که شی 60دانشجویان خدمات مشاوره ارائه کنند. بر اساس این بررسی بیش از 

 ی از آیندهه اند نگرانند گفتدسترسی آنها به مراکز بهداشت روانی را دشوار کرده است. اکثریت دانشجویانی که مورد مصاحبه قرار گرفته ا

حمایت های دانشگاهی از  درصد از پاسخ دهندگان نیز از وجود 70باعث شده عملکرد دانشگاهی آنها تحت تاثیر قرار بگیرد. البته حدود 

 .درصد هم گفته اند اساتید آنها از آنها حمایت کرده اند 78سوی مدیران دانشگاه های خود خبر داده اند و 

د هم احتمال درص 60و  داشته اند که احتمال زیادی می دهند که به کرونا مبتال شده باشند درصد از دانشجویان اظهار 15همچنین    

 رده اند. کدرصد در مورد تداوم شیوع ویروس کرونا اظهار نگرانی  65داده اند که در معرض تماس با ویروس بوده باشند. 

 

 

 

 

 (June 2۶خشونت ) قربانیانروز جهاني  -1-۶

 ساجده صحرانورد

 جوی کارشناسي روانشناسي دانشگاه بیرجنددانش

های تکنیك دهد. قربانی شدن که توسطهای اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، فرهنگی رخ میخشونت در همه کشورها و در همه گروه

ترس را اس ع مختلفثیر خشونت اعمال شده انواأشود. قربانی شده تحت تکنترلی شامل بدرفتاری عاطفی، فیزیکی و کالمی تعریف می

د به صورت غلب موارکند. خشونت در اکند و در پی آن مشکالت تغذیه ای، مشکالت مراقبتی، انزوای اجتماعی را تجربه میتحمل می

رای بی از موارد در بسیار وشود و همین عامل پویایی بسیاری از خشونت هاست شود  ویا نادیده گرفته میماند، انکار میپنهان باقی می

 شود. فی، از افشای آن خودداری میترس از تال

 خشونت علیه کودکان:

دهد. می رآمد رخکودکان بی دفاع ترین و مظلوم ترین قربانیان خشونت هستند. خشونت اغلب در چارچوب خانواده های ناکا

نی و عشق ا مهربابآن  گیرد، جایی که کودک باید دردهد بیشتر خشونت های علیه کودکان در خانواده ها شکل میمشاهدات نشان می

ی تربیت ثری براتواند راه موکنند تنبیه بدنی میرشد کند و علت آن خشونت ها بیشتر از آن جهت است که خانواده ها تصور می

مان تماعی نابساتار اجکودکانشان باشد. کتك زدن کودکان کار اشتباهیست چون در سالمت و آموزش کودکان تاثیر منفی دارد و باعث رف

ها  لتهای سیاسی دوها و مقامات دولتی و منفعت طلبیی این اشکال توسط خانوادهشود. خشونت اشکال مختلفی دارد اما همهمی

 خشونت جنسی .3.خشونت عاطفی 2.خشونت جسمانی 1کنند: شود . عده ای با توجه به شکل خشونت آن را دسته بندی میپررنگ می

، خشونت عاطفی یا بدرفتاری روانی هر ت که نتیجه آن صدمه رساندن به جسم کودک استخشونت جسمانی شامل هر عمل عمدی اس

کند. خشونت جنسی عبارت است شود که در آن فرد بزرگسال به عزت نفس و شایستگی اجتماعی کودک حمله میعمل لفظی تعریف می

از خشونت قرار  یناش یهابیاز پسران در معرض آس شیدختران بکنند. از اینکه بزرگساالن از کودک برای ارضای جنسی استفاده می

 دهدی، نشان ملندیدر تا یپژوهش جیمثال، نتا یها شود. براگرفتن خطرات متوجه پسربچه یمانع از جد دیامر نبا نیحال، ا نیدارند. با ا

پسران و  یان است، حال آن که آزار جنستنها شامل تجاوز به دختر یسجن یبدرفتار کنندیفکر م ایشرق آس یهاافراد در کشور تیاکثر

 مناسبت فصل -۶
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در کشور،  یاقتصاد یبا شدت گرفتن بحران ها .رندیگیمورد غفلت قرار م دگاهید نیپورن، در ا شینما ریها نظآزار نیاشکال ا ریسا

 یبه کارها زینکه باعث شده کودکان خردسال  یطیو دشوار قرار گرفته است. شرا دهیچیپ یریدر مس شیاز پ شیکودکان کار ب تیوضع

 یدر کشور فنالند، آزار جنس .هستند یاقتصاد ونتخش انیقربان نیتریآورند و در حال حاضر کودکان کار، اصل یبار رو انیسخت و ز

از دختران  سومكی کهیو مقامات شده است؛ به طور نیبه والد یبه هشدار لیتبد یدرس یهاطیکودکان به خصوص دختران در مح

 ورددر م یاز جنگ و آوارگ یحاد ناش طیانواع شرا ت،یاند؛ و در نهارا گزارش کرده یدر سال گذشته خشونت و آزار جنس یمدارس تابستان

و حمالت مشابه  ییربادر افغانستان و پاکستان، آدم یستیو حمالت ترور نیدهنده، انفجار مپناه یهادر کشور یکودکان آواره سور

جوامع،  یدختر در برخ یهانیجن ینشیسقط گز ن،یبا کودکان در فلسط یتداوم بدرفتار ،ییقایآفر یهادر کشور یستیترور یهاگروهك

 ینظارت ستمیس كیبه  ازیاست که ن یمختلف، زنگ خطری هاکودکان در کشور هیگزارش نشده خشونت عل ایو انواع ناشناخته، نوظهور و 

 .کندیاز کودکان را مطالبه م تیحما یجامع برا یو فرهنگ

. 
 خشونت علیه زنان:

و  نی شودهر عمل خشونت آمیز نسبت به جنس مونث و فعلی که منجر به ضرر نسبت به زنان یا دردهای جسمانی، جنسی و روا

  .شودهمچنین تهدید به چنین افعالی خشونت علیه زنان محسوب می

اری با آن ق سوارکخرم و حدیان است که من آن را میرود میگوید زنان همچون یك مایك ضرب المثل قدیمی که هنوز هم به کار می 

نان زدگی سخت را گی و زنتوانم آن را بزنم. متاسفانه گاهی مردان روز سخت یا ناهنجار یا علت دوندرا دارم و اگر هم دلم خواست می

 ه های دوراناز تجرب تواند ناشییدهند. بعضی از محققان معتقدند خشونت مدانند و به خود حق خشونت بر علیه آن ها را میخود می

خشن و  در پدرانکنند و یا ماکنند اغلب در دوران کودکی خشونت را تجربه میکودکی باشد. مردانی که به زنان خود خشونت می

 ناراحتی داشتند.

 
 

 كی جیتادهند. ند خشونت قرار میبرابر بیشتر از سایرین زنانشان را مور3مردانی که در دوران کودکی تجربه های ناخوشایند داشتند    

 یهایماریزنان در معرض ابتالء به ب ریدو برابر سا رند،یگیقرار م "یخشونت خانگ"که مورد  یاز آن است، زنان یحاک دیپژوهش جد
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 "امرمنگهیب" یهادانشگاه یپژوهش از سو نیا جینتا سد،ینویم یدر گزارش "Independent" یخبر گاهیپا .مدت هستند یطوالن

در معرض ابتال به  گرانیقرار دارند، دو برابر د شانیزندگ كیشر یهاکه هدف خشونت یزنان د،یگویمنتشر شده که م "كیوار"و 

مدت  یطوالن یماریب كی ایالژیبومایفا .مزمن همراه است ی( هستند که با خستگیعضالن ی)دردها «ایالژیبومایفا»از جمله  ییهایماریب

عارضه  شود؛یم دیپشت و گردن شده و با ضرب و شتم تشد ایو درد در سراسر بدن  یاز حد، خستگ شیب تیاست که موجب حساس

 تیدرد مفصل و عضله، حساس ،یو ضعف مفرط پس از حرکات بدن یآن خستگ یهااست که نشانه گرید یماریب كی زیمزمن ن یخستگ

فرانسه یکی از کشورهای اروپایی است که بیشترین شمار . کندیروزمره را دشوار م یعوارض مداوم است که انجام کارها گریبه نور و د

به  یخشونت خانگ جهیدر نت ای تیجنس لیبحران قتل زنان به دلقتل زنان به دست همسر و یا شریك زندگی را به خود اختصاص داده 

 یزنان قربان یبرا یعده ساخت هزاران پناهگاه اضطرارکشور و نیشده که دولت ا یدر فرانسه جد یبه حد یزندگ كیشر ایدست همسر 

از خشونت  یعامل قتل ناش تیمبحران، محکو نیمواجهه با ا یبرا نیرا به معترضان داده است. دولت فرانسه همچن یخشونت خانگ

است. ساالنه  ینقد مهیرج ورویهزار  75سال حبس و  5 یداده است. مجازات فعل شیسال افزا 20عمد را به  ریو چه غ یچه عمد یخانگ

 .ساله است 75تا  18زنان  تیدرصد جمع 1معادل  زانیم نی. اشوندیم یجسم ای یخشونت جنس یبالغ قربان یهزار زن فرانسو 213

 

 خشونت علیه سالمندان

او  یزندگ تیفیهش کو کا بیو باعث آس زندیکننده از سالمند سرمافراد مراقبت ایاست که از فرد  یرفتار یبه معنا یسالمند آزار

ابتالء به  ایکهولت سن  لیاست که به دل یاراد سالخوردهاز اف یاستفاده مالرفتار، سوءسوء نیبحث در انواع ا نی. مهمترشودیم

سالمند  هم یاند. اما گاهدهخود سپر نیمراقب ایخود را به مراقب  یزندگ یبر اعمال خود ندارند و امور مال یزوال عقل کنترل یهایماریب

و  یونت جسمان، خشنوع سو رفتار با سالمند نیآخر تیغفلت و طرد کردن است. اما در نها نیو همچن یو روان یاز نوع عاطف یآزار

 .افتدیآن کمتر است و بندرت اتفاق م عانوا گریاست که خوشبختانه از د یجنس

 

 
 دهدیگزارش م ندیبیمرا که از جانب مراقب خود  یتیآزار و اذ است بندرت گرانید تیکه خودش وابسته به مراقبت و حما یسالمند   

 یس اجتماعانات اورژانه از امکاستفاد یکه برا ییهااز تماس یاریرو بس نیبدهد. از ا تو مراقبت آنها را از دس تیچرا که نگران است حما

 – یشناخت یهایماریب ،یجسمان یناتوان گان ضعف وشوند بنا به اظهارات مصاحبه است. انیو آشنا هاهیهمسا یاز سو ردیگیصورت م

 یهااستیها و س نبودن برنامه ی،کافیو درمان یبه مراقبت بهداشت ازیترس از سقوط، ن مر،یآلزا –پادرد – آرتروز -شنوایی – یینابی

ز فقدان مرک ،ادیز یروتعداد دابا  ییدارو سبد، منیو ناا یرتخصصیغ یمراقبت خانگ ،یروان یشانیپر سالمند،ی مت جسمانالمرتبط با س

  .بودندی از اشکال تجربه خشونت جسمان ،یخانگ منیمراقبت ناا انیقربانی برا یا کمك حرفه

 خشونت علیه نژادها

 رتر ا را بنژاده یبرخ وکرده  جادیابطه ا... ر آداب، زبان و ن،یمانند د یشناسستیز ریغ یهادهینژاد و پد انیاست که م یاهینظر یینژادگرا
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 ریو دست تقد مل کردهرشد افراد ع یو اجتماع یطیمح طیمستقل از شرا ینژاد یبرتر هینظر نی. در اشماردیم یبشر ینژادها گریاز د

است که  ضیو تبع یداورشیاز پ یوعن یتر، نژاد پرستطور ساده به .است دهیرا کهتر گردان گرید یبشر را برتر و برخ یهانژاد یبرخ

ن آو امثال  خیتار ن،یرسوم، د وحاصل از زبان، آداب  یفرهنگ یهاتفاوت زیو ن ینژاد یهاحاصل از تفاوت یظاهر یهاتمتمرکز بر تفاو

 .پس من از تو برترم ،یستین دیو تو سف دمیاست. مثال من سف

 

 
 ستیقرن ب لیاوا امروزه در بشر بوده است. یبرای اریبس یهابتیسبب مص خیاست که در طول تار یشوم دهیپد ینژاد ضیتعصّب و تبع

امر،  نیان، فقط آزارد. با گذشت زمایرا م داریب یهاوجدان ،ینژاد ضیهنوز معضل تبع ،یو ماد یعلم یهاشرفتیبه رغم پ کم،یو 

م و به قو یبستگجهت وا به ،یکه روزگار انیهودیاز  یاست. بعض افتهی یدیجد یبه جا نمانده، بلکه وجوه و مصداق ها یاجتماع یامسأله

. از دارندیم روا نیطها را در حق مردم مظلوم فلسضیها و تبعظلم نیشدند، امروزه خود بدتریم ریدر سراسر اروپا، تحق هود،یمذهب 

ر افس كی یریگدست نیحدر جمله افرادی که اخیرا قربانی خشونت علیه نژادها بود جورج فلوید سیاه پوست آفریقایی آمریکایی بود که 

که در  ینژاد ضیتبع انیحامو باعث مرگ او شد.  فشار داد یگردن و یبر رو هیثان 46و  قهیدق 8به مدت  زانویش راپوست  دیفس سیپل

 واوضاع  رییتغ گران،یتسلط و اِعمال قدرت و نفوذ بر د یدارد، برا طرهیس یحس طمع و افزون طلب مار،ینهان آنان وجدان آلوده و ب

 یهاهدف ،یواهحس خودخ یو ارضا یزنند. اجبار طرف مقابل به اطاعت، اثبات برتریدست م ینت نژادبه نفع خود، به خشو تیموقع

 ها هستند.آن یدر پ ض،یاست که حاکمان خشونت و تبع یگرید

 

 شوند؟آیا قربانیان خشونت درمان مي

یده و یا دزنان ضربه  ن درمانش گرا هم موارد فراوارود. اگرچه در درمان بیندر درمان قربانیان انواع روش های فردی و گروهی به کار می

ویکردهای رن است. شود ولی تاکید عمده درمانی در حال حاضر بر استفاده از رویکرد شناختی در درماکودک آسیب دیده مشاهده می

کردهای ما رویادهند، کید قرار میأبینش گرا آسیب های پایه مثل تجربه خشونت در دوران کودکی یا شخصیت نامناسب را مورد ت

شونت خنان قربانی رمان زدشناختی و رفتاری بر مهارت آموزی قربانیان تاکید دارد. استارک و فلیتکرافت کسب اقتدار را مهم ترین هدف 

امین ا تیت خود رد و امنزا از خود محافظت کندانند برای مثال برگرداندن قدرت زن قربانی به نحوی که قادر باشد در شرایط خشونتمی

شد خشونت  ه گفتهککند. درمان تنها شامل خود قربانی نیست بلکه تمام اعضای خانواده باید در درمان دخیل باشند چون همانطور 

کز نابراین تمره است بهای خشونت از سوی خانوادخیزد و تعادل مرضی ضعیف هم برای سرپوش گذاشتن بر تجربهمعموال از خانواده برمی

نی ای و اختالالت رواهای زمینه، آسیبدرمان وجود اختالالت جسمی و روانی همراه ها هم ضرورت دارد. در طی فرایندنمداخله روی آ

تی ان روانشناخنار درم... ممکن است نیاز به درمان دارویی را مطرح کند. در اینصورت مشاوره پزشکی، درمان دارویی در ک والدین و

 (1385 اهمیت بسزایی دارد )تاجری بیوک،

 
 بازگشت به صفحه اول
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 کرونا و افراد دارای ناتواني جسمي-1-۷

 19-COVID  ؟دهد يقرار م ریافراد معلول را تحت تأثچگونه) 

 امیرحسین اللهء 

 دانشجوی کارشناسي روانشناسي،دانشگاه آزاد رودهن

دهد  ینشان م COVID-19در مورد  جدید قاتیتحقاست. در معرض خطر  تیلولمع یافراد داراسالمت روان دهد  ینشان م قاتیتحق

 ییفتارهاراست.  پرخطر شده یو هم در گروه ها یعموم عیتهم در جم یروانشناخت یشانیپر شیافزا موجب روسیو ناکرو یریکه همه گ

رد ودر م قاتیتحق کند. یمرا بدتر  یبهداشت روان یامدهایپ ،آنها یو اقتصاد یاجتماع راتیتأث نیو همچن فاصله گذاری اجتماعی از قبیل

 ژهیکن است به ومم یریگدهد که همه  یآنفوالنزا( نشان م وعی، ش یعیطب یای، بال نمونه)به عنوان  یجمع هایتروما یروانشناخت ریتأث

، رنددا حمایت اجتماعی یاشبکه ه و اجتماعی -ی به منابع اقتصاد یکمتر یکه دسترس نینش هیحاش یها تیجمع یروان بهداشتبه 

 (.2014،  یامثال، گلدمن و گال عنوان)به  آسیب بزند.

ن ر طول بحرارا د معلولینند سالمت روان نتوا ید که منوجود دار یمنحصر به فرد یو چالش ها )استرسور( زااسترس عوامل   

COVID-19 مهم  تزایبه تجه ی افراد معلولترسهد که دسد یگذشته نشان م یها یریدر مورد همه گ قاتی. تحقبه خطر بیندازند

 (.2009، زیلنبرگ و کا، استرنکلری، ساردیلی)کمپبل، گ شود یم ترسخت و تریزچالش برانگ شوند یم نایاب، منابع شدن که با کم یپزشک

اُ دهند )یم د گزارشخو ()بدون معلولیت سالم انیرا نسبت به همتا یاجتماع یاز انزوا یسطح باالتر تیمعلول یاز افراد دارا یبرخ

بر اساس . نندک یدیشد ییاحساس تنها فاصله گذاری اجتماعی(. آنها ممکن است در واکنش به اقدامات 2010، سالیوان و بورگین

 ریو سا انس()دم قلع، زوال یقلب یها یماریب شیبا افزا ییو تنها یاجتماع ی، انزوایو پزشک ی، مهندسعلوم یمل هایدانشگاه گزارش

جب موواند ت یم یپزشک یمراقبت هاسهمیه بندی کردن  مربوط به یها استی، سنیهمراه بوده است. عالوه بر ا یمشکالت سالمت

تواند اضطراب  یم موضوع نی(. ا2006،  ینگویو هم یسلتی)پر شود. بحران هایزماندر  ینولنسبت به معل زیآمضیتبع یهانگرشتشدید 

 ر کند.یشتب توجهیرا به طور قابل  یپزشک یمراقبت ها به ازیشدن و ن ماریشما از ب

تند. در مهم هس رایبس یاز بهداشت عموم یآگاه یها برااست، داده یافتن و پخش شدن همچنان در حال گسترش روسیآنجا که و از   

در حال انجام  یات متعدد، مطالعستیس نهنوز در دستر یتر جامعه معلولب COVID-19 ژهیو ریتأثدرمورد  یکاف قاتیکه تحق یحال

رآمد از ن، نژاد و د، ستیولمعل ناشی از ریو مرگ و م امدهایها ، پی شدنها، بسترمورد عفونت راست. داده ها د یزیدر مرحله برنامه ر ای

 .هستند ازیعوامل مورد ن گرید

 در معرض خطر است؟ يکس چه

نه زمی ینبه هاج ی، برخ هگرچسالم هستند.  تیمعلول یاز افراد دارا یاریبس. دینکن قاطی یرا با ناتوان یسالمت تیکه وضع ستا مهماین 

 بتال بهازایش امکان که موجب اف، یتنفس مشکالت ایسرکوب شده  یمنیا ستمیخود را دارند، مانند س یناتوانعالوه بر  هیثانو ای ای

COVID-19 هستند  یعفونت ادرار ایپوست  تجزیه وحلیل رفتن تمانند  یبهداشت و وخیم حاد طیشرا یرااز آنها دا ی. برخمی شود

 یم یفعل ریهمه گ یماریدر ب "پر خطر"به عنوان  یدهد. طبقه بند یم شیرا افزا COVID-19همراه با  دیکه خطر بروز عالئم شد

 کند. جادیا ی راشتریب های تواند استرس و ترس

 

 یپزشک ضیبگذارد. تبع ریدرمان تأث ایبه مراقبت  یبا دسترسرابطه  رد یریگ میو تصم ها استیخطر ممکن است بر س یاجتماع بعد   

در یك از بزرگساالن معلول ) یاریاست. بسبوده  تلخ تیواقعیك  ی نیاز دارندبهداشت یبه مراقبت هاکه از معلوالن  یاریبس یبرا شهیهم

 تیمربوط به حقوق معلول ی( و سازمان ها2020، تیمعلول یموسسه مل -هستند  "نگران اریبس" که اند داده گزارش ٪60بررسی اخیر

 هایادداشت -۷
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که شما و خانواده  مطمئن شویدشود.  منصفانهعادالنه و  برخورد و درمانها ممکن است مانع از  استیس نیهستند که چگونه ا نینگران ا

. دیالزم را انجام ده یها اطیاحت زمینه ای طیو در صورت داشتن شرا از مخاطرات خود آگاه باشید دی. شما بادیدان یتان حقوق خود را م

 .دی، با پزشك معالج خود مشورت کن دیاگر شك دار

 

 این مطلب از سایت زیر ترجمه شده است: 
https://www.apa.org/topics/covid-19/research-disabilities 
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 های فرزند پروری در ایام قرنطینه مبتني بر تئوری انتخابچالش -2-۷

 نوشین یاراحمدی

 کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت

ر سطوح د کلیه اقشار جامعه بود و قطعاً دربینی قابل پیشای جدید و غیریران برای کلیه انسان ها تجربهشیوع ویروس کرونا در جهان و ا

همراه داشته است از  در کنار آن تحمل شرایط قرنطینه برای والدین مشکالتی به .تاضطراب و استرس نموده اس ،مختلف ایجاد نگرانی

ز این ودکان نیز اکت، قطعاً که ما بزرگترها در این شرایط رفتارهایمان تغییراتی داشته اسهمانطور است. جمله این چالش ها فرزندپروری 

های  ضطراب و ترسلقی، احوصلگی، غمگینی، لجبازی و بدققضیه مستثنی نیستند، از جمله تغییرات رفتاری آنها میتوان به بی قراری، بی

ئوری انتخاب به چگونگی با استفاده از نظریه ت .و و خواب آنها گردیده استکودکان اشاره کرد و همین امر منجر به تغییرات خلق و خ

 کنند؟آدمها اساساً چرا رفتار می رفتار می پردازیم

ان مدرون  ودکانال و چه کد همه ما چه بزرگسانسان ها اساساً رفتار می کنند تا یك سری از نیازهایشان که درونشان هست را پر کنن   

 نیازها داریم که باید همیشه آنها را پر کنیم نیازهای ما شامل یك سری ظرف ها یا

 ...بقا: مانند سالمتی امنیت خوراک و پوشاک و سرپناه و

 ...قدرت: مانند احساس ارزشمندی، توانمندی، دستاورد داشتن، عزت نفس و

 آزادی: داشتن حق انتخاب و مجبور نبودن

 عشق و تعلق: تعامل و محبت با دیگران

 : بازی و نشاط و گردشتفریح 

 .همه انسان ها برای ارضای نیازهای شان نیاز به ارتباط دارند

نج نیاز پا طرح ریزی فمند ببهترین فضا برای ارضاء نیازهای کودکان فضای بازی محور است البته نه بازی های باقاعده بلکه بازی های هد

البته  دا میکند کهزایش پیت و نیاز به آموزش دارد و به مرور این مهارت اففرزند پروری مانند رانندگی یك مهارت اس . اساسی ذکر شده

 ر بستر بازیدوع آن ناست زیر نظر افرادی که کوچینگ فرزندپروری انجام می دهند دوره های تخصصی فرزندپروری را که بهترین  بهتر

مانند  رد جامعه می شوندن والدین هستند و به مرور که واسالگی تنها منبع ارضا نیازهایشا 7کودکان تا سنین حدود  .آموزش دید است،

ن ظرف پر شد مهد کودک و دوستان و مربیان در پر کردن ظرف نیازهایشان کمك می کنند لذا در بستر این ارتباط اجتماعی با

شده اند و  نشین ه خانهنیازهایشان احساس خوشنودی و شادکامی می کنند. کودکانی که مهد کودک می رفتند االن در شرایط قرنطین

یچ وجه هکودکان به  باشیم به یاد داشته .همین امر یکی از علل عدم خوشنودی و بدقلقی آنهاست که ما اصطالحاً آنرا لجبازی می خوانیم

عوامل  امل،یگر عواز د .مکنند که ما نادانسته آن را لجبازی می پنداری که سعی دارند ظرف نیاز خود را پربا ما لجبازی نمی کنند بل

لدینی که وا .یشودمنجر به اضطراب، ترس و بی قراری کودکان م بد بین والدین استرس و روابط پرخاشگری و عصبانیت، .محیطی است

رس تر حضور کودک کنند و دائم ددائم در حضور کودک ترسهای خود را از کرونا و بیماری بیان می کنند و مرتب اخبار بد را دنبال می

و  الطم بنشیندشتی متاز آینده می شمارند چگونه انتظار دارند این مسافری که چشمش به ناخداست راحت و امن در این ک های خود را

  .خم به ابرو نیاورد

 راهکار برای کاهش استرس کودکان چند

فه، کم کردن های محیطی و محرک های دیداری. خلوت کردن اتاق کودک مثالً جمع کردن اسباب بازی های اضاکاهش محرک-1

شود. حتما متوجه لباس های درون کمد کودک و حتی دکوری های زیادی در منزل منجر به تشدید محرکهای دیداری کودکان می

اید وقتی تعداد زیادی اسباب بازی در اتاق کودک هست بعضاً کودک همه را به هم می ریزد ولی فقط با تعداد کمی بازی می شده

راهکار؛ به صورت دوره ای اسباب بازی را در اختیار کودک قرار دهید  .دک را خسته و عصبی می کندکند این آشفتگی، ذهن کو

یعنی تعدادی را جمع کنید و چند هفته بعد مجدداً در اختیار کودک قرار دهید از آنجایی که ذهن کودک هنوز مراحل رشدش را 

دست لباس جلویش نگذارید تا یکی را انتخاب  10فشار نیاورید مثالً کامل ننموده است بیشتر از ظرفیتش به او با محرک های زیاد 
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دهد که ما به آنها صفت لجبازی می دهیم فقط دو نمونه کند چون توان این کار را ندارد و بر اثر گیجی رفتارهایی را از خود نشان می

 .بگذارید و از او بخواهید یکی را انتخاب کند

المتی جسمی سین نکات جهت د یعنی با برنامه باشید تنظیم ساعت خواب و بیداری کودک از مهمترخانواده قابل پیش بینی باشی -2

می خورند د یك روز نی خورنخانواده قابل پیش بینی و با برنامه یعنی داشتن اصول مثالً خانواده ای یك روز صبحانه م .و روانی اوست

باید کودک  یك روز؛ بعدازظهر 3م یك روز یناهار میخور 12ساعت یك روز  .شب 11صبح بیدارند یك روز  3یك روز تا ساعت 

 .مسواک بزند روزی دیگر اهمیت نمی دهید

افته است انه کاهش یریح متاسفدر ایام قرنطینه به دلیل تغییر سبك زندگی کودکان، یکی از نیازهای اساسی آنان به نام نیاز به تف-3

ق ثالً از طریمضا کنیم جه نماییم و این نیاز را به شکلهای مختلف در محیط خانه ارنیاز تفریح کودکان هم توبه که ضرورت دارد 

 ین، برقراریه والدتماشای فیلم و کارتون به همرا ،انواع بازی ها، ارتباط مجازی بچه ها با دوستان و مربیان مهدکودک شان

 .و حیوانات ی و شیرینی پزی، نگهداری از گل و گیاهه خصوص مادربزرگ و پدربزرگ، آشپزبهای تصویری با دوستان و اقوام تماس

ه کردن خی و مسخرهمدلی کردن با کودکان و درک احساسات شان، توجه به هیجانات آنها از طریق گفتگوی همدالنه بدون شو-4

ا بتا بتوانیم ارتباط خوبی  شیمبا رفتار را نباید با کودکان داشته 8این  .بچه ها در بازی رفتارهای جدید را یاد میگیرند .احساس آنها

 .آنها برقرار کنیم

 انتقاد کردن

 غر زدن

 مقایسه کردن

 سرزنش کردن

 تنبیه کردن

 شکوه و شکایت کردن

 تهدید کردن

 نصیحت کردن

 .رفتار در آن نباشد 8ارتباط با کیفیت ارتباط ایست که این 
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 معنادرمانيِ ویکتور فرانکل از نظرگاه فلسفي -۳-۷

 1کالدیا ریتینگر

 دانشگاه سالزبورگ

 رحیم رابطمترجم: 

 کارشناس ارشد روانشناسی
__________________________ 

 اشاره

، "آزادی"، "انسان"هدف این مقاله تدارک یك بازسازی فلسفی از معنادرمانی فرانکل است. این مقاله مفاهیم اساسی مانند     

می دهد. این مسأله بحث خواهد شد که انسان شناسی فرانکل کامالً منسجم نبوده و بر اساس را توضیح  "معنا"و  "ارزش"، "مسئولیت"

 استوار شده است که به نظر می رسد از یك منظر فلسفی سؤال برانگیز باشد. 2مقدمات متافیزیکیِ مستحکم

 مقدمه 

بسیار  "3روان رنجوری اندیشه زاد"وریِ معروف به فرانکل به خاطر تمرکزش بر روی معنا در روان درمانی و توصیفش از روان رنج     

معروف است. تمرکز عمدۀ ما نه بر تصور او از ارادۀ معطوف به معنا؛ بلکه بر روی مفروضه هایی که در پس زمینۀ فلسفی او وجود دارد، 

در یك نظریۀ متافیزیکی مستحکم  قرار خواهد داشت. من قصد دارم نشان دهم که ارادۀ معطوف به معنای فرانکل و مفهوم او از آزادی

ریشه دارد. با توجه به اینکه فرانکل در ابتدا با نقش تعیین کنندگی مکانیسم زیست شناختی و روانشناختی مخالف بود و تأکیدش بر 

. ویژگی 5نگریدارد؛ یعنی غایت  4آزادی و مسئولیت بود؛ اما در یك بررسی دقیق تر آشکار می شود که نظریۀ او یك گرایش جبرگرایانه

 غیر عادی که در اینجا وجود دارد این است که برداشت فرانکل از آزادی و معنا دربردارندۀ عناصر جبرگرایی است.

تحلیلگری  -در ارتباط با انسان بود. انتقاد اولیۀ او به روان 7اجتناب از همۀ انواع تقلیل گرایی 6(1986[ 1946)] هدف اولیۀ فرانکل     

شناسی فردی آدلر بود و آن ها را به این دلیل که نظریه هایی تقلیل گرا هستند مؤاخذه می کرد. در حالیکه روانکاوی سعی فروید و روان

داشت و روانشناسی فردی رفتار انسان را به عنوان حالتی از قدرت  8در فهم رفتار انسان بر مبنای به کارگیری اصل لذت/ تعادل حیاتی

یگر فرانکل از این دیدگاه طرفداری می کند که رفتار انسان نمی تواند و نباید به مکانیسم های روانشناختی می دانست. از طرف د 9طلبی

یا زیست شناختی تقلیل یابد؛ چرا که انسان ها عمدتاً به وسیلۀ معنوی بودنشان شناخته می شوند و به همین دلیلِ معنوی بودن، 

 والنه عمل نموده و ارزش و معنا را تحقق بخشند.نسیتند؛ بلکه قادرند آزادانه و مسئ "مجبور"

به سه بعد تعلق دارند: بعد تنی )بدنی(، بعد روانی )ذهنی( و  11انسان ها به لحاظ هستی شناختی 10(2014[ 1969برای فرانکل )]     

پذیر به یکدیگر نیستند.  )معنوی(.از نظر هستی شناسی این سه بعد حالت های مجزایی از هستی هستند ولذا تحویل 12بعد اندیشه ای

طبق نظر فرانکل فقط انسان ها به عنوان پدیده هایی هستند که در بعد اندیشه زاد قرار دارند. به سبب این حقیقت که نظریه های تقلیل 

 انسانی عاجزند:گرا از دیدن بعد اندیشه زاد ناتوان هستند، چنین پدیده هایی را اشتباه می فهمند و از قضاوت صحیح دربارۀ پدیده های 

                   
1 Claudia Reitinger. University of Salzburg 
2 strong metaphysical premises 
3 noogenic neurosis 
4 deterministic 
5 finalism 

منتشر شد. در اینجا به پزشک و  1995و  1956منتشر شد. این ترجمه ابتدا در شکل متفاوتی به وسیلۀ آلفرد اِ. نوپ ثبت شده در  Arztliche Seelsorg (1946. این کتاب ابتدا در آلمان تحت عنوان )پزشک و روح 6

 ( استناد شده است.1986روح )
7 reductionism .جمه کرد )م(.کاهش گرایی نیز می توان تر 

8 pleasure/homeostatic principle 
9 will to power 

 نقل قول شده است. 2014منتشر شد. در این مقاله از ویرایش اضافه شده در سال  1969. ابتدا در سال ارادۀ معطوف به معنا 10
1 1 ontologically 
1 2 noetic 
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که پدیده های انسانی را از طریق قرار دادن  1من می خواهم تقلیل گرایی را به عنوان یك رویکرد شبه علمی     

صِرف مورد بی توجهی قرار داده و نادیده می گیرد تعریف کنم؛ یا به طور بسیار  2آن ها در ردیف پدیده های ثانوی

ها را به پدیده های غیر انسانی می کاهد. در حقیقت می توان تقلیل گرایی  دقیقتر باید بگویم که تقلیل گرایی آن

تعریف نمود. برای مثال اجازه بدهید بحثم را با دو پدیده که شاید انسانی تر باشند  3را به عنوان غیر انسان گرایی

رف از سکس و وجدان را صِ 4پیگیری کنم: عشق و وجدان. حاال تقلیل گرایی احتماالً عشق را به عنوان یك واالیش

صرفاً به عنوان فرامن تفسیر می کند. این استدالل من است که در حقیقت عشق نمی تواند فقط نتیجه ای از 

واالیش سکس باشد؛ زیرا هر وقت که واالیش رخ دهد، عشق همیشه پبش شرط آن باید بوده باشد. ]...[ و وجدان 

در مقابل رسوم و معیارها، سنت ها و ارزش هایی که به وسیلۀ فرامن چنانچه الزم باشد به عنوان چیزی که دقیقاً 

منتقل شده اند قرار می گیرد در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر وجدان بتواند در یك مورد معین کارکرد متضاد 

 (.6و7، صص 2014با فرامن داشته باشد مسلماً نمی تواند با فرامن یکی باشد )فرانکل؛ 

بیشتر آثارش با توضیح بعد اندیشه زاد مرتبط است. تمام مفاهیم  روان درمانی بود، 5ل آنکه هدف فرانکل انسانی سازی مجددبه دلی     

 به این بعد تعلق دارد. 7رَوی -و از خود فرا 6گسلشی -مهم او اعم از معنا، ارزش، آزادی، مسئولیت، خود

 استوار است:انسان شناسی فرانکل بر اساس مفروضه های کلیدی زیر 

نسان اعد واقعی بُۀ اخیر انسان ها بخشی از سه بعد هستی شناختی مختلف و تقلیل ناپذیر هستند: تنی، روانی و اندیشه زاد؛ جنب .1

 است.

 به خاطر بعد اندیشه زاد است که موجودات انسانی، انسان می باشند. .2

مسئوالنه  وزادانه آنشناختی نیستیم؛ بلکه می توانیم به سبب انسان بودن است که ما محکوم به جبر زیست شناختی و یا روا .3

 رفتار کنیم.

 را رَوی داریم.ف -سلشی و از خودگ -به خاطر انسان بودن است که ما توانایی های خود .4

 به خاطر انسان بودن، انگیزۀ ما معنا خواهی است. .5

 معنا می تواند از طریق تحقق ارزش ها تحقق یابد. .6

 ینی معین هستند.ارزش ها و معنا به صورت ع .7

 در هر موقعیت فقط یك واکنش معنادار وجود دارد. .8

 ما در تحقق بخشی معنا آزادانه و مسئوالنه رفتار می کنیم. .9

 ما می توانیم این واکنش معنادار را به وسیلۀ وجدانمان پیدا کنیم. .10

می  8معنا -نای شخصی بخشی از  فراآنچه برای هر یك از ما معنادار است، به وسیلۀ خدا از پیش تعیین شده است؛ زیرا مع .11

 باشد.

 هستند. 9موجودات انسانی به طور هشیار یا ناهشیار با خدا مرتبط .12

                   
1 pseudoscientific 
2 epiphenomena 
3 subhumanism 
4 sublimation 
5 rehumanisation 
6 self-detachment 
7 self-transcendence 
8 super-meaning 
9 related to God 
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 1انسان معنوی 

تشکیل می دهد. این فرد به  واسطۀ سه  "2افراد"قسمت اصلی انسان شناسی فرانکل را برداشت او از موجودات انسانی به عنوان      

[(: نخست اینکه وجود فردی منفرد و تفکیك ناپذیر است. دوم 1975؛ ]117، ص 2005فرانکل؛ مشخصۀ وجودی شناخته می شود )

اینکه وجود فردی یك هستی کامل بوده و نمی تواند با چیز دیگر ادغام شود. سوم اینکه هر فردی کامالً منحصر به فرد است. به خاطر دو 

رد که   نمی شود انسان به واسطۀ تولید نسل به وجود بیاید؛ زیرا انسان ( نتیجه می گی118؛ ص 2005ویژگی وجودی ِ نخست، فرانکل )

نمی تواند خارج از چیزی که بخش پذیر است و می تواند با چیز دیگری ادغام شود ساخته شود. از منظر هستی شناسی انسان نمی شود 

را والدین نمی آفرینند؛ بلکه  "3انسان معنوی"شأت بگیرد. به جهان مادی مانند بدن و روان تعلق داشته باشد و نمی تواند از جهان مادی ن

آن ها صرفاً شالودۀ وی را پایه ریزی می کنند. برای فرانکل روشن است که انسان معنوی به طریقی به بدن ملحق می شود و در داخل 

 مقوالت زمان و فضا قرار ندارد.

حمایت می کند. این امر به این معنی  4انکل از یك هستی شناسی جوهریآنچه از نظرگاه هستی شناختی واضح است این است که فر     

شناخته می شود که مقدم بر رابطه اش با جهان می باشد و به واسطۀ تجارب و شرایط قابل تغییر  5است که انسان به عنوان یك جوهر

 خته می شود.نیست. موضع هستی شناسیِ مخالف، اتخاذ این دیدگاه است که انسان ازطریق روابطش سا

فرانکل با کمال تعجب آشکارا مفروضه های هستی شناسیِ جوهری را رد می کند و وقتی به برداشتش از انسان میرسد دربارۀ یك      

 است: "متفاوت بودن"به معنای  "بودن"بحث می کند. او تأکید می کند که  6هستی شناسیِ رابطه ای

فوق العاده مهم است. در  7یعنی از چیزها متفاوت بودن. رابطه است؛ "متفاوت بودن"مساوی با  "بودن"     

حقیقت فقط رابطه است که وجود دارد؛ لذا می توانیم آن را به این نحو اظهار کنیم: تمام چیزهایی که 

 (.5، ص 1986وجود دارند بودنشان، متفاوت بودن از دیگران است )فرانکل؛ 

مفروضۀ رابطه ای،مفهومش را از یك فرد با یك تغییر کوچك ارائه نماید: هستیِ فردی فقط به  فرانکل سعی می کند با اشاره به این     

(. هرچند در داخل 72، ص 1986)فرانکل؛  "است 8کامالً متفاوت بودن و غرابت مطلق بودن"معنی متفاوت بودن نیست؛ بلکه به معنی 

را دارد که به طور ضمنی شالودۀ آثار فرانکل را تشکیل می  9باوری ، هستی شناسی رابطه ای شکلی از ذات"غرابت مطلق"همین تفکر 

زمانی آشکار می شود که او هدف  10دهد و پیش شرطی برای برداشت او از آزادی و معنا است. فهم او از یك انسان از دیدگاه جوهری

، ص 2005نزدیك شود )فرانکل؛  12ماهیتشان ( به11موجودات انسانی را اینگونه تدوین می کند: هدف آن ها این است که وجود )دازاین

است؛ زیرا ما ماهیت خود را به  "معنا"(. این تنها زمانی ممکن است که ماهیت تاکنون معین شده باشد. رابطۀ بین وجود و ماهیت 199

 وسیلۀ تحقق معنا واقعیت میبخشیم.

 چیز ن به عنوانه انساکد نماید؛ زیرا می خواهد مطمئن شود این مسأله قابل قبول است که فرانکل آشکارا هستی شناسی مادی را ر     

( اغلب اظهار می دارد که انسان یك شیء مادی نیست؛ 2005مورد بدفهمی قرار نگیرد. فرانکل ) " 13هستی واقعی"مادی یا به عنوان  

 بلکه موجودی مجرد است، این انسان به لحاظ علّی ]از پیش[ تعیین شده نمی باشد.

                   
 به معنیِ داشتن یک حس الهی نیست. "معنوی/روحانی"فرانکل تأکید می کند که  1

2 persons 
3 spiritual person 
4 substantial ontology 
5 essence 
6 relational ontology 
7 relationship 
8 absolute otherness 

9 essentialism 

1 0 substantialist 
11 Dasein .1975( ]2005) نقل قول از] Anthropologische Grundlagen ..که به وسیلۀ نویسنده ترجمه شده است 

1 2 Wesen 
1 3 ontic 
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 ئولیتآزادی و مس 

فیزیکی نیستند؛ بلکه موجوداتی  -انسان معنوی اصوالً با آزاد بودن شناخته می شود؛ یا بر عکس چون انسان ها فقط موجودات روانی     

 تعبیر می کند. " 2آزادی برای"و  " 1آزادی از"معنوی می باشند آزادند. فرانکل آزادی را به عنوان 

شر حالت بآزادیِ  "از چه چیز"دارد. این  "برای چه چیز"یك و  "از چه چیز"هر نوع آزادی یك      

، a2011انکل؛ند )فرمسئول بودن او و با وجدان بودن او را می رسا "برای چه چیز"برانگیزانندگی او بوده و 

 [ (.1948؛ ]59ص 

 -خود"شات خود نیستند؛ بلکه آن ها توانایی از آنجایی که انسان ها به بعد اندیشه زاد تعلق دارند،دستخوشِ سایق ها، هیجانات و گرای     

فیزیکی به رفتار تبدیل نماید. جنبۀ مثبت آزادی  -دارند. انسان اگر بخواهد می تواند تصمیم بگیرد که نظراتش را از بعد روانی "گسلشی

به سوی ارزش ها و معنا هدایت  محقق می شود که طبق اظهارات فرانکل به معنی این است که فرد عمداً خود را "فرا رَوی -از خود"در 

معموالً آزادی عمل را محدود می کند، این برابری به نظر می رسد در نگاه اول غیر عادی باشد.  -از جنبۀ اخالقی –نماید. چون مسئولیت 

 یا اجتناب از انجام چیزی است. 3در فلسفۀ اخالقی )معاصر( مسئول بودن معموالً مساوی با داشتن وظیفه

زه نمی ه تنها اجاد که نفرانکل مسئولیت یك معنای ضمنیِ اخالقی نیز دارد. مسئولیت آزادی انسان را تا جایی محدود می کن برای     

 هد.دهد که زندگیش از طریق ارزش و شعور هدایت شود؛ بلکه این تعهد را احساس می کند که آن را همینطور انجام د

می کنیم  احساس را از ما مطالبه می کند؛ در بعضی مواقع ما گاهی اوقات زندگی تحقق ارزش های خالق     

ر رهایمان پبا کا که باید به مقولۀ ارزش های تجربه ای برگردیم.یك زمانی ما احضار خواهیم شد که جهان را

کردن  رای تجربهواند ببار کنیم. در زمانی دیگر باید خودمان را به وسیلۀ تجربۀمان بارور کنیم. انسان  نمی ت

ی مدارد  شادی متعهد شود. در این حس فرد در یك تراموایی که فرصت تماشای یك غروب شگفت انگیز را

می رود،  امه اشنشنید یا در بوی مطبوع اقاقیاهای شکوفا شده نفس   می کشد و به جایی برای خواندن روزن

، ص 1986کل؛ ش است؟ )فراندر چنین لحظه ای می تواند مورد مالمت قرار گیرد که چرا بی توجه به تعهدات

45.) 

در این هنگام مسئولیت به تعهدی برای تحقق ارزش ها بدل می شود. همانگونه که بعداً نشان خواهیم داد ما این وظیفه را داریم که      

بخشیم. لذا در مثال  گزینه های ارزشمند زیادی را در هر موقعیت انتخاب نماییم؛ زیرا صرفاً در انتخاب کردن است که معنا را تحقق می

باال فرانکل می تواند اظهار کند فردی که روزنامه اش را میخواند هرچند ارزش ها را تحقق می بخشد مسئولیتش را انجام نمی دهد؛ زیرا 

وضع [ ( حتی با وضوح بیشتر این م1948؛ ]a2011روزنامه خواندن چیز ارزشمندی نیست که او در آن موقعیت انجام می دهد. فرانکل )

وظیفۀ وجدان این است که برای انسان چیزی را که ضروری است "آنجا که مینویسد  " 4انسان در جستجوی معنای غایی"را در کتاب 

 بیان می دارد. "افشاء نماید

اسخ پؤال این س ونه بهاینجا دو سؤال مطرح می شود. سؤال اول: چرا در هر موقعیت فقط یك واکنش صحیح وجود دارد؟ فرانکل اینگ     

د یان می داربینگونه . یا به طرزی دیگر ا"هر فردی یك هدف مجزا دارد و فقط یك راه برای رسیدن به آن هدف وجود دارد"می دهد که 

ث قرار عنا را مورد بحم -. ما این خط فکری را در زیر وقتی که رابطۀ بین معنا و فرا"فقط یك راه برای تحقق ماهیتمان وجود دارد"که 

 یم به صورت مفصل تر بررسی خواهیم نمود.می ده

چون در "ه کی دهد سؤال دوم این است: چرا ما موظفیم که در هر موقعیت گزینۀ ارزشمندتری را تحقق ببخشیم؟ فرانکل پاسخ م     

یم انجام خواهی محال تالش هستیم؛ لذا به آن هدف می رسیم و این همان چیزی است که باید انجام دهیم و همان چیزی است که ما 

 ."دهیم

                   
1 freedom from 
2 freedom to 
3 obligation 

 توسط انتشارات آشیان منتشر شده است. )م(. 1390م به فارسی برگردانده شده و در سال این کتاب توسط احمد صبوری و عباس شمی 4
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گذشتگی  -و از خود 1هدف تحلیل وجودی و معنادرمانی رساندن بیمار به باالترین نقطۀ ممکن از تمرکز     

است. سپس نشان می دهیم که چگونه زندگی هر فردی یك هدف منحصر به فرد دارد که فقط یك مسیر منفرد 

یه خلبانی است که از میان تاریِ شبانگاهی می خواهد در به آن منتهی میشود. انسان در راندنِ در این مسیر شب

فرودگاه، یك فرود بدون دید داشته باشد. روش این کار بسیار شناخته شده است: ایستگاه رادیوییِ فرودگاه، به 

متفاوت می فرستد که هرکدام از آن ها یك منطقه را پوشش می  2سوی هواپیمای در حال نزدیك شدن دو پیام

خلبان هواپیما یك  -که با مسیرهای از پیش تعیین شده عالمت گزاری شده است –مرز این گیرنده هادهند. در 

، ص 1986صدای ثابت میشنود. این مسیر عالمت گزاری شده به تنهایی خلبان را به هدفش می رساند )فرانکل؛ 

55.) 

ختیار قرار رانکل در افر تفکر ددلیل برای نظریۀ متافیزیکی نهفته این تشبیه خلبانی که باید هدف معینی را هم اکنون پیدا کند اولین      

ممکن  -سیر ماماریم. دمی دهد. هر یك از ما یك هدف از پیش تعیین شده نسبت به آنچه که باید فعالیت هایمان را با آن تطبیق دهیم 

توانیم نه می ست. در اینجا روشن می شود که ماه وسیلۀ ارزش ها و انتخاب های معنادار به ترتیب مشخص شده اب-است یك نفر بگوید

دیگر  ۀانتخاب گزین ماییم.ناهدافمان را انتخاب کنیم و نه ارزش هایمان را. و به منظور تحقق آزادیمان باید هدف جداگانه ای را دنبال 

 د.نمی نواند متقاعد کنندۀ دیدگاه فرانکل از آزادی باشد؛ چرا که در این حالت مستبدانه خواهد ش

خواهیم می"ا آنچه ب "هیمدباید انجام "وقتی ما این خط فکری را با تصور فرانکل از انگیزش تلفیق می کنیم معلوم می شود که آنچه      

؛ اخواهی استی، معنگیرند. چون فرانکل فرض می کند که انگیزش ما به عنوان انسان های معنودست در دست هم قرار می "انجام بدهیم

ل همه فرانک . با ایناختیاری است "بایدِ"گیریم که این یك گزینۀ بسیار ارزشمند را تحقق ببخشیم. آن به اصطالح یك میلذا تصمیم 

 است. "آنچه می خواهیم"مقدم بر "آنچه باید"ابراز می دارد که 

 (.64، صa2011است....)فرانکل؛  "خواستن"به لحاظ هستی شناختی مقدم بر  "باید"     

نوان یتمان به عی و مسئولدیگر هر موقعیتی یك سؤال است و تنها یك پاسخ برای این سؤال وجود دارد که مطابق با تحقق آزاد به بیان   

 یك انسان است که همیشه معین می باشد.

ز پیش ایك هدف  خالصۀ کالم اینکه ما مشاهده می کنیم که برداشت فرانکل از آزادی شکل دیگری از جبر است؛ یعنی در نتیجۀ   

غاز رانکل در آرچند فتعیین شده می باشد. به این علت که این هدف تعیین شده است، همان برای هر موقعیت جداگانه نیز صادق است. ه

راء وی انی وارد آور پنهطاز این ایده طرفداری می کرد که آزادی ضد یك انسان شناسی جبرگرایانه است، اما نوع جدیدی از جبرگرایی به 

شه زاد ه بعد اندید که بخط مشی اندکی در آثار فرانکل وجود دارد که او آشکارا آن را نوع دومی از جبرگرایی در نظر می گیر شد. فقط

ی، آن را شکل عالی تر ( در مقابل جبرگرایی عل122ّ، ص2005تعلق دارد که البته تلویحاً در همه جای آثارش دیده می شود که فرانکل)

(. به دلیل تعلق 141 ، ص2005)فرانکل؛  "از باال مداخله می کند"ری می نامد. نوعی از معنا وجود دارد که علیت گرایی یا غایت نگ

ی به گرایی علّرفیزیکی و جب -داشتن انسان به بعد اندیشه زاد، وی در معرض این نوع از غایت نگری است. همانگونه که در بعد روانی

مسأله  رایی بسیارگز علیت او غایت نگری نیز با هم می باشند. از دیدگاه فلسفی فرض شکل دومی یکدیگر تعلق دارند؛ لذا بعد اندیشه زاد 

ری می نگ تگرایی و غای -ساز است. این امر نه معلوم است که چگونه از این نوع فرض اصلیِ متافیزیکی حمایت می کند و نه چگونه علیت

 .توانند با یکدیگر باشند

 ۳معنا -و فرا معن 

وابسته است. معنا هم دارای مؤلفۀ عینی و هم ذهنی می باشد  1هوم فرانکل از غایت نگری به برداشت وی از معنا به عنوان غایتمف     

معنا چیزی ساخته شده توسط انسان نیست؛ بلکه  2(88، ص b 2011)این مطلب را برای ارزش ها هم می توان گفت(. برای فرانکل)

 هـ. در این حالت معنا عینی است. معنا به این دلیل ذهنی است ک"باید کشف شود"ود دارد و ـیت وجل هر موقعـزی است که در داخـچی

                   
1 concentration 
2 signal 
3 super-meaning 
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خصوص به ممسیر  وچیزی که در یك موقعیت معنادار است از فردی به فرد دیگر متغیر است؛ چرا که هر انسانی منحصر به فرد است  

 خودش را برای طی کردن دارد.

و عینیتِ جنبه ای از  3که معنا می تواند کشف شود دقیقاً به چه معنایی است؟ آیا بین نظر فرانکل از قطعیتوقتی فرانکل می گوید      

معنا نگاه دقیقتری بینداریم. هرچند فرانکل اظهار می  -معنا رابطه وجود دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال باید به مفهوم فرانکل از فرا

 معنا را معرفی   می کند. -معنای غایی پاسخی پیدا کنیم، وی مفهوم فرادارد که نمی توانیم به سؤال از 

هدف  کنیم. در حقیقت سؤال ما باید به معنای جزء محدود شود. ما نمی توانیم از هدف جهان سؤال     

ی ناتوانیم مع ما بآنقدر متعالی است که همیشه نسبت به هر آن چیزی که آن را دارد بیگانه است؛ لذا نهایتاً

تر از ل باشد فرا. استفاده از واژه برای رساندن ایده ای که معنای کمعنا بفهمیم -جهان را در شکلی از یك فرا

باشد؛  ن کانتقابل فهم بودن می شود. این مفهوم از معنا می تواند مشابه اصول موضوع استدالل طرفدارا

، ص 1986کل؛ ما درک نشدنی است )فران ذهن ما نیازمند به وجود معنا است؛ با این همه، آن برای اذهان

30.) 

رار دادن فرا قه چرا اصل کند ک فرانکل توضیح نمی دهد که چرا فرا معنا باید برابر با مفروضۀ کانتی ها باشد. فرانکل اصالً روشن نمی     

طه عنا یك رابفرا م ومعنای شخصی  معنا الزم و ضروری است. ولی این مسأله آشکار است که فرا معنا یك چیز واقعی و عینی است. بین

ه معنای ار بدارد کند اظهوجود دارد، تا جایی که اولی )معنای شخصی( ریشه در دومی )فرا معنا(دارد. از این رو است که فرانکل می توا

رد که فرا ار دارقشخصی یك چیز عینی در جهان است که می تواند کشف شود. رابطۀ بین قطعیت، فرامعنا و معنای شخصی در این فرض 

 داخله می کند.( و اینکه یك معنای نهایی در هستیِ ما م141، ص 1984معنا همیشه با یا بدون کار ما غالب می شود )فرانکل؛ 

شد. چون شته باحاال مشخص می شود که چرا فقط یك پاسخ درست و معنادار برای تمام موقعیت های زندگی می تواند وجود دا     

قش معنا یك ن فی فرارا معنا ریشه دارد؛ لذا فقط یك انتخاب وجود دارد که مطابق با آن می باشد. از دیدگاه فلسمعنای شخصی در ف

از طرف  را دارد و ی شخصیبنیادین در انسان شناسی فرانکل ایفا می کند. به خاطر فرا معنا است که انسان از یك طرف امکان یافتن معنا

ر ورت علّی دصنا به دلیل عینیت فرا معنا، معنای شخصی نیز به طور عینی معین است. چون فرا مع دیگر به معناخواهی مجهز است. به

قطعیت یك  جهت قطعیت عمل می کند و این موضوع خودش را به سمت آن متمایل می نماید برای جهت گیری دربارۀ معنای شخصی،

 چیز ذاتی است.

 نقش خدا در انسان شناسي فرانکل 

ا، آزادی و ن، ارزش، معنانسان، وجدا -فلسفی خدا یك نقش کلیدی در انسان شناسی فرانکل دارد. مفاهیم اصلی اواز دیدگاه      

 ا تنها با اشاره به یك نیروی متعالی می توان کامالً درک کرد.ر -مسئولیت

و یك تصویر شخصی از خدا اشاره دارد. معنا به یك اصل یکتا باور متعالی  -( نشان می دهد فرا354؛ ص 2009) 4همان گونه که رُر     

 توجیه غایی معنا از طریق خدا می تواند در شالودۀ انسان شناسی او پیدا شود:

تا جایی که من هستم وجود من در جهت معنا و ارزش است و چون جهت من به سمت معنا و      

خاص من به لحاظ ارزش ارزش است، هستیِ من نیز در جهت چیزی است که ضرورتاً عالی تر از هستیِ 

باشد؛ بلکه باید یك  "5چیز"است. به عبارت دیگر: هستیِ من در جهت چیزی است که نمی تواند 

. در یك کالم تا جایی که من هستم وجود من همیشه به "7فرا انسان"باشد، آن هم یك  "6شخص"

                                                              
1 objective 

 وجود ندارد. 1986و روح؛ این نقل قول در نسخۀ اصلی سال  کتاب پزشکی نقل قول از ویرایش آلمان 2
3 finality 
4 Rohr 
5 something 
6 someone 
7 super-person 
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تبط است و این روشن سمت خدا هدایت می شود. ما پیش از این گفتیم که عالی ترین ارزش با خدا مر

و 232، صص 2005با یك فرا انسان مرتبط است )فرانکل؛  -فرا معنا–است که ارزشِ بسیار واالتر 

233.) 

ی عنا بر مبنامیشه به خدا منتسب می شود؛ زیرا ارزش ها و به سوی ارزش و معنا، انسان هم "فرا رونده -از خود"در جهت گیری      

خشد، فقط عنا تحقق بموف به ان نهایتاً به سمت معنا متمایل می شود و می خواهد معنا را به دلیل ارادۀ معطخداوند قرار دارند. چون انس

این حرکت  ین حالمی تواند خودش را در اتباط با یك هستی متعالی درک کند. هرگونه تحقق معنا حرکتی به سوی خداوند است؛ در ع

 رانکل از علیت واالتر به عنوان قطعیت است.منشأ خدایی دارد. این حرکت مطابق با مفهوم ف

یاد می کند. این صدا معنای خود  "2صدای درونی"تشخیص دهد که فرانکل از آن به عنوان  1انسان قادر است معنا را از طریق وجدان     

 انسان نیست؛ بلکه صدای خداوند است:

عنای ها است که به راستی به منسان نمایندۀ تمام انسان ا -از طریق وجدان انسان، یك فرا     

ه چیزی ینده چاست. ارتباطی به ما ندارد که به این سؤال پاسخ دهیم که این نما "صدایی سرتاسری"

ق را حا این است؟ چون رابطۀ ما با منشأ وجدان، انسان شناختی است تا الهی. با این حال شاید م

انکل؛ ه باشد )فرزاماً باید یك ماهیت انسانی داشتنسانی الا -داشته باشیم ادعا کنیم که این نمایندۀ فرا

a2011 60، ص.) 

نمی توانند این صدای متعالی را از صدای خدا تشخیص دهند، از  4یا الادری 3با وجود اینکه فرانکل می پذیرد که انسان های ملحد     

تأکید می کند که همۀ انسان ها با خدا مرتبط دیدگاه فلسفی این تشخیص در درون هستی شناسی فرانکل گریز ناپذیر است. فرانکل 

 هستند؛ هرچند برای انسان های غیر مذهبی این رابطۀ با خدا به صورت ناهشیار است:

همیشه در  -ارحتی در یك سطح ناهشی–این ناهشیار متعالی دقیقاً به این معنی است که انسان      

 اهشیار راابطۀ نور عمدی مراجعه به یك چنین ریك رابطۀ عمدی با تعالی قرار دارد. اگر یك نفر به ط

 ین وجهخدا می خواند، احتمال این است که دارد از یك خدای ناهشیار صحبت  می کند.هرچند ا

باشد و  اهشیارمستلزم این نیست که خدا برای خودش ناهشیار باشد؛ بلکه خدا  می تواند برای بشر ن

 (.68، ص a2011هشیار است )فرانکل؛ اینکه چه بسا رابطۀ بشر با خدا به صورت نا

مان به االت زندگیبه سؤ وچون ما همیشه با خدا در ارتباط هستیم، امکان این وجود دارد که خودمان را به سمت معنا متمایل کنیم      

 یك شیوۀ معنادار پاسخ دهیم. با تحقق معنا انسان به خدا نزدیك تر می شود.

  درمانگرانهتلویحات ممکن برای کاربست روان 

در اینجا سؤالی که مطرح می شود این است که آیا مفروضه های متافیزیکی مستحکم در درون انسان شناسی فرانکل می تواند تلویحاً      

بین نظریه و عمل ایجاب می کند که در این زمینه الزاماً نباید موردی وجود داشته  5کاربرد درمانی نیز داشته باشند؟ یك رابطۀ دوری

اشد. با این همه شواهد چندی در حمایت از این فرضیه وجود دارد که نظریۀ متافیزیکی فرانکل کار درمانی وی را تحت تأثیر قرار داده ب

 است.

ا ناهشیار و رکوب شده یودنِ سبا وجود اینکه فرانکل بر اهمیت جدایی بین معنادرمانی و الهیات/ دین تأکید می کند؛ اما بین مذهبی ب     

 یم روان رنجوری قایل به ارتباط است:عال

 هستیِ روان"در رابطۀ انسان با تعالی سرکوب شده باعث به وجود آمدن  6گاهی اوقات یك کاستی     

                   
1 conscience 
2 inner voice 
3 atheistic 
4 agnostic 
5 loose connection 
6 deficiency 
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 مخفی شده باشد، تعالیِ سرکوب شده آشکار شده  "2ناهشیار متعالی"می باشد؛ اما آن هرچند در  "1رنجور 

موردی  "3پزشك و روح"شان می دهد. من در کتابم تحت عنوان و خودش را به صورت یك ناآرامی قلبی ن

 5تنی -یا به راستی اندیشه ای 4تنی -را توصیف کرده ام که این نا آرامی باعث به وجود آمدن بیماری روان

و بیماری قلبی می شود. لذا آنچه معموالً باعث ادامه یافتن ناهشیاری می شود، به ویژه در مورد تدین 

 (.73و 74، صص a2011صحیح است؛ یعنی روان رنجوری موجب سرکوبی می شود )فرانکل؛  هم 6ناهشیار

ادآوری نمود. یا به بیمار شیار رفرانکل در بارۀ این گونه روان رنجوری ها معتقد است که وظیفۀ معنادرمانی این است که باید تدین ناه     

ضع بی ارد و نه مومانی دکل نه عقیده ای به جدایی بین الهیات و   روان دراین برداشت از عالیم روان رنجور گویای این است که فران

 طرفانه ای نسبت به دین اتخاذ می کند.

این ترکیب دین و روان درمانی شدیداً از جنبه های مختلف؛ مخصوصاً از سوی درمانگران انسان گرا و وجود نگر مورد انتقاد قرار      

یك مکتب روان درمانگرانۀ علمی به "( ابراز می دارد که معنادرمانی 238، ص 1975) 7جوئلسون -گرفته است. برای مثال ویسکوف

که  8. او بین ماهیت معنویِ معنادرمانی و تأکید بیش از اندازۀ قصد تناقضی"معنای متداول کلمه نیست؛ بلکه یك آیین غیر مذهبی است

 مبارزه کند باید آن ها را بپذیرد رابطه ای به این شکل در می آورد: 9غییر ناپذیرتوصیه می کند بیمار به جای اینکه با عالیم نوروتیكِ ت

این موضوع را پیش می کشد که به جای اینکه با رنج تغییر ناپذیر مبارزه شود، باید  10ماهیت معنوی     

کرد: ادعا می کندکه رنج مفرط را می توان با این مثال مشخص  11مدار -پذیرفته شود و ماهیت تکنیك

پدر! اگر می توانی این جام را از من دور ساز؛ چراکه من "پیش از به صلیب کشیدن عیسی مسیح او گفت: 

(. اما تا آنجا که من اطالع دارم او گزارش نکرده 39:22، 12)سنت لوک "نمی توانم و اراده فقط ارادۀ توست 

پنج یا شش پیمانه سپاسگذار باشم من باید به خاطر نوشیدن دو، سه، چهار،"است که مسیح گفته باشد: 

 (.240، ص1975جوئلسون؛  -)ویسکوف

د توجهیش به بعبی ( نیز شبیه همین است. او بین تجارب تکان دهندۀ فرانکل در جریان هولوکاست،490؛ ص2006انتقاد پایتل )     

ی ر تکنیك هاده زاد کز فرانکل بر بعد اندیشروانی و مفروضه اش از یك معنای عینی ارتباط ایجاد می کند. طبق اظهارات پایتل تمر

ای به نا چیزی برکه مع درمانیِ قصد تناقضی و اندیشه زدایی وی انعکاس یافته است. هر دو تکنیك مذکور وابسته به این مفروضه هستند

رانکل فجود اینکه ف شوند. با ورارونده کشف -انجام رساندن در زندگی درونی یا هیجانات ندارند؛ بلکه باید در جهان به یك شیوۀ ازخود

صلی وسواس ا( نشان می دهد که به کمك این تکنیك ها علل 494، ص 2006اثربخشی این تکنیك ها را اثبات کرده است، پایتل )

 عملی مرتفع نمی گردد. -فکری

روشن است؛ زیرا معنا باید  -هیجان هایعنی  -رابطۀ بین برداشت فرانکل از معنا به عنوان چیزی عینی و غفلت از زندگی درونیِ فرد      

فیزیکی. جنبۀ مهمتر انسان شناسی فرانکل برای کارِ درمانی تمرکز  -بیرون از ما )جهان( کشف شود نه در خودمان؛ به ویژه در بعد روانی

می. احساسات غیر ارادی ما او بر ارزش و معنا در جهان است و نه بر احساسات غیر ارادی مراجع نظیر غمگینی، عصبانیت، دلخوری، شادکا

                   
1 neurotic existence 
2 transcendent unconscious 

 تشر شده است. )م(.)چاپ دوم( از سوی شرکت نشر و پخش ویس من 1368این کتاب توسط فرخ سیف بهزاد به فارسی برگردانده شده و در سال  3
4 psycho- somatic 
5 noö- somatic 
6 unconscious religiousness 
7 Weisskopf-Joelson 
8 paradoxical intention 
9 unalterable neurotic symptoms 
1 0 spiritual nature 
1 1 technique-orientated nature 

12 St. Luke  و  "انجیل لوقا"یا  "انجیل لوک"حواریون عیسی مسیح بوده است که یکی از انجیل های چهارگانه را به نام  میالدی(. وی یکی از 70یا لوقای مقدس )حدود

 .( )م(.6اکتبر به نام او است. )فرهنگ معین؛ ج  18نوشته است. نشانۀ لوک گاو نر بوده و عید  "اعمال حواریون"کتاب دیگری را به نام 
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ند. را آشفته کرده و مانع از تمرکز بر روی معنا می شوند. آن ها ما را از آزاد بودن در جهان و عمل کردن در یك شیوۀ مسئوالنه باز می دار

 عنا آزاد شوند.فیزیکی جداکنند تا درمقابل م -این است که خودشان را از بعد روانی 1مسألۀ مهم برای انسان ها به عنوان افراد

مورد انتقاد واقع شده و می تواند به  -یکی از پیروان فرانکل –( 1994) 3شدیداً از سوی النگله 2بی توجهی به زندگی درونی انسان     

ایز ( دربارۀ اهمیت تم1994در نظر گرفته شود. النگله ) 1991عنوان یکی از دالیل اصلی جدایی معنادرمانی و مکتب وجودی وین در سال 

قایل شدن بین معنای وجودی و هستی شناسی عینی بحث می کند. درحالیکه معنای      هستی شناسی از یك اصل توحیدگرای 

استنتاج می شود، معنای وجود به طور عینی معین نبوده؛ بلکه توسط فرد به یك شیوۀ شخصی ایجاد می شود. انسان باید آنچه را  4متعالی

 ایفا نماید. 5کند و یك نقش فعال در فرایند معناآفرینیکه برایش ارزشمند است حس 

 النگله چالش های اتخاذ یك مفهوم معنای عینی برای کاربست درمانی را این گونه عنوان می کند:

 -و اخالقی 7، برداشت فرانکل از معنا می تواند یك منش قیم مآبانه6به خاطر یکپارچگی معنا و تمامیت     

واقعیت انسان و تجارب دردناک می تواند به خاطر ادعای تمامیت به عقب انداخته کسب کند.  8استینافی

شود. این برداشت از معنا می تواند به مطالبۀ افراطی هیجانی منجر شود؛ زیرا برای پردازش ذهنی فضای 

لذا  چون معنادرمانی دربارۀ اینکه ارزش ها چگونه تجربه و لمس می شوند نیست؛ 9کافی نمی ماند. ]...[

 می باشد. 10تلقی اش از معنا برای افرادی که کمتر مذهبی هستند به صورت کمتر هیجانی و شناختی

برای درمانگران  "11تجربۀ خود"بنابراین معنادرمانی دربارۀ تجربۀ هیجانی و ذهنی نیست. برای فرانکل      

شت سازی برای چگونگی تجربۀ آینده نگر مخالف معنادرمانی است. کار با زندگینامۀ فرد که اهمیت سرنو

مدار دربارۀ معنا فهمیده می شود  -جهان از سوی فرد دارد به عنوان مانعی برای تمرکز آینده

 (.19، ص1994)النگله؛

 خالصۀ انتقادی 

ن از نگاه فلسفی مفروضه های هستی شناختی مستحکم فرانکل به مشکالت مختلفی منجر شده است.یکی از آشکارترین آن ها ای     

است که مفروضه های فرانکل به خوبی در درون نظریه اش توضیح داده نشده است. یکی از آن موارد این است که درحالیکه پیش انگاره 

پرده بردارد؛ لذا مفهومش از انسان در  12های فرانکل ذات باورانه است؛ اما سعی می کند در تمام آثارش از یك هستی شناسی رابطه ای

 سجم نیست.تمام نظریه اش من

یك روش برای اصالح این انسجام بررسی بیشتر این ایده است که انسان فقط در ارتباط با خدا است که وجود دارد؛ اما وی از عهدۀ      

بر نمی آید. بر عکس او تمایل دارد فرضیات متافیزیکی خودش را به منظور گسترش یا بحث جدی  13افشای کامل این ساختار زمینه ای

آنها تغییر دهد. این امر به درک ناقص از مفاهیم اصلی فرانکل منجر می شود که اولین و برجسته ترین آنها معنا و آزادی است. در مورد 

تأکیدش بر روی آزادی، معنا و مسئولیت یك نکتۀ انحرافی است. به دلیل داشتن سطح باالی جبرگرایی، فرانکل از دیدگاه وجودنگرانه 

می کند؛ بلکه تأکیدش بر آزادی، مسئولیت و معنا در یك جنبۀ کامالً متفاوت پس از یك بازسازی مفروضه های دربارۀآزادی طرفداری ن

                   
1 persons 
2 person’s inner life 
3 Längle 
4 transcendental unitarian principle 
5  process of creating meaning 
6 absoluteness 
7 mandatory 
8 moral-appellative 

 از خود متن اصلی است. )م(. 9
1 0 cognitive 
1 1self-experience 
1 2 relational ontology 
1 3 grounding framework 
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زیربنایی اش آشکار می شود: آزادی شکل دیگری از جبر می شود، معنا رفته رفته خاصیت شخصی خودش را از دست می دهد و 

را در نظر بگیریم که فرانکل همواره با نظریه های جبرگرایانه مخالفت ورزیده مسئولیت وظیفه ای برای تحقق ارزش می شود. اگر ما این 

 است به نظر می رسد جبرگرایی سطح باالتر وی تا اندازه ای سؤال برانگیز باشد.

ی ماجه لسفی مو، با مشکالت جدی ففیزیکی دارد -چون فرانکل یك تمایل شدید به جداسازی هستی شناسی اندیشه ای از بعد روانی     

ز یك دوگانگی مادیِ خشك حمایت می ابدن فرانکل  -توجه به مسألۀ ذهن ذهن است. با -شود که نخستین و مهمترین آنها مسألۀ بدن

نین برای ا )همچهکند. وقتی که ذهن و بدن به طور جدی جدا از هم هستند تا اینجا هیچ راه حل رضایت بخشی برای درک تعامل آن 

بدن ارائه  -نمیق ذهح است( وجود نداشته است. در فلسفه یك دلیل محکم به منظور صرف نظر کردن از دوگانگی عفرانکل روان نیز مطر

جه ولی به هیچ هند؛ ودارد که انسان ها یك یکپارچگی بین بدن، روان و روح را شکل می دمی شود. هر چند که فرانکل همیشه اظهار می

رانکل می کند. ف یز صدقبه لحاظ فلسفی توضیح داده شود. این امر برای برداشتش از آزادی ن واضح نیست که چگونه این ترکیب می تواند

 ند.القی می کنتمدیگر هدو نوع از علیت را به عنوان اصل بدیهی در نظر می گیرد، بدون اینکه توضیح دهد آن ها چگونه در جزئیات با 

را با مفاهیم  فاهیم آنهاده و ماو به فالسفۀ متعددی در یك شیوۀ التقاطی اشاره کر از نظرگاه فلسفی نظریۀ فرانکل زیاد عقالنی نیست.     

درمانی  ر روانکند. با وجود این تمرکزش بر روی معنا یك نقش مبهمی دخودش بدون پرداختن کافی به مسألۀ یکپارچگی ترکیب می

ستی شناسی هون یك ز یك طرف در یك نظریۀ فلسفیِ عمیق بدایفاء می کند. این سؤال باقی می ماندکه چگونه این مفهوم می تواند ا

 بنیادی ریشه داشته باشد و از طرف دیگر کامالً ساختارگرا باشد.

ی کند مرانکل سعی د که فبه لحاظ درمانی مفروضه های متافیزیکی فرانکل بر روی کاربست روان درمانگرانه تأثیر داشته است. هرچن     

ه این تمایز کان می دهد وری نشدا کند؛ اما فرض یك رابطۀ ناهشیار با خدا و ارتباط آن با برخی از انواع روان رنجدین را از معنادرمانی ج

ربۀ جانات و تجمیت هینمی تواند در تمام موارد صادق باشد. به خاطر جدایی بین بعد اندیشه ای و فیزیکی، فرانکل مجبور می شود اه

تن داشو ن "فرا روی -از خود"و  "سلشیگ-از خود"ر بین مفروضۀ فرانکل از یك معنای عینی، مفاهیم ذهنی را رد نماید. یك رابطۀ آشکا

ی ن درست براك تبییتمرکز بر روی زندگی درونی شخص وجود دارد. رابطۀ بین نظریۀ متافیزیکی فرانکل و کاربرد معنادرمانگرانه، ی

راهم شده است ف ارگرفتهکنگرکه نگران تمایالت مستبدانۀ معنادرمانی هستند به انتقادی که از سوی برخی درمانگران انسانگرا و وجودی 

 کند.می
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 هیپوکامپ تحولو رویدادی حافظه  ، تنظیم هیجانات ، يافسردگي زودهنگام کودک -۴-۷

 جمه: کسری شریفیگردآوری و تر

 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 
ن مشکالت در عی دهند که اینمی رویدادی نشان در حافظه را هایینارسایی ها و کژکاری اغلب افسردگی به مبتال نوجوانان و کودکان

صل  یك ااین نتایج ح احیه هیپوکامپ همراه است.و اندازه بافت ن هیجانات تنظیم حال با متغیرهایی همچون تنیدگی، مشکالت زندگی،

شته تحریر در آمده به ر (1 شماره ،128 دوره)انجمن روان شناسی آمریکا   روانیشناسی آسیب مجله در باشد که به تازگیمطالعه می

ذکر است که  الزم بهگیری کردند، اندازه( ساله 19 تا 13 سنین) نوجوان و کودک 164 در را شناختی عملکرد پژوهشگران است.

های فتهودند. بر طبق یابنشان داده  نگرآینده طولی دبستانی در یك مطالعهپیش دوران را در افسردگی عالئم بار اولین برای هاآزمودنی

 شناخت هایحوزه سایر رد کژکاری اما هستند رویدادی در حافظه نقصان دارای یا در گذشته، فعلی افسردگی با عالئم جوانان این مقاله

تنیدگی  هیجان، نظیمت در اختالل افسردگی، شدت با رویدادی در حافظه دهند. نقصرا نشان نمی اجرایی عملکرد یا کاری حافظه مانند

 حافظۀ یا دادىروی شود. در توضیح حافظۀمی بینیپیش زمان طی در هیپوکامپ کندتر شدن تحول و رشد و مشکالت خانوادگی زندگی،

 و دیده آنچه از نىذه فیلم نوعى است، خودمان شخصى تجارب از ما خاطرات توان گفت که این نوع از حافظه شاملژه میوی رویدادهاى

 خاصى مکان و زمان به و اندادهد رخ ما زندگى در که است اتفاقاتى شامل رویدادى حافظۀ دیگر، سخن به(. 1991 اسالوین،) 'ایمشنیده یا

 روز آخرین در یا کردیم مالقات را اىتازه کسان چه گذشته شب میهمانى در که آوریممى یاد به وقتى ه،نمون براى. هستند وابسته

 در که بپرسد ما از کسى اگر. آوریممى یاد به را ویژه رویدادهاى خاطرات دیدیم، را اىتازه هاىمنظره چه رفتیم کوه به که اىجمعه

 خود پیش در کوهستان در را طیلتع روز آن هاىصحنه عموماً ما دیدیم، را اىتازه هاىهمنظر چه رفتیم کوه به که اىجمعه آخرین

. کنندمى ایفاء مهمى نقش رویدادى فظۀحا در ذهنى تصاویر بنابراین،. ایمدیده را چیزهائى چه که آوریممى یاد به و کنیممى مجسم

های اخیر یافته .بازیابیم حافظه بخش این از را اطالعات تا کنندمى کمك ما هب مکان و زمان به مربوط هاىنشانه یا هاسرنخ چنینهم

میت کنند لذا با توجه به اهافسردگی معرفی می به مبتال جوانان برای زودهنگام مداخله جدید برای هدفی عنوان به را رویدادی حافظۀ

زه الینی در حواسان بدر حیطه کودک و نوجوان بهتر است روانشن های مهم در مداخالت بالینیحافظه رویدادی به عنوان یکی از مؤلفه

 هایی را در مداخالت بالینی خود در نظر بگیرند.کودک و نوجوان چنین یافته
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اخبار  برای انعکاس را ، آمادگي خودگان زیرآموختایران، ضمن تبریک به دانش شناسيروانانجمن  یبرنامهاندرکاران خدست

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

 هران مرکزیتدانشگاه از  روان شناسي تربیتيآموخته دکتری  دانش حجت مهدوی راد دکترنامه پایان چکیده -٨-1

  خبر 

اهداف  تبیین عملکرد تحصیلي بر اساس انگیزش تحصیلي،"عنوان  خود تحت تخصصی دکتری نامهپایان حجت مهدوی راددکتر 

 .رساند اتمام به 1398تیر در را  " پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلي با میانجیگری درگیری تحصیلي

  .است شده هدایت)اساتید مشاور(  شیرین کوشکیدکتر و اهنما( ر استاد) ولی اهلل فرزاددکتر  توسط ایشان نامهانپای

 :چکیده

 یانجیگریماهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با  ،تبیین مدل عملکرد تحصیلی براساس انگیزش تحصیلی پژوهش حاضر،هدف 

ه روش بهای همبستگی طرح پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پژوهش است. دوم دبیرستان درگیری تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره

های شهر تهران در ر دبیرستانمشغول به تحصیل د های دهم و یازدهمپسر پایهآموزان نفر از دانش 470. تعداد بودمعادالت ساختاری 

 ،(1998اهداف پیشرفت میگلی و همکاران )های پرسشنامهو به ای انتخاب گیری چندمرحلهبصورت نمونه 1397-98 سال تحصیلی

( ومقیاس 1992اران) (، مقیاس انگیزش تحصیلی والراند و همک1994پرشسنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دیگروت )

اعتماد  برای قابلیت یل عاملی وبه منظور تعیین روایی ابزارهای پژوهش از روش تحل .پاسخ دادند( 2001تحصیلی خودکارآمدی موریس )

د شاخص عملکر ه عنواندر این پژوهش نمرات استاندارد سه درس ریاضی، هندسه و فیزیك ب ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

ه تاری استفادخیابی معادالت ساها از روش همبستگی پیرسون و مدلبرای تجزیه و تحلیل داده آموزان مد نظر قرار گرفت.تحصیلی دانش

حصیلی تعملکرد  با ش تحصیلیانگیزبین  اثرهای متغیرهای پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بودند، مدلتمام نتایج نشان داد  شد.

 حصیلی درتعملکرد  با ،. اثر خود کارآمدی تحصیلیباشدمعنادار نمیبین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی اثر ، باشدمعناداری نمی

گری میانجیا بانگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی  اثردر مدل مفروض با میانجیگری درگیری تحصیلی،  .بودمعنادار  0.05سطح 

اهداف پیشرفت ، استادار غیر معن (0.190)و اثر غیر مستقیم  (0.228-( و اثر مستقیم )0.098-دارای اثر کامل ) ،درگیری تحصیلی

 (0.420) ستقیمو اثر غیر م (0.542اثر مستقیم ) و (0.121کامل ) یری تحصیلی دارای اثرگری درگمیانجیبا با عملکرد تحصیلی 

اثر مستقیم  و( 0.347) گری درگیری تحصیلی دارای اثر کاملبا عملکرد تحصیلی با میانجی تحصیلیخود کارآمدی  اثر .بودغیر معنادار 

متغیر خودکارآمدی ن داد، در نهایت، نتایج حاصل از این پژوهش، نشا .بودغیرمعنادار  (0.16)اثر غیر مستقیم ، معنادار اما  (0.330)

و از این متغیر ین کند واریانس عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تبی درصد از، 35دارد و می تواند اثر معناداری بر عملکرد تحصیلی 

 د.نربببرای تقویت عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهره  ند معلمان و والدین،توانمی

 عملکرد تحصیلی، انگیرش تحصیلی، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی: واژگان کلیدی

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 

 

 

 نامه دکتریچکیده پایان -٨
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  دومین همایش ملي روانشناسي و سالمت -1-9
 

ه شیراز با هدف ارتقاء ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگابه اطالع می رساند دانشکده

سالمت اجتماعی و پیشگیری آسیب های اجتماعی قصد برگزاری دومین همایش روان شناسی 

 .دارد 1399آبان ماه سال  21و  20و سالمت با محوریت سبك زندگی در تاریخ های 

 محورهای کنفرانس:

 سبك زندگی و دین و معنویت و فرهنگ 

 سبك زندگی و مبانی اخالق 

 سالمت جسمانی سبك زندگی و 

 سبك زندگی و سالمت روان 

 سبك زندگی و فضای مجازی 

 سبك زندگی و ورزش 

 سبك زندگی و سواد اطالعاتی 

 سبك زندگی و ذهن آگاهی 

 سبك زندگی و شهروندی 

 های اجتماعیسبك زندگی و آسیب 

 سبك زندگی و آموزش و پرورش 

 سبك زندگی و فلسفه و شناخت 

 یژهسبك زندگی و افراد با نیازهای و 

 های تحولیسبك زندگی و دوره 

 سبك زندگی و رسانه 
 

 health-health.shirazu.ac.ir/psychology-http://psychology: همایش سایت وب
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Psychology in the 21st century: Open minds, 
Society and World 

JULY 18-23, 2021 
Prague/ Czech Republic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important  Dates:  

ates:  

- January 18th, 2021Deadline for Abstract Submission 

- March 20th, 2021Deadline for registration for all presenters  

- 18th, 2021ICP 2020+ Opening Ceremony 

- July 23rd, 2021ICP 2020+ Closing Ceremony 

 

International Congress of Psychology (ICP) is organised every four years. After a long history, the 

first ICP Congress was held in Paris in 1889, the ICP has become one of the largest international 

psychological event. 

The main organiser of the 32nd ICP is the Czech and Moravian Psychological Society (ČMPS), 

strongly supported by the Union of Psychological Associations of the Czech Republic (UPA ČR) and 

under the auspices of the International Union of Psychological Science (IUPsyS). 

The 32nd ICP will take place in the wondeful city of Prague, the heart of Europe and the capital of the 

Czech Republic. 

The capital Prague is the most attractive tourist and meeting destination in the Czech Republic. The 

City of a Hundred Spires on the Vltava River is known to people from all over the world and ranks 

among the most beautiful cities in the world. The Old Town Hall with the famous Prague 

Astronomical Clock, the winding lanes of the Jewish Quarter, which you know from the novels of 

Franz Kafka, steeped in the legend of the Golem; the Gothic Charles Bridge and Church of St. 

Nicholas in the Lesser Town, the Palace Gardens set away from the bustle of the city, Petřín with a 

lookout tower reminiscent of a small Eiffel Tower and Prague Castle … 
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 هاها، بهبود زندگیتغییر داستان ؛پرداختن به روایت در درمان هیجان مدار -1-11

 

 الهام اروجنی مترجم:

 با مقدمه لزلی گرینبرگ بر ترجمه فارسی

 1399تهران، ارجمند،  مشخصات نشر:

 صفحه 236مشخصات ظاهری:

 
گیرند و مهم جای می هایداستانهم تمام هیجانات معنادار در دل  درمانیرواندگی در همانند زن

چرخند. ولی علیرغم تعامل بین فرایندهای های مهم هیجانی میهای معنادار حول تمتمام داستان

مدار تحت عنوان رویکردهای جداگانه گسترش های آگاه به روایت و هیجانهیجان و روایت، درمان

پردازند و مدل اند. در این کتاب لین انگس و لزلی گرینبرگ به بررسی این خالء میهیافت

شوند. طبق دیدگاه مدار با هم ادغام میدهند که در آن پرداختن به فرایندهای روایت و هیجان در درمان هیجانایی ارائه میپیشگامانه

های ناهماهنگ زندگی به نفع ق مستلزم بیان، تغییر و ساختارشکنی روایتهای موفدرمانیآگاه به روایت انگس و گرینبرگ، تمام روان

 شود بنابراین فراخوانی و بیانمیافزایش تغییرات بیشتر در زندگی است. چون تعامل هیجان و روایت باعث معناسازی و ادراک خویشتن 

دهد چگونه این مدل درمانی یق در این کتاب نشان میهیجانات در تغییر زندگی نقش بسیار مهمی دارد. بررسی مطالعات موردی عم

 کار رود.تواند در درمان افسردگی و تروماهای عاطفی بهمی

 

 گرایانشناسي کمالآسیب -2-11

 مریم جهانبخش تألیف:

 1399تهران: نیوند،  مشخصات نشر:

 صفحه 122 مشخصات ظاهری:

 معرفي کتاب:

شناسان آن را کند؛ اما روانیك ویژگی پسندیده جلوه می گرایی اغلب در ذهن مردم به عنوانکمال

های روانی رابطه دارد.این کتاب اند که دقیقاً با آسیبآزردگی نیز مطرح کردهی نوعی روانبه منزله

گرایی ناسالم های ناشی از کمالو آسیب« کمال»به منظور آشنا کردن تمام اقشار جامعه با مفهوم 

کاری نگاشته شده است. در این اثر، مرزهای سالم و افسردگی، و اهمال همچون وسواس، اضطراب،

گرایی، گرایی را برای خوانندگان مشخص کرده و به چشم اندازهای نظری، ابعاد کمالناسالم کمال

ی ها، و خاستگاه رشدی مسئله به صورتی جامع و کارآمد پرداخته است.خوانندگان با مطالعهآسیب

کوشند در گفتار، پندار، و رفتار خود یابند و میگرایی دست می ی فشارهای ناشی از کمالاهی منظم و منسجم درباره این کتاب به دیدگ

ها، به سبب فراهم کردن چهارچوب نظری برای زا را شناسایی کنند. این اثر عالوه بر مفید بودن برای خانوادهو دیگران، موارد آسیب

ی ریزان تحصیلی و تربیتی سودمند است و زمینهکز آموزشی ـ تربیتی کودکان، صدا و سیما، و برنامهآموزش و پرورش، مربیان و مرا

 کند.مطالعاتی مناسبی را برای عالقمندان فراهم می

 های جدیدتابکمعرفي -11
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  ای و منتخب شدن آن در جشنواره ملي پروفسور حسابياخالق حرفه -۳-11
 

  دکتر ناصر صبحی قراملکی مؤلف:

  کاربردی علمی جامع دانشگاه ،دانشگاهی نشر مرکز :ناشران

   معرفي کتاب:

های مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی و وس مهارتای از کتب درکتاب اخالق حرفه 

دکتر ناصر صبحی قراملکی دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی و  تألیفمرکز نشر دانشگاهی، 

این کتاب، طبق سرفصل های  بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منتشر شد.

برای  ای در دروس مشترکحرفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان منبع درس اخالق

شده است. کتاب حاضر، ابتدا در  تألیفهای تحصیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی کلیه رشته

رونمایی شد. چاپ نخست این کتاب در  1398المللی کتاب تهران در اردیبهشت نمایشگاه بین

 منتشر شده است. 1398های دوم و سوم در زمستان آذرماه و چاپ

 انشگاه علومدورزشی  گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز نشر دانشگاهی و دانشکده تربیت بدنی و علومبه      

 اب شد.به عنوان کتاب برتر جشنواره انتخ 1399طباطبائی، این کتاب در سومین جشنواره ملی پروفسور حسابی در بهار 

 های کتاب و شیپژوه هایهدف نزدیك کردن پایان نامه های دانشگاهی، مقاالت علمی، طرحجشنواره جایزه ویژه پروفسور حسابی با      

 و آموزشی لمی،ع جامعه دستاوردهای انعکاس همچنین ایران پیشرفت اندازچشم سند مسیر در حرکت و کشور واقعی نیازهای به علمی

 مینسو در امسال .شودیم برگزار ایران، های دانشگاه در شده انجام هایدآوری و انتشار برترین پایان نامهگر نهایت در و کشور صنعتی

 آقای کتاب مولف شنواره،ج ویژه تندیس و گواهینامه اهدا ضمن برتر، کتاب عنوان به ای حرفه اخالق کتاب انتخاب با جشنواره، این دوره

 ژوهشگر برتر در این جشنواره معرفی شد.پ عنوان به قراملکی صبحی ناصر دکتر

 کنیم  و برایرض میلف کتاب و جامعه روانشناسی و مشاوره کشور تبریك عؤضمن ابراز خرسندی، این انتخاب شایسته را برای م     

 کلیه روانشناسان  و مشاوران کشور در عرصه های مختلف علمی آرزوی توفیق روز افزون داریم.
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 ه، رویکردی یکپارچدرمان هیجان مدار ترومای پیچیده -۴-11

 

 الهام اروجنی  مترجم:

 با مقدمه دکتر ساندرا پایویو بر ترجمه فارسی

  1399 تهران: ارجمند، مشخصات نشر:

 

   معرفي کتاب:

ایی پیچیده در همه جای دنیا درمانی با تاریخچۀ آزار کودکی و تروماهای رابطهدرمانجویان روان

های عاطفی افراد قادر به حل زخموجود دارند و میزان ترک درمان در آنها زیاد است. این 

هایی که مسائل مرتبط با های مبتنی بر مواجهه مشکالتی دارند، درماننیستند و اغلب با درمان

دهند. درمان موفق، مستلزم کمك به درمانجویان است تا برای تغییر دلبستگی را مدنظر قرار نمی

یابند و آنها را کاوش کنند. درمان و اصالح هیجانات ناسازگار، به احساسات دردناک دسترسی 

هایی در مدار تروما، تنها درمان مبتنی بر مدل تأئیدشدۀ تجربی است که به شناسایی گامهیجان

سال تحقیقات مبتنی بر مداخالت بالینی، مشاهدات و  15پردازد. نویسندگان این کتاب نتیجۀ فرایند حل مشکالت ارتباطی گذشته می

دهند و به شرحی از تجربیات گستردۀ بالینی خود از چگونگی این درمان در را پیش روی خوانندگان قرار میتحلیل جلسات درمانی 

دهد و های مرتبط با تروما را شرح میپردازند. این کتاب شامل دو بخش است که بخش اول مدل درمانی و نظریهبهبودی درمانجویان می

پردازد که هر کدام در یك مدل بازگشتی دوباره مورد بررسی قرار ار فاز درمانی میبخش دوم کتاب به شرح پیشرفت درمانجو طی چه

پردازند و برای انواع هیجان و مشکالت پردازش گیرند. نویسندگان کتاب در طول متن به مقایسۀ این رویکرد با سایر رویکردها میمی

 کنند.هیجانی، موارد بالینی ارائه می
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 
 

 

   

 

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

  بانگرانی بر واکنش فیزیولوژیك و عاطفی به محرک هیجانی در افراد  ریتأث 

 اختالل اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

 ب، در کاهش افکار مزاحم، اجتنا یشناخت یدرمانزمیپنوتیه یاثربخش

 و شدت درد در زنان مبتال به سرطان پستان یختگیبرانگشیب

 با  یجانیهوش ه یهامردان متأهل بر اساس مؤلفه یگرابعاد مراقبت ینیبشیپ

 نفسعزت یگریانجیم

 یشغل یو فرسودگ یخواب با سالمت روان تیفیک یرابطه 

 وجین و تأثیر القاء همدلی شناختی و عاطفی بر رفتارهای آشکار تعارض در ز

 ها از نتیجه تعارضادراک آن

 یسازگار نییفرزند در تب -و تعامالت والد  نیوالد یشناختروان یستینقش بهز 

 آموزان نوجواندانش یاجتماع

 ییدر روابط زناشو یبستگبر اساس رفتار دل ییزناشو انتینگرش به خ ینیبشیپ، 

 های منتشرشدهمجله-12
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 در زنان متأهل یبستگدل یهاو سبك ییروابط زناشو تیفیک

 ییو تعهد زناشو ییانتظارات زناشو ،یشناختروان نیادیبن یازهاین نیب یعملکرد خانواده در رابطه یانقش واسطه 

 

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 
 
 

 

 تسلیت درگذشت جناب آقای دکتر باقر ثنایي ذاکر -1-1۳



شناسی و وانرنظام  رجمند دانشگاه خوارزمی و عضو محترم شورای مرکزی سازماندرگذشت جناب آقای دکتر باقر ثنایی ذاکر، استاد ا

 شناسی ایران، درگذشت این استاد فقید را که خدماتشناسی و مشاوره کشور شد. انجمن روانمشاوره موجب تاثر و تالم جامعۀ روان

 .گویدشناسان و مشاوران ارجمند تسلیت میور به ویژه رواناند، به جامعه علمی کشانی داشتهای به ویژه در حوزۀ خانواده درمارزنده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاها و تسلیتتبریک -1۳
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های انجمن برداشته و ما را در پیشبرد ی فعالیتتوانند گامی مؤثر در ادامهاعضای انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می

 واهد گرفت. خثبت نام به صورت الکترونیکی انجام  1395اهدافمان یاری دهند که برای سهولت در امر عضویت از ابتدای سال 

http://www.iranpa.org/RegUser 

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

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

  .jpg کیلو بایت، فرمت عکس 100، اندازه عکس کمتر از 3*4عکس پرسنلی  -1

 کیلو بایت( 100تصویر کارت ملی یا تصویر صفحه اول شناسنامه )اندازه کمتر از  -2

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

  کیلو بایت( 100کمتر از  )اندازه

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

 های خارج از کشورتصویر مدرک ارزشیابی شده از وزارت علوم برای دانش آموختگان دانشگاه -5

 

  :مبلغ حقِ عضویت و تمدیدِ عضویت 

 ریال 350.000 شناسی و یا مشاوره(کترای روانعضویت پیوسته )د -1

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

 ریال 140.000 شناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد(عضویت وابسته ) کارشناسی روان -3

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

 ؤسساتی: با نظر هیئت مدیره انجمنعضو م -5

  

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

ر امتیازات عضویت در انجمن، شامل تخفیف ، عالوه بر سای1386ی انجمن، از ابتدای سال مدیرهی هیأتشایان ذکر است: مطابق مصوبه

باشد که حق عضویت خود را ی اعضایی میبرای همه« شناسی معاصرروان»ی های آموزشی، حق عضویت شامل اشتراک مجلهاهدر کارگ

صورت ن شناسی بهالمللی روای بینجله، م«شناسی معاصرروان»ی چنین اعضای پیوسته مجلهاند. همپرداخت و یا تمدید عضویت نموده

به مجله  گرفت، اهداعضای انجمن با رمز عبوری که در اختیار آنها قرار خوتمامي ین پس از ا. الکترونیکی دریافت خواهند نمود

شناسی انانجمن رو «پژوهشهای روانشناختي»و « شناسيالمللي روانبین»و اعضای پیوسته به مجالت  «شناسي معاصرروان»

 صورت الکترونیکی، دسترسی خواهند داشت.ایران به

 یادآوری 

 نند. کع اقدام ساله است و الزم است اعضاء نسبت به تمدید عضویت خود به موقدر انجمن روان شناسی  ایران یك عضویت -1

اطالعات  ه اصالحاعضای محترم اگر تغییری در آدرس اعم از پالک، تلفن و یا ایمیل دارند خواهشمند است سریعاً نسبت ب -2

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

 اعضای مقیم خارج از کشور -3

 شناسي ایرانشرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان -1۴
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ام ت انجمن اقدریق سایطتوانند از شناسی ایران میدانشجویان و استادان ایرانی مقیم خارج از کشور نیز برای عضویت در انجمن روان

 فرمایند.  

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

 در تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کنیم

ی را در بتاً خوبشناسی  ایران، جایگاه نسهای الکترونیکی و بازخوردهای حضوری گویای این است که خبرنامه انجمن روانپیام

ن شناسان روانشناختی میاای مؤثر در تبادل اخبار رویدادهای روانشناختی پیدا کرده است و به وسیلهرسانی رویدادهای رواناطالع

ز توانید با اظهارنظر در خصوص محتوای خبرنامه، اقدر و دانشجوی عزیز میاست. شما همکار گرامی، استاد گران کشورمان تبدیل شده

ذاشتن گتراک ر به اشها را در اختیار دارید دشناسانی که ایمیل آنطریق ارسال مطالب و خبر به خبرنامه، و با ارسال خبرنامه به روان

د. شه درج خواهد کننده در خبرنامرسالابدیهی است، مطالب با ذکر نام فرد  شناسان کشورمان سهیم شوید.ها میان رواناخبار و دیدگاه

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 بازگشت به صفحه اول  

 

 شناسي ایرانهمکار ارجمند، عضو محترم انجمن روان

رچه نمایید. اگای خود در انتشار خبرنامه انجمن مشارکت ميلي است که با احساس مسئولیت علمي و حرفهی مسرت و خوشحامایه

الیي ها را در صندوق پست الکترونیکي خود دارید ممکن است زمان و انرژی بای حاضر به فهرست دوستانتان که ایمیل آنارسال خبرنامه

 مئن باشیدشناسي کوچک ارزیابي نمایید، اما مطی علمي رشته روانمتان را در توسعهاز شما صرف نکند، و هرچند شما تأثیر این گا

 شناسي ایران یعنيها راهي بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن روانهمین مجموعه تالش

شي ي و پژوهی کمي و کیفي نیروهای تخصصي؛ و بهبود بخشیدن به امور آموزششناسي؛ توسعهگسترش، پیشبرد و ارتقاء علم روان

 خواهد بود.شناسي ی روانحوزه
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