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 یکي داستاني است پر آب چَشم

ای هخش عمد( ب1374)شناسی ایران مناسبت نباشد که کمی به مرور خاطرات بپردازیم. در دوره اول تجدید حيات انجمن روانشاید بی

ن همی که در آمالب بسيار هایی برای اداره امور انجمن شد و از جمله مطها و تعيين روشنامهسازی آئيناز زمان صرف تنظيم و آماده

ویس نن دوره پيشد. در ایشگيری این مهم عمالً به دوره دوم موکول شناسی بود. اما پیدوره مطرح گردید فکر تشکيل سازمان نظام روان

 مجلس شورای رسال بهاشناسی و مشاوره پس از شورهای بسيار در جلسات متعدد، در انجمن تصویب شد و برای سازمان نظام روان قانون

ی در دکتر براهن نجمن، وای که آقایان دکتر شاملو رئيس وقت انجمن، دکتر زمانی نایب رئيس وقت ااسالمی آماده گردید. در چند جلسه

 د و از آنانمطرح ش شناسی ایراننویس طرح نظام روانو نفر از نمایندگان محترم داشتند فکر نظام و پيشمجلس شورای اسالمی با د

ن زمان هم ه در آکراهنمایی در مورد چگونگی اقدام گرفته شد. الزم به ذکر و تشکر است که این ارتباط توسط آقای دکتر مداحی 

ررسی طرح بنجمن و اانجمن بودند برقرار شد، عالوه بر اینکه ایشان در جلسات نماینده مجلس و هم در دوره دوم عضو هيأت مدیره 

وان، دا صرفاً عنه در ابتکشناسی برداشته شد. الزم به ذکر است ترتيب قدم اول در راه تشکيل سازمان نظام روانمشارکت داشتند. بدین

شناسی جزو یگر رواندهای ه مشاوره هم مانند بسياری از رشتهبود با این تفکر ک« شناسی جمهوری اسالمی ایرانسازمان نظام روان»

لس وره بعدی مجو به د شناسی است و نفاق و انفکاک معنایی ندارد. بعدها که تصویب نهایی این طرح به درازا کشيدپيکره اصلی روان

وارزمی خقبلی و  دانشگاه تربيت معلمجو در مجلس که در آن زمان دانشجوی دوره دکتری مشاوره محول شد حضور خانم دکتر حقيقت

رح اضافه طعنوان ه بهمشاور فعلی بودند کار بازبينی این طرح به آن دانشگاه منتقل شد و تغييراتی در آن داده شد، از جمله اینکه کلمه

این  يين شد و ازفکيك تعته شناسان و مشاوران بشناسی و مشاوره بوجود آمد، تعداد اعضاء انتخابی از ميان روانشد و شکافی بين روان

ر جلسات دمکاران هرغم خواهش بعضی از قبيل. آقای دکتر شاملو به شدت با این نفاق و دوگانگی مخالف بودند به همين دليل علی

ماه همان سال منتصویب شد و انتخابات شورای مرکزی در به 1382دانشگاه خوارزمی شرکت نکردند. به هرحال قانون نظام در سال 

انستند که دمان میزشناسی ایران در آن آید این است که اگر اعضاء هيأت مدیره انجمن رواننجام شد. اما سؤالی که به ذهن میا

يشبرد آن ی برای پگرکردند و اینهمه البیگذاشتند و اینهمه وقت و همت صرف میسرنوشت نظام چه خواهد شد آیا باز قدم پيش می

نهمه الفی بود ایاگر اخت شناسان شد که الاقل تا آن زماناز زمان تشکيل، منبع و منشاء اختالف بين روان دادند؟ نظامی کهانجام می

ری اسالمی ایران را باهم شناسی و مشاوره جمهوقانون تشکيل سازمان نظام روان 14ماده  1بار بند گسترده و آشکارا نبود. بيایيد یك

 مرور کنيم: 

 هيأت بازرسان: -14ماده 

وند. شتخاب میگردد که همزمان با انتخابات شورای مرکزی انيأت بازرسان از سه نقر منتخب اعضای سازمان تشکيل میه -1

 .نون استوظیفه این هیأت نظارت بر عملکرد سازمان و ارائه گزارش ساالنه به مجمع عمومي بر اساس مفاد این قا

 سخن نخست  -1
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گيری بازرسان و رأی بار هم مجمع عمومی را طبق اصول با گزارش دقيقی یكساله خود حت 17شود که نظام در تاریخ حدود گفته می  

ه ر ذهن پروردن آن دگذارااعضاء مجمع تشکيل نداده است. آیا این مغایر با نص صریح قانون نيست؟ آیا این آن چيزی است که بنيان

 بودند؟ 

آن  مکاران دیگرهر برخی ظيفه قانونی خود عمل کند. در مقابل نظشود که شاید مشکالتی بوده است که نظام نتوانسته به این وگفته می

است و هيچ  الزامی صریح قوانين مربوطاست که تشکيل مجامع عمومی منظم و طبق ضوابط قانونی امری اختياری نيست و مطابق با نص

ا در شود. آیمی را موجب هاییزنینون گمانهتواند نافی آن باشد. دیگر اینکه این عدم تشکيل مجمع عمومی و عدم اجرای قامصلحتی نمی

 شوند،ته مینگاه داش گذرد که بسياری چيزها مخفیها در مورد اینکه آیا در نظام چه میزنیسرزمينی مانند سرزمين ما این گمانه

 غيرطبيعی و نابجاست؟ 

ازمان نظام لی در سوشان هستيم، تر زندگیدانهمصيبت بزرگتر اینکه ما مدعی راهنمایی خلق خدا برای اداره بهتر و گذران سازشمن

  ایم.ظ شدهظ غيرمتعّشود؟ چرا واعایم، ماهی و سالی را بدون درگيری و اختالف و تهمت متقابل بگذرانيم. ما را چه مینتوانسته

-د؟ آیا نمیشدند چه میگاه بواگر آ ها آگاه نيستند!اما یك نکته روشن و اميدوار کننده وجود دارد و آن اینکه عامه مردم از این درگيری

ستند، داناگر می هيد داد؟کنيد که به مشکالت ما سر و سامان خواتوانيد مشکالت خودتان را حل کنيد چگونه ادعا میگفتند شما که نمی

 افتادند!شناسی و مشاوره از رونق میهای روانبه گمانم بسياری از کلينيك

مقررات  ن رعایتتازد، به گمان برخی بدون رعایت ضوابط، بدوطرف انتخابات شورای مرکزی می در حال حاضر نظام چهار اسبه به

های هيأت ها ونها و انجممربوط، بدون توجه به نصيحت مشفقانه همکاران خيرخواه. به گمان من یك خاصيت وجودی مشترک سازمان

ست ردکه ما هنوز  یگران است، و اداره امور با تعامل و همدلی،اینچنينی آموختن و خوگرفتن اعضاء به ارزشمند شناختن نظرات د

فتار را به شاوره این رناسی و مشمآبانه که بيشتر ما خيلی خوب مسلطيم و نيازی نيست که نظام روانایم، واال به رفتار دیکتاتورنياموخته

 ما آموزش دهد.

گویيم، بو خموشانه  بجوئيم مان افتخار کنيم نه اینکه تبرامه ما به نظامآرزوی من این است که این قصه پرغصه به پایان رسد و روزی ه

 «نه، من که با نظام کاری ندارم»
… 

 و اما؛ 

ست. ستجاب شده احدودی م هفته دعای این بنده تا دوبل نوشته شده بود. انگار در این هفته قدو  تا اینجا مالحظه فرمودید حدود نچهآ

ن از خود نشا ستایش ی اميد درخشيدن گرفته است و مسئوالن محترم نظام انعطاف و همدلی قابل قدردانی وهاهای اخير بارقهدر هفته

يشتر، نظامِ بفاهم هر چه اء و تای نزدیك، با تبادل آراند. رجاء واثق دارم که اگر این جو اميدوارکننده همچنان ادامه یابد در آیندهداده

و شکالت پيش رهم، م تر، دست در دستاوران تغيير خواهد یافت و با آرامش و نشاط هر چه افزونبرخی به نظام همه روانشناسان و مش

 .را حل خواهيم کرد

 با تشکر صميمانه از سویدای دل از مسئوالن محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

 .مه یابدراه روشن است و شرایط آماده؛ اميدوارم که این مرافقت و همدلی همچنان ادا

 ...ان شاا
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 ؟سپاردشناسي در ایران به كجا ره ميروان -1-2

 روان شناس بالينی ؛دکتر علی صاحبی

 عضو انجمن روان شناسی ایران

های ا دیگر جنبهژی و یهای علم و تکنولوشناسی نيز مانند دیگر جنبهدهد که سير روانشناسی در ایران نشان مینگاهی به سير روان

ف اینترنت ی و لطشناسی در غرب بسيار متفاوت بوده است. اگر چه به واسطه کوچك شدن دهکده جهاننگ و تمدن با سير روانفره

رد بيرونی ت، اما عملکامع اسهای این علم در جامعه امروز ایران نيز کم و بيش  همانند دیگر جوها و نياز به تمام جنبهگستره فعاليت

اش دارای نونیکقامت  شناسی ایران دردهد دارد. رواننی آن شباهت بسيار اندکی به آنچه در دنيا رخ میشناسی و کارکرد دروروان

ودمند و واقع سبهای کلی این علم کنم به چالشهای زیاد و همزمان تهدیدهای بسيار است. در این نوشتار کوتاه سعی میفرصت

 دار در ایران کنونی بپردازم.آینده

ه و گ هشت سالشناسی کمك شایانی کرد، در ایران نيز جنر غرب جنگ دوم جهانی به پيشرفت سریع و خوب روانهمچنانکه د   

و کمك به  شناختی،سيس مراکز ارائه خدمات روانأشناختی آن باعث توجه ویژه مردم و حاکميت به این علم شد. تهای روانآسيب

ت به حساب توجها توان از این جملهدولتی و غير دولتی را میی دولتی، نيمههاشناسی در دانشگاههای مختلف روانگسترش گرایش

 ه است.شناسی علمی در سطح بنيادی و کاربردی فراهم آمدهای خوبی برای گسترش روانآورد. در سایه این توجه فرصت

 هافرصت -1

 کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیارشناسی، کهای مختلف این رشته در سطوح گرایشتحصيل در  ازاستقبال زیاد  -1 •

 شناختیاز خدمات روانسراسری مردم استقبال  -2 •

 منابع فراوان علمی در داخل و خارجو انتشار  ، ترجمهتوليد -3 •

 .خدمات این رشته ی دولتی و غير دولتی برای دریافتهاها و سازمانگشودگی دستگاه -4 •

پایه و  مين اعتبارات بيشتر و گسترش رشته در دو سطح علمأی برای تستقبال خوب برای تحصيل در هر رشته فرصتی طالیا -1

آموزان هوشمند، کند. جذابيت این رشته باعث شده است که در انتخاب رشته محبوبيت خوبی داشته و دانشکاربست آن فراهم می

تواند دش میشته شوند که خوهای علوم تجربی، ریاضی و علوم انسانی وارد این رعالقمند و تالشگر بيشتری از همه رشته

 کننده آینده این رشته در کشور باشد. تضمين

دا تواند بقا پيهای خوب که برای آن کاال یا خدمات حاضر به پرداخت هزینه باشند نمیون داشتن مشتریهر کاال یا خدماتی بد -2

ت تواند به پيشرفمیضر به پرداخت هزینه نشود نشناسی نيز از این قاعده مستثنی نيست و اگر کسی برای خدمات آن حاکند. روان

ل ده و استقباشآشنا  های این رشتهخود ادامه دهد. خوشبختانه بواسطه تغييرات اجتماعی شگرف، مردم ایران با خدمات و پتانسيل

های هام جنبتمتواند به گسترش و کيفيت روان شناسی در شناسی بسيار خوب است. این فرصت نابی است که میاز خدمات روان

 پژوهشی )علم پایه( و کاربردی )خدمات( کمك کند.

 بحث ویژه -2
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ر ینترنت، حضواشناسی در ایران از تعداد انگشتان دو دست بيشتر نبود. امروز بواسطه های علمی رواندر دهه شصت تعداد کتاب -3

ش )بخاطر ت در این بخفعالي ران فراوان برایفعال جوانان با انگيزه و با پشتکار برای پژوهش، تاليف و ترجمه و همچنين استقبال ناش

شود شر میهای خوبی منتشناسی، مقاالت و کتابهای روانشناسی( خوشبختانه در همه زمينههای روانوجود بازار خوب برای کتاب

 تواند بشود.ساز رشد و گسترش کيفی این علم میکه زمينه

وری و له سالمت روان در محيط کار، بهرهفردی در قلمروهای دیگر از جمشناسی عالوه بر سطح که خدمات رواناز آنجایی -4

 وات پی برده ین خدماها و ادارات به لزوم استفاده از های خوبی دارد، سازمانهای انسانی کاربستهمچنين مدیریت بهينه سرمایه

مناسب  تواند فرصتیشناسی میبه خدمات روان هاکنند. اقبال سازمانگذاری میشناختی سرمایهگيری از خدمات روانبرای بهره

 شناختی در هر دو سطح بنيادی و کاربردی شود.ها و خدمات روانبرای کيفيت بخشيدن به پژوهش

ست. اصی نيز شده های خاهای بيرونی این رشته باعث بوجود آمدن تهدیدکه بقول موالنا دشمن طاووس آمد پرّ او، جذابيتاما از آنجایی

 این تهدیدها از این قراراند. مهمترین

 شناسینارو تحصيل در رشته برایاستقبال زیاد  -1 •

 شناختیگيری از خدمات رواناستقبال از بهره -2 •

 )سوپر ویژن( فقدان نظارت بالينی -3 •

 جدی نگرفتن رویکردها -4 •

 انشناسروان گروه بزرگی از تعصب و درجازدگی -5 •

 التحصيالن این رشتهاز طرف فارغ های جدیدن خود با یافتهروز کردبتوقف یادگيری و آموزش و  -6 •

امعه جو منفعل بودن  کيد بسيار بر نقش محيط(أرهنگی و تف -های اجتماعیشناسی ) تبيينشناسی در برابر روانجامعه-7 •

 شناسی کشور در تحوالت اجتماعی و بزنگاه های تاریخی.روان

 شناختی.( تعرفه خدمات روانز بودنمقدار و ناچيپایين بودن )بخوانيد بی -8 •

م شناختی( و عدهای رواناخلهشناسی بالينی و مدشناسی )بویژه روانکيد و تمرکز بيش از حد به بخش کاربردی علم روانأت -9 •

 پردازی(های پایه و تئوریتوجه کافی به بخش بنيادین علم )پژوهش

جامعه  شناسی، با همتایان و همکاران درهای روانها و گروهشگاهیژه دانشناسی کشور، بوفقدان رابطه جامعه روان -10 •

 المللی.بين

 کنم.ای گذرا میگنجد به اهم آنها اشارهکه بحث درباره تمام تهدیدها در این نوشتار مختصر نمیاز آنجایی

شناسی در همه های روانرایشها و گحساب و کتاب دپارتمانسيس بیأرویه و تاستقبال زیاد از این رشته باعث رشد بی -1 •

شناسی در هر سال نشان از این نقص دارد. اما التحصيالن دوره کارشناسی گرایشات مختلف روانمقاطع شده است. تعداد فارغ

هاست. امروز ما شاهد جذب دانشجوی ارشد و ای دانشجویان ارشد و دکتری در بسياری از دانشگاهمشکل جدی با پذیرش فله

هایی هستيم که حتی یك عضو هيئت علمی دارای دکتری سالمت یا بالينی شناسی بالينی و یا سالمت در دانشگاهدکتری روان

رسد. ها تعداد دانشجویان دکتری سالمت یا بالينی و یا تربيتی به شصت یا هفتاد نفردر سال میندارند. و یا در برخی دانشگاه
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هایی که در ی است که قبال توضيح دادم: بدليل عدم استقبال از بسياری از رشتهاین تهدید برخاسته از همان نقطه قوت و فرصت

شناسی با ها به پول نياز دارند، رشته روانسيس شده و امروز برای پرداخت حقوق کارکنان دانشگاهأدهه هفتاد و هشتاد ت

های می که باید صالحيت و شایستگیشود و نه یك رشته علاستقبال فراوان داوطلبانش به چشم یك منبع درآمد دیده می

 التحصيالنش ایجاد کند.ای در فارغعلمی و حرفه

ه حرفه ورود ب های غير مرتبط در مقطع ارشد و بویژه دکتری به منظورالتحصيالن رشتهاما تهدید مهمتر، پذیرفتن فارغ •

زه دهد ودش اجاختواند و نباید به کس نمیای از حقوق اساسی انسان است و هيچشناسی است. ادامه تحصيل در هر رشتهروان

لمی و رشته ع که رشته تحصيلی کسی را تعيين کند و یا مانع تحصيل کسی در رشته محبوبش شود. اما تفاوت جدی بين یك

ته فردی ن پيشرفیك حرفه وجود دارد. پاسدار هر حرفه انجمن علمی رسمی و سازمان نظام آن رشته است. در هيچ کجای جها

ای خدمات شناس حرفهشناسی به عنوان روانواند بدون تحصيل در رشته پایه )دوره کارشناسی( در رشته روانتنمی

کت در ماعی با شرلوم اجتعها از علوم مهندسی تا تجربی و شناسی ارایه کند. اما در ایران عالقمندان بسياری از تمام رشتهروان

ت: دو وجه اس شناسی دارایشوند. پر واضح است که روانارائه خدمات بالينی می دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری وارد حرفه و

ن زدن ه توسط آزمون و امتحانات قابل سنجش است و هر فردی با خواندن یکی دو جين کتاب و آموختن فکجنبه دانشی  -1

گر که نيازمند آموزش عملی، مداخلهنبه مهارتی به عنوان یك حرفه ج -2تواند بخوبی از پس امتحان ورودی برآید آزمون می

گيرد. از ار نمیهای ارشد و دکتری این جنبه مهم مدنظر قرسوپرویژن و کار مستقيم با مراجع است. در هيچ یك از آزمون

ميلی است های تحصيالت تکالتحصيالن فراوان دورهکيفيت و بدون نظارت بالينی توسط فارغمضرات این کار ارائه خدمات بی

شان رشته  عتبار واثر یا کم اثر بودن مداخالت آنهاست و در یك تصویر کلی و در بلند مدت به اتيجه و پيامد آن بیکه ن

تحان و رتبط اممالتحصيالن غير شناسی صدمه بزرگی وارد خواهد کرد. البته سازمان نظام برای برسميت شناختن فارغروان

های ه در دورهکادی را شناختی و مفاهيم پایه و بنيشم روان تواند خألت نيز نمیای را مقرر کرده است ولی آن امتحانامصاحبه

های سو مقيا ای است و در آنها از معيارها هم کم و بيش سليقهشود پر کند و مصاحبهکارشناسی بنای آنها گذاشته می

کنندگان های شخصی مصاحبهای و سوگيریاعتباریابی شده که روایی آنها مشخص باشد و نقش گرایشات، تمایالت، خلق لحظه

 شود. را حذف و یا کاهش دهد استفاده نمی

عاليت فه و انجام ای که بخواهد را باید بتواند تحصيل کند ولی برای ورود به حرفهمانطور که گفتم هر شخصی هر رشته   

کميلی ما تهای تحصيالت های دورهدر آموزش سفانه چنين اتفاقیأهای ضروری آن حرفه را بيآموزد که متای باید مهارتحرفه

 افتد.کمتر اتفاق می

اوره و ز خدمات این علم است. افراد برای دریافت درمان و یا مشاشناسی استقبال خوب مردم تهدید دیگر رشته روان -2

رسند و یطلوب نمنتيجه مکنند ولی بسياری از آنها به شناختی و مشاوره مراجعه میراهنمایی به مراکز ارائه خدمات روان

ت فاقد تر از مداخالبخشبرند که کم و بيش آرامشهای شبه علمی پناه میشناختی به دامن آموزشسرخورده از خدمات روان

هی های درسی دانشگاهشناسان است. شاید دليل اصلی آن را نخست باید در برنامرویکرد و التقاطی بسياری از مشاوران و روان

 شناسی.های علمی روانهای سازمان نظام و انجمنس در نظارت و ارزیابیدانست و سپ

خواهند التحصيالن این رشته روشن نيست و یا نمیهنوز در ایران مرز و قلمرو فعاليت مشاوره و رواندرمانی برای بسياری از فارغ

ای بين دو رویکرد اوران مطالعات مقایسهنامه ارشد و دکتری بسياری از مشبه مرزهای یکدیگر احترام بگذارند. در پایان

درمانی بر کاهش افسردگی عمده توان یافت. مثال مقایسه اثربخشی رفتار درمانی شناختی و طرحوارهمی بوفوردرمانی را روان
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افسردگی، کنند درمان زنان شاغل در آموزش و پرورش. و یا بسياری از مشاوران بر روی کارت خود از جمله خدماتی که ارائه می

شناختی اند. آیا افسردگی و وسواس جزو قلمرو مداخالت رشته مشاوره است؟ پس مرز مداخالت روانوسواس و ... را عنوان کرده

شناسی عمومی است. التحصيالن ارشد و دکتری روانله در رابطه با فارغأای کجاست؟ شبيه به همين مسهای مشاورهو مداخله

شناسان کنند؟ حوزه فعاليت آنها کجاست؟   بسياری از روانشناس عمومی تربيت میه منظوری روانها برای چواقعا دانشگاه

، تعارضات زناشویی و حتی افيردرمانی خيانت و عمومی در هر دو سطح ارشد و دکتری مداخالت بسيار تخصصی مانند زوج

با استعداد، جستجوگر و با اشتياق برای چنين کارهایی آماده  ها این جواناندهند. آیا واقعا در دانشگاهاختالالت خلقی انجام می

شناختی دانشگاهی زیر نظر سوپروایزرهای صاحب صالحيت کلينکی ها و مراکز ارائه روانها و بيمارستانشوند و در کلينيكمی

کنند؟ اگر نگاهی به ا ارائه میشوند یا همان دروس دوره کارشناسی را با یك پيشوند پيشرفته دوباره به آنههدایت و تربيت می

شویم که هيچ مرز شناسی بالينی، تربيتی، عمومی و سالمت بياندازیم متوجه میالتحصيالن ارشد و دکتری روانهای فارغفعاليت

تواند ضربه بزرگی به حيثيت شود.  این موضوع میها رعایت نمیالتحصيالن این رشتهو قلمرو روشن و مشخصی توسط فارغ

 شناسی در کشور وارد کند. نروا

خله، داشتن هایی است که برای دریافت و حفظ مجوز کار و انجام مداشناسی از جمله رشتهفقدان سوپرویژن بالينی. روان -3

 ح درمان دررائه طرابندی مشکل و سوپروایزر و دریافت هدایت و راهنمایی عملی از مرحله سنجش و ارزیابی تشخيصی تا ضابطه

سال پيش  ت و چندویکردهای آن از اسباب ضروری است. ولی متاسفانه در کشور ما این مهم هرگز جدی گرفته نشده استمام ر

ا د باز هم بشناسی مطرح شای که برنامه بسيار ضعيف و فاقد استراتژی و بدون تفکر سيستميك در سازمان نظام رواندر مرحله

ائ مکاران اعضهرا به  نی آن را با تدریس و آموزش اشتباه گرفته و بخش اعظم آنگرایانه به موضوع سوپرویژن بالينگاهی خبره

بينند که مینهم  اجعمراند و  ماهی یك دانيم بسياری از آنها هيچگاه خود سوپروایزر نداشتههيئت علمی واگذار کردند که می

ام سازمان نظ وز برایارورز خود منتقل کنند. هنبخواهند بصيرت و تجربه برآمده از کارهای عملی خود را به کارآموز و یا ک

اقل لينی که حدتخصص باشناسی کشور هم گویا فرق بين مدرس دانشگاه )مربی، استادیار، دانشيار و استاد( و سوپروایز و مروان

الت اختال بيند و در یك حوزه مشخص )مثال حوزه خانواده، زوج،را بطور تخصصی می مراجع 15سال در هفته  10برای 

دان يست. فقشخصيت، اختالالت خلقی، اختالالت اضطرابی، وسواس و ..( صاحب تجربه بالينی کافی است روشن و مشخص ن

لم و عداخالت زاست و هم برای اعتبار و اثربخشی مکننده خدمات آسيبشناس ارائهسوپرویژن هم برای خود مشاور و روان

 شناسی در کشور.حرفه روان

شود ته میهای بالينی و سالمت خواسویژه در گرایششناسی کشور از دانشجویان ارشد و دکتری بهای روانهدر بيشتر گرو -4

ند به ان و عالقمویان جوای انجام دهند. علی رغم گرایش و تمایل دانشجای و مداخلهمطالعه مقایسه اًنامه خود را حتمکه پایان

هایی تگذاریپذیرند. چنين سياسهای موضوعات بنيادین را نمیگروه پروپوزال های بنيادین، اساتيد راهنما و شوراهایپژوهش

هد شد. پرداز خواورزد و مانع ایجاد شدن شرایط و محيط برای پرورش دانشوران نظریهفقط به تربيت تکنيسين اهتمام می

پردازی یهرایط نظربسته. فراهم نکردن شهای تکراری بکار پردازی است و نه پژوهشساز اصلی تئوریهای بنيادین زمينهپژوهش

 شناسی کشور ما باشد.شاید مهمترین تهدیدهای روان

وار اما نکته پایانی این بحث که اگرچه در آخر آوردم ولی اهميتش از آنچه در باال ذکر شد کمتر نيست، خيل سيل  -5

کنيم، منظور تعميرگاه و یا وقتی از کارگاه صحبت می الًشود. معموشناسی برگزار میهای فراوانی است که در قلمرو روانکارگاه

های متوالی به انجام یك کار مشخص مشغول بوده، محل کار فردی است که حين برخورداری از تمام اسباب و وسایل الزم، سال

تواند نجام داده و حاال میخواهد در کارگاهش ارائه دهد را بارها و بارها اآموزی کرده و کاری که میزیر نظر استاد کار تجربه

ها ای که سالچشم بسته آن کار را براحتی انجام دهد. این فرد اکنون آماده است تا شما را به کارگاه خود دعوت کرده و شيوه
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شناسی ایران کند. اما آنچه امروز در روان« منتقل»های خود را به شما و تجربه سال« نشان دهد»داده را به شما انجام می

اند التحصيل شدهکنند یا تازه از دانشگاه فارغهدش هستيم هيچ شباهتی به این ندارد. بسياری از افرادی که کارگاه برگزار میشا

زیر نظر سوپروایزر  مراجع صدو یا  هنوز دانشجوی ارشد یا دکتری هستند و مجوز سازمان نظام برای مداخله را ندارند و حتی 

و بسياری از آنها به محض شرکت در یك یا دو کارگاه داخلی و یا مجازی خارجی و دریافت اند. صاحب صالحيت هم ندیده

 اند. گواهی شرکت، خود اقدام به برگزار کارگاه کرده

ش ز قبل آموزشان دهند اخواهند کار خودشان را روی او نایم که برخی از این همکاران ما مراجعی که میبارها دیده و شنيده   

 هر مراجعی وانند بابرند. یعنی ميزان تسلط خودشان به رویکرد بقدری نيست که بتخود از شهری به شهری دیگر میداده و با 

 ورد و مدرسبدست آ شود با مطالعه صد جلد کتاب و نشریه و مقاله سواد و دانش و اطالعات فراوانیکار کنند. البته که می

یا  اق درمان وگرد ات رباری را برگزار نمود. اما معنای کارگاه یعنی متخصصیهای تئوریك پُبسيار خوب و اثربخشی شد و کالس

رمان های متفاوتش در جلسه دبندیها را تجربه کرده باشد، ضابطههای سال خورده باشد، انواع مقاومتاتاق مشاوره را برای سال

ه اه را تجربوع کارگهای عملی موضشد و تمام جنبهاش و نقشه درمانش بارها تغيير کرده باهای ذهنیبهم ریخته باشد، مفروضه

که در  به معنایی کارگاه ای( کرده باشد. در غير اینصورت ما با جلسه آموزش سر و کار داریم و نهعينی )ونه کتابی و یا مقاله

 شناسی علمی مطرح است.روان

ا بر روی های کارگاه رآنکه حتی یکبار آموخته بسيار پيش آمده است که افرادی فقط در یك کارگاه شرکت کرده و قبل از   

و نه  شناسی کشورسفانه نه نظام روانأبينند. متآزمون کردن باشند خود را در مقام برگزارکننده کارگاه می مراجعیك 

 اشد.ب شناسی علمی کشورتواند از تهدیدهای جدی رواندهند. این نيز میهای علمی به این نکته حساسيت نشان نمیانجمن

گذار و دستگاه ونها، همانند کشورهای دیگر باید مجرای قانونی خودش را داشته باشد و آن قانالبته برگزاری کارگاه   

مدار بوده و شناسی است( خودش باید قانونشناسی و سازمان نظام روانکننده )در سایر کشورها انجمن علمی رواننظارت

ت جوانان ر آن صورو هم طبق معيارهای عينی و معتبر بررسی نموده و مجوز صادر کند. دها را هم سریع های کارگاهدرخواست

د نش عملی خوبه و داها تجربه بالينی کسب کنند و آنگاه برای انتقال تجرشایسته و باسواد خواهند دانست که اول باید سال

کننده و حرفه تدود آن به چشم خودشان، شرک مجوز کارگاه دریافت کنند. در غير اینصورت غوره نشده مویز خواهند شد و

 شناسی خواهد رفت.   روان

لب ه ماست. غاهای بزرگ حرفهای سياسی و اجتماعی هم از نقصشناسی کشور در بحراناثر بودن جامعه روانمنفعل و بی   

ت ه مشارکندم نه تحليل و های اجتماعی مرها و آسيبشناسان کشور برای موضوعات جدی و حياتی اجتماع و بحرانروان

دمات خه آنها بتوانيم منفعالنه منتظر آسيب دیدن مردم باشيم تا پس از آسيب در مرکز مشاوره کنند. ما نمیخاصی نمی

وز و رمسائل  شناسی برای پيشگيری از آسيب و اعتالی سالمت روان جامعه گاهی دربدهيم. شاید الزم باشد جامعه روان

 طرفداری از مردم دستی تکان دهد.رخدادهای سياسی به 

سات همچنين جل اندیشی اعضای انجمن وها و تهدیدها انجمن وزین علمی ما با تشکيل جلسات هماميدوارم با طرح فرصت   

د مثل ه بتوانشناسی و مشاورمان در سازمان نظام روانمشترک با صاحبان قدرت در نظام آموزش عالی و همچنين همکاران

 ها بردارد.موثر در راه کاهش تهدیدها و افزایش فرصت هميشه گامی
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 ایران شناسيروانانجمن های آموزشي و دوره وبینارها -1-3 

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

 ار خواهد شد.صورت آنالین برگزغيرحضوری و به

های جدید از شود. و بزودی کارگاهعالم میاشرح زیر  به است شده نهایی تاکنون که ایران شناسیهای آموزشی انجمن روانکارگاه   

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

رکت کنندگان در کارگاه تخفيف در نظر گرفته شده است، بنابراین شدرصد  10الزم به یادآوری است برای اعضای انجمن و دانشجویان    

 مند خواهند شد.نام بهرهدرصد تخفيف هزینه ثبت 20اگر دانشجو و نيز عضو انجمن باشند از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط شركت در 

 كارگاه
 

 

 تاریخ برگزاری
 

 

 مدرس
 

  

 آموزشي وبینارعنوان   
 

 

 مدرك علمي تخصص
 نام و نا م

 خانوادگي

کارشناسی  التحصيلفارغ 

شناسی و مشاوره به روان

 روانپزشکان، باال

ماه آبان 16و  14

1399 
 مهرنوش اثباتی دکتری شناسی روان

 شفقت بر متمركز درمان تخصصي كارگاه

)CFT( 

 

کارشناسی  فارغ التحصيل

شناسی و مشاوره به روان

 باال

ماه آبان 23و  22

1399 
 الدن فتی دکتری شناسی روان

مدیریت بیماران دشوار در درمان 

 شناختي رفتاری

 

دستياران  پزشکان،روان

دکترای  پزشکی،روان

شناسی و روان

التحصيالن ارشد فارغ

 بالينی

آذرماه  21و  20

1399 
 محسن ارجمند دکتری  پزشكروان

مواجهه درماني روایتي برای ترومای 

 پیچیده در بیماران مرزی

 

 شناسي ایرانهای آموزشي انجمن رواندوره -3
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  )CBT(ساعتي تربیت درمانگر شناختي رفتاری 60امع دوره ج -1-2-3

 

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان

 ی( و فنآور تحقيقات علوم، وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از معتبرنامۀ گواهی ارائهبا 

 دکتر مهرنوش اثباتی مدرس:

 (کنفرانس وب) آنالینبه صورت 

 1399ماه دی شروع دوره:

 شناسی، مشاوره و سطوح باالتردانشجویان کارشناسی ارشد روان كنندگان:شركت

 :زمان برگزاری و دروس دوره

 (1رفتاری ) ـ اصول و مباني درمان شناختي 

 20الی  14ساعت  ،1399دی ماه 9

 (2رفتاری ) ـ اصول و مباني درمان شناختي 

 20الی  14ساعت  ،1399دی ماه  10

 (3رفتاری ) ـ ان شناختياصول و مباني درم 

 20الی  14،ساعت 1399دی ماه  12

 (1رفتاری افسردگي ) ـ درمان شناختي 

 20الی  14،ساعت 1399دی ماه  16

 (2رفتاری افسردگي ) ـ درمان شناختي 

 20الی  14ساعت  ،1399دی ماه  19
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 (3رفتاری افسردگي ) ـ درمان شناختي 

 20الی  14ساعت  ،1399دی ماه  23

 (1عملي ) -رفتاری وسواس فکری ـ ختيدرمان شنا 

 20الی  14ساعت  ،1399دی ماه  24

 (2) عملي – فکری وسواس رفتاریـ  درمان شناختي 

 20الی  14ساعت  ،1399دی ماه  26

 (1رفتاری اضطراب فراگیر ) ـ درمان شناختي 

 20الی  14ساعت  ،1399بهمن ماه  2

 (2گیر )رفتاری اضطراب فرا -درمان شناختي 

 20الی  14ساعت  ،1399ن ماه بهم 3

 

 :اطالعات تکمیلي

 ساعت 60طول دوره: 

 .گرفت خواهد تعلق دانشجویان به تخفيف %10 و ایران شناسی روان انجمن اعضای به تخفيف %10 تومان ميليون 2: دوره هزینۀ

 

 :مدرس با بیشتر آشنایي

های آموزشی تخصصی برای روانشناسان با رویکرد رفتار رس دورهدرمانگر/ مدروان (IPA) عضو هيات مدیره انجمن روانشناسی ایران

 درمانی شناختی کالسيك و نسل سوم رفتاردرمانی شناختی
 

یا  و هيد بهشتی،شبانك تجارت شعبه دانشگاه  342060641لطفا برای ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به حساب انجمن به شماره 

ماره نام خانوادگی خود را به ش نام، تصویر فيش پرداختی،، به نام انجمن روان شناسی ایران 5859- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال نمایيد 09367740873واتس اپ 

 

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

 

 

 
 بازگشت به صفحه اول
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 رفته تربیت درمانگر كودكدوره مقدماتي و پیش-2-2-3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان

 ی(و فنآور تحقيقات علوم، وزارت از مجوز دارای) ایران شناسیروان انجمن از معتبرنامۀ گواهی ارائهبا 

 

 مدرس: دکتر کارینه طهماسيان

 (کنفرانس وب) آنالینبه صورت 

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

 ساعت دوره ) مقدماتی و پيشرفته( را به صورت پيوسته ثبت نام کنند. 160شرکت کنندگان عزیز می توانند  _

 دماتی راال دوره  مقی که قبدر این بخش ثبت نام نمایند و عزیزان مقدماتی شرکت کنند می توانند فقطو یا در صورتی که مایلند در دوره 

 ساعت( ثبت نام کنند. 60در انجمن گذرانده اند می توانند برای بخش دوم )پيشرفته 
 

 *زمان برگزاری دوره مقدماتي:

 1399دی  22و  29

 1399بهمن 6، 13، 20، 27

 1399اسفند 4،11،18،25

 1400فروردین 18، 19،  23

 1400اردیبهشت 1، 2، 6، 15، 16، 20، 29، 30

 1400خرداد 3، 12، 13، 17

 زمان برگزاری دوره پیشرفته:*

 1400خرداد 26، 27، 31
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 1400تير 9، 10، 14، 23، 24، 28

 1400مرداد 6، 7، 11، 20، 21، 25

 *ساعت برگزاری:

 13الی  9شروع کالس صبح ها از  ساعت 

 18الی  14دوشنبه ها بعدازظهر  از ساعت 

 تومان 3.300.000هزینه دوره مقدماتی:  

 تومان  2.200.000هزینه دوره  پيشرفته:  

 درصد تخفيف برای اعضای محترم انجمن روان شناسی ایران 10

 سرفصل دروس دوره:

 مقدماتی:

رات شم و جخآسيب شناسی روانشناختی کودک، فنون مصاحبه بالينی با کودک،آموزش مدیریت. رفتاری والدین ، آموزش مدیریت 

ری آموزش ت رفتادرمانی، کاربرد تکنيك های شناختی رفتاری در مشکال ورزی، شناخت درمانی، رفتاردرمانی، بازی درمانی و قصه

 مهارتهای زندگی

 پيشرفته: 

 طالق ، تروما ، سوک ، افسردکی ، وسواس و عزت نفس مداخالت شناختی رفتاری در

 *شرایط شركت كنندگان: *

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

 

یا  و هيد بهشتی،شبانك تجارت شعبه دانشگاه  342060641برای ثبت نام قطعی پس از واریز هزینه به حساب انجمن به شماره لطفا 

نام خانوادگی خود را به شماره  نام، تصویر فيش پرداختی،، شناسی ایران به نام انجمن روان 5859- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ایيدارسال نم 09367740873واتس اپ 

 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره
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 سخنراني ماهانه انجمن -1-4

رایط بر وم شابه دنبال تد های انجمن نيز دچار وقفه شد.ها برنامه سخنرانیبه دنبال شيوع ویروس کرونا و تعطيلی همایش ها و گردهمایی

 ها را به صورت مجازی بار دیگر برقرار کنيم. سخنرانیآن شدیم تا برنامه 

هيات علمی  -ي بیگيدكتر ندا علتوسط خانم  1399اولين سخنرانی مجازی انجمن بعد از پيشامد کرونا در روز پنجشنبه دهم مهر ماه 

ن به ای انجماستفاده اعضجهت  "رشد پس از سانحه"دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی و عضو هيات مدیره انجمن تحت عنوان 

بيان  رداخته شد وانحه پسصورت رایگان برگزار شد و خوشبختانه با استقبال خوبی نيز مواجه شد. در این سخنرانی به مفهوم رشد پس از 

ر دآن،  ار شدنمعناد وعلی رغم آسيب های تروماتيکی که افراد تجربه می کنند،  برخی افراد تغييرات مثبتی در رضایت از زندگی  شد

روابط با  ن و دراعتماد به نفس و حس مقاومت فردی در اولویت ها و اهداف زندگی، در حس معنویت و دینداری، در عشق به دیگرا

ه افراد با جه از مقابلیك نتي تغييرات روانشناختی مثبت اشاره دارد که به عنواندوستان و خانواده گزارش کرده اند. رشد پس از سانحه به 

روما موفق تبل از تغييرات مثبت در عملکرد افرادی را که ق ی بزرگ وپيشامدهای مضر زندگی تجربه شده است. این اصطالحچالش ها

ه رد حقيقتا بح عملکبوده اند، توصيف می کند و نشان می دهد چنين افرادی موقعی که با تروما روبرو می شوند، رشد کرده و درسطو

نحه و شد پس از سارثر بر ازگشت می کنند . به تفاوت تاب آوری و رشد اشاره شد و ویژگيهای فردی موکارکرد اوليه وحتی فراتر از آن ب

گردد، از طریق یمهای انجمن که به صورت ماهانه برگزار های آتی سخنرانیجهت شرکت در برنامه   ابزارهای مرتبط معرفی شدند. 

 تباط باشيد.های انجمن با ما در ارکانال تلگرامی و سایر رسانه

 

 ارتباط با انجمن از طریق پیامك یا واتس اپ -2-4

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

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

 

 شناسي ایرانانجمن روان علمي ـ ترویجيمجله  شناسي،فراخوان مقاله برای نشریه دانش روان -3-4

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

شناسـی از دیـدگاه   شناسی و تحليـل موضـوعات روان  های مختلف روانهای عمده در زمينهمعرفی پيشرفت سهولت مبادله علمی بين آنها،

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

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

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

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

 شود.پذیرفته می

 راهنمای نویسندگان

 به منظور تسهيل و تسریع فرآیند داوری و چاپ مقاالت خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائيد:

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

 شناسي ایرانهای انجمن روانهاخبار و اطالعی -4
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  به سایر مجالت فرستاده نشده باشد.  مقاله ارسال شده همزمان 

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

  4مقاالت روی کاغذA  باشد. مقاالت فارسی با قلم 5/1حروف چينی شود. فواصل بين خطوط به صورت Bzar 12  تهيه

 شود.

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

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

 شود. 

  (.11اشکال، جداول و نمودارهای مقاله حتما اصل بوده و با کيفيت مطلوب باشد  )قلم ميترا سياه 

 مقاله شامل عناصر زیر است: ساختار

، 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. چکيده مقاله حـداقل   6تا 3گان کليدی )ژ، چکيده فارسی و وا(Email)پست الکترونيك 

 ها در یك پاراگراف باشد.  گيری و توصيهشامل مقدمه )زمينه(، روش تحقيق )در صورت وجود(، نتيجهبوده و 

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

ر صـفحه بـا   شان در منـابع ضـرورت نـدارد، پـائين هـ     : توضيحات و معادل التين اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر نامهاپانویس

 های مجزا برای هر صفحه.شماره

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

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

ــد.               ــی( باش ــا انگليس 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 ترتيب الفبائی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورد شود:  در پایان مقاله

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 )ایتاليك(، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر

 نمونه فارسی:  

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

 نمونه انگليسی:  

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

York:Guilford press 

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

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

 ن و مطالب استنتاج شده از منـابع و ماخـذ، بـا حـروف نـازک و اسـتفاده از       نقل به مضمو -ر مستقيم مستقيم و غي -ها نقل قول

وشـته  بالفاصله در ميان پرانتز نهای مرسوم مشخص شود و نام صاحبان آثار، تاریخ، و شماره صفحات منابع و ماخذ، گذارینشانه

 شود. 

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

 شود. راهنما منتشر می
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   .حق رد یا قبول و نيز ویراستاری مقاالت، برای دفتر نشریه محفوظ است 

 به تعداد نویسندگان مقاله، نشریه برای نویسنده مسوول ارسال خواهد شد.  نامهفصلپس از چاپ دو ، 

 الکترونيك نشریه:  پستdanesheravan@gmail.com 

 
 

  ایران اسيشنروانهای انجمن ها و نمایندگيشعبه -4-4

 شناسي ایراندستورالعمل اجرایي شعبه های انجمن روان -1-4-4

 زارش کند.شناسی ایران گبار به مسئول شعبه در هيات مدیره انجمن روانهر شعبه موظف است فعاليت خود را هر دو ماه یك -1

ه زار کنند بیش( برگت و کوتاه مدت، هماهای بلند مدهای آموزشی )کارگاه، سمپوزیوم، دورهتوانند هرگونه فعاليتها میشعبه -2

 :شرط این که

ای برگزاری نجمن ارسال نمایند تا پس از تایيد هيات مدیره مجوز براهای آن را یك ماه قبل برای رزومه 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 ،هر کارگاه برای -ج

از زمان  ف دو هفتهکليه گواهی کارگاه ها توسط انجمن صادر می شود و فهرست اسامی شرکت کنندگان در کارگاه ها باید ظر-3

 برگزاری برای انجمن ارسال شود.

 های زینههری و بمنظور گان در آموزش ها را به عنوان باالسدرصد از کل مبلغ دریافت شده از ثبت نام شرکت کنند 10شعبه ها -4

 .شناسی ایران واریز نمایندپستی باید به حساب انجمن روان

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

 تندات جزء عملکرد محسوب نخواهد شد.هر فعاليتی بدون درج لوگو و نام انجمن در مس-6

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

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

  صویب هيات مدیره ی انجمن رسيد.به ت 2/12/1395زیر بند در تاریخ  3بند و  9این دستورالعمل در -9

 

 

 تلفن ایمیل آدرس شعبه

 آذربایجان شرقي
 شناسی و علومدانشگاه تبریز، دانشکده روان

 303تربيتی، طبقه سوم، اتاق 

 
psychology.tabriz@gmail.com 09142586778 

 اصفهان

ی )دروازه شيراز(، ميدان آزاد اصفهان،

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتی و 

، دفتر دکتر شناسیروان، گروه شناسیروان

 ابوالقاسم نوری

 

 

iranpa.isfahan@gmail.com 03136683107 

mailto:danesheravan@gmail.comپست
mailto:danesheravan@gmail.com
mailto:psychology.tabriz@gmail.com


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

 

17 

 

 

 

 

 1399 پاییزشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا پنجاه و دومین

1397 

 درجه یك استان كرمانشاهشعبه  ایران شناسيانجمن روانگزارش عملکرد  -2-4-4

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

 صورت گرفت: 1399سالمی واحد کرمانشاه فعاليت های زیر در تابستان روان شناسی و مشاوره دانشگاه آزاد ا

کامـل   رکـز بـا رعایـت   با راه اندازی مرکز مشاوره دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشـاه روانشناسـان و مشـاوران م    -

ـ   پروتکل های بهداشتی مربوط به پيشگيری از کرونا در روزهای معينی از هفته به ا ورت ه مراجعـان بصـ  رائه خدمات روانشـناختی رایگـان ب

رائـه  یـن مرکـز بـه ا   احضوری و تلفنی پرداختند. همچنين با توجه به ایام اعالم نتایج کنکور و انتخاب رشته بخش قابل توجهی از خدمات 

 تصاص یافت.مشاوره تحصيلی و انتخاب رشته به داوطلبان ورود به دانشگاه جهت انتخاب رشته مناسب و هدفمند اخ

صصی روان شناسی و آموزش افراد بـا نيازهـای ویـژه بـا     واژه نامه تخ-2ناختی مفاهيم و کاربردها و روان شناسی ش-1دوکتاب با عناوین: -

به شناسـی ایـران شـع   يس اجرایی انجمـن روان ئمشارکت دکتر کيوان کاکابرایی عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و ر

 ك استان کرمانشاه به عنوان مولف انتشار یافت.درجه ی

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 كرمانشاه

بهمن،  22بلوار شهيد بهشتی، سه راه 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد، انتهای باغ نی

، ساختمان علوم و تحقيقات کرمانشاه

 دبيرخانه، طبقه سوم

anjomanravanshenasi2013@gmail.com 

8214232 

8225771 

8255582 

 215داخلی 

 گیالن
 گيالن، رشت، گلسار، بلوار گيالن، دانشگاه

فرهنگيان، پردیس بنت الهدی صدر گيالن 

  41666 -16711کدپستی:
mail.comgilanpa.br@g 33780170-013  

 مازندران
 اهدانشگ پاسداران، خيابان بابلسر، مازندران،

 حوزه دفتر انسانی، علوم دانشکده مازندران،

 4741613534 کدپستی ریاست،
ipa.mazandaran@gmail.com 01135302601 

 خوزستان
 ، دانشگاه شهيد چمراناهواز، بلوار گلستان

 شناسیاهواز، دانشکده علوم تربيتی و روان
 16-06133330014 

 فارس
 و اعصاب بيمارستان باجگاه، شيراز، فارس،

 روانشناسی بخش شيراز، محرری استاد روان

 بالينی
farsipa@gmail.com 09177145203 

 گزبندر 
اتوبان  1استان گلستان، بندرگز، کيلومتر 

 بندرگز، دانشگاه آزاد واحد بندرگز

 48731-97179کدپستی: 

Bandargaz.ipa@gmail.com 

 
34368011-017 

 قم

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

 مرکز نور پيام متری عمار یاسر، دانشگاه 55

 شناسیطبقه اول، دفتر انجمن روان قم،

 ایران

Qomipa@gmail.com 02537179145 

mailto:gilanpa.br@gmail.com
mailto:ipa.mazandaran@gmail.com
mailto:farsipa@gmail.com
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 شورای مركزی و هیأت بازرسان اطالعیه سازمان نظام در مورد انتخابات -1-5
 شورای مرکزی، هيات بازرسان و نمایندگان مجمع عمومی هفتم آذر ماه برگزار می شود.انتخابات 

 ل از پایگاه خبری سازمان نظام روانشناسی  و مشاورهبه نق

 1399شهریور  10

 

ه بو مشاوره،  شناسی به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، دکتر محمد حاتمی رئيس سازمان نظام روان

که  فت: خبر مهمی رازار گردید ...دکتر حاتمی گدر یك مصاحبه مطبوعاتی در محل سازمان برگ 06/06/99مناسبت هفته دولت درتاریخ 

ای مرکزی، ات شورباید به اطالع جامعه فرهيخته روان شناسی و مشاوره کشور برسانم این است که با تصویب شورای مرکزی انتخاب

تعاقب لی کروناو ممستاد  بازرسان و نمایندگان مجمع عمومی در تاریخ هفتم آذر ماه امسال برگزار می شود البته با مجوز وهماهنگی با

 آن مجمع عمومی را برای اولين بار برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخبار و گزارش های خبری حرفه روان شناسي -5
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 شناسي و مشاورهشناسي ایران به رئیس جمهور در مورد سازمان نظام رواننامۀ انجمن روان -2-5
 .انون در سازمان نظام شدندزوم توجه به استقرار هرچه بيشتر قشناسی ایران، خواستار لهيات مدیره انجمن روان
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هیات بازرسان سازمان نظام و  از شورای مركزی و شناسي ایرانانجمن روان تشکراطالعیه هیات بازرسان و  -3-5

 شناسي و مشاورههای علمي رواننمایندگان منظومۀ انجمن

می اری مجمع عموبرگز»شناسی و مشاوره، مبنی بر روان از طریق وصول نامۀ هيات محترم بازرسان، از عزم شورای مرکزیِ سازمان نظام

شبرد فرهنگ نفسه ارزشمند است، در عين حال خبر از پياطالع حاصل شد. ضمن اینکه این اقدام فی« قبل از انتخابات شورای مرکزی

های علمی نجمنندگان منظومۀ ادهد بر این اساس از شورای مرکزی و هيات بازرسان سازمان نظام، همچنين از نمایگفتگو در حرفه می

رود در سایۀ همدلی و همراهیِ شود و اميد میاند تشکر میشناسی و مشاوره که در همراهی با همدیگر، این رخداد ارزنده را رقم زدهروان

 شناسی و مشاوره رقم بخورد.همۀ همکاران ارجمند روانشناس و مشاور، آیندۀ خوبی برای جامعۀ روان

 شناسی ایراننجمن روانهيات مدیره ا
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شناسي و وانردر اطالعیۀ سازمان نظام « مجمع عمومي قبل از انتخابات شورای مركزی»تصریح برگزاری  -4-5

 مشاوره
ز انتخابات شورای مجمع عمومی قبل ا»مهرماه( مبنی بر عزم شورای مرکزی برای برگزاری  21پيرو اطالعيۀ  هيات بازرسان )مورخ 

 شناسی ایران از این تصميمانجمن روان و تشکر« مرکزی

( http://iranpa.org/News/-تشکر-از-شورای-مرکزی-و-هيات-بازرسان-سازمان-نظام-و-نمایندگان-منظومۀ

 انجمنهای-علمی-روانشناسی-و-مشاوره(، 

ه سازمان نظام مهرما 23در اطالعيه مورخ « برگزاری مجمع عمومی قبل از انتخابات شورای مرکزی»اینك مایۀ خوشحالی است که 

 های این انجمن مرتفع شده است. ح و بخشی از دغدغهشناسی و مشاوره نيز تصریروان

http://www.pcoiran.ir/fa/news/933/اخبار_سازمان_نظام_روانشناسی_ومشاوره_فقط_از_طریق_رسانه 

برگزاری مجمع »ده است که امر تاکيد ش تيرماه شورای مرکزی، بر این 9اگرچه در اطالعيۀ اخير سازمان نظام، با اشاره به مصوبۀ جلسه 

 مومی بعد ازعری مجمع برگزا»در دستور کار سازمان بوده است، اما قبال به « عمومی قبل از انتخابات شورای مرکزی و هيأت بازرسان

 مرداد  27،  به صراحت در سطر آخر خبر مورخ «انتخابات شورای مرکزی

http://www.pcoiran.ir/fa/news/910/

 برگزاری_مجمع_عمومی_همواره_در_دستور_کار_شورای_مرکزی_بوده_است

 شهریور، اشاره شده بود،  10و به صورت تلویحی، در اطالعيه مورخ 

http://www.pcoiran.ir/fa/news/917/

 انتخابات_شورای_مرکزی،_هيات_بازرسان_و_نمایندگان_مجمع_عمومی_هفتم_آذر_ماه_برگزار_می_شود

« خابات شورای مرکزیبرگزاری مجمع عمومی قبل از انت»مهرماه(، عزم سازمان در خصوص  23عيه )با وجود این، اینکه در آخرین اطال

هيات  بخش است و اميد اینکه، در جو همدالنۀ فعلی، قبل از برگزاری انتخابات شورای مرکزی وگيرد مسرتتصریح و مورد تاکيد قرار می

اکيد ای که مورد تزندها حضور همۀ اعضای سازمان برگزار شود؛ اقدام بسيار اربازرسان، با استفاده از ظرفيت مجازی، مجمع عمومی ب

 شناسی و مشاوره را ارتقاء خواهد بخشيد.شناسی و مشاوره کشور نيز بوده و سازمان نظام و حرفۀ روانهای علمی روانمنظومۀ انجمن

 

 

 شناسی ایران روابط عمومی انجمن روان

 1399مهرماه  24
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شناسي و مشاوره در شناسي و مشاوره به شورای مركزی سازمان نظام روانهای علمي رواننامۀ منظومۀ انجمن -5-5

 خصوص مجمع عمومي و انتخابات شورای مركزی
شاوره، شناسی و مای به شورای مرکزی سازمان نظام روانمهرماه، طی نامه 23شناسی و مشاوره به تاریخ های علمی روانمنظومۀ انجمن

 منظور فراهم به« سانانتخابات شورای مرکزی و هيات بازر»ضمن تشکر از مصوبۀ مورخ بيست و یکم مهرماه این شورا، درخواست تعویق 

د سازمان ر عملکرب، همچنين تسهيل نظارت رکن بازرسان «برگزاری مجمع عمومی با حضور حداکثری اعضای سازمان»کردن زمينه برای 

 را مطرح کردند.
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 عوارض رواني ناشي از كرونا در سال های آینده بروز خواهد كرد -6-5
رد و روز خواهد کینده بمدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت گفت: عوارض روانی ناشی از کرونا در سال های آ

 .در حوزه افسردگی، اضطراب و سایر اختالالت روانپزشکی خود را نشان می دهد

رد: کاظهار  داشتد وزارت بهبه نقل از ایسنا، دکتر احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتيابه گزارش سایك نيوز و    

 .بحث حوزه سالمت روان در همه گيری کرونا برکسی پوشيده نيست

های ها، گروهاهسای دانشگدرخواستم این است که رو وی افزود: متاسفانه در بحث عوارض روانشناختی، مسائل و مشکالتمان بارز نيست.   

 رمان هستند.دکادر  های هدف، کادر درمان هستند. تمامی دانشگاه ها درگير فرسودگیهدف را مدنظر داشته باشند. یکی از این گروه

خالت خشی نيز مدای و بو سازمان باید به کادر درمان توجه ویژه شود. بخشی از مداخالتی که برای کادر درمان الزم است، بخش مدیریت

 .تخصصی حوزه سالمت روان است

 حله فرسودگیرود به مروهای ميدانی نشان داده که کادر درمان در حال بنابراعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، حاجبی گفت: بررسی   

م، پرداخت مداخله الز کنند که تنها. برخی تصور میشغلی هستند. بنابراین این مساله بسيار مهم است و باید برای آن اقداماتی انجام شود

كوچکي از آن  ، مانند كوه یخ است و فقط بخش19عوارض رواني ناشي از كووید  حقوق و پرداخت مالی به کادر درمان است. اما

ت ختالالار پیداست. عوارض رواني ناشي از كرونا در سال های آینده بروز خواهد كرد و در حوزه افسردگي، اضطراب و سای

 .روانپزشکي خود را نشان مي دهد

 های ما نشانکنون آمارمدیرکل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتياد وزارت بهداشت درخصوص آمار خودکشی ناشی از کرونا گفت: تا   

 دت مشابه سالمبه  ایم. خودکشی در طی این مدت، نسبت، افزایش قابل توجهی در زمينه خودکشی نداشته19داده به دنبال کووید 

ده که در شان دانگذشته، افزایش نداشته و در حد یك درصد نيز کاهش داشته است. اما این امر قطعی نيست و تجارب سارس و مرس 

های بهداشت و نتشود. در این راستا، تدابيری اندشيده شده و تمامی معاوگيری هویدا میطوالنی مدت عوارض روانی ناشی از همه

 سالمت روانی دانشگاه ها، نيز برنامه بازبينی شده پيشگيری از خودکشی را دریافت کرده اند. واحدهای 

 

 نروز شمار هفته سالمت روا -7-5

 
 .مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، روزشمار هفته سالمت روان را اعالم کرد

شود و امسال شعار تعيين شده از سوی سازمان جهانی بهداشت برگزار می 99مهر  24الی  18حميد انصاری، گفت: هفته سالمت روان از 

 «جا همه ه،هم برای ربيشت دسترسی ـسالمت روان برای همه: سرمایه گذاری بيشتر »برای دهم اکتبر مصادف با روز جهانی سالمت روان 

 .است

 .وی در ادامه عناوین روزهای هفته سالمت روان را اعالم کرد

 (19نقش زیرساخت های سالمت روان در شرایط بحران )همه گيری کووید  مهر: 18جمعه 
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 مهر: متخصصين متعهد، مدافعين سالمت 19شنبه

 مهر: سياستگزاران آگاه، سرمایه گذاری بيشتر در حوزه سالمت روان 20یکشنبه 

 مهر: نقش نظام مراقبت های بهداشت اوليه در دسترسی به خدمات سالمت روان 21دوشنبه 

 مهر: مشارکت سازمانهای مردم نهاد، در ارتقاء سالمت روان جامعه 22شنبه سه 

 مهر: نقش رسانه در تبيين وضعيت سالمت روان و انگ زدایی 23چهارشنبه 

 مهر: بيمه موثر، دسترسی بيشتر به خدمات سالمت روان 24پنجشنبه 

 

 دهدابتالء به بیماری كرونا خطر بیماری پاركینسون را افزایش مي -8-5
اند که ابتالء به بيماری کرونا خطر بيماری پارکينسون را به خصوص های خود به این نتيجه رسيدهترین بررسیمحققان استراليایی در تازه

 .دهددر افراد مسن افزایش می

 موج رانتظا در باید کرونا به ءابتال موارد افزایش به توجه با معتقدند پژوهشگران این مهر، ازخبرگزاری نقل به و نيوز سایك  به گزارش   

 شيم.با پارکينسون جمله از و عصبی دستگاه کننده تخریب هایبيماری به ابتالء از خاموشی و جدید

 زیرا. کندمی بيشتر فرادا در را پارکينسون بيماری تشدید و گيریشکل احتمال کرونا پژوهش محققان استراليایی حاکی است ویروس   

 .کندمی کمك مغز اصلی گانگليونهای در دوپامين کننده ترشح ایهنورون تخریب به

 عصبی تخریب پدیده يجهنت در و شود منجر هانورون غيرعادی واکنش و رفتار به است ممکن مغز عصبی سيستم به کرونا حمله ویروس   

 .است پارکينسون به ابتالء اصلی عامل که دهدمی رخ

دهند که افراد کند و از همين رو هشدار میها و شبکه عصبی حمله میگونه وارد مغز شده و به سلولدانند کرونا چمحققان هنوز نمی   

 کهنسال باید نهایت تالش خود را برای جلوگيری از ابتالء به کرونا به عمل آورند.
 

 
 بازگشت به صفحه اول
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 شيپیشگیری از خودك -1-6

 اميرحسين اللهء مترجم: 

 دانشگاه آزاد رودهن دانشجوی کارشناسی روانشناسی 

 

 افسانه ها و نشانه های هشدار دهنده خودكشي

 دیاحساس شد یراب - انیاپ -راه حل  كیاست،  به دنبال  یدر فکر خودکش یکس یاست. وقت یاز خودکش یريشگيپ یسپتامبر ماه مل   

که  یاه اندازه ب ، کرده باشد جادیا یديناامو  یأساحساس  یزندگی که عوامل استرس زا یاست. هنگام شناختیرنج و درد حاد روان

 یو درماندگ یدياس ناام. احسرنديگ یرا در نظر م یاحتماالً خودکش عده ای،  بگيردکامالً تحت فشار قرار  فردکنار آمدن  یمهارت ها

 .کند خود ید عاطفاز در به فرار ادررا تصور کنند که آنها را ق یگرید نهیتوانند گز یاز مرگ نم ريشده است که به غ دیآنها چنان شد

 است. یمشکل موقت كی یبرا هميشگیراه حل  كی یگفته شده است که خودکش

ید شدنج ،  نشانه ریخودکش دیعقا ای یمصرف مواد و اضطراب همراه است. داشتن افکار خودکشء ،  سویمعموالً با افسردگ یخودکش   

 یدسترسن شاازيورد نتا به درمان م ميکمك کن یمو روبر ییرنج ها نيکه با چن یکسانبه  است  ی،  ضرورمنظور نياست. به هم یروان

رخی از بوال برد. سیکسری باورهای خرافی در خصوص خودکشی وجود دارند که به نظر ميرسد الزم است صحت آنها را زیر  .کنند دايپ

 اینها عبارتند از: 
 

 

.دهد یقرار م ريفقط بزرگساالن را تحت تأث یغلط: افسردگ باور  
 

.توانند به شدت افسرده شوند یم هم: کودکان و نوجوانان قتيحق  

 
 

 

 .ستين یکشدر معرض خطر اقدام به خود گری، دافتیبهبود  یفرد به طور قابل توجه شرایط افسردگی  که ی: هنگامغلط باور
 

 ميمهد و از تصرا انجام د یاقدام خودکش كیمصمم است که  رایباشد ز افتهیبه ظاهر بهبود  شخص آنافسردگی : ممکن است قتيحق

 .است یخود راض

 

 

.ديکرده است انجام ده یکه خودکش یکمك به شخص یبرا ديتوان ینم یکار چيغلط: ه باور  

 

.باشد ديمف اريبسکرده است  یخودکش ی شخصی که اقدام بهتواند برا یم یعاطف تی: گوش دادن و ارائه حماقتيحق  

 

 مناسبت فصل -6
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 .دیيبگو یبه کس دیکرده است، نبا یکه خودکش دیينگو چکسياز شما بخواهد به ه خودکشی کننده: اگر فرد غلط باور
 

 .تواند کمك کند یکه م دیيبگو ی. به کسدیخود نگه ندار ی: هرگز آن را براقتيحق
 

 

 .کنند یتوانند خودکش یده شده است مدا صيآنها تشخ یروان یماريکه ب یغلط: فقط افراد باور
 

 د شاملنوانت یم یزندگ ی. استرس هامنجر به خودکشی فرد شوددرآمد  شيتواند به عنوان پ یم ی: هر عامل استرس زا در زندگقتيحق

،  مالیسائل م ء استفاده جنسی)آزار جنسی(،  از دست دادن خانه،  مسائل حقوقی، سو ، ارتباطی ،  مشکالتزانیازعز یکیمرگ 

 رویدادهای تروماتيك )آسيب زا(،  یا بيماری شدید باشند.

 
 

 

 .خواهد شدشتريب یخودکشتشویق و ترغيب به باعث  ی: صحبت در مورد خودکشغلط باور
 

، در عوض، نیاست. اهمراه شود که اغلب با آن  یمسئله م نیاز ا گ و برچسبدر واقع باعث کاهش ان ی: صحبت در مورد خودکشقتيحق

باشند.درمان  دنبال کند تا به یم بيم را ترغمرد  

 

 

 .کنند ینم یدر مورد آن صحبت کنند هرگز اقدام به خودکش حاًیغلط: جوانان اگر صر باور
 

 .باشد یاقدام به خودکش كیدرآمد  شيتواند درخواست کمك و پ یم نیا دیريبگ ی: جدقتيحق
 

 

 

 .نخواهد کرد یگرید یبخورد، اقدام به خودکش شکست اقدام به خودکشی ني: اگر فرد در اولغلط باور
 

 .دهد داانجام خوا یگریاز زمان تالش د یکند و شکست بخورد،  احتماالً در برهه ا یاقدام به خودکش ی: اگر شخصقتيحق

 

 

.جلب توجه است یبرا یفقط روش یبه خودکش دیغلط: تهد باور  

 

.دیريبگ یرا جد یدی. هر تهددیرينگ دهیرا ناد یبه خودکش دی: تهدقتيحق  
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 .نژاد خاص هستند كینوعاً از  رنديگ یکه جان خود را م ی: افرادباورغلط

 

ود خ یرفتارها در بهقا یو قوم یاجتماع یاقتصاد تي،  سن، وضعتي، جنستي. افراد از هر نژاد، تربستيقائل ن ضيتبع ی: خودکشقتيحق

 .ديهد توجه کند یو انجام م دیگو یفرد م كیهستند. به آنچه  یبیتخر
 

 

 .رديگ یها بدون هشدار صورت م یخودکش شتريغلط: ب باور

 صينها را تشخآچگونه  که آنها چه هستند و ديالزم است بدان نیو بنابرا هستندها  ی: عالئم هشدار دهنده قبل از اکثر خودکشقتيحق

 .يدده

 

هشدار دهنده عالئم  

 نیا است. یشدهد فرد در معرض خطر خودک یباشد که نشان م یاعمال ایات تواند به صورت کلم یم یعالئم هشدار دهنده خودکش

 :دنباش رید شامل موارد زنتوان یعالئم م

 درباره مرگ حرف زدن  ادیز 

 زهايچ دنيبخش 

 یارزش یاحساس ب 

 یقبل یرفتار خودکش 

 یديناام یأس و احساس 

 ی احساس درماندگ 

  و وابستگی عدم تعلقاحساس 

 (دنيخواب ادیز ای دنيابکم خو )اختالل در خواب 

 احساس گرفتار شدن 

  سربار دیگران بودناحساس 

 احساس تنهایی 

 یزندگ یبرا یلينداشتن دل 

 یصحبت کردن در مورد خودکش 

 الکل  ایآنها از مواد مخدر  استفاده)مصرف( شیافزا 

 کشتن خود هستند یبرا ییبه دنبال راه ها 

 از دوستان و خانواده  کناره گيری 

 ها  تيز فعالا یريکناره گ 

  ی کردن )*یا برای حالليت گرفتن*(خداحافظ یمالقات با مردم برا ایتماس 

 

 یانوادگخ، سابقه یل، طالق، مشکالت مایکاري، بتیآزار و اذ ای یدر معرض قلدربودن عبارتند از:  یخودکش یبرا گریعوامل خطر د 

 ...غفلت ایاستفاده ء ،  سوی شدیدماري، ب)تروماتيك( زا بيواقعه آس كی، یقبل ی،  اقدام به خودکشیخودکش
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 وجه هستند.ته دنبال جلب بکه آنها فقط  دي. لطفاً تصور نکنديخود صحبت کرد، آنها را باور کن یدر مورد گرفتن زندگ یکودک اگر      

 وست د كیبا  یريرگد ایه رابط مقابله با قطع یدر تالش برا ی. اگر جواندیريو از آنها کمك بگ دیريبگ یسخنان و احساسات آنها را جد 

 ديبدتر کن را طیراش ديخواه یشما نم د؛يکن ردیو با آنها همد دي. بدون قضاوت گوش کنکوچك نشمارید ای ريرا تحقتش است، احساسا

ل مورد بزرگسا كیز . ادیاردنگه  یکه آن را مخف ندهيد،  قول به گرفتن جانش فکر ميکندکه  دیبگو ی. اگر کسديآنها را از خود دور کن ای

 .دیرياعتماد کمك بگ

ساخته دست  ایه است بود یعيفاجعه طب نیکه ا ستيکنند. مهم ن یدست و پنجه نرم م یخودکش یها دهیفاجعه اغلب با ا بازماندگان   

د اغلب فاجعه، افرا ای زا بيواقعه آس كیباشد. به دنبال  دیتواند شد یکند م یبر بازماندگان وارد م ایکه بال یعاطف ضایعه ی. باشدبشر 

 ایاخبار  یماشاترا که صرف  یمدت زمان ديکن ی، سعدیرا تجربه کرده ا یکنند. اگر فاجعه ا یرا تجربه م ییااحساسات طاقت فرس

 .دنشو یاحساسات شما م دیفقط باعث تشد ایبال نیا ی. تمرکز مداوم روديمحدود کن ديکن یآنها مدرباره خواندن 

ا ذهن ت دينجام دهکار آرامش بخش ا كیو  دیو برو دياستراحت کن ی. در عوض، کمديکن یالکل خوددار دنينوش از دیبا نيهمچن    

 یاب م. کمبود خوديه باشداشت یو حتماً خواب کاف  ديورزش کن گرید یبه نوع ای دیبرو یرو ادهي. به پديخارج کن تيوضع نیخود را از ا

ود خمراقبت از  یهایاتژو استر ديکن جادیا دیجد یکند. روالها دیاحساسات طاقت فرسا را تشد جهيمنجر شود و در نت یفرسودگتواند به 

نها حالشان را . از آديکن یبررسا و مرتباً او ر دیريرا تجربه کرده است، با او تماس بگ یکه فاجعه ا ديشناس یرا م ی. اگر کسديکن نیرا تمر

 . ديکن ی شانبانيو پشت دي. به آنها گوش دهديبپرس

دردناک  وکننده  جي، گزيتواند چالش برانگ یم ی. احساس خودکشديستي، تنها ندیاز دست داده ا یخودکش ليرا به دل یزیعز اگر    

ممکن است  م پر کند.و خا دیو احساسات شد جواب یبواالت دارد ممکن است شما را با س یدیشد انیشما درد روعزیز  نکهیباشد. درک ا

صورت  . دردیغرق شده ا اندوهمانند احساس گناه، خجالت، صدمه، خشم، ترس و  دهيچيماسه روان احساسات پ رکه د دياحساس کن

ز است. ا یرورندوه، ضاز غم و ا یبانيگروه پشت كی ایخانواده، همکاران، درمانگران  ی، اعضایاس با دوستان حام،  تمازيو ن لیتما

 .ديدرخواست کمك نترس

 دیكن جادیود اخ یبرا يمنیبرنامه ا كی

 عالئم: عالئم هشدار دهنده )خلق و خو، افکار، رفتارها( ؛ 

 ديکن هيته ديبه آنها کمك کن ديتوان یکه م یاز افراد یستي: لديکن سوال. 

  :ديکن هيه، تديانجام ده یاز احساس خودکش یحواس پرت جادیا یبرا ديتوان یرا که م ییتهاياز فعال یستيلیافتن. 

 ديکن منیا خود را طي: محطيمح. 

 ديکن هيته دياستفاده کن ديرا که ممکن است بتوان یآرام ساز یها كياز تکن ليستی : ها كيتکن. 

 دیريکمك با آنها تماس بگ یبرا ديتوان یکه م ديکن هيته یاز افراد حرفه ا یستيمتخصصان شما: ل. 

 .دیستین "فیضع" دیشما كمك بخواه اگر

 درباره نویسنده:

 نياز ب): یختروانشنا هياول یکتاب کمك ها سندهیاست. او نو ايفرنيسالمت روان در جنوب کال یتخصص یدکترادارنده  ،لريم یب زيلوئ   

 ی( است.روان یماريشکل روش تفکر ما درباره ب رييو تغ استيگمابردن 

 شده است. و ترجمه گرفته  psychologytoday.com این مطلب از سایت

 صفحه وبگاه این نوشته :
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-mind-body-connection/202009/the-myths-and-

warning-signs-suicide 
 گشت به صفحه اولباز

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-mind-body-connection/202009/the-myths-and-warning-signs-suicide
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-mind-body-connection/202009/the-myths-and-warning-signs-suicide
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 ؛ ها كدامند؟شور یا شعور حسیني؟ ریشه-1-7

 سادات موسویاشرف

 شناسیدکتری روان 

 

زد، مراسم های مذهبی یزد اعالم کردند امسال برای جلوگيری از شيوع کرونا و به پاسداشت زحمات کادر درمان یچندی پيش هيئت

ر است. امّا تقریباً همزمان د« جای شور حسينیشعور حسينی به»های یزد سال هيئتعزاداری محرم را برگزار نخواهند کرد و شعار ام

 آید؟ اندازی دسته عزاداری از فالن ميدان تا بهمان ميدان بود! این تفاوت از کجا میتهران صحبت از راه

فهم  لی بهتر است با مخلص دانستن هر دو گروه،کنند، واندیشی فردی اشاره میای به منافع مالی و منفعتها، عدهبرای فهم این تفاوت   

توان به سه عامل اشاره کرد که به شدن عوامل فردی میبا برجسته شناسی،ها را در الویت قرار داد. از دیدگاه روانعلل زیربنایی این تفاوت

عامل نخست  تبيين کنند. -آگاهی از خطر آن عليرغم–ندمی کرونا اندازی اجتماعات مذهبی را در پاتوانند تمایل به راهرسد مینظر می

 بيشتر جنبه اجتماعی دارد و دو عامل دیگر نوعی خطای شناختی هستند.

 آبروداری به هر قيمتی -

کند. آبرو را معلوم می ای اجتماعی است که چهره بيرونی روابط اجتماعیبه ظاهر قضيه اشاره دارد. در واقع آبرو پدیده« رو»در واژه آبرو، 

ا ياری از کارهگيرد. احتماالً بسيزی نيست که کسی با آن متولد شود، بلکه مفهومی اکتسابی است که در خانواده و جامعه شکل میچ

زش ای و ملی خود هستند. بنابراین آبرو با ارشود، چون افراد نگران از دست دادن آبروی شخصی، خانوادگی، قومی، قبيلهانجام نمی

 دهد!کند و رفتار ناپذیرفتنی، آبرو را بر باد میزشمند به حفظ آبرو کمك میهمایند است؛ رفتار ار

 داران حکم همان آبرو را دارد. اگر در پاندمیرسد رفتارهای ظاهری و عينی و به اصطالح مناسك دینی، برای برخی دینبه نظر می   

گر حدود شود و امقتاً بسته شود، اگر مراسم حج به همان دليل ها، مساجد و اماکن متبرک مومنظور حفظ جان ارزشمند انسانکرونا، به

  چنين است؟واقعاً عزاداری اباعبدالحسين )ع( به رنگ و لعاب هر ساله نباشد، چون ظاهر حفظ نشده، آبروداری هم نشده! اما آیا

یا زیربار  کس، حتی به قيمت فروش خانهحليلی آمده بود تمایل به خریدن ماشين لوتداران نيست. در البته که این امر مختص دین   

ای است برای حفظ عنوان نوعی مالکيت قابل نمایش، وسيلهکنيم که ماشين بهقرض رفتن افزایش یافته است، زیرا در روزگاری زندگی می

ای شکل هو افراطی در جامع جا برد! واقعيت این است که وقتی تفکری نادرستتوان آن را با خود به همهآبرو، برخالف مثالً خانه که نمی

ی يمتی؟ برگزارقبرد! ولی الزم است کمی مکث کنيم و از خود بپرسيم حفظ آبرو به چه بگيرد، کمتر گروهی از آن جان سالم به در می

 ؟ جانِهمسایه ای در پاندمی کرونا خواهد داشت؟ به بهای جانِمراسم عزاداری اباعبدالحسين )ع( به شکل سنتی هر ساله، چه هزینه

ها فرسوده شوند، ارستانها؟ اگر با شيوع بيشتر کرونا، کادر درمانی و خدماتی بيماعضای خانواده؟ جانِ کادر درمانی و خدماتی بيمارستان

 چه بر سر جامعه خواهد آمد؟ 

الی نيست خی این دغدغه تر؛ به فکر آبروی شخصی خودمان در برابر دیگران هستيم یا آبروی دین؟ آیا جاو در یك پرسش خودمانی   

 فظ آبروی دینکند؟ مسلّماً رفتارهای عقالنی در دراز مدت به حکه در شرایط فعلی کدام رفتار به حفظ آبروی دین کمك بيشتری می

دی باشد فراهای محرم مثال انکند رفتارمان در عزاداری آبروداری؟ برای کرونا با مؤثر مقابله از بهتر راهی کمك بيشتری خواهد کرد. چه

ندامت  های ضریح را ليسيدند و فردای آن روز ابرازکه با بسته شدن موقت حرم حضرت معصومه )س( در یك حرکت هيجانی، ميله

 کردند!؟

 هایادداشت -7
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ایم؟ پوستۀ زیبای پای توجه به ظاهر، به باطن هم توجه کردهتر بگذاریم و از خود بپرسيم که آیا همحتّی الزم است یك گام عقب   

 پسندد؟ا چه کسی میمغز ربی

 

 ی مسئوليتپذیری افراطی و بدفهممسئوليت -

 به نسبت دشدی وسواس و است فرد کنترل از خارج که شدن برای خود در برابر چيزهایی پذیری افراطی یعنی مسئوليت قائلمسئوليت

 آن. برابر در مسئوليت احساس

فظ کرد. حو این آئين را طی این همه سال ایره عربستان بود و خدای جزآور اسالم در شبهسال پيش، محمد مصطفی )ص(، پيام 1400

ی عبدالمطلب به توانای دهنده عمق ایمانانگفته عبدالمطلب است به اَبرهه، و به نظر نگارنده نش« أنا رَبُّ اإلبل و إنَّ لِلْبَيت ربّ سَيُمنِعِه»

 صاحبِ خانه. 

سال زنده  1380ای که این حماسه را طی ق. است. ارادهه. 1441ادت رسيدند. اکنون ق. در کربال به شهه. 61امام حسين )ع( سال    

ای فکر کنيم که با عدم ایمانی به قدرت الیزال الهی، اگر لحظهبينی است و نشانۀ بینگه داشته است، همچنان پابرجاست. خودبزرگ

ماند.  سين )ع( زنده نخواهدنام و یاد ح -ا و به مدت محدوددمی کرونهم با هدف مهار پانآن –الحسين )ع( برگزاری اجتماعات اباعبداهلل

 کار آید!ای بيشتر بهدور از هياهوی جمعی، در وصل لحظهبه های فردی و خانوادگی،چه بسا عزاداری

 پذیری افراطی،سئوليتجای مداران به برگزاری اجتماعات مذهبی در ایّام محرم را بهالبته ممکن است بتوان اصرار گروهی از دین   

توانند دستور الهی را مبنی بر حرام داری نمیداران از فرط عالقه به روزهشيوه مشابه برخی از دینبدفهمی مسئوليت نيز قلمداد کرد. به

ها جسمی آن اریمت بيمبودن روزه برای کسی که روزه برای او ضرر دارد، رعایت کنند و عليرغم پيامدهایی که ممکن است روزه بر وخا

خطر گيری کرونا نيز نگرانی از بهکنند! دقيقاً در همهگيرند و این امر را خالف دستور الهی هم قلمداد نمیداشته باشد، باز هم روزه می

ود، انجامد. در جایی که حفظ سالمت و جان خهایی مبنی بر عدم برگزاری اجتماعات مذهبی میها است که به توصيهاُفتادن جانِ انسان

دهد؟ آیا اری قرار میگرداند، لزوم حفظ سالمت و جانِ دیگران چه تکليفی در برابر ما برای عزادروزۀ واجب را غيرواجب و بلکه حرام می

ت، چه برای اوت اسجز این است که وظيفه مؤمن و محبّ اهل بيت )ع( عمل به تکليف الهی است؟ تکليف الهی نيز برحسب موقعيت متف

ی و طابق ميل فردتعالی وگرنه که عمل م( جهاد تکليف بود و بر امام حسن )ع( صلح. مهم بندگی است در برابر دستور حقامام حسين )ع

 خواست دل، پيروی از هوای نفس است! 

 

 تفکر صفر یا صد؛ سياه یا سفيد؛ همه یا هيچ -

 ی از دو قطب افراطی.اخته شده است، یعنی تفکر در یکای که بيشتر با اسامی باال شنتفکر دومقوله

بينيم. تصور اینکه عزاداری فقط به یك شکل و در نقاط مختلف کشور مناسك متفاوتی را به مناسبت عزاداری اباعبدالحسين )ع( می

صورت، عزاداری، عزاداری نيست، تفکری است از همين نوع. اگر نتوانيم پذیر است و در غير اینصورت جمعی امکانشمایل، و آن هم به

های زیادی را در زندگی از های ممکن را ببينيم و در هر موقعيتی همه جوانب ممکن را بررسی کنيم، فرصتحلبرای یك مسأله، راه

جای توان با خود فکر کرد که امسال بههای دید گوناگون تجربه شود؛ میشود که زاویهای مانع از آن میدست خواهيم داد. تفکر دومقوله

که احتمال شيوع کرونا را افزایش  –عزاداری چه کارهای دیگری قابل انجام است؟ به جای پخت و پخش غذای نذری  برگزاری تجمعات

توان انجام داد؟ این نوع نگاه منعطف مطمئناً پيامدهای مثبت بيشتری دارد. اگرچه در دوران معمولِ زندگی چه کار دیگری می -دهدمی

نظر تر بهها عقالنیکردن نذری خشکه با ایشان در دوران کرونا یاد داشتن نگه زنده ولی مثالً است، ربهت عذای امام )ع( اقامه کردن جمعی

ها های نيازمند را تا مدتتواند قوت بسياری از خانوادهکاهد، میخشك بخشيدن نذورات محرم، عالوه بر آنکه از شيوع کرونا می رسد؛می
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شاءاهلل تا محرم سال بعد، یاد ایشان ها و انصورت نه تنها ده روز ابتدایی محرم، بلکه مدتدر اینگيری کرونا تأمين نماید؛ در این همه

 تر از قبل در خاطرها خواهد ماند.پررنگ
 

 

 ؛ قتل ناموسي تا قتل نژادی؛ ایران تا آمریکا -2-7
 اشرف سادات موسوی

 دکتری روان شناسی 

 

درش و قتل ه دست پببخش اعظم فضای مجازی و خبری را پر کرده است؛ قتل دختر ایرانی طی دو ماه اخير دو قتل از دو گوشه دنيا، 

 ویك!شهروند آمریکایی به دست پليس این کشور. هر دو بسيار دلخراش و سوال برانگيز، آن هم در قرن بيست

ها و ها و مقاالت گرفته تا سخنرانیبهای زیادی شده است، از کتاهای منتهی به قتل بحثها و خشونتدر تحليل این نوع قتل   

خورند، دالیل متعدد خشونت منتهی به قتل فهرست شده است )برای مثال مراجعه ها که ورق میهای خبری. کتابميزگردها و تحليل

؛ 1394ن، و همکارا ؛ گزارش وضعيت اجتماعی زنان در ایران، جواهری1390شود به: گزارش وضعيت اجتماعی ایران، مدنی و همکاران، 

در این نوشتار اما، از ميان همه این عوامل، به  (،1397دیدگان اجتماعی، معيدفر و همکاران، پذیر و آسيبگزارش وضعيت اقشار آسيب

 ها مؤثر باشد و در انتها نگاهتواند در فهم تداوم این نوع قتلشود که میپرداخته می« نکوهش قربانی»و « فرهنگ فخر»معرفی دو مفهومِ 

 کار خواهد شد.مختصری هم به راه

کند تا نشان دهد که چرا در مقایسۀ مردم ( اصطالحی است که ریچارد نيزبت مطرح میculture of honorفرهنگ فخر )   

 وب برای حفظالی جنسفيدپوست دو منطقه شمالی و جنوبی آمریکا، ميزان استفاده از خشونت در کالم متفاوت است؟ بدین معنی که اه

ه در جنوب کند: از آنجا کطور تبيين میوال و در پاسخ به توهين، تمایل بيشتری به استفاده از خشونت دارند. نيزبت این یافته را اینام

که شغل  داری بوده، امکان سرقت تمامی ثروت افراد وجود داشته، اما در مناطق شمالی، از آنجادامداری و گله آمریکا پيشه اصلی مردم،

 هالی این دوایسه ام کشاورزی بوده، احتمال اینکه تمامی ثروت شخص به سرقت رود، بسيار کم بوده است. بنابراین در مقاصلی مرد

جنگند، در کنند و در صورت لزوم میعنوانی معروف شوند که برای حفظ ثروت خود ایستادگی میمنطقه، اهالی شمالی الزم نداشتند به

ت کار خود ز ابتدا عاقبااُفتد، بتواند رت به جنگندگی بسيار الزم بوده تا کسی که به فکر غارت اموال میصورتی که برای اهالی جنوبی، شه

های طوالنی است، حتی زمانی تداوم آن تا مدت کند،بينی نماید! اما آنچه فرهنگ فخر را به موضوعی مهم برای اندیشيدن بدل میرا پيش

گ فخر در اده شد که هنجارهای ویژه فرهندالً از بين رفته باشد. در بررسی نيزبت نشان وجود آمدن آن فرهنگ کامکه شرایط به

های زیادی به پرورش نسل هایشان،نام کرده بودند و نه خود و نه خانوادهدانشجویان مرد سفيدپوست جنوبی که در دانشگاه ميشيگان ثبت

زد. مردان طور اتفاقی به دانشجویان تنه مییك همدست آزماینده به ها،آزمایش کند! مثالً در یکی ازگاو نپرداخته بودند، خودنمایی می

جویانه اقدام شدند و برای رفتار پرخاشگرانه تالفیگرفتند، ولی مردان جنوبی بيشتر برآشفته میشمالی اغلب این توهين را نادیده می

 کرد(. می کورتيزل و تستوسترون خون نيز این تفاوت را تأیيدهایی مانند سطح کردند )عالوه بر مشاهده رفتار عينی، معيارمی

شود، فردِ عامل برای کاهش ( بدین معنی است که وقتی درد و رنجی به دیگران وارد میblaming the victimنکوهش قربانی )   

که مشاهده درد و رنج دیگران مشکل  کند که قربانی الیق چيزی بوده که بر سرش آمده! واقعيت این استعذاب وجدان، خود را قانع می

زُدایی از او پيدا کرد! مکانيزم زیربنایی ناخودآگاه بدین شرح است که اگر به است، مگر اینکه بتوان راهی برای نکوهش قربانی و انسانيت

وقت ما کار چندان بدی انسان خوبی، بدی کرده باشيم، آنکه مستحق سرزنش است، ما هستيم، ولی اگر قربانی، فرد ناالیقی باشد، آن

تر و گناهویژه نشان داده است که هرچه فردِ قربانی انسان بیشناسی اجتماعی از این پدیده حمایت کرده و بههای روانایم! پژوهشنکرده

چرا که آسيب وارد شود، تا به این وسيله بيشتر از بار عذاب وجدان کاسته شود، تری باشد، تالش روانی برای نکوهش او بيشتر میوارسته
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ها به های این حوزه، شرایطی ترتيب داده شد تا آزمودنیکردن به یك انسان شایسته کاری بس غيراخالقی است! مثالً در یکی از آزمایش

ها به یکه آن شخص هيچ آزاری به آزمودنی وارد نکرده بود. در این شرایط آزمودنگناهی آسيب روانی یا بدنی وارد کنند، درصورتیفرد بی

 تحقير قربانی پرداختند تا خود را متقاعد کنند که او فرد خوبی نيست و بنابراین سزاوار چيزی است که بر سرش آمده!

يد! کافی است بهتر فهم 21ویژه تداوم آن را تا قرن وسيله آن بتوان این دو نوع قتل غيرانسانی و بهبيان این مقدمه گریزناپذیر بود تا به   

رود کار میپوستان، و زنانی )و نه مردانی!( بههایی به ذهنمان سرریز شود که برای توصيف سياهها و صفتکنيم تا انبوه انگ اندکی مکث

ها کارکردی جز نکوهش قربانی دارند؟ شوند. آیا این توصيفغير از ازدواج مرسوم وارد میکه خواسته یا ناخواسته به روابط جنسی به

های بد دهند )جهانی که در آن تعداد انسانجلوه دادن عامالن خشونت که اکثریت قدرتمند را تشکيل می گناهتالشی برای بی

ها بد هستند(! تالش ذهنی ناخودآگاه برای مطمئن کردن خود اعتمادتر از جهانی است که تعداد بسياری از انسانشمار باشد، قابلانگشت

ینکه دآگاه برای اآید، نتيجه عملکرد خود اوست! تالش روانی ناخوهر بالیی که سر کسی می کنيم وبه اینکه در دنيایی عادل زندگی می

یی سر دل، چنين باليای عااین ترس را از خود دور کنيم، که ممکن است همين بال سر ما هم بياید )چون ما برتریم و بنابراین در یك دن

بریم؟ چقدر از واژه کار میندگی روزمره خود چقدر پدیده نکوهش قربانی را بهنظر کنيم، در زآید(! از این موارد افراطی صرفما نمی

ای خودمان را جای طرف مقابل بگذاریم، ممکن است حقش کنيم، درصورتی که اگر منصفانه بنگریم و لحظهاستفاده می« حقش بود»

از ، کودنشود )هایی که به او نسبت داده میشود و صفتینبوده باشد! بوق ممتدی که برای چند ثانيه توقفِ بيشترِ راننده جلویی زده م
سادگی عبارت شود و به! و...( تا این خشونت بوقی توجيه شود! کالهی که بر سر کسی گذاشته میپشت تراکتور آمده ماشين سوار شده

 شود! و...کار برده میبه« نباشد لوحسادهخواست اینقدر حقش بود، می»

است که در آن یك  به معنای فرهنگی هنگ فخر با این دو قتل ناموسی و نژادی آشکار است؛ اساساً فرهنگ فخرو اما ارتباط فر   

کند و در ر میس اجباشخص )معموالً مرد( برای دفاع از شهرت خود، از طریق واکنش نشان دادن به  توهين، هتك حرمت و تهدید، احسا

ا آبرو و تل فردی که بقتوان هرگونه شهرت، احترام، رتبه یا اعتبار در نظر گرفت. فخر را میاغلب مواقع، واکنش او با خشونت همراه است. 

تواند تر است، میيندار!( از نظر نژادی پایحيثيت خانوادگی بازی کرده است و قتل فردی که )متأسفانه در باورهای قدیم و البته ریشه

رار است پا را ندگانی که قرای آیبستيم که به این بادها بلرزیم، و اینکه درس عبرتی باشد پاکی و برتری ما را اثبات کند. اینکه ما بيدی ني

مشترک  ضا و امکاناتدانيم )خواه بدن یك زن و آبروی خانوادگی، خواه فاز گليمشان فراتر بگذارند و به آنچه که ما فقط از آن خود می

 شهری(، تعرض کنند!

رفته از عوامل موقتی و گذرا گ شماری در این دو قتل دخيل است،شد، قطعاً اگر بررسی شود، عوامل بی طور که ابتدای متن اشارههمان   

م به گرفتن دیگر عوامل نيست، فقط در قالب این سطور محدود، تالش شد دو مفهودار و فرهنگی. هدف این نوشتار نادیدهتا عوامل ریشه

کننده، باز شمار عوامل پيشگيریان نيز از ميان فهرست بیها مرتبط باشد، معرفی شود. در پایتواند با دیرپایی این قتلهم مرتبطی که می

 شود: تقویت توان همدلی!عامل تمرکز می دليل رعایت اختصار، تنها بر یكبه

ده درد و رنج دیگران در ما تواند تا حد زیادی درد و رنجی را که در اثر مشاه( قربانی، میdehumanizationزُداییِ )فرایند انسانيت   

شود؟ ها زیاد استفاده میها از این نوع واژهناميدن طرف مقابل، مثال آشنایی است! چرا در درگيری آشغالآید، کمرنگ کند. وجود میبه

ندهای روانی تر است! آشنایی با این فرایآميز عليه یك آشغال، بسيار آسانتواند این باشد که ارتکاب اعمال خشونتیك دليل می

یم، ناخودآگاه ممکن است در پلّه اول درد و رنج ما را زیاد کند، ولی تا این درد و رنج را تاب نياوریم و به فرایندهای زیربنایی آگاه نشو

ال ها نشان داده است هرچه توانایی همدلی در کودکان بيشتر باشد، اعمتوانيم با معکوس آن، یعنی همدلی، مأنوس شویم. پژوهشنمی

جای طرف مقابل بگذاریم، دنيا را از دریچه چشمان او نيز نگاه کنيم، پرخاشگرانه در آنها کمتر است. اگر صرفاً یاد بگيریم که خودمان را به

د، بودن خطا کنتواند تمامی احساسات و از جمله درد و رنج را تجربه کند، و البته به دليل انسانو متوجه باشيم که او نيز مانند ما می
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های ابتدایی زندگی، از طریق خانواده، پرخاشگری بسيار کاهش خواهد یافت. آموزش توان همدلی، مهارتی است که باید از سال

 مهدکودک و دبستان در کودکان نهادینه شود.

ه گرفته شده است. شناسی اجتماعی )تأليف اليوت ارونسون و ترجمه حسين شکرکن( بهرنوشت: در نوشتن این مطلب از کتاب روانپی   

حمان به نشانی رسيده و در سایت مؤسسه ر چاپ به 1399 خرداد 20 شنبهسه مورخ شرق روزنامه 3738 شماره این متن در در

rahman.org.ir .منتشر شده است 
 بازگشت به صفحه اول

 
 

 

 

 1گذاری بر مفاهیم عمده معنادرماني -1-8
 نویسنده: پل تی. پی وانگ2

ناسیشکارشناس ارشد روان -مترجم: رحيم رابط  

 

ه وجود ب 1930رمانی و تحليل وجودی را به دليل ناخرسندی از نظریۀ فروید و آدلر در دهۀ ( معناد1905 -1997ویکتور فرانکل وینی )

ا معنا ی پذیرد؛ امموید را يار زیگموند فرنيز معروف است. دکتر فرانکل مفهوم ناهش "مکتب سوم روان درمانی وین"آورد. معنادرمانی به 

جع را د معنوی مرایا بع خواهی را اساسی تر از لذت خواهی می داند. تحليل وجودی به این منظور   طرح ریزی شده است تا معنای پنهان

 به سطح هشياری بياورد.

صلی معنادرمانی نظير معنا، آزادی و مسئوليت نتيجۀ تأثير فرانکل آموزش روانشناسی فردی را از آدلر دریافت نمود. برخی از مفاهيم ا     

(. یك تفاوت عمده بين معنادرمانی و روان تحليل گری این است که هم فروید و هم آدلر به 1964، 1963، 1958پذیری از آدلر است) 

 "عنا ها در آیندۀ خودشان تحقق می یابندتمرکز معنادرمانی تقریباً نسبت به آینده است؛ یعنی م "؛ در حالی که 3کنندگذشته تمرکز می

 (.120؛ ص 1984)فرانکل، 

 بُعد معنوی     

 فرانکل  4کاربرد معنادرمانی بدون شناخت روح انسان یا بعد معنوی وجود انسان امکان پذیر نيست. طبق هستی شناسیِ ابعادی

منحصر به بعد انسانی است. این ابعاد مختلف باید در  8ت. معنوی7و معنوی 6، روانی5( انسان دارای سه بعد است: بدنی1986)فرانکل، 

 باشد.کليتشان فهميده شوند؛ زیرا یك انسان، واحدی در این پيچيدگی می

  9قدرت جسورانۀ روح انسان 

                   
1 Logotherapy 

 ق و پروفسور. گروه روانشناسی مشاوره. دانشگاه ترینیتی، بی سی، کانادا.سرپرست تحقی 2

مدار است. در این زمینه می توانید به کتاب های نظریۀ شخصیت یا نظریه های مشاوره و  -ف فروید آینده گرا بوده و نظریه اش آیندهذکر است که آدلر برخال الزم به البته 3

 روان درمانی مراجعه نمایید )م(.

4 dimensional ontology 
5 somatic 
6 mental 
7 spiritual 
8 spirituality 
9 defiant power of the human spirit 

 شناختيمروری بر رویکردهای روان -8
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ا یختی یست شنازيماری بیکی از گزاره های معنادرمانی این است که روح انسان هستۀ اصلی سالمتی ما است. روح انسان شاید به وسيلۀ 

يمار بيب ببيند سآروانشناختی  -روانشناختی دچار وقفه شود؛ اما دست نخورده باقی می ماند. روح انسان حتی زمانی که ارگانيسمِ زیست

 نمی شود.

یا  1(. زمانی که روح مسدود شده یا سرکوب می شود، انسان خالء وجودی1986، 1969بخشی از روح انسان ناهشيار است )فرانکل،      

را تجربه می کند. تحليل وجودی در صدد آن است که این وقفه را از بين برده و معناخواهی را به سطح هشياری  2روان رنجوری وجودی

 بياورد.

( که شامل عشق، معناخواهی، 18است )ص  "5جعبۀ جادوی معنادرمانی"یا همان روح انسان  4( بُعد اندیشه زاد1994) 3به قول فابری     

 يت، وجدان، قدرت انتخاب، مسئوليت، شوخ طبعی و غيره می باشد.هدف، خالق

( به ظرفيت انسان برای بهره گرفتن از بخش معنوی خود و سر برافراشتن از تأثيرات منفی 1965قدرت جسورانۀ روح بشر )فرانکل،      

اند برای مقاصد علمی و درمانی بيشتر سودمند باشد شرایط، بيماری یا گذشتۀ انسان اشاره دارد. نویسنده اظهار می داردکه این امر می تو

 (.1993که می تواند در مقابله با فشار روانیِ زندگی به فرد یاری رساند )وانگ،  6که تصور کنيم روح انسان به عنوان یك قابليت است

 معنيِ معنا 

ترجمه  8ست. دکتر فرانکل لوگوس را به عنوان معنابه معنی ارادۀ خدا است که مبانی کنترل کنندۀ جهان یا معنا ا 7واژۀ یونانی لوگوس

 چيست؟ معناباشد. اما (. بنابراین معنارمانی به معنای بهبودی و سالمتی از رهگذر معنا می16؛ ص 1994می کند )فابری، 

 9معنای خاص در برابر معنای غایی 

 -و ب( معنای غایی یا فرا 10ف( معنای جاری یا معنای لحظه( برای معنا دو سطح وجود دارد: ال1986، 1984، 1967بنا به اظهار فرانکل )

معنا. دکتر فرانکل معتقد است بسيار مفيد خواهد بود که به معنای خاص لحظه از موقعيت بپردازیم تا اینکه دربارۀ معنای زندگی به طور 

او در برابر معنای غایی ای که در درمان مطرح می انسانی قرار دارد که از ما مخفی است.  -کلی صحبت کنيم؛زیرا معنای غایی در بُعد فرا

 (.1984شود هشدار می دهد؛ مگر اینکه مراجع آشکارا مذهبی باشد )فرانکل، 

چنين ند. همهر فردی باید خودش معانی خاص لحظه را کشف کند. فقط خود انسان ها معنای درست مخصوص لحظه را می دان     

نمایی فت شوند راهها یا يل کند و مراجع را به آن حوزه هایی که معنا ها می توانند در آن حوزهدرمانگر می تواند این جستجو را تسه

 (.1986، 1984؛ فرانکل، 1994نماید )فابری، 

  11معنا در برابر ارزش 

  ،وت بين ( تفا1994( دکتر فرانکل اغلب معنا و ارزش را مترادف به کار می برد. فابری )1967، 1963در آثار پيشين ) فرانکل

 معنا و ارزش را توضيح داده است:

                   
1 existential vacuum 
2 existential neurosis 
3 Fabry 
4 noetic dimension 
5 medicine chest of logotherapy 
6 inner resources 
7 Logos 
8 meaning 
9 specific vs. ultimate meaning 
1 0 present meaning, or meaning of the moment 
1 1 meaning vs. value 
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ما روابط منحصر به فردی را ایجاد می کنيم و وظایف منحصر به فردی را می پذیریم، با رنج های خاص مواجه      

می شویم، احساس گناه های خاصی را تجربه می کنيم و با یك مرگ بی نظير می ميریم. جستجوی معنا بسيار 

تعداد کثيری از انسان ها موقعيت هایی را تجربه کرده اند که خيلی مشابه هم بوده است؛  شخصی و متمایز است. اما

طوری که امکان دارد به شيوۀ یکسان واکنش نشان دهند. آن ها چيزی را که در شرایط متعارف معنادار می باشد 

معانی "ان ارزش ها تعریف می کند: یافته اند. آن ها معنای همگانی را پيدا کرده اند که این شيوه را فرانکل به عنو

 (.54)ص  "1همگانی

( 1986، 1967رانکل )ارد. فدلذا ارزش ها معانیِ انتزاعی ای هستند که بر مبنای تجربه های معناییِ خيل کثيری از انسان ها قرار      

ما این  ای مثال اگرند. برری را آسان نمایمعتقد است که این ارزش ها می توانند جستجوی ما را برای معنایابی هدایت کنند و تصميم گي

 ی نگرشی.رزش هااسه مقوله از ارزش ها را تحقق ببخشيم زندگی می تواند معنادار شود: ارزش های تجربه ای، ارزش های خالق و 

نی هستند. هر چند این مثال هایی از تراکم تجربه ای معنایابیِ بسياری از انسان ها در طول یك دورۀ زمانی طوال 2ارزش های سنتی     

حتی اگر همۀ ارزش های جهانی نابود شوند، زندگی معنادار باقی می ماند؛ چرا که معانیِ "ارزش ها به وسيلۀ مدرنيته تهدید شده است. 

 (.64؛ ص 1967)فرانکل،  "منحصر به فرد توسط فقدان سنت ها دست نخورده باقی می مانند

به نوعی همگانی هستند که از معانی  4کانت "3امور مطلقِ"رش این نظر را دارد که ارزش ها مانند فرانکل به طور ضمنی در همۀ آثا     

خاص ناشی می شوند. لذا هر تجربۀ معنایی مستلزم تحقق برخی از ارزش ها است؛ اما ممکن است این ارزش ها پنهان بوده و نيازمند این 

تحليل وجودی پرورش دهيم. این نوع استدالل می تواند توصيح دهد که چرا فرانکل ) باشد که از آن ها آگاه شویم یا آن ها را از طرق 

 (.157) ص  "می گردد 6نمی شود؛ بلکه بيشتر کشف 5معنای وجود ما به وسيلۀ ما جعل "( اصرار دارد که 1963

 

  اصول بنیادین 

نادرمانی و تحليل وجودی (.اینها شالودۀ مع1967،1986کل،آیين معنادرمانگران شامل آزادی اراده، معناخواهی و معنای زندگی است)فران

 هستند.

 7آزادی اراده 

آزادی انسان محدود است. بشر از شرایط و موقعيت ها آزاد نيست؛ اما در خصوص موضع گرفتن در مقابل آن "( پی برد که 1978فرانکل )

ند هستیِ ما تحت تأثير غرایز، آمادگی ارثی و محيط می باشد؛ (. هر چ47)ص  "ها آزاد است. موقعيت ها کامالً تعيين کنندۀ او نيستند

او می تواند از انسان گرفته شود. فرد در  8همه چيز به جز واپسين آزادیِ "ولی یك حوزه از آزادی همواره در دسترس ما است: 

(؛ لذا ما همواره این آزادی را 104، ص 1963)فرانکل؛ "کندمی ای از شرایط معين نگرش فردی و شيوۀ خاص خودش را انتخابمجموعه

 داریم که در مقابل شرایط بازدارنده موضع بگيریم و فراتر از تقدیر خود بایستيم.

                   
1 meaning universals 
2 traditional values 
3 categorical imperatives 
4 Kant 
5 invention 
6 detection 
7 freedom of will 
8 last of the human freedom 
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به دليل این پتانسيل است  "امکان پذیر است: 2گسلش از خودیا  1فاصله سازی -از خودآزادی اراده به خاطر ظرفيت انسان برای      

تنها از یك موقعيت؛ بلکه از خودش نيز جدا نماید. او می تواند نگرش خود را نسبت به خودش انتخاب  که انسان می تواند خودش را نه

 (.17؛ ص 1967)فرانکل،  "کند

 3مسئوليت و مسئول بودن 

سئوليت منجر به ( یکبار گفت مسئوليت بدون آزادی استبداد است و آزادی بدون م1994مسئوليت با آزادی حاصل می شود. فابری )

شان می کند که ن( خاطر 1986، 1984(. فرانکل )121ج ومرج می شود که می تواند موجب مالل، اضطراب و روان رنجوری شود )ص هر

 .هستيم ما نه تنها نسبت به اشياء؛ بلکه نسبت به افراد و نه تنها نسبت به کار؛ بلکه نسبت به کارفرما نيز مسئول

ادی ما ه کاربرد آزبدومی  قاوت قایل می شود. اولی از وجود آزادیِ اراده به دست می آید وفرانکل ببين مسئوليت و مسئول بودن ت     

 -زی کمترتر و نه چينه چيزی بيش -هدف تحليل وجودی "برای أخذ تصميمات درست در مواجهه با مطالبات هر موقعيت اشاره دارد. 

 (.275، ص 1986انکل؛ ) فر "این است که باعث شود انسان ها از مسئوليتشان آگاه شوند

 

 )4ارادۀ معطوف به معنا )معنا خواهی 

طر ظرفيت انسان برای (. معنا خواهی به خا35، ص 1969)فرانکل؛  "مبارزۀ بنيادین انسان برای یافتن معنا و هدف است"معنا خواهی 

ردی غير از يز یا فشده است و به چ وجود خود انسان یك هستیِ هميشه هدایت"فراتر رفتن از شرایط ضروریِ خود امکان پذیر است. 

رای عشق بشخصی  خود وی اشاره دارد: به منظور تحقق یك معنا یا رویارویی با یك شخص دیگر، دليلی برای انجام وظيفه، یا یك

 (.35، ص 1978) فرانکل؛  "ورزیدن می باشد

فرا رَوی برای دست یابی به شادکامی  -سازد. از خود و خوشبينی را فراهم می 6اغلب استفاده از قدرت تخيل 5فرا رَوی -از خود     

اما برای اینکه انسان یك معنا را بيرون از این "ضروری است؛ هرچند زیاد نيست اما پيامد جانبی تالش برای فراموش کردن خود است. 

 (.38، ص 1978) فرانکل؛  "جهان محقق سازد باید خودش را تحقق بخشد

 معنای تمام زندگی 

ی هر شخصی منحصر به فرد است و هر فردی باید معنای هر یك از موقعيت های مخصوص به خودش را کشف کند. درمانگر معنا برا

 .9و نگرشی 8، تجربه ای7فقط می تواند بيمار را به چالش بکشد و وی را به سمت زمينه های بالقوۀ معنا راهنمایی کند:   ارزش های خالق

سيلۀ ایجاد یك کار یا انجام . به و1ما می توانيم این معنا را در زندگی به سه شيوۀ مختلف کشف کنيم: بر اساس نظریۀ معنادرمانی      

؛ ذیر را بپذیریم )فرانکل. از طریق نگرش، ما می توانيم رنج اجتناب ناپ3. به وسيلۀ تجربۀ چيزی یا آشنایی با یك شخص. و 2یك عمل. 

 (.133، ص 1984

                   
1 self-distancing 
2 self-detachment 
3 responsibility and responsibleness 
4 will to meaning 
5 self-transcendence 
6 imagination 
7 creative values 
8 experiential values 
9 attitudinal values 
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( اظهار 1969هستند اهميت فوق العاده ای دارند. فرانکل ) 1قعيت هایی که در بردارندۀ رنجِ اجتناب ناپذیرارزش های نگرشی در مو     

به این دليل است می بينيم که چرا زندگی برای حفظ معنا هرگز باز نمی ایستد؛ حتی برای یك فردی که از هردوی ارزش  "می دارد: 

ای تحقق یك معنا جای چالش وجود دارد؛ یعنی به وسيلۀ معنای ذاتیِ درست، در یك های خالق و تجربه ای محروم شده است هنوز بر

 (.70)ص  "شيوۀ درستِ رنج بردن

 

 تحوالت اخیر 

و انجمن بين المللی معنادرمانی و تحليل وجودی  2در پانزده سال گذشته، معنادرمانیِ کالسيك دکتر فرانکل به وسيلۀ آلفرید النگل

( همسنگ با مؤسسۀ ویکتور فرانکل: جامعۀ علمی برای معنادرمانی Wien-GLE) 3همچنين این جامعۀ وینیگسترش پيدا کرده است. 

 و تحليل وجودی در وین می باشد.

انکل درمانیِ دکتر فر( تحليل وجودی در حال حاضر یك شيوۀ روان درمانی تمام عيار است که معنا2000، 1992طبق گفتۀ النگل )     

 التتنی و اختال -تالالت رواناجتماعی، اخ -ب می شود. دکتر النگل تحليل وجودی را در مورد اختالالت روانیشعبۀ فرعی آن محسو

 روان زاد به کار برده است.

ثبت اری ارزش مردن مقددکتر النگل چهار پيش شرط اساسی را برای زندگی معنادار الزم می داند: الف( پذیرش موقعيت ب( پيدا ک     

 واکنش نشان دادن بر اساس وجدان فردی د( تشخيص مطالبات خاص آن موقعيت. در موقعيت ج(

 همچنين او چهار نوع از انگيزه های اساسی انسان را به عنوان اصل می پذیرد که آن ها عبارتند از:

 دارم؟ شوم؟ آیا من فضا، حمایت و ایمنی الزم را 4. من هستم؛ اما آیا می توانم یك شخص یکپارچهسؤال از هستي. 1

، عشق 5. من زنده ام؛ اما آیا از زنده بودنم لذت می برم؟ آیا من زندگی را رضایت بخش می دانم؟ آیا من حس فراوانیسؤال از زندگي. 2

 و تحقق ارزش ها را تجربه می کنم؟

نم و ارزش ه  می کتجرب من خودم هستم؛ اما این آزادی را دارم که شخص خودم باشم؟ آیا من تأیيد و احترام را سؤال از شخص.. 3

 های شخصی خودم را تشخيص می دهم؟

 . من اینجا هستم؛ ولی برای چه هدفی؟ و برای کدام مصلحت؟سؤال از معنای وجودی. 4

ه و ینحل گذشتالوضوعات دکتر النگل شيوه های دیگری نظير روش زندگينامه ایِ استفاده از تحليل پدیدار شناختی به منظور غلبه بر م

 ست.رنامه به منظور مشخص کردن حوزه هایی که به عنوان سد راه زندگیِ فردی شناخته شده اند بسط داده اتحليل ب

 

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 
 

                   
1 unavoidable suffering 
2 Alfried Längle 
3 Viennese Society 
4 whole person  
5 sense of abundance 
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 نگاهي روان شناختي به بیکاری و ورشکستگي -1-9

 دو عارضه مهم كرونا

کاران کرونا اعالم شده بازه مينی که از تعداد بيتخ ست. یادی را تحت تاثير قرار داده از شاغالنيکاری ناشی از کرونا زندگی و معيشت ب

اری دقيقی ه و نرخ بيکاه به ماارقام تفکيکی م در قالبتبعات بيکاری کرونا  هنوزبزرگی دارد اگرچه این اعداد و ارقام باید دقيق شوند و 

 دست داد. ، بهاست وست بيکارسازی کروناتوان تصویری از آنچه زیر پارائه نشده است اما می

یك دارایی  ست دادندورشکستگی به معنای از  کرونا عالوه بر بيکاری منجر به ورشکستگی هزاران شرکت و کارخانه و فرد شده است. 

غل، حتی نزدیك اشد. برای بسياری از افراد شابها( بدست آمده ها )حتی شاید دههبها است، چيزی که ممکن است در طول سالگران

 ها بگذارد.تواند تاثير مخربی بر زندگی شخصی و سالمت روان آن، میکارشانشدن به مرحله از دست دادن 

تواند آن می دهد، بلکه مشکالت ناشی ازصرفا کيفيت زندگی را کاهش نمی و بيکاری پيامدهای عاطفی ناشی از مواجهه با ورشکستگی   

به  انوادگیخخصی و شرا در زندگی  فرد وثر با مشکالت مالی شود. این بدان معناست که موضوعاتی کهبه شکل جدی مانع از برخورد م

 شوید. ها میشود که مجبور به مقابله با آنقدر بدتر میين آنحاندازد، در این زحمت می

شویی و فردی، زنا فرد از جمله زندگیتجربه ورشکستگی و بدهی مالی، تجربه بسيار دشواری است که بر جنبه های مختلف زندگی    

اده، وردهای خانوا بازخاجتماعی تاثيرگذار خواهد بود. دشوارتر از تجربه ورشکستگی و بازپرداخت بدهی های فراوان، تجربه مواجهه ب

 جربهز تاسیل شماتت اطرافیان پس اطرافيان و دوستان و مدیریت کردن این بازخوردها و شروع یك کسب و کار جدید است. 

 به سمت فرد مي آید.  ورشکستگي

تر طی، بيشیدر چنين شرا از سوی دیگر بدهی مالی سنگين آن قدر هولناک است که ترس خانواده تان و خانواده همسرتان را برانگيزد.   

ب ین قضيه آسيادر  ودشافراد اميدی به بهبود شرایط ندارند و به عنوان سریع ترین راه حل ترجيح می دهند، مواردی را که باعث می 

 .ببينند، به سرعت حذف کنند

روپاشيده فحاظ مالی لیکی از این راه حل های فوری مطرح شده توسط والدین به زعم خودشان نجات فرزندشان از زندگی است که از    

 ز قبل خواهدايف تر را ضعو پيشنهادشان متارکه است. غافل از این که فروپاشی زندگی زناشویی در چنين شرایط سختی، فرد ورشکسته 

 .کرد

معموال پس از وقوع ورشکستگی، مدیریت کردن بازخوردهای منفی دیگران، مواجهه با ترس هایشان، فروپاشی کانون خانواده، اعتماد    

اری با به خصوص زمانی که پس از ورشکستگی به ک .سلب شده از نظر کاری و دیگر عوامل سبب می شود انگيزه فرد بسيار کاهش یابد

درآمد پایين تر از شغل قبلی مشغول می شوید، ميزان انگيزش و رضایت شغلی به طور محسوسی افت خواهد کرد چراکه شما تجربه 

درآمد بيشتری را در زمانی نه چندان دور داشته اید. در چنين موقعيتی، انگيزه هایی همچون زندگی مشترک، فرزندان و اميد به آینده 

دید را به رغم درآمد کمتر ادامه دهيد. اغلب پس از عبور از بحران، به خاطر آوردن آن چه اتفاق افتاده بسيار تلخ و سبب می شود شغل ج

اگرچه به فراموشی سپردن آن چه بر شما گذشته است از جمله ترس های خانواده پس از وقوع ورشکستگی، طالق، از دست  .دشوار است

 شناختي روزپدیده روان -9
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های زیاد و مالمت های اطرافيان، بعيد به نظر می رسد اما اکنون که از این بحران جان سالم به در دادن شغل سابق و درآمد باال، بدهی 

پایگاه های اجتماعی، عاطفی و کاری قوی تری برای خود بسازید. ایجاد چنين  برده اید، زمان این است متناسب با شرایط خاص خود،

 .شار کمتری، از روزهای پس از این بحران عبور کنيدشبکه های حمایتی به شما کمك خواهد کرد با آسيب و ف

نی ای مدت طوالردی برموقتی عالوه بر اثرات روان شناختی بيکاری و ورشکستگی بر خود فرد معموال خانواده نيز آسيب جدی می بينند. 

لياقتی به او یاس و بی گيرد، بلکه احساستنها از جانب خانواده تحت فشار قرار می بيکار باشد و در یافتن شغلی جدید نيز موفق نشود، نه

 .داش زیر سئوال رفته و مدیریت زندگی را خارج از کنترل خود بداندهد و متعاقب آن نيز ممکن است اقتدار و قدرت مردانگیدست می

کار، ان مردان بياقع همسرتر از سایر شرایط دشوار زندگی است؛ در ودر این برهه از زندگی، نقش زنان در همراهی همسرشان بسيار سخت

مراه قابل تحمل ههای غيربا وجود کنار آمدن و سازگاری با این وضع، مجبورند با تالطمات روحی مردشان که گاه با بدخلقی و عصبانيت

 .تی کندکفاییبتنها کنار بيایند، بلکه همسرشان را یاری کرده و اجازه ندهند که بيش از پيش در خود فرو رود و احساس  است، نه

 

 نيم: کراهکارهایی جهت کنارآمدن با شرایط بيکاری و ورشکستگی وجود دارد که به طور مختصر به چند مورد اشاره می 

 احساسات خود را بپذیرید. 1

شد مراحل زم بااز دست دادن یك کسب و کار، احساسی بسيار شبيه به از دست دادن یك عزیز دارد، به این معنی که ممکن است ال

 باید د،کني مقابله رشکستگیبيکاری و و با مرتبط احساسات با بتوانيد اینکه از قبل. انکار جمله از –سيك اندوه را پشت سر بگذارید کال

 تا دکر خفه نطفه در را هاآن باید و داد بروز مجال منفی عواطف به نباید که امشنيده گونهاین ما همه. کند حسشان و بپذیرید را هاآن

 روند.بين نمی ترمان معطوف کنيم. اما احساس ناراحتی، عصبانيت و گناه به سادگی و با انکار ازکارهای مهم به را حواسمان بتوانيم

ین ا. در واقع، م شویدپذیرش احساسات منفی به معنای این نيست که شما برای ابد در مقابل عواطف منفی و دشوار سر خم کنيد و تسلي

کنيد، ه میا تجربريدن به حال خوب و بهتر شدن است. بعد از اینکه پذیرفتيد که درون خود عواطف منفی اولين قدم برای شروع رس

 ها را رها کنيد و به چيزهای مثبت بياندیشيد.کم آنتوانيد کممی

 یك تيم مورد اعتماد داشته باشيد. 2

رسد که تعداد کارمندان خود را کاهش شان به جایی میخر، کاراغلب در اوا هایی که با ورشکستگی روبرو هستند،متاسفانه، شرکت

رکتتان توانيد در نهایت یك تيم از کارمندان خود را که معتقدند اوضاع شدهند. اما خيری در این کار وجود دارد و آن هم اینکه میمی

تفاق ممکن هترین ابموفقيت هستند، بهتر خواهد شد، نگه دارید. در شرایط فعلی، ممکن است اخراج افرادی که فاقد عزم جدی برای 

 برای شرکت و سالمت روحی شما باشد.

ا وحی عاطفی شمتواند وضعيت ر، ریيس یك شرکت ارزیابی و مشاوره، در این مورد که یك کارمند با دیدگاه منفی چطور میمایکل هابز

ك تنه روبرو با تمامی مشکالت و مسائل مختلف ی رکت، بسيار دشوار است کهبه عنوان یك صاحب ش»گوید: را به مراتب بدتر کند، می

ایم که بهتر شود. ما به تجربه دریافتهتر میشوید. اما اگر منبع این مشکالت و دردسرها از داخل شرکت شما باشند، اوضاع خيلی خراب

خالف مه مدام ساز کاشيم بان بيشتری است با تعداد افراد کمتر ولی متعهد و البته زحمت بيشتر کار کنيم تا اینکه درگير تعداد کارمند

 «زنند.می
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 با یك نفر گفتگو کنيد. 3

ین اید، در غير االوقوع انجام دهيد، مشورت کردهاحتماال قبال با یك متخصص در مورد اقداماتی که باید در هنگام ورشکستگی قریب

ت کند. عاطفی حمای ز لحاظد در این برهه دشوار، شما را اصورت حتما این کار را بکنيد. اما همچنين باید با کسی صحبت کنيد که بتوان

یر ده و ساسيستم پشتيبانی شامل دوستان، اعضای خانوا است. در عين حالیك مشاور یا متخصص بهداشت روان  بهترین گزینه

 .س همه افراد است، اغلب در دسترها بزنيدنآتوانيد حرف دلتان را پيش کنيد و میها احساس راحتی میهمساالنی که با آن

 :گویدمی فولدرز گذار و مدیرعامل شرکت، بنيانوالدیمير گندلمن

ی کرد. بار، حمایت و پشتيبانام به طرز باور نکردی مرا در کل این پروسه مصيبتوقتی شرکتم با احتمال ورشکستگی روبرو شد، خانواده»
کردم خوابی و اضطراب من باشد. اما هر وقت سعی میمسرم نگران بیخواهم هکردم خواب هستم، زیرا نمیمیهایی که وانمود چه شب

 «شد.احساساتم را از او مخفی کنم، حالم بدتر می

ر خود، های شما، باری بر دوش اطرافيان است و ترجيح دهيد تا با پنهان کردن عواطف دشواممکن است احساس کنيد که نگرانی

 در یلطف هيچ تان،احساسات نکرد پنهان باشيد.باداشته باشيد که نباید از درخواست کمك شرمنده عزیزانتان را ناراحت نکنيد. اما به یاد 

 کنيد.ق خود، خانواده یا تجارتتان نمیح

 ورشکستگی بهترین گزینه شماستبيکاری و این نکته را درک کنيد که گاهی اعالم . 4

تواند مفيد باشد. یك متخصص مالی خوب دریافت مشاوره خوب، می تواند به جای شما تصميم بگيرد امااگر چه هيچ کس دیگری نمی

تواند به شما در اتخاذ این تصميم کمك بکند که آیا شرکت شما شانس معقولی برای نجات یافتن و برگشت به روند موفقيت را دارد یا می

تسليم »تگی گرفتيد، سعی کنيد آن را به عنوان حل کنونی است. اگر تصميم بر اعالم ورشکساینکه واقعا اعالم ورشکستگی بهترین راه

 در نظر نگيرید. قبل از اینکه بتوانيد موفق شوید، ابتدا باید شکست را بدون ترس بپذیرید.« شدن

مان صحبت نکنيم. اگرچه ممکن است عرصه بر ما تنگ شود و برای مواجهه با خصوص بيکاری همسر با هيچ کس، به ویژه نزدیکاندر . 5

شان و منزلت همسر و زندگی مشترک، مدتی دست نگه داریم و مان روی بياوریم، اما بهتر است که برای حفظ تصادی به اطرافيانفشار اق

این پيشنهاد صرفا برای پيشگيری از آسيب دیدن عزت نفس اعضای خانواده است؛ در واقع اگر همسرمان به  .اندکی تحمل داشته باشيم

ورشکستگی، تعدیل نيرو، اختالف با کارفرما و ... کارش را از دست داد، باید برای مدتی هم شده، به وی فشار  ای چونناگاه بر اثر حادثه

 .نياوریم و برای گذران این دوران سخت چون کوه پشت او بایستيم
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ین ار کرونا در هان گيجبار و همایشهای داخلی و بين المللی می پرداختيم. با بروز پدیده در شماره های قبلی خبرنامه به معرفی اخ

 شماره تصميم گرفتيم به وبينارها بپردازیم که جایگزین جدیدی برای سمينارها و همایشها هستند. 

سميناری که از طریق محيط  ست که در لغت به صورتا Web- based Seminarمخفف یا کوتاه شده عبارت  (Webinar) وبينار   

ین است اشته باشد ادباید  های مجازی و اینترنتی و تحت وب و از راه دور برگزار می شود، تعریف می گردد. اما شاخصه دیگری که وبينار

گفتگو می  ل با همتقابتباط مکه کامال آنالین و زنده است و ارتباط در وبينار به صورت دو طرفه برقرار می شود و هر دو طرف به صورت ار

نند تا کا ایجاد می رای شمبکنند و حرف های یکدیگر را می شنوند. برای ارائه وبينارها باید از نرم افزارهای خاصی که این قابليت را 

وانيد مانند تگذارد تا ببر شما بتوانيد به صورت زنده با طرف مقابل ارتباط صوتی و تصویری ایجاد نمایيد و همچنين ابزارهایی را در اختيا

 کنيد. ستفادهایك ميز کار یا صفحه کامپيوتر شخصی از آن استفاده نمایيد و آن را با طرف مقابل خود به اشتراک بگذارید، 

ویر، امل متن، تصاشها در وبينارها معموال به این صورت است که ارائه دهنده یا مدرس اطالعاتی را که می توانند روند برگزاری کالس   

ا این قابليت را ند. وبينارهاط هست، صداها، کتاب، حل تمرین و ... را در اختيار کسانی قرار می دهد که از طریق وبينار با او در ارتباسالید

ر کالس به رکت کننده دفراد شادارند که تصاویر و صداها به صورت دو طرفه مبادله شود به این معنا که مدرس یا ارائه دهنده می تواند با 

واهد تا تی از او بخحدهد یا دو طرفه ارتباط برقرار نماید و تصویر او را ببيند و صدای او را بشنود. به او اجازه سوال پرسيدن بصورت 

 دسکتاپش را با مدرس به اشتراک بگذارد.

 Group callکه با قابليت  Skypeبرای برگزاری وبينار، به نرم افزارهای خاصی نياز دارید که برخی از معروف ترین آنها عبارتند از:    

ها وبينار برگزار کرد، نآتوان با خود این امکان را به مخاطبين می دهد تا به صورت گروهی وبينار برگزار نمایند. از نرم افزارهایی که می

 روم اشاره کرد.و نسخه ایرانی اسکای Adobe Connect ،Big Blue Buttonتوان به می

 

 

 از سمینارها تا وبینارها -10
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ای مختلف هآیتم  تا مدتی قبل، معموال پس از برگزاری رویدادهای مهم و ارزشمند، ویدئویی که در طول همایش از سخنرانی ها و

 و جدید نسل ایه ینترنتا ظهور با سمينار ضبط شده است را در اختيار سایر عالقمندان به استفاده از آن رویداد قرار می دادند. اما

ای دور و ا مردم از مکان هينار شدیم؛ توب همان یا آنالین سمينار ارائه های برنامه شاهد کم کم پرسرعت و شيوع طوالنی بيماری کرونا

 .نزدیك و حتی کشورهای مختلف امکان استفاده از همایش های مورد عالقه خود را به سادگی داشته باشند

 نار آنالینمزایای برگزاری وبينار یا سمي

 عدم محدودیت مکاني

کنند. در  ر حضور پيداوبينا برای شرکت در وبينارها، نيازی به سفر از نقطه ای به نقطه دیگری نيست و همه می توانند در هر موقعيتی در

 .واقع می توان گفت شرکت در سمينار آنالین، محدودیت مکانی ندارد

 عدم نیاز به تجهیزات

و  ا مدرس بودهخنران یساست که متعلق به  سيستم کامپيوتری یا موبایلرگزاری یك وبينار مورد نياز است، یك تنها لوازمی که برای ب

 .گيرنده هایی مثل موبایل یا تبلت که مورد نياز کاربران می باشد

 كم هزینه بودن

 زیادی دح را مينارس کننده برگزار های هزینه …عدم نياز به تجهيزات، عدم پذیرایی از شرکت کنندگان، عدم نياز به تيم اجرایی و

 پرداخت وبينار دهنده سسروی به باید سمينار کننده برگزار که است ای هزینه وبينار، برگزاری برای الزم هزینه تنها و دهد می کاهش

 .کنند

ی که شرکت ازینه هتنها  همچنين عدم نياز به سفر، صرفه جویی در هزینه و زمان را برای شرکت کنندگان به همراه خواهد داشت. و

 .کنندگان باید پرداخت کنند، هزینه شرکت در سمينار می باشد

 حضور تعداد باالی شركت كننده

م اجرایی و ایی تيها و سمينارهای حضوری، تعداد شرکت کنندگان به ظرفيت سالن همایش، بودجه شما برای پذیرایی، تواندر همایش

 را کنندگان شرکت از االییب تعداد توانيد می ها، محدودیت این از یك هيچ وجود عدم دليل به ارها،وبين در اما. دارد بستگی …مدیریت و

 ی کنند. ثبت نام م نار شماوبي در ظرفيت تکميل از نگرانی بدون کنندگان شرکت و. باشيد پذیرا خود آنالین سمينار در

 امکان ذخیره سمینار آنالین

 …و رنت، موبایله اینتر، آن را ذخيره کنيد، تا اگر شخصی به هر دليل در زمان برگزاری وبينار بتوانيد با تمام شدن وبيناشما می

 .ندکسترسی نداشته و موفق به حضور در وبينار نشده باشد؛ بتواند از این طریق از وبينار برگزار شده استفاده د

 ساده بودن برگزاری وبینار

 وزهاینياز به مج وی کرد چندین ماه قبل، باید برای آن ها استراتژی هایی را برنامه ریز برخالف همایش ها و سمينارهای حضوری که از
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 ریزی هبرنام هفته یك زا کمتر در توان می را آنالین های سمينار. دارد …متعدد، تيم اجرایی حرفه ای، سالن همایش با ظرفيت خاص و 

 .دهيد ضيحتو وبينار در آن درباره خواهيد می که است مباحثی و همایش موضوع دارد، تمرکز به نياز که چيزی تنها و کرد

 معایب استفاده از سمينار آنالین یا وبينار

 نیاز به اینترنت پر سرعت

ت مورد درس، اینترنه بر مدر صورتی که اینترنت مدرس به قدر کافی پر سرعت نباشد، برگزاری وبينار با مشکالتی مواجه خواهد شد. عالو

 شدن صدا یا و وصل ران نيز باید از سرعت خوبی برخوردار باشد. در غير اینصورت در حين سمينار، مشکالتی مثل قطعاستفاده کارب

 .تصویر رخ می دهد که باعث نارضایتی کاربر خواهد شد

 پیش آمد مشکالت محیطي برای كاربران

 .اعث می شودر را بدم تمرکز مخاطب به موضوع وبينااتفاقاتی مثل مکالمه های جانبی و یا انجام کارهای دیگر به طور همزمان، ع

 عدم سازگاری با دستگاه های مختلف

ستم يمرورگر یا س با وجود دستگاه های مختلف با سيستم عامل های متفاوت، ممکن است وبيناری که برگزار می شود با یك دستگاه،

 .دا کندعامل خاصی سازگار نباشد و کاربر نتواند در سمينار آنالین حضور پي

 برقراری یا عدم برقراری ارتباط صوتي

ید. اگر ه وجود می آدگان بدر هر دو صورت برقراری ارتباط صوتی و یا عدم برقراری آن، مشکالتی برای برگزار کننده وبينار و شرکت کنن

شد. همچنين د نباان خوشاینامکان برقراری صوتی، فقط از طرف مدرس ممکن باشد، ممکن است عدم ارتباط صوتی دو طرفه برای کاربر

حالت برای  یت ایناگر امکان برقراری ارتباط صوتی دو طرفه ممکن باشد، ممکن است برای کاربران هزینه ی بيشتری داشته و مدیر

 .مدرس دشوارتر خواهد بود

ر قالب وبينا اه درمنبه هر در همين راستا انجمن روان شناسی ایران طبق روال سابق سخنرانی های ماهانه انجمن را در اولين پنجش

 برگزار خواهد کرد. به اميد دیدار شما در برنامه های سخنرانی ماهانه انجمن
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 آلزایمر:  شناخت و پیشگیری هوشمندانه -1-11



 دکتر مهرناز شهرآراینویسنده: 

 

 معرفي كتاب:

هایی برای ارزیابی حافظه ذهنی، ارزیابی خطر کتاب شامل دو بخش و ده فصل و پيوست این

های ذهنی برای تقویت مغز های ورزشی مغز سالم، و در نهایت تمرینابتال به آلزایمر، تمرین

 است.

 های مشابه آن است:های زیر و پرسشانگيزه اصلی کتاب پاسخگویی به پرسش

ویژه در دورۀ سالمندی، از پدیدۀ فراموشی نگران اگون زندگی، بهآیا شما در مراحل گون ●

 شوید؟می

 کند؟دانيد چرا انسان فراموش میآیا شما می ●

 کند؟دانيد چه نوع از فراموشی، شما را نگران میآیا شما می ●

 های ابتال به آن آشنایيد؟آیا شما با انواع فراموشی و عالمت ●

 دانيد؟ی طبيعی و گریزناپذیر از باال رفتن سن و سالمند شدن میآیا شما فراموشی را بخش ●

 دانيد عوامل محيطی و ارثی در فراموشی چه نقشی دارد؟آیا شما می ●

 توان کرد و فقط باید با آن کنار آمد؟آیا شما معتقدید که درباره فراموشی هيچ کاری نمی ●

 

شما و رفتار شما،  فصل مستقل بحث شده است: مغز 8، مباحث زیر در «زایمرشناخت مغز و بيماری آل»در بخش اول کتاب با عنوان 

اری های احتمالی بيمتهای فراموش کردن، تفاوت فراموشی طبيعی و بيماری آلزایمر، بيماری آلزایمر، علحافظه و کارکردهای آن، علت

 آلزایمر، نقش وراثت و محيط در بيماری آلزایمر، و باالخره تشخيص آن.

ه است. در ررسی شد، دو فصل پيشگيری از بيماری آلزایمر و درمان بيماری گنجانده و ب«محافظت از مغز»خش دوم با عنوان در ب

های پژوهشی شتوانهه به پفصل پيشگيری از بيماری آلزایمر که تأکيد عمده کتاب بر آن است دوازده گام برای محافظت از حافظه با اشار

 ت.هنگام آن، آورده شده اسبه

های بيمار و هو در جایگا –ی، و سالمندیجوانی، بزرگسالی، ميانسال –های سنی گوناگون در محتوای این کتاب، خوانندگان در دوره

 اند.کننده در نظر گرفته شدهمراقبت

ه بری فراموشی ر بيمابهای پایانی زندگی متمرکز است، نه گرایش این کتاب و نویسندۀ آن دقيقاً بر سالمت بدن و مغز انسان تا سال

 شيوۀ متداول آن در سيستم پزشکی رایج.
 

 


 های جدیدتابكمعرفي -11
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 فتاری برای كودكان و نوجوانانر -كارها و ابزارهای مبتني بر درمان شناختيراه -2-11
 

 رابرت هال -تریسی السنرات -آماندا کروده -ليزا فيفر نویسندگان:

 سمانه بهزادپور مترجم:

 1399تهران، نيوند،  مشخصات:

 www.neevandpub.ir ایت انتشارات:وب س

 

 کتاب: معرفی

های مختصر و حلاین کتاب برای کودکان، نوجوانان و نيز درمانگران طراحی شده است تا راه

های موجود در هدفمندی برای بسياری از مشکالت سالمت روان کودکان، فراهم کند. فعاليت

ب، درمان شناختی ـ رفتاری سنتی را با بهبود رشد کارکردهای اجرایی، بهبود این کتا

دهد. درمان سنتی های اجتماعی، و برانگيختن و به فعاليت واداشتن کل مغز ارتقاء میمهارت

های غيرکالمی توأم های این کتاب نيز زبان را با فعاليتبسيار متکی بر زبان است و فعاليت

رشد افرادی که در ابراز و تغيير تفکر منفی خود مشکل دارند، کمك کند. کرده تا به تسهيل 

ای از کار برده است. ما مجموعهای را با تکيه بر تخصص روانشناسان مدرسه، مددکاران، و درمانگران بهاین کتاب، رویکردی چندرشته

ود را ابراز کرده، با دیگران ارتباط برقرار نموده و تغييرات مثبت کنند خایم که به مراجعان کمك میهای خالقانه را کنار هم قرار دادهایده

 ایجاد نمایند.

 

 تکنیك توجه آگاهي برای كودكان و نوجوانان به شدت آسیب دیده 101 -3-11

 دکتر دی. آميکو :تألیف

 حبيب امانی/ غالمرضا خادمی مترجمان:

 1398وند، ين: تهران :نشر مشخصات

 صفحه 273 ی:ظاهر مشخصات

 www.neevandpub.ir وب سایت انتشارات:

 

 معرفي كتاب:

دیده، در بيان احساسات خود مشکالتی دارند. اولين گام کودکان و نوجوانان به شدت آسيب

آید ایجاد احساس امنيت و صحبت کردن شمار میدر رابطه درمانی که دشوارترین گام هم به

     های این کتاب به کودک و نوجوان این اجازه را مورد ضربه روانی )تروما( است. تکنيكدر 

 کنند.دهند که احساس خود را بيان کرده و کسب اطالعات را نيز برای درمانگر ممکن میمی
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 مثبت روانشناسي -4-11

 آقاعليخانی محمدعلی -آخوندی نيال دکتر :تألیف

 1394،نيوندتهران،  مشخصات:

 صفحه 251 :مشخصات ظاهری

 اول :چاپ نوبت

 www.neevandpub.ir وب سایت انتشارات:

 
 معرفي كتاب:

 متمرکز روانی بيماریهای و مشکالت بر عمدتاً روانشناسی گذشته هایدهه در

 هایجنبه بر که است کرده رشد روانشناسی حيطه در جنبشی اخيراً اما بود

 افزایش و ایجاد، زندگی سطح ارتقای جستجوی در و دارد تمرکز آدمی مثبت

 .است بالقوه یهاتوانایی پرورش و، مثبت عواطف رشد، مندیرضایت

 هدف مهمترین. شودمی شناخته مثبت روانشناسی عنوانبه جنبش این

 به ناختیش آسيب رویکرد از روانشناسی رایج تمرکز تغيير مثبت روانشناسی

 .آیندمی شماربه مثبت صفات که است اموری توسعه و فهم رویکرد
 

 شناختي از وضع تنهایي و توان تحمل تنهایيتنهایي/ توصیفي روان -5-11

 

 

 دکتر محمدامين شریفی تألیف:

 1399تهران: نيوند،  مشخصات نشر:

 صفحه 115 مشخصات ظاهری:

 www.neevandpub.ir وب سایت انتشارات:

 

 معرفي كتاب:

مواقعی که بحران ها سر بر می آورند، «. احساس»است، نه یك « وضعيت»تنهایی، یك 

وقت هایی که راه حل های نصفه نيمه دیگر جوابگوی خودفریبی ها نيستند، وقتی که 

واقعيتی که خواسته بودیم آن آرزوها و رویاها، اوهام و انتظارها، همگی فرو می ریزند و 

را از یاد ببریم، به ناگهان رُخ می کند، لحظه ی آگاه شدن به وضعيت اساسیِ حضور ما در این عالم رسيده است. مثل مسافران یك کشتی 

یيم. وقتی دریا بزرگ در اقيانوس نامحدودی هستيم که از فرط آرام بودن دریا و تکان نخوردن کشتی، به تمامی از یاد برده ایم که کجا

که موقعيتمان کجاست. در این لحظه های پراضطراب است که به وضع « کشتی به یادمان می آورد»طوفانی می شود، تکان های شدید 

می شویم. اگر بخش زیادی از « هشيار»اساسی و غيرقابل اجتنابی که هميشه به آن دچار بودیم ـ ولی نسبت به آن غفلت داشتيم ـ 
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گذشته باشد، باالخره یك روز با ناتوانی خود برای این ِعمال تغيير و ناگریزیِ « دیگری»رف وقت و انرژی برای تغييردادن زندگی ما به ص

روبرو می شویم. شکست های دایمی، ناکامی های پی در پی، بن ست های مکرر به کمکمان می آیند: به خود « دیگری»قبول واقعيتِ 

واقعيت برمی داریم؛ چرا که به ناتوانی خود برای تغيير آدم ها و واقعيت ها پی می بریم. « يير و کنترلتغ» می آیيم؛ آرام آرام دست از 

 غرور کمتر و حيرت بيشتر می شود.

 

 

 گرایانشناسي كمالآسیب -6-11

 مریم جهانبخش تألیف:

 1399تهران: نيوند،  مشخصات نشر:

 صفحه 122 مشخصات ظاهری:

 www.neevandpub.ir وب سایت انتشارات:

 

 معرفي كتاب:

کند؛ اما گرایی اغلب در ذهن مردم به عنوان یك ویژگی پسندیده جلوه میکمال

اند که دقيقاً با آزردگی نيز مطرح کردهی نوعی روانشناسان آن را به منزلهروان

ور آشنا کردن تمام اقشار جامعه با های روانی رابطه دارد.این کتاب به منظآسيب

گرایی ناسالم همچون وسواس، اضطراب، های ناشی از کمالو آسيب« کمال»مفهوم 

-کاری نگاشته شده است. در این اثر، مرزهای سالم و ناسالم کمالافسردگی، و اهمال

گرایی، گرایی را برای خوانندگان مشخص کرده و به چشم اندازهای نظری، ابعاد کمال

ها، و خاستگاه رشدی مسئله به صورتی جامع و کارآمد پرداخته آسيب

ی ی این کتاب به دیدگاهی منظم و منسجم درباره است.خوانندگان با مطالعه

زا را شناسایی کنند. این کوشند در گفتار، پندار، و رفتار خود و دیگران، موارد آسيبیابند و میگرایی دست می فشارهای ناشی از کمال

ها، به سبب فراهم کردن چهارچوب نظری برای آموزش و پرورش، مربيان و مراکز آموزشی ـ تربيتی اثر عالوه بر مفيد بودن برای خانواده

 کند.ی مطالعاتی مناسبی را برای عالقمندان فراهم میریزان تحصيلی و تربيتی سودمند است و زمينهکودکان، صدا و سيما، و برنامه
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 «نشریه  بین المللي»فصلنامه شماره دو  هفتمینبیست و  -1-12

مقاله های  شناسي معاصرروانشماره دو فصلنامه نشریه  هفتمیندر بیست و 

 :زیر به چاپ رسیده است
 یتيشخص پيت یرابطه D ر زنان مبتال د یبهداشت یبا رفتارها یو خوددلسوز

 شدهاسترس ادراک یکنندهلی: نقش تعدنهيبه سرطان س

 یهاکنندهینيبشي: پتيميو ترس از صم ییاحساس تنها ،یجانيه ییناگو 

 در مردان انتينگرش به خ

 یکار طيمح تیشده و معنوادراک یسازمان تیحما یبر مبنا یدواريام نييتب 

 یسرسخت یگرنقش واسطه: ییزناشو تیبا رضا یمعنو یستیبهز یرابطه 

 یشناختروان

 ینيماش یريادگیبا استفاده از مدل  یدر متن فارس جانيه ییشناسا 

 و  یفلسف تيبر اساس ذهن یذهن یستیبهز ینيبشيپ یساختار یابیمدل

 یآگاهذهن یگریانجيبا م ییگراکمال

 کودکان کار یدرک زمان بر اضطراب و خودکارآمد رييآموزش تغ یاثربخش 

 یبدن یپرسشنامه آگاه یو ساختار عامل یسنجات روانمشخص 
 

 

 «نشریه  بین المللي» فصلنامهشماره دو  هفتمینبیست و  -2-12

شناسي مقاله شماره دو فصلنامه نشریه بین المللي روان هفتمیندر بیست و 

 های زیر به چاپ رسیده است:

 Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy 

on Perfectionism and Sense of Shame in Students 

 Celebrity Worship and Body Image Concern: Mediating 

Role of Cognitive Flexibility 

 Comparison of Social Cognition and Executive 

Functions (Motivation, Inhibitory Control, and Empathy) 

in Bilingual and Monolingual Individuals 

 The Causal Relationship between Perceived Social 

Support and Life Satisfaction through Hope, Resilience 

and Optimism 

 The Effects of Ultrasound, Infrasound, and 

Electroconvulsive Stimulations on Anxiety-Like 

Behavior in Mice 

 The Effect of Self-Construct on Mathematical 

Performance, Mediated by 3×2 Achievement Goals and 

 های منتشرشدهمجله-12
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Math Self-Efficacy 

 Role of Parasocial Interaction with Narcotic-Addicted Celebrities and Worshiping them in the 

Prediction of Addiction Potential 

 The Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) on Fear of 

Negative Evaluation (FNE) and Social Adjustment in Female Students with Social Phobia 

 The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in Reducing Pain Intensity 

and Enhancing the Sense of Coherence and Psychological Well-being among the Patients with 

Chronic Low Back Pain 

 The Effect of Organizational Trust and Workplace Spirituality on Organizational Citizenship 

Behavior and Psychological Well-being: Mediating Role of Organization Based Self-Esteem 

 Testing a Model of Some Outcomes of Perceived Supervisor Need Support, Based on SDT 

Study of the Relationship of Hardiness and Hope with Life Satisfaction in Managers 
 

 «شناختينشریه پژوهشهای روان»فصلنامه چهل و سومین شماره دو  -3-12

  

 شناختيپژوهشهای روانشماره دو فصلنامه نشریه  سومیندر چهل و 

 :های زیر به چاپ رسیده استمقاله

 اثر بارِ شناختی و بازۀ زمانی بر ادراک زمان 

 گری ـ دلبستگی بر درمانگریِ تلفيقیِ خودتنظيماثربخشی الگوی زوج

 های تنظيم هيجان در دو همسرتکانشگریِ ناکارآمد و دشواری

 بنياد )مطالعه ی مسير شغلی در صنعت: یك پژوهش دادههازنان و چالش

 موردی شهر اصفهان(

 ساله دربارۀ دانش و دانستن 3ـ  6گيری و تحول باورهای کودکان شکل 

  درمان فراتشخيصیِ یکپارچۀ اختالالت هيجانی برای کودکان مبتال به

 موردیاختالالت اضطرابی و افسردگیِ همبود: مطالعۀ تك

 معلم از مقياس مشـکالت  سنجیِ نسخۀ آنالینِ گزارش انهای روویژگی

آمــوزان دورۀ متوســطه: تحليــل آیــتم و دانــش شــناختیســالمت روان

 ساختار درونی

 

 

 

 

 
 بازگشت به صفحه اول
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های انجمن برداشته و ما را در پيشبرد تی فعاليادامه توانند گامی مؤثر دراعضای انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می

 واهد گرفت. خثبت نام به صورت الکترونيکی انجام  1395اهدافمان یاری دهند که برای سهولت در امر عضویت از ابتدای سال 

http://www.iranpa.org/RegUser 

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

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

  .jpg کيلو بایت، فرمت عکس 100، اندازه عکس کمتر از 3*4عکس پرسنلی  -1

 کيلو بایت( 100تصویر کارت ملی یا تصویر صفحه اول شناسنامه )اندازه کمتر از  -2

نشجو هستيد( )در صورتی که دا کيلو بایت( یا تصویر کارت دانشجویی 100درک تحصيلی )اندازه کمتر از تصویر آخرین م -3

  کيلو بایت( 100)اندازه کمتر از 

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

 های خارج از کشورت علوم برای دانش آموختگان دانشگاهتصویر مدرک ارزشيابی شده از وزار -5

 

  :مبلغ حقِ عضویت و تمدیدِ عضویت 

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

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

 ریال 140.000 ناسی ارشد(شناسی و دانشجوی کارشعضویت وابسته ) کارشناسی روان -3

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

 عضو مؤسساتی: با نظر هيئت مدیره انجمن -5

  

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

ضویت در انجمن، شامل تخفيف ، عالوه بر سایر امتيازات ع1386ی انجمن، از ابتدای سال مدیرهی هيأتشایان ذکر است: مطابق مصوبه*

باشد که حق عضویت خود را ی اعضایی میبرای همه« شناسی معاصرروان»ی های آموزشی، حق عضویت شامل اشتراک مجلهدر کارگاه

 اند. دید عضویت نمودهـپرداخت و یا تم

ی پیوسته و اعضا «شناسي معاصرروان»به مجله  گرفت، انجمن با رمز عبوری كه در اختیار آنها قرار خواهداعضای تمامي 

ك، صورت الکترونیشناسي ایران بهمن روانـانج «های روانشناختيپژوهش»و « شناسيالمللي روانبین»به مجالت 

 دسترسي خواهند داشت.

 یادآوری 

 نند. کع اقدام ساله است و الزم است اعضاء نسبت به تمدید عضویت خود به موقران یكعضویت در انجمن روان شناسی  ای -1

 شناسي ایرانشرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان -13
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اطالعات  ه اصالحاعضای محترم اگر تغييری در آدرس اعم از پالک، تلفن و یا ایميل دارند خواهشمند است سریعاً نسبت ب -2

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

 اعضای مقيم خارج از کشور -3

ام ت انجمن اقدریق سایطتوانند از شناسی ایران میدانشجویان و استادان ایرانی مقيم خارج از کشور نيز برای عضویت در انجمن روان

 فرمایند.  

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

 مه انجمن مشاركت كنیمدر تدوین و توزیع خبرنا

ی را در بتاً خوبشناسی  ایران، جایگاه نسهای الکترونيکی و بازخوردهای حضوری گویای این است که خبرنامه انجمن روانپيام

ن شناسان روانشناختی مياای مؤثر در تبادل اخبار رویدادهای روانشناختی پيدا کرده است و به وسيلهرسانی رویدادهای رواناطالع

ز توانيد با اظهارنظر در خصوص محتوای خبرنامه، اقدر و دانشجوی عزیز میاست. شما همکار گرامی، استاد گران کشورمان تبدیل شده

ذاشتن گر به اشتراک ها را در اختيار دارید دشناسانی که ایميل 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 سهيم شوید.ها ميان رواناهاخبار و دیدگ

 همچنين 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 مشاركت ميی مسرت و خوشحالي است كه با احساس مسئولیت علمي و حرفهمایه

الیي ها را در صندوق پست الکترونیکي خود دارید ممکن است زمان و انرژی بای حاضر به فهرست دوستانتان كه ایمیل آنهارسال خبرنام

 مئن باشیدشناسي كوچك ارزیابي نمایید، اما مطی علمي رشته رواناز شما صرف نکند، و هرچند شما تأثیر این گامتان را در توسعه

 شناسي ایران یعنير مؤثر در تحقق اهداف انجمن روانها راهي بسیاهمین مجموعه تالش

هشي ی كمي و كیفي نیروهای تخصصي؛ و بهبود بخشیدن به امور آموزشي و پژوشناسي؛ توسعهگسترش، پیشبرد و ارتقاء علم روان

 خواهد بود.شناسي ی روانحوزه
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