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د نری دهامدلی یهکه قرار است ما را در توانایی  ،ای در مغزهای آیينهخواستم سخن نخست این فصل را با نقش سلولمی

رفتگان از دست ییرهبه دا 1۹شدگان به کوید  ی چندین ميليونی مبتالوقتی دایرهتوانيم همدل نباشيم آیا می. آغاز کنم

دیش ی و اقتصاکنيم که چگونه یك پاندمی با پيامدهای جسمانتجربه می این روزها شناسی.از نزدیك میرسد که می هم

گون ایم دگرگرفته وان بشر در آن شکلعاطفی را که صدها و بلکه هزاران سال به عن های اجتماعی ودنيای آشنای ارتباط

 ،لم باوریعليرغم . فيلسوفانی چون هابرماس روی آوردن به علم به جای خرافات را یك دستاورد بشری دانستند. عکندمی

به زندگی  الی دست و پا گيرنجات از این باطمينان کافی برای توان با دکه نمیشونبا عجله تهيه می هاییواکسنبينيم می

ه آن های منفی مربوط بگوییها و خودك به یك سال است که با این دست از تجربهی ما نزدیروزمره .گذشته بازگشت

 شود.سپری می

جان  هاتان بمبافغانس ها بودم که دیدم روزی نيست که در همسایگی ما در کشوردر گير و دار تامل در این همدلی   

دی عا ه زندگیکنند و فقط به سادگی بو آن در حالی است که آنها هيچ خطرپذیری خاصی هم نمی ها را نگيرند،انسان

ه کچند روزیست  .شودها ختم نمیقضيه به همين شود همدل نبود؟پرسم که آیا مییدهند. از خودم مخود ادامه می

ز دست ان جان به دنبال همنوعا ،ران بر سر و جان کوهنوردان ریختهای شمال تههایی که ازکوههمدليم در زیر بهمن

شنویم که د میاند ولی بعاین کوهنوردان بيشتر از همنوعان افغانستانيمان خطرپذیری کرده ام در زیر آوار برفهاست.داده

فاغنه از ی از ااند؟خيلتوان از این جهان بالخيز مصون مچه گونه می جی پی اس هم نقشی در گم شدن آنها داشته است.

 وخواهی کوهنوردی انکنند، خيلی از ما هيجگریزند و بزرگترین خطرها را میکشور چهل سال درگير جنگشان می

کنيم که ای زندگی میکنيم ولی در زمانهی فيزیکی را به طور جدی حفظ میخيلی از ما فاصله ،را نداریمشادمانی آن 

ه ها و از همچه در شکل خطرپذیری ،هاچه در شکل جنگ ،کشدی ما میبه رخ همه ميرایی بشر بيش از پيش خود را

ی بدون حت. وستهای روانی روبرجهان با بحران خستگی و آسيب ،ی این تجاربدر نتيجه. بيشتر در ساحت پاندمی کشنده

 تند.نی این ایام هسپيامدهای رواها بيشتر در معرض خطر توان دید که کدام گروههای ميدانی هم میپژوهش

ترها، آنها که بيشتر از دیگران با بيماران در ارتباطند، آنها که عزیزی را از دست توانکم ،هافقيرشده ،ترها، فقيرترهاتنها   

 کراراید را باز هم در زیر تهایی که حتما به کرات شنيده ویا خواندهآید جز اینکه توصيهوکاری از ما بر نمی اند و.......داده

 سخن نخست  -1
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 ها روشن نگاه بداریم.ا در تاریکیکنيم، با این اميد که نورهمدلی ر

م و نگاری...( حفظ کنينامه، تصویری ،های فيزیکی سعی کنيم ارتباطهایمان را از هر راه ممکن ) صوتیدر اجبار به دوری   

 ارتقا بدهيم.

 های آیندههدها و نقشاز تنگناها و از امي ،ز اميدهاا ،هااز احساس ،مرهگویيم و از دیگران بپرسيم از روزاز خود ب   

 ،راحتاست ،کار های مشخص برایبندیی خود و کودکان نظم بدهيم و سبکی از زندگی همراه با زمانبه زندگی روزمره   

 تفریح و خواب را دنبال کنيم.

 به ضعيف ترها اميد و پشتيبانی بدهيم.    

گاهانه و آ ریزی کنيم.کردن کارهای خانه به ورزش و کار گروهی همراه با شادی برنامه تبدیل ،رویپياده تحرک، ورزش،   

يلم فاصله فدیدن  و هنر، هدفمند از افکار خود آیند مربوط به مشکالت ناشی از پاندمی با خواندن کتاب، شنيدن موسيقی

 بگيریم.

 ریم.يبگ کدیگر بهرهطفی و شناخت بهتر یهای عارتباطاز فرصت عمق بخشيدن به ا، قدر همراهان اصلی زندگی را بدانيم   

 را غنيمت مل در تفکيك نيازهای ضروری زندگی از نيازهای کاذب مزاحمأکاوی و تدست آمده برای خودفرصت به   

 بشماریم.

 نوشيدن آب گرم فراوان را فراموش نکنيم. ی مناسب وتغذیه   

 . رست بيافزایيدتوانيد به این فهحتما شما خودتان هم می   

 به اميد روزها و آینده ای بهتر

 شيوا دولت آبادی  دکتر 
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 ایران شناسيروانانجمن های آموزشي و دوره وبینارها -1-2 

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

 صورت آنالین برگزار خواهد شد.غيرحضوری 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 درصد تخفيف در نظر گرفته شده است، بنابراین ش 10انشجویان الزم به یادآوری است برای اعضای انجمن و د   

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

 

  انجمن روانشناسي ایران سخنراني -2-2

 اهکارها(هاو رملأبرخي مشاهدات، ت) آسیب شناسي همه جانبه در تحول از نوزادی تا نوجواني در دوران کروناموضوع: 

 :ندکانجمن روان شناسي ایران برگزار مي

 (کنفرانس ویدئو) نالینآبصورت 

 سخنران: دکتر شیوا دولت آبادى 

 دی 2٥زمان برگزاری: پنجشنبه 

 1٧:٣٠الي 1٦ساعت برگزاری: 

 شرایط شرکت کنندگان: اعضای محترم انجمن روان شناسي ایران

 .سخنراني برای اعضای انجمن که عضویت انها اعتبار دارد رایگان مي باشد 

 .پیام بدهید٠٩٣٦٧٧4٠٨٧٣به شماره واتس اپ  لطفا برای ثبت نام

 

شرایط شرکت در 

 کارگاه
 

 

 تاریخ برگزاری
 

 

 مدرس
 

  

 آموزشي وبینارعنوان   
 

 

 مدرك علمي تخصص
 نا م نام و

 خانوادگي

 فارغ التحصيل

         کارشناسی 

شناسی و مشاوره روان

 به باال

بهمن  21و  14، ٧

1٣٩٩ 
 شناسی روان

فوق دکترای 

     پزشکی 

روان تنی و 

 روان درمانی

 مصاحبه تشخیصي عبداله اميدی

 فارغ التحصيل

        کارشناسی 

شناسی و مشاوره روان

 به باال

 اسفند 22،21

1٣٩٩ 

 شناسیروان

 تربيتی
 فریده ترابی ميالنی دکتری

 ٥مداخله زودهنگام از تولد تا 

 سالگي

 شناسي ایرانهای آموزشي انجمن رواندوره -2
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 طرحواره درماني -2-٣-1

 
 :کندشناسی ایران برگزار میانجمن روان

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

 دکتر حسن حميدپور مدرس:

 (کنفرانس وب) آنالینبه صورت 

 1400فروردین  26،27،28 برگزاری: زمان

 16الی  8 ساعت برگزاری:

 باالتر سطوح و مشاوره شناسی،روان کارشناسی فارغ التحصيالن  شرایط شرکت کنندگان:

  ساعت 24 طول دوره:

 .گرفت واهدخ علقت دانشجویان به تخفيف %10 و ایران شناسی روان انجمن اعضای به تخفيف %10تومان،  هزار ۹80 :کارگاه هزینۀ

 

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

نام خانوادگی خود را به شماره  نام، تصویر فيش پرداختی،، شناسی ایران به نام انجمن روان 585۹- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال نمایيد 0۹367740873واتس اپ 

 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره
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 دوره مقدماتي و پیشرفته تربیت درمانگر کودك-2-٣-2

 

 :کندشناسي ایران برگزار ميانجمن روان(شرفتهساعت مقدماتي  1٠٠ت )ساع 1٦٠طول دوره: 

 نآوری(فو  تحقیقات علوم، وزارت از مجوز دارای) ایران شناسيروان انجمن از نامۀ معتبرگواهي ارائهبا 

 

 مدرس: دکتر کارینه طهماسيان

 (کنفرانس وب) آنالینبه صورت 

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

 

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

قدماتی بال دوره  مقنی که و یا در صورتی که مایلند در دوره مقدماتی شرکت کنند می توانند فقط  در این بخش ثبت نام نمایند و عزیزا

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

 زمان برگزاری دوره مقدماتي:

  1400شهریور  2۹،24،18،15،10،4،1

 1400مهر  2۹،26،21،15،12،7،1

 1400آبان  27،24،1۹،13،10،5

 آذر 22،17،11،8،3

 زمان برگزاری دوره پیشرفته:

 1400آذر  25

 1400دی 2۹،23،20،15،۹،6،1

 1400بهمن  27،21،18،13،7،4

 1400اسفند 2
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 13الی  ۹ ساعت برگزاری:

 تومان 3.۹60.000هزینه دوره مقدماتی:  

 تومان  2.640.000دوره  پيشرفته:   هزینه

 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 

ی آموزش ت رفتاربازی درمانی و قصه درمانی، کاربرد تکنيك های شناختی رفتاری در مشکالورزی، شناخت درمانی، رفتاردرمانی، 

 مهارتهای زندگی

 پيشرفته: 

 مداخالت شناختی رفتاری در

 طالق ، تروما ، سوک ، افسردکی ، وسواس و عزت نفس

 *شرایط شرکت کنندگان: *

 طوح باالتردانشجویان کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی و مشاوره، و س

 

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

 شناسی ایران به نام انجمن روان 585۹- 8370 -0702- 7143شماره کارت 

 .ارسال نمایيد 0۹367740873تصویر فيش پرداختی ،نام،نام خانوادگی خود را به شماره واتس اپ 

 

 سایت انجمن مراجعه نمایید.ها به وبجهت اطالع از ظرفیت دوره
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 شناسي ایران، با انجمن روان22ها، ساعت شبشنبه-٣-1

 شبها شنبه

 با 

 انجمن 

 شناسي روان

 ایران

 

 مشارکت

 در 

 ارتقای 

 رشته و حرفه 

 شناسيروان

   

 

 

 
   

 

 

 

 شناسي ایرانهای انجمن رواناخبار و اطالعیه -٣
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 اولین برنامه: ک فیلملین

 «شناسي ایرانروان رشته، حرفه و انجمن»گفتگو با جناب آقای دکتر رضا زماني با عنوان  

DHqI/?igshid=1ixgdkuqfm59dhttps://www.instagram.com/tv/CItaLCa



 دومین برنامه: لینک فیلم

 «شناس بودناهمیت روان»فیلم گفتگو با خانم دکتر شیوا دولت آبادی با عنوان 

https://www.instagram.com/tv/CI_cWzTjH_K/?igshid=12je8ywwvadlo  

 

 لینک فیلم سومین برنامه: 

 « شناسي فرهنگيروان»گفتگو با آقای دکتر علي فتحي آشتیاني با عنوان 

j5Kd/?igshid=128ndyiakzvo4https://www.instagram.com/tv/CJRdRY0 
 

 برنامه: ینچهارملینک فیلم 

 « شناسي: ضرورت، موانع و رهکارهابیمه خدمات روان»گفتگو با آقای دکتر بهروز دولتشاهي با عنوان 
jfa7sDsDe/?igshid=1l7jx8az1yruahttps://www.instagram.com/tv/CJ 

 

 برنامه: پنجمینلینک فیلم 

شناسي را دارد: نگاهي تحلیلي کاربردی به کسوت روان "صالحیت"چه کسي »گفتگو با خانم دکتر الدن فتي با عنوان 

  «آموزش و ارزشیابي صالحیت محور در ایران

https://www.instagram.com/tv/CJ1gKAijHda/?igshid=8k73kb50p3tr 
 

 

 

  نتایج مسابقه  علمي انجمن علمي روان شناسي ایران به مناسبت هفته پژوهش -٣-2

ست ت مسابقه پاسخ درسواال نفر در مسابقه شرکت کردند و از این تعداد سه نفر به تمام 130به دنبال برگزاری مسابقه علمی انجمن 

برای این  امه ایدادند. ضمن تبریك به سه برنده مسابقه هفته پژوهش  و آرزوی موفقيت برای تمام دوستان شرکت کننده، تقدیرن

 دوستان از طرف انجمن روان شناسی ایران تهيه شده و برایشان ارسال خواهد شد. 

 ای درست در زیر اعالم شده است. جهت اطالع دوستان از پاسخ درست سواالت، پاسخ ه

  ند سال چراجرز « یدرمان مراجع محور»و کتاب « تعبير رویای فروید»فاصله بين تأسيس آزمایشگاه وونت با انتشار کتاب

 21ست. پس ا 1۹51و کتاب مراجع محوری راجرز  1۹00، کتاب تعبير رویای فروید  187۹ آزمایشگاه وونت سال است؟

 وجود دارد. سال فاصله 72سال و 

   گونه که یكاسی آنروان شن "آغاز رسمی مکتب رفتار گرایی را به چه رویدادی وچه سالی نسبت می دهند؟  انتشار مقاله 

ن اعالم نمود در مجله بازنگری روان شناختی که طی آ 1۹13توسط جان واتسون به سال  "رفتارگرا به آن نظر می کند

 تغيير یابد.  "رفتار"به  "هشياری"از  موضوع مورد مطالعه روان شناسی باید

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/tv/CItaLCaDHqI/%3Figshid%3D1ixgdkuqfm59d
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/tv/CI_cWzTjH_K/%3Figshid%3D12je8ywwvadlo
https://www.instagram.com/tv/CJRdRY0j5Kd/?igshid=128ndyiakzvo4
https://www.instagram.com/tv/CJjfa7sDsDe/?igshid=1l7jx8az1yrua
https://www.instagram.com/tv/CJ1gKAijHda/?igshid=8k73kb50p3tr
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 ينار دید؟سمنخستين کنگره روان شناسی در ایران چه نام داشت؟در چه تاریخی؟ کجا ؟ و توسط چه کسانی برگزار گر" 

مرکزی دانشگاه  ، در سالن کتابخانه1354دی ماه  11الی  ۹ "کاربرد روان شناسی در شئون مختلف جامعه متحول امروزی

يم هاشمی ابراه انجمن روان شناسی ایرانبه ریاست دکتر علی اکبر سياسی برگزار شد. دبير سمينار دکتر تهران، توسط

 بودند.

  کتر ده یاد دنرمان ل مان کيست و این کتاب در چه سالی منتشر گردید؟ زن« اصول روان شناسی»نخستين مترجم کتاب

 . 1342محمود صناعی، 

 اسامي برندگان مسابقه: 

 از تهران 21165ه بنانی دانشجوی دکترای روان شناسی با شماره عضویت خانم محبوب

 از مهاباد 22408آقای یعقوب خضری کارشناس ارشد روان شناسی با شماره عضویت 

 از تهران 25848 خانم هليا ابوالحسنی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی با شماره عضویت

 

 ریق پیامک یا واتس اپارتباط با انجمن از ط -٣-٣

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 بعدازظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه تماس 2صبح الی  ۹ارسال نمایيد و در مواقع ضروری از ساعت 0۹367740873

 

 شناسي ایرانانجمن روان علمي ـ ترویجيمجله  شناسي،خوان مقاله برای نشریه دانش روانفرا -٣-4

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  تلف روانهای مخهای عمده در زمينهسهولت مبادله علمی بين آنها، معرفی پيشرفت

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

 جمه یك فصلسان اثرگذار، ترشناشناسان 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  در ارای چاپ بماهنامه و برخوردار از ابعاد آموزشی و پژوهشی ارزشمند با عنایت به محورهای پيشنهادی در فرم فراخوان مقاله، 

 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 

   .مقاله ارسال شده همزمان به سایر مجالت فرستاده نشده باشد 

 ميل نشریه به نشانی ه از طریق ایمقال  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.

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

  چکيده مقاله برای مقاالت فارسی با قلمBcompset  به صورت تك ستونی و فقـط طـی یـك پـاراگراف ارائـه      11نازک ،
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 شود. 

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

 ساختار مقاله شامل عناصر زیر است:

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

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 توصيهوجود(، نتيجه بوده و شامل مقدمه )زمينه(، روش تحقيق )در صورت

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

ه بـا  ر صـفح : توضيحات و معادل التين اصطالحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منـابع ضـرورت نـدارد، پـائين هـ     هاپانویس

 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

ــت    ــر اس ــایان ذک ــود. ش ــر ش ــد.            ذک 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  ک

 -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 م کامل مولف و تکرار آن برای مولفان بعدی، سال چاپ )در داخل پرانکتاب: نام خانوادگی مولف، حرف اول یا نا

   .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  

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

 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

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

 شود. 

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

 شود. راهنما منتشر می

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

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

 الکترونيك نشریه:  پستdanesheravan@gmail.com 

 

 
 

mailto:danesheravan@gmail.comپست
mailto:danesheravan@gmail.com
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  ایران شناسيروانهای انجمن ها و نمایندگيشعبه -٣-٥

 شناسي ایرانعبه های انجمن رواندستورالعمل اجرایي ش -٣-٥-1

 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 ند بگزار کنت، همایش( برهای بلند مدت و کوتاه 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

 .سازمان مرکزی ارسال شودارزیابی انجام و به  ،برای هر کارگاه -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 زینههی و بمنظور سردرصد از کل مبلغ دریافت شده از ثبت نام شرکت کنندگان در آموزش ها را به عنوان باال 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

 د.هر فعاليتی بدون درج لوگو و نام انجمن در مستندات جزء عملکرد محسوب نخواهد ش-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

 به تصویب هيات مدیره ی انجمن رسيد. 2/12/13۹5زیر بند در تاریخ  3بند و  ۹این دستورالعمل در -۹
 

 

 تلفن ایمیل آدرس شعبه

 آذربایجان شرقي
 شناسی و علومدانشگاه تبریز، دانشکده روان

 303تربيتی، طبقه سوم، اتاق 

 
psychology.tabriz@gmail.com 0۹142586778 

 اصفهان

ميدان آزادی )دروازه شيراز(،  اصفهان،

، دانشکده علوم تربيتی و دانشگاه اصفهان

، دفتر دکتر شناسیروان، گروه شناسیروان

 ابوالقاسم نوری

 

 

iranpa.isfahan@gmail.com 03136683107 

 کرمانشاه

بهمن،  22بلوار شهيد بهشتی، سه راه 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد، انتهای باغ نی

علوم و تحقيقات کرمانشاه، ساختمان 

 دبيرخانه، طبقه سوم

 

 

anjomanravanshenasi2013@gmail.com 

8214232 

8225771 

8255582 

 215داخلی 

mailto:psychology.tabriz@gmail.com
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 درجه یک استان کرمانشاهشعبه  ایران شناسيانجمن روانگزارش عملکرد  -٣-2-4

وان ارکت انجمـن ر به همت مرکز مشاوره همراز دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشـگاه آزاد اسـالمی کرمانشـاه و بـا مشـ         

ت صـور  13۹۹یيز های روانشناختی کاربردی فعاليت های زیـر در پـا   شناسی ایران شعبه درجه یك استان کرمانشاه و مرکز تحقيقات تازه

 گرفت:

هـران و  تتـاز دانشـگاه   وبينار دانش افزایی تخصصی با موضوع مبانی روانشناختی ازدواج ماندگار با حضور دکتر غالمعلی افروز اسـتاد مم  -

 دکتر کيوان کاکابرایی دانشيار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.

 نار تخصصی مهارت مثبت اندیشی با حضور دکتر علی اکبر ارجمندنيا دانشيار دانشگاه تهران.وبي -

بـا   وه برگزار شـد  شایان ذکر است وبينارهای تخصصی فوق بصورت رایگان و با هدف دانش افزایی برای دانشجویان روان شناسی و مشاور  

 استقبال چشمگير مخاطبان مواجه گردید.

تـر کيـوان   بـا مشـارکت دک   "روان شناسی و آموزش کودکان با نيازهـای ویـژه   "یك کتاب تخصصی با عنوان  13۹۹ همچنين در پایيز -

 کاکابرایی عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه به عنوان مولف توسط انتشارات سمت انتشار یافت.

 

 
 بازگشت به صفحه اول
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 نامه منظومه انجمن های علمي روانشناسي و مشاوره به رئیس محترم سازمان نظام روانشناسي و مشاوره -1-4

در خصوص روند برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی، همچنين نقش هيات بازرسان و همکاری دیگر ارکان در 

 برگزاری سالم این دو رخداد مهم

 
 

 اخبار و گزارش های خبری حرفه روان شناسي -4
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 شد یبتصو «مشاوره و شناسيروان علمي ایهاتحادیه انجمن»سیس أت -2-4

 11های علمی وزارت علوم، در جلسه مورخ رساند کميسيون انجمنشناسی و مشاوره کشور میبا کمال مسرت، به اطالع جامعۀ روان

 .شناسی و مشاوره موافقت نموده استهای علمی روانۀ انجمنماه، با تشکيل اتحادیآبان

شناسی ایران و جمعی از شناسی و مشاوره، توسط انجمن روانهای علمی رواناسيس اتحادیۀ انجمنشایان ذکر است درخواست ت•

ا عضویت همۀ انجمنبرود این اتحادیه، های علمی ارایه شده بود و اميد میشناسی و مشاوره به کميسيون انجمنهای علمی روانانجمن

 .ندکای حرفه و رشته نقش سودمندی را ایفا مشاوره، بتواند در ارتق شناسی وهای علمی روانهای علمی عضو منظومۀ انجمن

 
 

 طبقه بندی مشاغل دسته بندی شدند” گروه یک“دفاتر و مراکز خدمات روان شناسي ومشاوره در  -4-٣
ر وره، مراکز و دفاتمشا وام روان شناسی نظ سازمان های پيگيری با مشاوره و شناسی روان نظام سازمان رسانی اطالع پایگاه از نقلبه 

د و مشمول محدودیت ( از طبقه بندی مشاغل قرار دارن1خدمات روان شناسی و مشاوره همانند مراکز بهداشت و درمانی در گروه یك )

وضوع را به اطالع این م 24/0۹/۹۹مورخ  300/3681اعالم شده نمی باشند؛ دکتر عليرضا رئيسی معاون وزیر بهداشت طی نامه شماره 

 .ن نظام روان شناسی و مشاوره رساندندسازما
 

 شورای تخصصي علوم رفتاری به دانشگاه شهیدبهشتي واگذار شد های نظریه پردازی؛در حوزه کرسي -4-4

 
  

 .پردازی از واگذاری شورای تخصصی علوم رفتاری به دانشگاه شهيدبهشتی خبر دادهای نظریهرئيس دبيرخانه هيات حمایت از کرسی

ه نقل از شورای عالی انقالب فرهنگی، دانشگاه شهيد بهشتی در راستای انجام ارزیابی و نظارت تخصصی ب خبرگزاری مهر به گزارش

گی، تفاهم نامه پردازی نقد و مناظره شورای عالی انقالب فرهنهای نظریهپردازی در حوزه علوم رفتاری، با هيأت حمایت از کرسینظریه

 .کرد امضا همکاری

https://www.mehrnews.com/
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 عبدالحسين دکتر والمسلمين االسالمحجت و بهشتی شهيد دانشگاه رئيس قيداری نصيری سعداهلل دکتر امضا نامه بهاین تفاهم   

 .رسيد رهنگیف انقالب عالی شورای مناظره و نقد پردازینظریه هایکرسی از حمایت هيأت دبيرخانه رئيس خسروپناه

 و داد خبر داوران هيأت اقدان توسطننظریه پس از ارائه و نقد  45 ثبت از پردازی،نظریه هایکرسی از حمایت هيأت س دبيرخانهرئي   

 خصصیت شوراهای در کرسی، داوران و ناقدان شدن مشخص و بررسی از پس پردازینظریه هایکرسی: داشت اظهار

 .شوندمی تأیيد و بررسی پردازینظریه هایکرسی از حمایت هيأت دبيرخانه

 هایکرسی زا حمایت هيأت :شهيد بهشتی تصریح کرد دانشگاه به «رفتاری علوم تخصصی شورای» واگذاری درخصوص خسروپناه   

واگذار شده است و  شورای تخصصی است که هر یك از این شوراها به یك دانشگاه یا پژوهشگاه بزرگ 5 دارای پردازی،نظریه

با انعقاد تفاهم « فتاریر علوم تخصصی شورای» پذیرفته، صورت هایبررسی به توجه با که دارد عهده بر را نظارت کار هيأت دبيرخانه

حوزه  ها، بتواند تحولی درشود که اميدواریم دانشگاه شهيد بهشتی با توجه به توان و ظرفيتنامه، به دانشگاه شهيد بهشتی سپرده می

 .دتخصصی علوم رفتاری ایجاد نمای

دانشگاه و  قام معلم،مدکتر جميله علم الهدی دبير شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور، نيز در سخنانی در خصوص صيانت از    

ت را نگونه مداخالای با هدف تعيين حدود و قلمرو ایعلم برای پيشرفت هرچه بيشتر کشور تاکيد نمود و پيشنهاد تشکيل شورا یا کميته

 .مطرح کرد

های شناسی کرسیدکتر محمدعلی مظاهری رئيس دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، دیگر سخنران این نشست، با آسيب   

 .نظران شداحبهای تشویقی و حمایتی از صياستها و اتخاذ سپردازی، خواستار بازنگری در سياستنظریه

 نحوه و هادانشگاه به ردرویک نوع در بازنگری و تغيير لزوم بر نيز مغز، و شناختی علوم پژوهشکده رئيس پوراعتماد دکتر حميد رضا   

 .يدرس طرف دو اامض شدن آن تاکيد کرد. پس از بحث و تبادل نظر، تفاهم نامه همکاری به کاربردی شيوه و مساله به نگاه صحيح

 

 

 

 

 بازگشت به صفحه اول
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 روز دانشجوی کرونایي –آذر  1٦ -٥-1
های مختلف مهشویم، دانشجویان سعی دارند با برگزاری برناآذر متعلق به دانشجویان است و هرساله به این روز که نزدیك می شانزده

  د.نوعی در گراميداشت این روز سهيم باشن

 های حقوق و علوم سياسی،انشجویان دانشکدهکاردار جدید سفارت انگليس به ایران د« دنيس رایت»با ورود  1332آذر  14روز 

ا کردند که در روز مرداد( و مقاصد آن بر پ 28يه رژیم کودتا )های خود تظاهراتی علدندانپزشکی، فنی، پزشکی و داروسازی در دانشکده

 و گروهی را ری را مجروحخارج از دانشگاه کشيده شد و ماموران انتظامی در زد و خورد با دانشجویان، شماآذراین تظاهرات به 15

 ولتد مخالف و متحرک هایقطب ترینمهم از یکی که کودتا، از پس دانشجویان پيگير اعتراضات و رویدادها این مجموعه. کردند دستگير

شان نبه آنها  را جمهوری آمریکا به تهران، اقتدار خودر آن داشت که در آستانه ورود نيکسون معاون وقت رئيسب را رژیم داد،می تشکيل را

 .دهد تا ورود نيکسون در کمال آرامش برگزار شود

دند. نوع واحد نظامی اعزامی رزمی به دانشگاه تهران اعزام ش 2، نيروهای لشکر 1332آذر  16از این رو در یك اقدام کم سابقه در روز    

نها از آاز سوی ارتش و ارتقای درجه  ن به دانشگاه تهرانهای بعدی مهاجماجویی و نوع عملکرد و حتی تشویقهای بهانهبه دانشگاه، شيوه

 .بود نيکسون ورود آستانه رد دانشجویان سرکوبی برای کودتا از برآمده  دهنده قصد قبلی دولتعواملی هستند که نشان

 این را وزر این خود تطراخا در داشته حضور دکتر مصطفی چمران که خود از دانشجویان دانشکده فنی بوده و در روز حادثه در کالس   

 رافاط عادی غير اوضاع و سربازان العادهفوق تجهيزات متوجه دانشجویان دانشگاه، به ورود هنگام آذر شانزده صبح: کندمی توصيف گونه

ه دست ای بوجه بهانهکردند که به هيچیماالمکان سعی کردند. دانشجویان حتیبينی میرا پيش ایحادثه وقوع و شده دانشگاه

ه راه ای کارآگاه بجویان ندهند، از این رو دانشجویان با کمال خونسردی و احتياط به کالس رفتند و سربازان به راهنمایی عدهبهانه

 نام به شاه فدایی ویژه ربازانس به اشاره افتادند.....دکتر سياسی)رئيس وقت دانشگاه تهران( اظهار داشت که اینجا سربازان جانباز هستند ]

 کردند حمله هاانشکدهد به سربازان .دهم انجام کاری نيستم قادر من جهت این از و گيرندمی دستور باالتر مقامات از و[ دارد جانباز دسته

نفر  27به شهادت رسيدند و « نيادی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگمه» هاینام به دانشجویان از تن سه ترتيب بدین و

 .و عده زیادی مجروح شدنددیگر دستگير 

ان دانشگاه در تاریخ دانشگاه تهران ثبت شد. از آن پس همه ساله، دانشجوی« مقاومت تاریخی»عنوان یك روز به 1332آذر  16حادثه    

عنوان به آذر16می روز های ایران مراسمی به یاد شهيدان آن روز بر پا کردند. تا آنکه پس از پيروزی انقالب اسالتهران و دیگر دانشگاه

 .در تاریخ ایران گنجانده شد« روز دانشجو»

رگاه و های فرهنگی برگزاری کا آذر برنامه های متنوعی اعم از مناظره های سياسی، برنامه 16تا پيش از این هرساله دانشگاه ها در روز    

امسال،  .ی کردمبرگزار می شد حضور پيدا  همایش های زیادی داشتند و ریيس جمهوری نيز در مراسمی که به مناسبت روز دانشجو

آذر  16 روز م هاین مراسآاولين سالی است که به دليل پاندمی ویروس کرونا فعاليت های دانشگاه ها مجازی برگزار می شود و به دنبال 

کاهش  ز فعاليت هااین گروه اد و شواهد نشان می دهد که دانشجویان به دليل اینکه از فضای دانشگاه دور مانده ان شد.  برگزار مجازی نيز

 برگزار کردند. یافته است اما دانشگاه ها و تشکل ها برنامه هایی را به صورت وبينار در فضای مجازی 

 صلمناسبت ف -٥
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انشجویی در این دآذر این دانشگاه به ایرنا گفت: هيچ  16در خصوص برنامه های  حسين سليمی ریيس دانشگاه عالمه طباطبایی   

ی که در خصوص فعاليت در سال های اخير پرونده ا وی بيان کرد .عاليت سياسی اخراج نشده و پرونده سياسی ندارددانشگاه به دليل ف

 به مربوط عمدتا  ه ودرصد پرونده انضباطی دانشجویان آموزشی بود ۹0سياسی دانشجویان باشد به کميته انضباطی ارسال نشده است و 

 .است بوده ها تقلب

 دانشجویان جتماعیا و سياسی کنشگری جدید الگوی یك از رونمایی زمان  آذر امسال 16مه اظهار داشت: مراسم ریيس دانشگاه عال   

با  افتد و بخشی نيز در فضای واقعی و حضوری، همچنين دانشجویان می توانندتفاق میا مجازی فضای در طبيعتا آن از بخشی که است

 در دانشجویان  نيم تارو شوند و ما نيز به سهم خود حاضریم با دانشجویان همراهی ک مسائل اساسی که کشور با آن مواجه است رو به

 .کنند صحبت تر راحت بازتری محيط

ست که در روزهای دیگر اآذر زمان بيان حرف هایی  16 کنندمی تصور برخی ریيس دانشگاه عالمه طباطبایی همچنين تصریح کرد:    

توانيم آن را انجام دهيم ها میمانزر حالی که اگر ما بخواهيم نقد سازنده و تاثيرگذار داشته باشيم در همه نمی توانند آنها را بيان کنند. د

 آذر اتفاق بيفتد. 16 در و نقطه اوج آن 

وبی خه ارتباط سعی شد بيان کردنيز در خصوص فعاليت های روز دانشجو  احمد معتمدی ریيس دانشگاه صنعتی اميرکبير همچنين   

يشتر بوجب کارایی نامه مدانشگاه و نهادهای نظارتی و دانشجوویان در خصوص فعاليت آنها به وجود بياید زیرا فعاليت های فوق بر بين

ا می کند اما را ایجاد م در برخی مواقع نا هنجاری هایی ایجاد می شود که در شان دانشگاه و دانشجو نيست و مشکالتی .دانشجو می شود

 و سن از اعم شجویاندان شرایط به دانشجویانی چنين با مواجهه در تا ها و مسوولين در این خصوص صحبت کرده ایمهميشه با دستگاه 

سائل در دانشگاه رفع مین ا تا شده سعی نيز حال به تا. کنند توجه دارد، وجود اجرایی های دستگاه و جامعه در که هم هایی نارسایی

 .شود

 دارنده،باز نه و اشدب هدایتی نقش یك بيان اینکه نقش مسووالن دانشگاهی در خصوص دانشجویان بایدریيس دانشگاه امير کبير با    

ت زیادی جمعي و اشندب داشته فعاليت مجوز مختلف های گرایش با ها تشکل کبير امير دانشگاه در تا شده باعث سيستم این: کرد عنوان

 .وارد فعاليت های دانشجویی شده اند

ن در ای دانشجویاهت فعاليت اد: از زمان ورود کرونا یکی از بخش هایی که در دانشگاه ها لطمه دید و تحت تأثير قرار گرفوی ادامه د   

ان معنی شعاليت حوزه فرهنگی، هنری، سياسی و اجتماعی بود زیرا کار دانشجویی ماهيت تيمی دارد و در صورت جمع شدن آن ها ف

 .عاليت های دانشجویی اثر بسيار منفی داشته استپيدا می کند. بنابراین کرونا بر ف

ده يشتر آشنا شی مجازی بمعتمدی تصریح کرد: یکی از محاسن شيوع کرونا این بوده که اساتيد و دانشجویان با نحوه استفاده از فضا   

ی سخت زیرساخت ها ضر نيزدر حال حااند به عنوان مثال می توان برنامه های فرهنگی را برای تعداد بيشتری از دانشجویان برگزار کرد. 

 .افزاری و نرم افزاری الزم فراهم است

نيز اظهار داشت: در روز دانشجو معموال دانشجویان تریبون آزاد می خواستند که  سعد اهلل نصيری قيداری ریيس دانشگاه شهيد بهشتی   

آذر این تریبون را در فضای  16به دليل شيوع ویروس کرونا در بتوانند نظرات و انتقادات خود را مطرح کنند و امسال نيز سعی کرد ایم 

وی با بيان اینکه تمام تالش های ما به منظور رشد و تقویت دانشجویان صورت می گيرد، ادامه داد: باتوجه به شرایط  .مجازی قرار بدهيم
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فرهنگی، پژوهش، و سياسی کاستی هایی دارد اما  جدید که با محدودیت رو به رو شده ایم، فعاليت ها در همه حوزه ها اعم از آموزش،

 .سعی می کنيم این کاستی ها به حداقل برسد

نفر در  150دود د. همچنين حرآذر یك ميزگرد دانشجویی با موضوع خروج نخبگان برگزار ک 16دانشگاه خواجه نصير به مناسبت    

 شد.ظر گرفته در ن« رترعکس ب»و « کتابخوانی»نوعی از جمله مسابقه خوابگاه های دانشگاه خواجه نصير اسکان دارند و برنامه های مت

، «اشدبه باید کارنامه مردم ساالری و آنچه ک»همچنين بسيج دانشجویی دانشگاه خواجه نصير یك مناظره دانشجویی تحت عنوان 

رگزار ب« ز کشورارسی خروج نخبگان بر»همچنين تشکل جامعه اسالمی دانشگاه یك ميزگرد دانشجویی را با موضوع ساماندهی کرد.  

 افزایش حال رد دکتری و ارشد مقاطع در دانشجویان  کند چرا که در شرایط کنونی سير خروج نخبگان و گرفتن پذیرش تحصيلیمي

 .است

که با  بودنشگاه ئيس دارهای این دانشگاه با آذر، جلسه اعضای تشکل 16های اصلی دانشگاه آزاد برای بزرگداشت روز یکی از برنامه   

نگی دانشجویی دانشگاه آزاد نيز وبينار پرسش و معاونت فره.های بهداشتی برگزار شدنفر از اعضا و با رعایت شيوه نامه 20حضور حدود 

 ونان فرهنگی و اجتماعی هم خواسته شدهاز رؤسای واحدها و معا .را طح ریزی کردندهای سراسر کشور پاسخ با فعاالن فرهنگی و تشکل

 های دانشجویی و جلسات پرسش و پاسخ آنها، داشته باشند. های مجازی با تشکلاست تا مشارکت فعال در نشست

 سایر دانشگاه ها نيز همزمان مراسمی را به صورت مجازی برگزار کردند.  

 
 بازگشت به صفحه اول
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 درمانيو فیلمدربارۀ فیلم  -٦-1

 

 رحیم رابط

 شناسيکارشناس ارشد روان

فيلم یکی از  ند. سينما وابوده  درآمداز زمان ابداع سينما فيلم ها همواره مورد توجه عموم مردم اعم از طبقۀ روشنفکر، مرفه، بيسواد و کم

در حال  داده و ه شروع کرده است ادامهشود که همواره با اهدافی متفاوت مسيری را کدستاوردهای بشر در عصر مدرن محسوب می

رد به دليل بُ اده اند ودهای مختلف زمانی نشان ها موضوعات مختلفی را در برههها از رهگذر فيلمپيشرفت و تکامل بوده است. انسان

 تر و مؤثرتر به اهداف خویش رسيده اند.وسيع و سریع مسينما و فيلم خيلی راحت

است. به  "شناسی فيلمروان"ها عاید بشر شده است حوزۀ ستاوردهایی که خواسته یا ناخواسته از طریق فيلمیکی از این اهداف و د     

های سياست و سينما، اقتصاد و توان به حوزههای متعددی صورت گرفته است که میها و استفادهها و سينما برداشتطور کلی از فيلم

شناسی فيلم اشاره کرد؛ اما در این بين چيزی که شاید توجه بيشتر وزۀ اجتماعی یا جامعهسينما، تبليغات و سينما، جنگ و سينما و ح

های مرموز شناسی فيلم است که فرد با مشاهدۀ یك فيلم چه در سالنداشته است حوزۀ روان 1مردم را جلب کرده و کارکرد پاالیش روانی

 احتی و شعفِ درونی رسيده است.سينما و چه به صورت فردی در خانۀ خود همواره به یك حس ر

ف کردهای مختلند، کاراها در طول تاریخ پيدایش خود غير از اینکه محملی برای تفریح و سرگرمی دوستداران سينما بوده فيلم     

قابلۀ مزندگی،  القیهای اختوان به کارکرد آموزشی، راه درست زندگی کردن، پرداختن به ارزشدیگری نيز داشته اند که از جملۀ آنها می

پی بردن به  تر ويقها و مشکالت زندگی، تجربيات هيجانی عميق، فرصت هایی برای ایجاد تعامالت اجتماعی عمسازگارانه با استرس

 شته الگوهایرند و یك زنها و طرح داستان پيوند میفيلم ها، دنيای تماشاگر را به شخصيت"نواقص رفتاری خود اشاره کرد. در واقع 

گيرند و به نها الهام بآیا از  پنداری کردهای و رفتاری را برای افراد به نمایش می گذارند تا آنها با این الگوها همذاتسی، اندیشهاحسا

 (.88)اوحدی،  "برطرف شدن مشکالت اميدوار شوند

های خود کنار بيایيم ها و رنجند که ما با دردما را باال ببرند، اضطراب ما را تسکين ببخشند و حتی کاری بکن 2ها می توانند خُلقفيلم     

اند ای برای تفریح و سرگرمی نيستند؛ بلکه یکی از کارکردهای اساسی که پيدا کردهها در حال حاضر فقط وسيله(. فيلم2018، 3)مور

از آن یاد می شود  "5درمانیفيلم"و رشد شخصی و بهبود روابط انسانی و زوجين است که تحت عنوان  4استفاده از آنها در فرآیند درمان

های بنيادینِ کالسيك، از ابزار و درمانیدرمانگران به این اندیشه افتادند که در کنار روانبا فراگير شدن تماشای فيلم، برخی از روان"که 

 (.88)اوحدی،  "رسانۀ سينما به عنوان درمان کمکی و شتاب دهندۀ روند درمان اصلی بهره بگيرند

                   
1 catharsis 
2 mood 
3 Moore 
4 therapy 
5 film therapy 

 هایادداشت -٦
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، 1درمانیها در درمان به کار رفته است عبارتند از: فيلم درمانی، سينماای که در این زمينه در بافت کاربرد فيلمادل های خارجیمع     

ای که برای آنها به شان همان فيلم درمانی یا سينما درمانی است و معادل فارسیترینترین و رایجکه معروف 3، ریل تِراپی2مووی تِراپی

عامل تسریع کننده در رشد و سالمت برای "سينما درمانی را به عنوان  های اخيری هستند که گفته شد.د همين معادلکار می رو

دهند می شناسند. در سينما درمانی اثر تصاویر، طرح، موسيقی و سایر ها، آگاهی و یادگيری خود را افزایش میکسانی که تحت تأثير فيلم

 (.۹5)خزایی،  "تحت تأثير قرار داده و موجب تغييرات بينشی و سالمت روح و روان می شود مؤلفه های فيلم روح و روان را

ای و توان گفت فيلم درمانی فرآیندی است که در جلسات مشاورهتعاریف متعددی از فيلم درمانی ارایه شده است که در مجموع می     

دار با اِسناد و فرافکنی ها بر روی افراد استفاده می کنند تا فرد مشکلماز قدرت تأثيرگذاری فيل -به صورت فردی یا گروهی -درمانی 

دست یابد و از طریق تجربۀ این بينش در رسيدن به  4های فيلم و همذات پنداری با او به یك بينشاحساسات خویش به یکی از شخصيت

درمانی یك پيدا کند. البته تصور نشود که فرد در فيلم کشف و شهود به پاالیش درونی پرداخته و بتواند مسير بهيودی و رشد شخصی را

-حلقه فيلم را در یك دستگاه ویدیو یا هر وسيلۀ دیگر قرار می دهد یا فيلمی را در سينما تماشا می کند و با دیدن آن فيلم مشکل روانی

نه به هيچ وجه اینگونه نيست. هرچند همين  اش برطرف شده و خاتمه می باید و به همين راحتی می تواند بهرۀ خویش را از فيلم ببرد،

های مشخص درمان است که یك 5نامهدرمانی یك فرآیند کامالً حرفه ای و با تفاهمروش نيز خالی از لطف برای وی نخواهد بود. اما فيلم

درمان با شرایط خاص که گفته و رهبر گروه یا جلسۀ مشاورۀ فردی به این  "6گرتسهيل"درمانگر یا متخصص فيلم درمانی به عنوان روان

 خواهد شد می پردازد.

ان فرآیند درم خشيدن بهبهای ضميمه ای و مکمل درمان اصلی است که درمانگر به منظور شتاب درمانی یکی از درماندر واقع فيلم     

 لقه فيلم میحا چند یبا دیدن یك و حصول هرچه سریعتر به نتيجه، از آن استفاده می کند. همانطور که گفته شد نباید تصور کرد که 

عضی از باوقات  درمانی یك درمان کمکی است که گاهیتوانيم به درمان قطعی یك اختالل یا حل یك مشکل دست یابيم؛ بلکه فيلم

 کنند.درمانگران عالقمند به این حوزه از آن استفاده می

(. یعنی 2015، 10و لوتر ۹است )استرانگ 8درمانیو مبنای آن کتاب محسوب می شود که اساس 7فيلم درمانی زیرمجموعۀ هنر درمانی     

درمانی مطالعۀ کتاب به منظور بهبودی و رسيدن به یك راه حل جهت برطرف کردن مسایل زندگی؛ منتها با این تفاوت که ما در فيلم

ویليام سی.  1۹30بينيم. در دهۀ عالی میها را به صورت نمایشی، تصویری و عينيت بخشی شده و با کيفيت بسيار ها و داستانقصه

شان بخوانند که از آن ها را به تناسب بيماریکرد که برخی از داستاننيز به بيماران دچار اختالالت روانپزشکی سفارش می 11منينگر

                   
1 cinema therapy 
2 movie therapy 
3 reel therapy 
4 insight 
5 protocol 
6 facilitator تسهیل گر فیلم به کسی گفته می شود که در جلسات فیلم درمانی گروهی در رأس گروه قرار می گیرد و از طریق افزایش تعامل گروهی و مشارکت بیشتر .

 اعضاء در بیان احساساتشان به شخصیت های فیلم، روند بهبودی و رشد اعضاء را هموار می کند)م(.
7 art therapy 
8 bibliotherapy 
9 Strong 
1 0 Lotter 
1 1 Wiliam. C Meninger 
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های کمکی و به عنوان درمان ها از آنهایی با عناوین کتاب درمانی، قصه درمانی پدید آمدند و روان درمانگران برای دهههنگام رویکرد

 (.88اند )اوحدی، سودمند یاری گرفته

از سه شخص  گردد؛ امامطرح شده از سوی ارسطو برمی "1فن پاالیش "درمانی قدمتی به درازای تاریخ دارد و بههر چند پيدایش فيلم     

ليف أبا ت 2است: برنی وودر راروب می شوند که از این قتوان در این زمينه نام برد که هرکدام به نوعی از پيشگامان این حوزه محسمی

گذاران این رویکرد به حساب می آید )مهدیه و توسلی؛ از پایه 1۹88در سال  "3دهدانی چگونه زندگی شما را تغيير میمدرمفيل"کتاب 

ين مه عنوان درمان برای اولين بار دوبا وضع اصطالح سينمادرمانی و نوشتن مطالبی به عنوان کاربرد سينما ب 4(، گری سولومون2017

( طراح و بانی اصلی سينمادرمانی 1380( و نهایتاً اینکه به اعتقاد عناصری )2020است که در این زمينه معروف است )سولومون،  یفرد

های مختلف در ذهن درمانی عمدتاً( ایجاد و گسترش فيلم2020ود ولز )خ وده است که بنا به اذعانب 5وُلز های گذشته برژیتدر سال

درمانی یا فيلم و گسترش گيریه در شکلمداو خود را دارای سهم ع؛ اما با وجود این شکل گرفته است 2000ها در دهۀ انسان

 .6داندی مهای اخيردر سالسينمادرمانی 

هایی که متناسب با مشکالت و مدرمانی به تماشای فيلبيماران طی روند روان"درمانی نيز به این شکل است که روش انجام فيلم   

درمانگر مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته و در های هر بيمار از هر فيلم از سوی روانپردازند. برداشت شان برگزیده شده است میوضعيت

. با این وجود با (2017)مهدیه و توسلی؛  "درمانیِ شناختی یا تحليلی، از آن سود جسته می شودراستای شتاب بخشيدن به روند روان

آید؛ یعنی افرادی که مبتال به بيماری روانی یا مشکل شدیدی در نيز به شمار می 7یار-های خوددرمانی جزو درمانتوجه به اینکه فيلم

ا به تخليۀ ها آموزش ببينند یهای مورد توجه خود را تماشا کرده و از طریق تماشای آن فيلمتوانند به تنهایی فيلمزندگی نيستند نيز می

 های دیگری از آن داشته باشند.هيجانی پرداخته و یا در راستای رشد مثبت شخصی استفاده

 منابع

مقاالت  مجموعه درمانی.ند مشاوره و فرآیند روانکاربردهای گوناگون فيلم درمانی در شتاب بخشيدن به رو(. 1388اوحدی، بهنام. ) -

 . تهران: دانشگاه شهيد بهشتی.دومين کنگرۀ سراسری هنر درمانی در ایران

 (.4/6/13۹۹. وبالگ شخصی. )دیده شده در تاریخ سينما درمانی(. 13۹5خزایی، پوران. ) -

 نشریۀ بهداشت روان. سينمادرمانی و بهداشت.(. 1380عناصری، جابر. ) -

ر فرانس تحقيقات مدرن د. پنجمين کنقطالثير سينمادرمانی)فيلم درمانی( بر متقاضيان أت(. 2017ه. )افسانی، توسلو  مهسا، مهدیه -

 علوم انسانی. پاریس، نهم دسامبر.

- Gary, Solomon. (2020). Why do you watch movie?.Cinema-therapy.com. (visited 25/8/2020). 

                   
1 catharsis technique 
2 Berny Wooder 
3 Movie therapy how changes lives  
4 Gary Solomon 
5 Birgit Wolz 

 است. کرده، خود وی این مطلب را عنوان امبا توجه به مکاتباتی که اینجانب با ولز داشته  6
7 self-help 
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- Moore, John D. (2018). 5 Ways Movie Therapy Can Help You Feel Better! Blogs Psychcentral. Com. 

(visited24/8/2020). 

- Strong, Philippa; Lotter, George. (2015). Reel help for real life: Film therapy and beyond. Herv. 

teol. stud. vol.71 n.3 Pretoria. 

 

 

 رابطه قصه خواندن با افزایش همدلي و تقویت ادراك -٦-2
 مگان اشمیتنویسنده: 

 2٠2٠آگست  2٩مجله دیسکاور، 

 یرجم: نسترن زندمت

 کارشناس ارشد روانشناسي شخصیت از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 

 :در  این جمله معروف حقيقتی نهفته است

 "کند.پيش از مرگ هزاران زندگی را تجربه می ،کسی که داستان می خواند "

ا بگيری ارتباط ما ه ما نشان بدهد و در چگونگی شکلمتفاوت را ب اندازهایچشمتواند اند که خواندن داستان میپژوهشگران دریافته 

 دیگران تاثير بگذارد.

 

 2020آگست  2۹،  2مجله دیسکاور ،1مگان اشميت

 
 

 ؟آیا دنیا جای بهتری میشود اگر مردم بیشتر کتاب بخوانند

توان گفت کتاب خواندن اما می .است هنساده لوحا ،در بهترین حالت ،کندا حل میهمه مشکالت دنيا رالبته این ادعا که کتاب خواندن  

خوانند درک بهتری از احساسات دهد کسانی که داستان میتحقيقات فزاینده نشان می .کندفضای همدالنه تری برای زندگی فراهم می

ی دانشگاه تورنتو دانشکده روانشناسی شناخت ۀنویسنده و استاد بازنشست، 3کيت اوتلِی .دیگران دارند حتی اگر با آنها متفاوت باشند

کند تا درک بهتری از دیگران و شرایط آنها داشته باشيم و نسبت به همسر و دوستان خواندن داستان به ما کمك می" :گویدمی

های بين آنها را ای از الگوهای شخصيتی محتمل و تفاوتآشنایی با طيف گسترده ،خواندن داستان .نيز درک بهتری پيدا کنيم نمانزدیك

 .کندما ممکن می برای

 

 چشم انداز در همدلي

ضی افراد به طور طبيعی بع .باشند داشته همدالنه رفتار توانندمی هم کودکان حتی و ستفطری همدلی که انددریافته شناسانروان

 کسیها نشان داده است اگر پژوهش ،عالوه بر این .ما در بيشتر افراد باال رفتن سن موجب افزایش همدلی می شودهمدلی باالتری دارند ا

همدلی وجود دارد اما اکثر این مرین های زیادی برای تاگر چه روش آن وجود دارد. بخواهد ميزان همدلی خود را باال ببرد احتمال

                   
1. Megan Schmidt 
2. DISCOVER 
3. Keith Oatley  

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190729111225.htm
https://www.discovermagazine.com/author/meganschmidt
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یا خود را به جای دیگران گذاشتن و  ،دیگران عميقمثالً شناختن  .پذیر استاجتماعی امکان ها از طریق تعامل و رفتارهای مثبتروش

 .های شخصی خودمانچالش با سوگيری

 .تر بگذاریمن خود پا فرابرای آنکه بتوانيم از مرزهای ذهاست ای پيشنهاد ویژه ،های تخيلیبه خصوص داستان ،داستان اما خواندنِ

توانند ها میقصه ، ببينيم و احساس کنيم.دهندآنچه را که آنها انجام میتا های دیگر ببرد ه درون ذهن شخصيترا ب ماقصه می تواند 

اقوام  ،فتوانيم دنيای جنس مخالمی خواندنِ داستان ما با .با زندگی خودمان بسيار متفاوتند هایی را به ما نشان بدهند کهچگونگی زندگی

 . یگر را تجربه کنيممشاغل و سنين د ،هاو فرهنگ

مهاجرت  یا ستیتنگد ور فق ،زخمی شدن سربازی در ميدان جنگ ،توانند به ما نشان بدهند گم شدن یك کودکروی کاغذ می هایواژه

 .گذاردها بر روابط ما در دنيای واقعی تاثير میدارد و همه این حال و هواییبه کشوری دیگر چه 

را در موقعيت  ماکنند داستان ها و داستان ها خدمت بزرگی به ما میافسانه ": ميشيگان می گوید روانشناس دانشگاه، 1ویليام چوپيك

در این مورد  .های دیگر نگاه کنيمانداز انسانمسائل را از چشم ،ای امندهد تا با حفظ فاصلهاجازه می د ودهتصور دشواری ها قرار می

 ".کندهمدلی عمل میداستان مثل یك بازی برای تمرین مهارت های 

 ارتباط داستان و همدلي

خواندن و عملکرد بهتر در قوی بين داستان  یداد ارتباطکه نشان می و همکارانش نتایج تحقيقاتی را منتشر کردنداوتلِی  2006در سال  

 .گرفتند که شامل بازشناسی نام نویسندگان بود یکنندگان آزمونآنها ابتدا از شرکت .های همدلی و تيزهوشی اجتماعی وجود داردآزمون

شاخص واکنش بين "های شرکت کنندگان فرم .سپسبفهمند آزمودنی چقدر اهل مطالعه است که کرداین آزمون به آنها کمك می

ذهن خوانی از طریق " آزمونِ ،همچنين از شرکت کنندگان .سنجدشاخصی که ابعاد مختلف همدلی را می ،را تکميل کردند 2"دیفر

و احتماالً  -به خاطر آورده بودند  بيشتری راآزمودنی هایی که اسامی تعداد نویسندگان  ش نشان دادد. نتایج این پژوهگرفته ش 3"چشم

از آن زمان تاکنون پژوهش درباره فصل مشترک . کردندسب های فوق امتياز باالتری کدر آزمون -داستان های بيشتری خوانده بودند

 .ار گرفتخوانی و همدلی مورد توجه حوزه روانشناسی قرداستان

ه باالتر گرایش فراد با همدلی بانه اینکه  ،افراد می شودهمدلیِ داستان است که موجب تغيير در  این خواندنِ توان گفتبطور کلی می

 .کندهای شخصيتی خاصی دارند که آنها را مستعد همدلی بيشتر میخوانند ویژگیخواندن داستان دارند و یا کسانی که داستان می

ن داستان ارد که خوانددباز هم این ایده وجود  ،ا هم نادیده بگيریمها انجام دادیم رکارهایی که در پژوهش اگر ما همۀ ": گویدمی اوتلِی

 ".کند تا درک بهتری از دیگران داشته باشدانسان را قادر می

 .ردی تاثيرگذار استبر روابط بين ف متونهای بعدی نشان دادند که مطالعه ادبيات بيش از انواع دیگر پژوهش

 ،یافرادی با مطالعه ادب :چاپ شد که سه گروه از افراد را با هم مقایسه کرده بود ساینسای در مجله مقاله 2013برای مثال در سال 

 .ها پس از غربالگری اوليه در سه گروه قرار گرفتنددر این پژوهش آزمودنی .های غير ادبی و افراد بدون مطالعهافرادی با مطالعه کتاب

 . سپس هر سههای غير ادبی و گروه سوم هيچ کتابی مطالعه نکندگروه دوم کتاب ،های ادبی مطالعه کنندمقرر شد که گروه اول کتاب

پيوندی مفهومی با همدلی دارد و توانایی ما در تشخيص و درک ذهن  تئوری -دمورد سنجش قرار گرفتن 4"تئوری ذهن"مون گروه با آز

 .سنجدودمان را میها و باورهای دیگران و تفاوت آن با خواسته ها و باورهای خخواسته

در نمرات اما  ،نشان دادند "تئوری ذهن"پيشرفت بيشتری در نمرات آزمون  (های ادبیمطالعه کنندگان کتاب)در این پژوهش گروه اول 

تواند های داستانی میژانر پژوهشگران همچنين یادآور شدند که تفاوت بين ژانر ادبی با دیگر دو گروه دیگر تفاوت معناداری مشاهده نشد.

                   
1.William Chopik 
2. Interpersonal Reactivity Index 
3. Mind of the Eyes 
4. Theory of Mind 

https://drive.google.com/file/d/0B4KSpqWRMt3KN2MyMTY0NDItM2VlMS00MzUxLWE0OGUtODAwMDQyN2RiNWNj/view
https://drive.google.com/file/d/0B4KSpqWRMt3KN2MyMTY0NDItM2VlMS00MzUxLWE0OGUtODAwMDQyN2RiNWNj/view
https://drive.google.com/file/d/0B4KSpqWRMt3KN2MyMTY0NDItM2VlMS00MzUxLWE0OGUtODAwMDQyN2RiNWNj/view
https://drive.google.com/file/d/0B4KSpqWRMt3KN2MyMTY0NDItM2VlMS00MzUxLWE0OGUtODAwMDQyN2RiNWNj/view
https://science.sciencemag.org/content/342/6156/377.abstract?sid=f192d0cc-1443-4bf1-a043-61410da39519
https://science.sciencemag.org/content/342/6156/377.abstract?sid=f192d0cc-1443-4bf1-a043-61410da39519
https://www.newschool.edu/pressroom/pressreleases/2013/CastanoKidd.htm
https://www.newschool.edu/pressroom/pressreleases/2013/CastanoKidd.htm


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

 

25 

 

 

 

 

 1399 زمستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا سومینپنجاه و 

1397 

د و کاراکترها و سناریوها طوری ندارپردازی داستان های ادبی تاکيد بيشتری بر شخصيت  .دليل تفاوت امتياز شرکت کنندگان باشد

اثر  "نيناکارِ آنا"توان رمان از جمله داستان های ادبی کالسيك می .کنندطراحی می شوند که کمتر پيش بينی خواننده را تایيد می

 .موریسون را نام برد ۀنوشت "دلبند"ن و رما لستوی تا

های سرگرم صهقاغلب  نيل استيل یا تریلرهای جان گریشام رویکردی مبتنی بر داستان دارند واد ۀهای عاشقاناما کارهایی مثل رمان

دن دنبال کرای نده را برها بيشتر تمایل خواناینگونه داستان .پردازندتر میبينیتر و قابل پيشهستند که به مضامين ساده ایکننده

  .کنند تا اینکه ذهن او را به چالش بکشندمی داستان تحریك

مثال در  .پردازندخاص می هایهایی هستند که به نوع رفتار مردم با گروهداستان ،هایی که تاثير زیادی بر همدلی دارنداز جمله داستان

های داستاناهنمایی و دبيرستان در ایتاليا و انگليس بعد از خواندن نتایج یك پژوهش علمی نشان داد دانش آموزان ر 2014سال 

اند که در این مطالعه اشاره کرده پژوهشگران .گرایان نشان دادندپناهندگان و همجنس ،همدلی بيشتری نسبت به مهاجران "پاترهری"

افرادی که قدرت جادویی ندارند مورد تبعيض قرار است.  نظير جامعه واقعی ما ،متعصب دنيای هری پاتر یك جامعه سلسله مراتبیِ

تعصب کمتری نسبت  ،را مطالعه کردند "رویاهای زعفرانی"در همان سال یك تيم تحقيقاتی دیگر اعالم کرد افرادی که رمان  .گيرندمی

این داستان روایتی خيالی از یك زن مسلمان اهل خاورميانه در نيویورک است که قربانی  .دهندبه نژادها یا قوميت های دیگر نشان می

  .حمالت نژادپرستانه شده است

 دناستانی خواندکنندگانی که فقط خالصه کتاب را خواندند و شرکت کنندگانی که آثار غيردعه همچنين نشان داد شرکتنتایج این مطال

 .تغييری در نمره همدلی آنها دیده نشد

هيچ  داستانی است که "غرور و تعصب" ،اما در این مورد خاص)یادآور شده است که افراد مختلف به چيزهای مختلفی نياز دارند  تلِیاو

 که. مادامیتوان از این دایره بيرون گذاشتها و بعضی از متون تاریخی را هم نمیبيوگرافی ،خاطرات(. بردکس را به گمراهی نمی

تماشای  .این پتانسيل وجود دارد که بتوانند تأثيری عميق و دیرپا بر خواننده بگذارند ،هاستها و شرایط زندگی آنها درباره انسانداستان

 .تواند تاثير مشابهی بر همدلی داشته باشدهایی در قالب فيلم نيز میچنين داستان

ر تاب خواندن بمينه تاثير کدکی در زتحقيقات ان": گویددانشگاه ایندیانا می "الیف فاميلی"دوستی نوع ۀمدرسسارا کونراث، پژوهشگر  

تواند خواندن می کنم کتاباما من فکر می .کارهای داوطلبانه یا کمك به دیگران انجام شده است ،رفتارهای نوع دوستانه مثل بخشندگی

 "ننبرد م"تاب ثالً کم .خوانيم بسيار مهم استهایی که میدیگری محتوای کتاب مدیایالبته مثل هر  .مهربانی را بطور کلی ارتقا دهد

 .کندنفرت را ترویج می ،هيتلر ۀنوشت

 

 ؟پایان همدلي

. بدون همدلی شاید نوع بشر چندان دوام نمی آورد .داردشود که افراد جامعه را کنار هم نگه مییاد می چسبیگاهی از همدلی به عنوان 

کمك به بهبود بيماران و محافظت از یکدیگر در برابر حيوانات درنده  ،مثل تقسيم منابع این ما برای حفظ بقا به رفتارهای همدالنهنياکا

شود که همدلی در با این حال در این مقطع از تاریخ احساس می .و احتماالً ما نيز برای ادامه زندگی به همدلی نياز داریم وابسته بودند

های آزمون بابه این نتيجه دست یافت که بر اساس سنجش  2010در یك مطالعه فراتحليلی در سال  کونراث .تزلزلی قرار داردجایگاه م

نگرانی "سطح  يانگينم ،زمانی ۀدر این باز .کاهش یافته است 2000تا  1۹70های سال ۀدر فاصلميزان همدلی دانشجویان  ،استاندارد

کاهش  %34نيز توانایی تصور دیدگاه دیگران  به معنیِ "دیدگاه گيری"کاهش یافته است و  %48یا دلسوزی برای دیگران   "همدالنه

این  ۀکند که تشخيص دقيق دالیل پيچيداست و اشاره می 2010العه در حال به روزرسانی مطکه گوید می ونراثک .نشان داده است

  . آماری می تواند دشوار باشد تغييراتِ

https://www.academia.edu/25339634/The_greatest_magic_of_Harry_Potter_Reducing_prejudice
https://www.psychologicalscience.org/observer/literary-character
https://www.psychologicalscience.org/observer/literary-character
https://www.psychologicalscience.org/observer/literary-character
https://www.psychologicalscience.org/observer/literary-character
https://www.psychologicalscience.org/observer/literary-character
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/a_feeling_for_fiction
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/a_feeling_for_fiction
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/a_feeling_for_fiction
https://www.sapiens.org/debate/human-compassion/
https://www.sapiens.org/debate/human-compassion/
https://www.ipearlab.org/media/publications/Changes_in_Dispositional_Empathy_-_Sara_Konrath.pdf
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ز های فرزندپروری مثل تمرککلی در سبك تغييررار می گيرد انتقاد ق در این زمينه موردگوید یکی از مسائل عمومی که اغلب میچوپيك 

ر پی رشد دتواند باعث شود که افراد تی میاگویند چنين گرایشمنتقدان می .س باالستبيش از حد بر دستاوردهای شخصی و عزت نف

 .شخصی خود بوده و همدلی را نادیده بگيرند

 های اجتماعی مجازی و فرسایش روابط انسانی است.مورد دیگری که مطرح شده است فراگيری رسانه 

 

 :منبع
-encourages-and-empathy-increases-fiction-reading-https://www.discovermagazine.com/mind/how

understanding 
 

 بازگشت به صفحه اول

 

 

  ری کنند شما احساس بهتری داشته باشید؟آیا رنگ ها میتوانند کا -٦-4

 
 امیرحسین اللهءترجمه 

 دانشگاه آزاد رودهن دانشجوی کارشناسي روانشناسي

ه باشيد، دگيتان جدا شدگذارید. شاید شما اخيراً از شریك زنزا را پشت سر میی استرستصور کنيد در زندگی خود یك دوره   

های ن موقعيتن در ایدر حال آماده شدن برای یك مصاحبه ی مهم کاری هستيد. با قرار گرفتحيوان خانگی محبوب شما مرده باشد، یا 

ست که قرار اوانده دهد. یکی از اعضای خوش نيت خانواده به تازگی خی پذیرش هر چيزی هستيد که به شما قول کمك میدشوار، آماده

شود. ما میشه نفس بی باعث آرامش، اطمينان خاطر و افزایش اعتماد تواند به شما انرژی دهد و رنگ آبگرفتن در معرض رنگ زرد می

ها در يير رنگکه تغ های رنگارنگ را امتحان کنيد. شما به وضوح اميدواریدگيرید این روششما درمانده هستيد، بنابراین تصميم می

 محيط شما، تأثيرات وعده داده شده را داشته باشد.

واهد شد؟سوال این است، آیا اینگونه خ  

ان را يم تا پولتویق کناهميت نيست، مخصوصا هنگامی که موضع مبتنی بر شواهد داشته باشيم. آیا باید شما را تشپاسخ این سوال بی  

 نيد؟دهند، خرج کبرای مشاوره رنگ، رنگ درمانی یا وسایل )به عنوان مثال، عينك رنگی( که تجربه رنگ محيط را تغيير می

اینجا  درست. اها را شروع کرده آوری شواهدی درباره قدرت روانشناختی رنگدانيم، چون علم فقط جمعد، نمیحقيقتش را بخواهي

 گزارش یك مطالعه اخير منتشر شده است.

ن واکنش این است اولي ،در این مطالعه، ما متعجب شدیم که آیا کسی به رنگ، در رنگ درمانی نياز دارد یا خير؟. به احتمال زیاد   

ليغ مداخالت هایی که در حال تبای بر پایه رنگ است. وب سایت، چون رنگ درمانی مداخله"مطمئناً، یك نفر به رنگ احتياج دارد "

ن، ن، برانگيختم بخشيدها توانایی آرام کردن، الهارنگ"توان مطالعه کرد که کنند. میمبتنی بر رنگ هستند از این دیدگاه حمایت می

 ."شودراک ما را دارند، که منجر به در نظر گرفتن آنها به عنوان ابزارهای درمانی میتعادل یا تغيير اد

ه اشات بدن بیل ارتعها برای تنظيم و تبدرنگ درمانی علم استفاده از رنگ"توانيد این ادعای مشکوک را بخوانيد که همچنين می   

 شوند.فرکانس هایی است که منجر به سالمتی و هماهنگی می

https://www.discovermagazine.com/mind/how-reading-fiction-increases-empathy-and-encourages-understanding
https://www.discovermagazine.com/mind/how-reading-fiction-increases-empathy-and-encourages-understanding
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کنند یها تأکيد ماین گفته "ر رنگ دارای فرکانسهای یك لرزش خاص است و هر لرزش مربوط به عالئم مختلف جسمانی است. ه   

يچ وجه کار شود، آنها نباید به هشود ماده اصلی در چنين مداخالت مبتنی برخلوص رنگ، رنگ است. وقتی رنگ حذف میکه، تصور می

متحان ار آزمایشی، به طو ی برخوردار باشند. ما این فرض را با استفاده از روال رنگ درمانی موجودکنند یا اینکه باید از قدرت کمتر

 کردیم.

های متفاوت نگاه کنند. آنها همچنين هنگام راهنمایی صوتی از های رنگی با سایهشود که به دایرهدر این آزمایش، از مردم دعوت می   

خود تمرکز  های مختلف بدنشود که روی بخشدهند. به آنها گفته میه موسيقی مالیم گوش میطریق یك برنامه مدیتيشن )مراقبه(، ب

تشکل از روهی مگکنند. برای مثال، ما ی خاص از طریق تنفس در بدن آنها حرکت میهای مربوطهکرده  و تصور کنند که چگونه رنگ

عد بضطراب آنها را قبل و ادهند. ما سطح استرس و استاندارد را انجام می ایدقيقه 60کننده غير نابينا داشتيم که این آزمایش شرکت 30

رحله، شما مر این دگيری کردیم و دریافتيم که استرس و اضطراب پس از آزمایش به طور قابل توجهی کاهش یافت. از آزمایش اندازه

ایم این گفتهشما ن آميز بوده است. آنچه که ما بهتگيرید که روش رنگ درمانی در کاهش استرس و اضطراب موفقياحتماالً نتيجه می

ادند ر روش انجام دکننده )گروه کنترل( همان آزمایش رنگ درمانی را با یك تغيير اساسی دشرکت 30است که گروه دیگری متشکل از 

دادند و یموسيقی گوش م انکردند به همهای رنگی را نشان ندادیم. گروه کنترل، وقتی که به یك برگه سفيد نگاه میما حلقه -

اوت گيری کردیم و تفهشد. ما مجدد ميزان استرس و اضطراب آنها را قبل و بعد از آزمایش اندازهای مشابه در بدنشان جاری میانرژی

های رنگ را قهه حلکها با گروهی دقيقاً یکسانی را یافتيم، استرس و اضطراب بعد از جلسه  بطور قابل توجهی کاهش پيدا کرد. این کاهش

 اند قابل قياس است.مشاهده کرده

توانيم به طور ا نمیمست که کنند یا نه؟ یا اینکه آیا حداقل این روش خاص جواب داده است؟ پاسخ این اها کار میحاال، آیا این روش    

يل رنگ ا آیا به دلیابد. امز آن کاهش میقطعی مطمئن باشيم. اوالً، ما مشاهده کردیم که استرس و اضطراب بعد از جلسه نسبت به قبل ا

د. يد را ببيننرقه سفهای رنگی را ببينند و چه یك وبود؟ پاسخ منفی است، زیرا کاهش اضطراب و استرس یکسان بود، چه افراد دایره

، یك عنوان مثال ند. بهدهکنندگان کار دیگری غير از این روش انجام دوماً، ما شرایط کنترلی نداشتيم که در آن گروه دیگری از شرکت

قيقه د 60ی برای ه سادگتوانستند یك متن فریبنده را بخوانند، یا یك فيلم جذاب ببينند، یا بکنندگان کنترل میگروه اضافی از شرکت

دا( یا، ص ووسيقی بخشی مانند )متوانستند روش دیگری را دنبال کنند که شامل اجزای آرامشروی کنند. این گروه همچنين میپياده

 اند.ردهککنندگان کاهش استرس و اضطراب را تجربه )موسيقی یا صدا( به تنهایی است. احتماالً تمام این گروه از شرکت

 کند استفاده کنيد! اما آیا شما باید چنين کاری کنيد؟ممکن است نتيجه بگيرید: از هر چيزی که کمك می   

کند که در آن یك یوصيف متنما صحبتی کنيم. این اثر یك پدیده روانشناختی قابل توجه را اجازه دهيد سریع درمورد احتمال اثر دارو   

ن ست این درماعتقد امتواند احساس کسی را بهبود بخشد، فقط به این دليل که فرد ماده غيرفعال مثل شکر، آب یا یك محلول نمکی می

ی در مکن است نقشنيز م کنند. اثرات دارونمادرد یا اضطراب استفاده می هایی ماننداثربخش است. پزشکان از دارونما برای درمان رنج

 –های روانی کانيسممها داشته باشد. چون مردم بر این باورند که این کارهای روزمره تأثير مطلوبی دارند، ممکن است رنگ درمانی

 کند، واقعا تجربه نماید.فيزیولوژیکی الزم فعال شده و باعث شود فرد آنچه را که انتظار دارد تجربه 

نما واقعی د. اثر داروواهد شکند، احتماالً چنين هم خبه بيان دیگر، اگر اعتقاد دارید که رنگ درمانی احساس بهتری در شما ایجاد می   

کدام  دی گيریماست، و دارونماها در اشکال مختلف و با برچسب های مختلف قيمت موجود هستند. پس، این شما هستيد که تصميم 

 مداخله ارزش وقت گذاشتن و هزینه کردن را دارد.
 

 

 



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

 

28 

 

 

 

 

 1399 زمستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا سومینپنجاه و 

1397 

 منابع:

Jonauskaite, D., Tremea, I., Bürki, L., Diouf, C. N., & Mohr, C. (2020). To see or not to see: 

Importance of color perception to color therapy. Color Research & Application, 45(3), 450–464. 

https://doi.org/10.1002/col.22490 

 شده است. ترجمه  psychologytoday.com این مطلب از سایت

 صفحه وبگاه:
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/color-psychology/202012/can-colors-make-you-feel-

better 

 
  

 پیامدهای روانشناختي شیوع بیماری کرونا ویروس در جامعه -٦-٥

 

 مهرزاد فراهتي

  عيدانشجوی دکتری روانشناسي بالیني، هیأت علمي گروه روانشناسي اجتماعي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتما

 

 مقدمه:
 راسر جهان در حال گسترش است،سبه سرعت در  این پاندمیاست در حالی که اکنون به وضعيت پاندمی رسيده کرونا ویروس بيماری

ات خدمائه دهندگان ارمراقبان بيماران، ، ترمسنراد های خاص از جمله افميان گروه به ویژه در در عموم مردمنگرانی  و باعث ایجاد ترس

که های خاص گروهه برای به ویژمداخالت بيشتری ضروری هستند شده است. در نتيجه ای زمينه هایبيماریو افراد با شرایط  بهداشتی

ثبات اجتماعی برخی کشورها به طور جدی  (.Schoch-Spana, 2020باشند )میدر معرض خطر باالی پریشانی عاطفی حاد و مداوم 

 .است، همچنان ادامه داردثير گذاشتهأها تهای زندگی انسانی جنبهپيامدهای شيوع این بيماری که بر تمام ت.اسثير قرار گرفتهأت تحت

اقدامات  .است هایی را برای مدیریت این مشکل از دیدگاه زیست پزشکی و روانشناسی صادر کردهسازمان بهداشت جهانی دستورالعمل

پيامدهای روانی، رفتاری،  با آنکه این بيماری (. با توجهWHO, 2020) باشندمیترین اقدام در این مرحله پيشگيرانه و پزشکی مهم

ها ی و دانشگاهموسسات بالين ماریشيوع بيپس از  روانی به همراه آورده های بهداشتبرای سيستمبسياری  بين فردی و ثيرات بالينیأت

نشمندان . همچنين محققان و دااندردهکایجاد  دیدههای آنالین برای ارائه خدمات مشاوره روانی به افراد آسيبالمللی پایگاهدر سطح بين

 شناختی شيوعات رواناند که یکی از این پيامدها تأثيربه بررسی پيامدهای ناشی از شيوع این ویروس از جنبه های مختلف پرداخته

این زمينه  رشده د باشد. در مقاله حاضر این پيامدهای روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته و خالصه پژوهش های انجامویروس می

 اند. عنوان شده

 

 شیوع ویروس کرونا و سالمت روان جامعه: 

باعث نيز ویروس  ظهور بيماری کرونا. توجه است های مسری در جامعه بسيار قابلهای روانی ناشی از گسترش بيماریشيوع آسيب

در اوج  در حال حاضر،    .است به همراه داشته را باثرات روانی مخربی مانند اضطراو  سردرگمی شده، شرایط زندگی مردم را تغيير داده

اگر چه  .کنندمردم به دليل بسته شدن مدارس و کسب و کارها احساسات منفی شدیدی را تجربه میکرونا ویروس،  شيوع

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/color-psychology/202012/can-colors-make-you-feel-better
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/color-psychology/202012/can-colors-make-you-feel-better
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ثر است ؤماری مدهنده نوع جدیدی از قرنطينه است در کنترل و مدیریت بيای مانند ممنوعيت مسافرت که نشانهای گستردهمحدودیت

 نيز اضطراب افراد را باالتر می برد. و لوازم بهداشتی گرانی در مورد کمبود غذاو ن گسترش شایعات د ودار جامعهاما اثرات روانی منفی بر 

ان یافته و رفتار بيش واکنشی ناشی از ترس در ميترس تعميم، 2014و ابوال  2003شيوع ویروس سارس  با شيوع کرونا ویروس همانند

 (Dong & Bouey, 2020) ندشو بيماریتوانند مانع از کنترل می ی این رفتارهاهر دواست. مردم شایع 

ت اپيدمی قطعيت پيشرف عدم بماننددر خانه و یا در یك مرکز قرنطينه مردم بسياری از کشورها شيوع بيماری کروناویروس باعث شده    

 از ابتال به ط به نگرانیدليل احتمالی این مشکالت روانی ممکن است مربو. شودم میباعث فشار روانی بيشتر بر عموو مدت زمان آن 

 .(Huang & Zhao, 2020)کنترل بيماری باشد و ترس از بيماری 

، سانحهز ثيرات منفی روانی از جمله عالئم استرس پس اأت. اندرا مورد بررسی قرار دادهثير روانی قرنطينه أداده الکترونيکی ت سه پایگاه   

از عوامل ضرر مالی و  ، اطالعات ناکافیروانی ، خستگیبيماریتر، ترس از مدت قرنطينه طوالنی. اندسردرگمی و خشم را گزارش کرده

با وجود این،  تر در دراز مدت همراه است.تر و عوارض کمداوطلبانه با پریشانی کم استرس زای زمان قرنطينه هستند. البته قرنطينه

جدا شدن از عزیزان، از دست دادن آزادی، عدم اطمينان نسبت به وضعيت بيماری و  است.اغلب تجربه ناخوشایندی  قرنطينه

 ,Brooks, Webster, Smith, Woodland, Wessely ( تواند در مواقع خاص اثرات چشمگيری ایجاد کندحوصلگی میبی

Greenberg, Rubin, 2020)) 
د که ندهنشان می هابررسیبا این حال، . تواند یك اقدام پيشگيرانه ضروری باشدنی، قرنطينه میهای عفودر طول شيوع بيماری   

در دوران قرنطينه ضرر مالی  ظهور کند.ها بعد ها یا سالتواند ماهاثر روانی قرنطينه میو  قرنطينه اغلب با اثر روانی منفی همراه است

زیان مالی در نتيجه  مشکل ساز باشد.ریزی قطع کنند، خود را بدون برنامه کارند و باید افرادی که قادر به کار نيست برایتواند می

 شدیدتری می شود اختالالت روانی و خشم و اضطراب   منجر به بروزو  می کنداجتماعی جدی را ایجاد  -قرنطينه، پریشانی اقتصادی 

   .(Brooks et al, 2020) 

. پذیر کندهای استرس حاد آسيببرابر واکنش در راتواند افراد مایتی گسيخته و انزوای اجتماعی میهای حسيستمدر دوران قرنطينه،    

تارهای تواند افکار مضطرب و رفافرادی که از قبل شرایط سالمت روانی دارند، پاندمی می حتی برای دهدمینشان ها پژوهشنتایج 

الی که در ح دهد. افزایشرا و حساسيت به خطرات اجتماعی  ب، افسردگی و خشم(مانند اضطرااحساسات منفی )ایجاد نماید و وسواسی 

ت تر نگران اوقاود و کممردم بيشتر نگران سالمتی و خانواده خیابد. میو رضایت از زندگی کاهش ( مانند شادینمرات احساسات مثبت )

 (.Schoch-Spana, 2020هستند)فراغت و دوستان خود 

کند، بلکه سالمت روانی افراد، به ویژه از اد را تهدید مینه تنها سالمت فيزیکی افر این بيماری پذیری پایينبينیشعدم قطعيت و پي   

تعادل  ودهد میمدت عملکرد ایمنی افراد را کاهش احساسات منفی طوالنی. دهدثير قرار میأت نظر احساسات و شناخت را نيز تحت

ه منجر به ک دهند،نشان د به هر بيماری واکنش افراد ممکن است بيش از ح. بردمیآنها را از بين های فيزیولوژیکی نرمال مکانيزم

ه احساس کمردم زمانی  و شودعدم اطمينان از وضعيت آتی باعث ناهماهنگی شناختی و ناامنی میهمچنين  شود.میرفتارهای اجتنابی 

  (Sijia, Wang, Xue, Zhao& Zhu, 2020). کننداطانه رفتار میرانه و محتای محافظه کاکنند، به شيوهخطر بيماری می

سطح باالیی از ، تواند مضر باشداما وقتی بيش از حد باشد، می . کنندتا حدودی اضطراب سالمتی را تجربه میافراد تقریبا همه    

فاجعه باری از احساسات  و با تفاسير نادرست یسطوح باالیی از اضطراب سالمت .ای در حال افزایش استبه طور فزاینده یاضطراب سالمت

افراد با اضطراب سالمتی باال  .شوندو تغييرات بدنی، باورهای ناکارآمد در مورد سالمت و بيماری و رفتارهای ناسازگار مقابله مشخص می

یك فرد ، به تجربيات قبلی از آنفوالنزا در مورد شيوع ویروس، بسته. تمایل دارند احساسات خوب بدنی و تغييرات را به اشتباه تفسير کنند

 مبتال شده بيماریای از اینکه به خيم و یا سرفه را به عنوان نشانهی عضالنی خوشابا اضطراب بهداشتی باال ممکن است به اشتباه درده

از یك . گذاردثير میأت منطقی تا در گرفتن تصميماهدهد و بر توانایی آنا را افزایش مینهاین به نوبه خود اضطراب آ ،تفسير کند است

ها و مطب پزشکان را به عنوان منبع سرایت در نظر گرفته و در نتيجه از باال ممکن است بيمارستان سالمتی طرف، برخی افراد با اضطراب
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اطمينان خاطر اضطراب سالمتی باال اغلب به دنبال اطالعات مربوط به سالمتی و  . برخی دیگر باپزشکی خودداری کنندجستجوی کمك

با نيست،  بيماریا ناشی از هبه این ترتيب، ممکن است برای اطمينان از اینکه احساسات و تغييرات بدنی آن د، از جانب پزشکان هستن

بهداشت و کادر بار اضافی بر دوش  که باعث تراکم جمعيت در بيمارستان ها شده و در اورژانس بيمارستان حضور یابندترین عالئم کوچك

این امر در طول پاندمی آنفلوآنزای خوکی در سال  .توانند پيامدهای منفی برای فرد و جامعه داشته باشندمی ت کهد گذاشنمان خواهدر

 ).    تنها یك شایعه بود، رخ دادبيماری ها حتی زمانی که شيوع مشهود بود، که در آن موج بيماران در بيمارستاننيز  200۹

Asmundson & Taylor, 2020) 

در زمينه شيوع ویروس، ممکن . دشوندرگير می نيز افرادی که اضطراب سالمتی باالیی دارند در انواع رفتارهای غير انطباقی ایمنی   

به عنوان مثال، حس کاذب فوریت برای  .وحشت باشدهمراه با نشينی اجتماعی و خرید ها، عقباست شامل شستن بيش از حد دست

به عنوان بيش از حد برای ذخيره کردن منابع مورد نياز شود ) خریداز برای قرنطينه ممکن است منجر به محصوالت مختلف مورد ني

جامعه نيازمند به این منابع برای اهداف  برثير زیان آوری أتواند تمیامر این . های محافظ(کننده دست، داروها، ماسكمثال، ضد عفونی

 & ,Asmundson, Taylor, Carleton, Weeks) لی، داشته باشدهای پزشکی معمودیگر، از جمله مراقبت

Hadjistavropoulos, 2020). 
بيماری کم  افرادی که خود را در معرض خطر. فتار سالمتی داشته باشدتواند اثرات منفی بر رسطح پایين اضطراب سالمتی نيز می   

ایبندی به پعدم گيرند. میها برای فاصله گرفتن اجتماعی را نادیده بينند نيز بعيد است که رفتار اجتماعی خود را تغيير دهند و توصيهمی

توجهی بر هر گونه تالش برای کاهش تواند اثرات منفی قابلتماعی، میو فاصله اج هاها، مانند شستن دستترین توصيهحتی ساده

شيوع واکنش هر فرد به  شيوهشناختی است که بر اضطراب سالمتی یکی از چندین عامل روان د. بنابراینداشته باشگسترش ویروس 

  (.Taylor, 2020) گذاردثير میأت ویروس کرونا

ا توجه ب. بينی بودن وضعيت و عدم قطعيت زمان کنترل بيماری و جدی بودن خطر استپيشرین شرایط، غيرقابلتسیکی از پر استر   

تواند در ميان بيماران ایجاد ترس از مرگ می های جدی مانندهای مشابه، در چنين مواردی، نگرانیگيریگير و همههای همهبه بيماری

 گسترش یابد عموم مردمتواند در ميان شود، و احساس تنهایی و خشم می

 (Xiang, Yang, Zhang, & Cheung, 2020). 

ارس در یك زمان در سویروس از بازماندگان %  40هر دو گزارش دادند که بيش از  (200۹و لم و همکاران ) (2010مك و همکاران )   

ویروس  اپيدمی یك ماه پس از اختالل استرس پس از سانحه شيوع د.را تجربه کرده بودن اختالل استرس پس از سانحه طول شيوع

زا خارج از محدوده تجربيات معمول آسيب هایرویداددر اثر س پس از سانحه عالیم استر. بود%  7دیده چين مناطق آسيب در کرونا

ست اهمراه های مرتبط، کرختی عاطفی و بيش برانگيختگی فيزیولوژیکی اجتناب از محرکچون  یو با عالئم شودایجاد میانسانی 
(Nianqi , Zhang , Wei , Jia , Shang, Sun, Wu , Sun, Zhou ,Wang & Liu, 2020)   

 برخیند. تر از مردان هستشوند در زنان شایع، اختالالت روانی حاد که با خاطرات مزاحم مشخص میدنيادر فجایع پاندمی در سراسر 

ست اهای عاطفی هستند که این ممکن مسئول تغيير حساسيت به محرک ها(نوسانات در سطح هورمونشواهد حاکی از آن است که )

االتری از عالیم فرعی بشيوع  زنانعالوه بر این،  .خاص نسبت به اختالالت روانی در زنان را شکل دهد پذیریپایه و اساس آسيب

 .(Nianqi et al, 2020) را نشان دادندبرانگيختگی 

 واع، و معموال منجر به ترس، اضطراب و اندنتوجهی برای سرایت روانی داربلهای عفونی پتانسيل قاشيوع بيماریبا توجه به اینکه 

نيازهای رفع  هبهماهنگ  راهبردیهای ها باید با تدوین و اجرای برنامهگسترش جهانی این ویروس، دولتبا د، نشومشکالت روانی می

 مربوط به بهداشت روانی بپردازند.
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 :سالمت رواني کودکان و شیوع ویروس کرونا

تر از رسد کودکان کماگرچه به نظر می. برای کودکان به خصوص است، افرادای برای همه سابقهبی شيوع بيماری کرونا ویروس رخداد

ثير أت دهد که کودکان و نوجوانان از نظر روانی تحتنشان می چينهای اوليه از پذیر هستند، گزارشآسيب ویروس بزرگساالن در برابر

نسبت به تغيير  د. آنهاتفاوت نيستنبی اپيدمیثير چشمگير أبه ت کودکان نسبت .دهنداند و مشکالت رفتاری را نشان میقرار گرفته

 ،عدم قطعيت ،ترساع انوا هآنکنند، خشم و عصبانيت ابراز و  باشدا دشوار هممکن است متوجه تغييراتی شوند که درک آن و اندحساس

م شد نشان داد که جاان 2020در هفته دوم فوریه  چينیك مطالعه مقدماتی که در . کنندانزوای جسمی و اجتماعی را تجربه می

پذیری و ترس از پرسش در مورد این پرتی، تحریكی، حواسکودک و نوجوان پرحرف 320ترین مشکالت روانی و رفتاری در ميان شایع

ز ا تر احتمال بروز عالئم بيماری را دارند، مانند خشونت و ترسبيشتر از کودکان بزرگ سال( 6تا  3)  کوچکترکودکان بودند. اپيدمی 

 بودند روانی کودکانعالئم پذیری، شدیدترین تحریك و توجهیهای سنی بیدر تمام گروه .اینکه اعضای خانواده به این عفونت مبتال شوند
(Jiao,  Wang, Liu, Feng Fang, Jiao, Pettoello-Mantovani& Somekh, 2020)  

و  می کنندکودکان خود را سرزنش  اهیگ. اطراف خود آگاه هستند ساله نيز از تغييرات 2دهد که حتی کودکان تحقيقات نشان می   

ضطراب ا وند و اینشممکن است کودکان نگران وضعيت عاطفی بزرگساالن  های آنهاست.بدیاین بيماری مجازاتی برای  کنندمیاحساس 

و فاظت از دیگران شود در تالش برای حهای خود عمدی منجر به اجتناب کودکان از به اشتراک گذاشتن نگرانی تواند به طور غيرمی

 .(Dalton, Rapa & Stein, 2020 ) باعث شود کودکان به تنهایی با این احساسات دشوار کنار بيایند

انی، طالعات و نگرکودکان در معرض مقادیر زیادی ا ،دثير شيوع بيماری قرار دارنأت ها و مکالمات اجتماعی تحترسانهبه دليل آنکه    

، مانند ترس از استبزرگساالن  یهاه ترسبهایی باشد که بسيار شبيه نواع ترستواند شامل اکنند و این میو ترس را تجربه میاضطراب 

تيجه ندر و  اشندوالدین داشته ب تقاضاهای بيشتری از. ممکن است پزشکی های درماناز ، یا ترس دست دادن عزیزانمرگ، ترس از 

 .(Kluge, 2020) قرار گيرند حد  والدین نيز تحت فشار بيش از

متری کو فرصت  ندارندشود فراهم می محيط مدرسهکه توسط ای یافتهحس ساختارانگيزه و کودکان دیگر  تعطيل باشندمدارس  وقتی   

و در  ددهر طر بيشتری قراخدر معرض را کودکان برخی تواند می در خانه ماندن. دارندبرای بودن با دوستان و کسب حمایت اجتماعی 

 .(Kluge, 2020) کننده استباشند که بسيار نگرانو تجربه کودک آزاری صورت عدم وجود خانه امن شاهد خشونت بين فردی 

تر ، از نظر فيزیکی کممثل تعطيالت آخر هفته و تعطيالت تابستان()دهد زمانی که کودکان خارج از مدرسه هستند شواهد نشان می   

ش که منجر به افزای ری دارندت-اسبنامنهای غذایی الگوهای خواب نامنظم و رژیماست،  ترطوالنی تماشای تلویزیونن فعال هستند، زما

ر طول شيوع چنين اثرات منفی بر سالمتی به احتمال زیاد زمانی بدتر خواهد بود که د د.شوتنفسی می -وزن و کاهش آمادگی قلبی 

، بيماریز ، ترس اقرنطينه مدت طوالنید. شونهای بيرونی و تعامل با دوستان خود محدود میبدون فعاليت خانه دربيماری کودکان 

مالی  مشکالتها، دوستان و معلمان، کمبود فضای شخصی در خانه، و حوصلگی، اطالعات ناکافی، عدم ارتباط با همکالسیخستگی و بی

و استرس  ات سبك زندگیامل بين تغييربر این، تع . عالوهجوانان داشته باشندو پایداری بر کودکان و نو منفی ثيراتأتوانند تخانواده می

برای کاهش پيامدهای . ضر بر سالمت جسمی و روانی کودک را تشدید کندتواند اثرات مجتماعی ناشی از حبس خانگی میا -روانی 

ین رسيدگی به ا های این وضعيت آگاه باشند و برایه و والدین باید از پيامدهای غيردولتی، جامعه، مدرسحبس خانگی، دولت، سازمان

 .(Dalton et al, 2020 )مسائل تالش بيشتری کنند

 شیوع ویروس کرونا و سالمت روان کارکنان مراقبت های بهداشتي:

ليست  د.در بسياری از مشاغل با خطر باالی ابتال مواجه هستن . افرادیك چالش بزرگ برای سالمت شغلی استبيماری کرونا ویروس 

بدون شك، پرسنل بهداشتی این  هستند.بلندی از مشاغل وجود دارد که شامل تماس مستقيم با مردم و نزدیکی فيزیکی به دیگران 

ناپذیر برای به شکلی خستگیو  ا در خط مقدم مبارزه با شيوع این بيماری قرار دارندهآن د.گيرنمورد توجه قرار می دنياروزها در سراسر 
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کاری تنها استرس  د. آنها نهدهنتر انجام میهای بزرگی به نفع جامعه گستردهفداکاری کنند وبيماران فعاليت میمراقبت از محافظت و 

  دهد.مشکالت روانی قرار میا را در معرض هدر معرض خطر باالی ابتال به ویروس قرار دارند، که این امر آنباالیی را تجربه می کنند بلکه 

تر، بيشتر و طوالنی شيوعانداز زای زیادی مواجه هستند: چشمهای بهداشتی در خطوط مقدم اپيدمی با عوامل استرساقبتکارکنان مر   

بيمار شدن همکاران و اتخاذ تصميمات سخت در مورد منابع دیدن به خانه،  ویروس انتقالمنابع محدود تجهيزات حفاظت فردی، ترس 

 ,Schoch-Spanaکند )ز دستگاه تنفسی برای برخی بيماران فشار روانی زیادی بر آنها وارد میاستفاده ابخش مانند کمياب و نجات

2020.) 

شود خواب کافی نداشته کنند که باعث میساعت در روز کار می 16به طور متوسط بيش از  درمانبسياری از کارکنان خط مقدم    

، و درمانیهای بهداشتی ز سانحه، در کارکنان مراقبتو اختالل استرس پس اپزشکی، مانند افسردگی، اضطراب اختالالت روانباشند. 

 .(Dong & Bouey, 2020)گزارش شده است 

 افزایش یافت کههای بهداشتی مطالعات متعددی نشان دادند که مشکالت سالمت روانی در کارکنان مراقبتپس از اپيدمی سارس نيز    

در ميان پرستاران  سانحهخوابی و استرس پس از بروز افسردگی، بی. ترین اختالالت بودندشایع و افسردگی اختالل استرس پس از سانحه

 اختالل مطالعه مبتنی بر وب شيوع باالیدر چين نيز  .است بوده%  33و %  37، % 38.5درگير در درمان بيماران سارس به ترتيب 

 & Huang) دهدهای بهداشتی نشان میکارکنان مراقبتا ویروس در کرون و کيفيت خواب ضعيف را در طول اپيدمی اضطراب فراگير

Zhao, 2020). 

اند که باعث افزایش فشار روانی اند یا مردهاند و آلوده شدهسفانه، بسياری از پرسنل خط مقدم سالمتی خود را از دست دادهأمت   

، دوری از تهدیدها و فشارهای بهداشتی ناشی از کار پرتراکمدر شرایط استرس فيزیکی و روانی بوده و در مواجهه با آنها  .شودمی

ا از تنهایی، اضطراب، ترس، خستگی، اختالالت هآندهد تحقيقات نشان می .کننداحساس انزوا و درماندگی می خانواده، ترس از بيماری

های خود ابراز وع بيماری بر سالمت خانوادهثير شيأهمه پرستاران در مورد ت برند.میخواب، و دیگر مشکالت سالمت جسمی و روانی رنج 

 می کنند ا احساس درماندگی و گناه هه، آناز جدایی از خانوادو پس  هستند آنهانيز نگران سالمتی  یشانهاخانوادهکنند، مینگرانی 

.(Brooks et al, 2020) 
بررسی شد. ستاران غير خط مقدم، و عموم مردم م، پرهای شغلی در پرستاران خط مقدشدت آسيب( 2020پژوهش ژنو و همکاران )   

 ت روانی رنجمقدم بيشتر از مشکال پرستاران غير خطنتایج نشان داد که  .تر بوددر پرستاران غير خط مقدم جدی روانیهای شدت آسيب

مقدم به  پرستاران خط ممکن است به دليل این واقعيت باشد که ست.ابيشتر برند، در حالی که تحمل روانی پرستاران خط مقدم می

تر در ر، آگاهی بيشباالتان خط مقدم عمدتا با تجربه کاری پرستار . همچنينشوند و آمادگی روانی کافی دارندطور داوطلبانه انتخاب می

دردی می ها همبا آن وهستند  در ارتباط نزدیك با بيماران بر این، پرستاران خط مقدم . عالوههستند باالتری و ظرفيت روانیمورد اپيدمی 

 . کنندل مینگرانی و همدردی همکاران خط مقدم را نيز تحم عالوه بر همدردی با بيماران،پرستاران غير خط مقدم  کنند و

های دفاعی روانی را طبعی، خودآگاهی، و دیگر مکانيزمزنی، شوخپرستاران اجتناب، انزوا، گمانه( 2020در پژوهش نيوسان و همکاران )   

تواند استرس را گير میمههاست که تمام اقدامات مقابله با این فاجعه ثابت شده. رفتند تا از نظر روانی خود را با شرایط وفق دهندبه کار گ

  بخشد.کاهش داده و سالمت روانی را ارتقا 

به خانواده برای مدتی طوالنی در از طرف دیگر بسياری از پرسنل بيمارستان به دليل مسئوليت کاری باال و نگرانی از انتقال بيماری    

نشان  اند. نتایجقرنطينه کارکنان را مورد بررسی قرار دادهشناختی پنج مطالعه نتایج روانکنند. مانند و خود را قرنطينه میبيمارستان می

در همين مطالعه، . ل استرس حاد بودهای اختالکننده نشانهبينی، قرنطينه عامل پيشروز( ۹داد که بالفاصله پس از اتمام دوره قرنطينه )

دار، داری بيشتر گزارش خستگی، جدا شدن از دیگران، اضطراب در هنگام برخورد با بيماران تبکارکنان قرنطينه شده به طور معنی

. استعفا بودندتصميمی ضعيف، جلوگيری از انجام کار، و عدم تمایل به کار و یا در نظر گرفتن خوابی، تمرکز و بیپذیری، بیتحریك

های شدیدتری از استرس پس های بهداشتی که قرنطينه شده بودند، نسبت به عموم مردم که قرنطينه شده بودند، نشانهمراقبت انکارگر
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يت، ا خشم، آزردگی، ترس، نااميدی، گناه، درماندگی، تنهایی، عصبانهآن. توجهی در همه ابعاد باالتر بوداز آسيب داشتند، که به طور قابل

توجه به مسائل بهداشت روانی در کارکنان  بنابراین(Brooks et al, 2020).  و شادی کمتری گزارش دادندبيشتر ناراحتی، نگرانی 

یك برنامه های روانی باید و جهت کاهش این آسيب تمهم اسبسيار  های روانیآسيبگيری و کنترل بهتر برای پيشبهداشت و درمان 

 و مورد استفاده قرار گيرد.انی تهيه جامع مداخله بحران رو

 

 شیوع ویروس کرونا  و اندوه جمعي:

ری سباعث بروز یك  کهگير شناسی است، اما یك بيماری روان شناختی نيز محسوب می شود یك بحران همهکرونا ویروس بيماری 

مينه زتخصص در مشری کورمير، روانشناس دکتر  .است گرفته تا روابط اجتماعی و امنيت مالی شده شخصی خسارات از احساس امنيت

مهم است تشخيص  ت.ه جمعی اسدوران اندو این زمان و  دانگيزاضطراب، استرس و ناراحتی را بر می وضعيت کنونی،گوید: می سوگ

 ارات فردی، ازخس تجربهال حبسياری از مردم در  .دهيمهمه ما اکنون چيزی را از دست می .دهيم که در ميانه این اندوه جمعی هستيم

حتی افرادی "گوید: کورمير می .یا از دست دادن شغل در نتيجه تحوالت اقتصادی هستند  سویرو جمله بيماری و مرگ ناشی از کرونا

کار،  ه ماکدر حالی ": دگوی. او می"اندثير قرار گرفتهأت اند نيز تحتکه چيزی به اندازه یك شغل یا فرد مورد عالقه خود را از دست نداده

ا هها که ما به آنتمهمه این سيس -کنيم، یك اندوه مشترک وجود دارد می نظاره های اقتصادی رامراقبت بهداشتی، آموزش و سيستم

مکن است به شدت هایی هستيم که مها، مشاغل و حمایتها، داراییها، پروژهدست دادن مکاناز  در حالما . "ثبات هستندبی ایموابسته

 .(Weir, 2020)ند هایی روبرو شوکند تا با ضعف چنين وابستگیرا مجبور می افرادگير این بيماری همه ."مابسته باشيا وهبه آن

يت و تعریف ها فاقد شفافنای .های مبهم هستندها و فقدان، به اصطالح خسارتندکناکنون تجربه می افرادهایی که بسياری از زیان   

را  گير، مردمگسترش این بيماری همه. لو را سخت کندتواند حرکت رو به جاین عدم شفافيت می و ندیك نکته واحد مانند مرگ هست

 ی.نيت مالهای فردی، شغل و اماز دست دادن حس امنيت، ارتباطات اجتماعی و آزادی کند،میمجبور به مواجهه با یك سری خسارات 

دوه از فراد در حال تجربه انو ا بينی کنيمتوانيم پيشخواهند کرد که هنوز نمی های جدیدی را تجربه، مردم زیانشيوع بيشتر بيماریبا 

ای از اندوه طوالنی شود که از اضطراب و افسردگی متمایز تواند منجر به دورهاز دست دادن شغل میحتی  دست دادن زندگی هستند.

  .ادالنه استن شغل بر اعتماد به نفس و باور به دنيای عثرات از دست دادرسد که این اندوه طوالنی مربوط به اه نظر می. باست

تواند بحران می. های اجتماعی استچيزی که ما از بالیای طبيعی آموختيم اهميت مداوم حمایتگوید ( می2020) اریکا فليکس   

فاصله فيزیکی که مردم در  زمانر در اماین  شد.از غم و اندوه حياتی با گذرتواند در حمایت اجتماعی می .خالقيت و تعهد را تحریك کند

های های تلفنی، پيامتماسفضای مجازی، طریق  از و اطرافيانشان هستند دچار مشکل می شود. مردم بایدهای خود دور از عزیزان خانه

 .(Weir, 2020) د ارتباط برقرار کنندهای حمایت اجتماعی خوشبکه های اجتماعی بامتنی، چت تصویری و رسانه

 

 شیوع ویروس کرونا و سوگ پیچیده )ابراز نشده(:

کند تا می ران فراهماست که فرصتی را برای سوگوا سوگواریتدفين بخشی از روند  .سالم بسيار مهم هستند سوگبرای  سوگواریمراسم 

ماری کرونا بي سترشگمهار در تالش برای  و هيجانات خود را تخليه کنند. احساسات و عواطف خود را در مورد عزیزانشان ابراز کنند

از بين  نزدیکان و دوستان آمد و رفت و چهلم هفتم، سوم، مراسم در افراد شدن جمع و معمول سوگواری مراسم برگزاری ویروس امکان

ر ی برگزاراسمممع شوند و جا هبرای گراميداشت آن توانندنمی، بلکه دهندرا از دست می شانبنابراین نه تنها یکی از عزیزان رفته است.

 .(Cummins, 2020)اند مرده آنهاتنها و بدون حمایت  شانکه عزیزان ندکنمیاحساس  کنند. و
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  این رشگيری از گستکه شدیدا بيمار است، بيان مهمی از عشق است، اما به دليل فاصله فيزیکی برای جلو فردی بستربودن کنار    

رماندگی دیده با پشيمانی شدید، احساس گناه و داعضای خانواده داغ د وميراغلب فرد بدون حضور خانواده می ت.ممکن نيس ویروس

 .(scott, 2020) مانندمی باقی

ه ممکن کرنجی  ودرد تصور  نبود مراسم سوگواری، خداحافظی نکردن با عزیز از دست رفته و ندیدن جسم او در آخرین لحظات و   

 ا دشوار کردهل فرایند سوگ رمرگ ناشی از ویروس کرونا ح. مانندمی بازماندگانبا  خاطرات دردناکی هستند که است تحمل کرده باشد،

افی که به اندازه کافرادی د. گذاربر جای می  و طوالنی مدتی اثرات مخربکه  کندو زمينه برای سوگ ابراز نشده یا پيچيده را تقویت می

 طبيعیدگی فرادی که داغدیايشتر خواهند کرد. بپيچيده دست و پنچه نرم با اختالل سوگ احتماال کنند برای عزیزانشان سوگواری نمی

و  کنندمی فروکشبه تدریج این احساسات . ارندکرختی و حتی احساس گناه و عصبانيت د غم و اندوه،ای از کنند، دورهرا تجربه می

اک احساسات دردنو  یابدزمان بهبود نمی بعد از گذر کننده است و حتیاحساس فقدان، ناتوان ولی در سوگ پيچيده پذیرند.را میفقدان 

تر و با عالئم ده یا ابراز نشده طوالنیوگ پيچيشود. ساز سرگيری زندگی طبيعی دشوار میمدت و شدید هستند که به قدری طوالنی

چار سوگ پيچيده دادی که کند. افرشود و بازگشت به روال عادی زندگی را با مشکل مواجه میشدیدتر از سوگ معمولی تجربه می

 تمرکز بر هر ناتوانی در ،عصبانيت و یا حمالت خشمو عالئمی چون  و یا روانی قرار دارندهای جسمی هستند در معرض بيشترِ بيماری

در  دهند.یمنشان  راتمرکز بر یادآورهای مرحوم و یا اجتناب بيش از حد از چنين یادآورهایی  ،چيزی به جز مرگ شخص مورد عالقه

وجود دارد  متوفینفس پایين، تلخی و یا اشتياق برای حضور احساسات شدیدی از غم، درد، جدایی، نااميدی، پوچی، عزتسوگ پيچيده 

، وس کروناویرانی شروع ناگهنيز دیده شود. از طرف دیگر  رفتار خود مخرب یا اعمال خودکشی ،پذیرش واقعيت مرگ عدم و ممکن است

این ویروس  د.افزایروند، و طبيعت ضربه زننده ساعات پایانی به آسيب میبحرانی میشرایط المت نسبی به سرعتی که افراد از س

س از پرا  روحیگی جسمی و خست. کسانی که عزیزانشان به مدت چند هفته تحت حمایت دستگاه تنفس مصنوعی بودند. رحمانه استبی

اند، اما قطعا های فوری دادهاند و جای خود را به نگرانیحد زیادی نادیده گرفته شدهاین عوارض تا  کردند،رسيدن به نتيجه نهایی تجربه 

 .(scott, 2020)د های آینده آشکار خواهند شها و ماهطی سال

 

 شیوع ویروس کرونا و تعارضات خانوادگي:

در  حمایت نشود از آنها آمده است و چنانچه ها به خصوص والدین شاغل به وجودهای زیادی برای خانوادهبا شيوه ویروس کرونا دشواری

ر و کار دارند: س تعارضاتترین هما با یکی از مهآن بروز خواهد کرد.های آینده آن در نسل بينند که اثراتآسيب جدی میدراز مدت 

 و تن اجتماعیگرف فاصله وجودبا  است.این تعارض با تقاضاهای رقابتی کار مزدی و تعهدات خانوادگی در ارتباط . خانواده ـتعارض کار 

ات و شد و تعارضتر خواهد برای والدین شاغل در چند ماه آینده حتی سختو نگهداری از کودک ، کار تعطيلی بسياری از مشاغل

حال  ز والدین درسياری اببه دليل این فاصله اجتماعی اجباری و یا داوطلبانه،  مشکالت خانوادگی و فردی زیادی به وجود خواهد آورد.

تواند چالش این قرنطينه مید. وقت کار کننتمام حين انجام وظایف والدینیحاضر با یك هنجار جدید سر و کار دارند که باید در 

با توجه  . کنند باشدی میزندگکوچك های بسته و که در محله اییو آنه های چند نسلیخانوادهها به خصوص خانوادهای برای العادهفوق

شکل دارند. در برخی مافرادی برای مراقبت از کودکان نيز  والدین حتی در استخدامقرنطينه، اصله اجتماعی و اقدامات فرعایت به 

کرونا  رانهای استانی و فدرال به سرعت به درخواست مراقبت از کودکان کارگران خط مقدم در طول بحدولتکشورها مانند کانادا 

ای برای رعایت ت ویژهو اقدامااند کانادا مراکز مراقبت از کودکان اضطراری را برای افراد فراهم کردهچندین استان . اندپاسخ داده ویروس

ولی بسياری از کشورها از این اقدامات محروم   (DeGregory & Italiano, 2020). اندهای فاصله اجتماعی انجام دادهپروتکل

وجود  ادینين افرچپيامدهای جدی سالمت روانی برای از کودکانشان دارند و  هستند و والدین شاغل مشکالت بسياری برای نگهداری

 .دارد
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های ها، خشونتدرگيری به دليل طوالنی شدن زمان ماندن در خانه و افزایش مدت زمان تعامل زوجين با یکدیگردر دوران قرنطينه،    

، گذرانندمی ی را با همهر چه زمان بيشتربرخی افراد  افته است.یاختالفات زناشویی افزایش  و خانوادگی و همچنين تنش ميان همسران

آمار طالق در چين به شدت  .ها، بلکه برای همه صادق استنه تنها برای زوج د.مردم به فضا نياز دارن د.شونبيشتر از یکدیگر متنفر می

ان داد نش شدنتشر مچين س در وب سایت دولتی شهر که در ميانه ماه مار گزارشی .دنيا است کلیك هشدار برای و این افزایش یافته 

  .ه استشونت خانوادگی نيز افزایش یافتخاست و موارد ها شدهمسائل جزئی در زندگی منجر به تشدید درگيریکه 

از که  یش یافتدرصد افزا 21آمار طالق  دادتحقيقاتی صورت گرفت که نشان بيماری سارس در هنگ کنگ و چين، یك سال پس از    

های چينی با رسانه .دش، افسردگی، اختالالت روحی و روانی بجا مانده از این بيماری اعالم های خانوادگیهای آن خشونتعلت

استان  ر امتداد رودخانه یانگتسه دردانگهای گزارش داد که پليس نشریه آنالین مستقر در ش د. یك انهایی از نزاع زناشویی پر شدهگزارش

سه  -رد خشونت خانگی در ماه فوریه دریافت کرد گزارش در مو 261گير در ووهان آغاز شد، کی جایی که این بيماری همههوبی، در نزدی

 .(Bloomberg BusinessWeek, 2020) گزارش شد 201۹گزارشی که در همان ماه در  74برابر بيش از 

 وتشدید کرده  ها راناقضتداده است. قرنطينه یك دیگ زودپز قرار مردم را در  رسد شيوع ویروس کرونا و قرنطينه خانگی به نظر می   

انتظار  درهای پرونده وهی ازبا انب توانند یکدیگر را تحمل کنند. در نيویورک آمار درخواست طالق باال رفته است وبرخی زوجين دیگر نمی

رود گردد، انتظار میادی خود باز عکند و زندگی به حالت گير فروکش حتی زمانی که بيماری همه ه مواجه هستند.بازگشایی دادگا برای

  .پا برجا بمانندها فشارهای روانی و اقتصادی ماهآسيب های وارده از 

های زوجين ان تماسشور ميزمدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کدر ایران نيز طبق آمار ارائه شده از سوی وحيدنيا    

الفات بين دهد آمارهای اختنشان می باشدمیمربوط به اختالفات خانوادگی در دوران قرنطينه و کرونا که بهزیستی  با صدای مشاور

کی يرون رفتن یبهنگام  برخی اختالفات زوجين مربوط به اختالفات بر سر رعایت اصول بهداشتی و. زوجين، سه برابر افزایش یافته است

ت ت فرزند صورر تربيتعطيلی مدارس و حضور کودکان در خانه بسياری از اختالفات زناشویی بر س . همچنين بااز اعضای خانواده است

 نشت بازدیدها، و دید  رید وخ ،مانند بيرون رفتن از خانهکردند ایجاد میهایی که افراد خانواده از قبل برای خودشان سرگرمیگيرد. می

 و کاری کتك جدل، و بحث مانند هایی خشونت خانه در نشستن با و ندارد وجود ها فرصت این اکنون اما دادمی کاهش را موجود  های

مرکز  ك ظرفيت اضافی دریاز ابتدای شيوع این بيماری سعی کرد با ایجاد  ایران سازمان بهزیستی(. 13۹۹دهد )ایرنا، می رخ قتل گاهی

ی روانشناسی به کسانی که با استفاده از کارشناسان ارشد و دکترا 24، و افزایش ساعت کاری تا ساعت 1480های تلفنی با شماره مشاوره

نيز راه ورژانس اجتماعی با عنوان ا 123با شماره  ایهمچنين سامانه .دهدارئه می رایگان مشاوره شونددرگير ناهنجاری خانوادگی می

 کند.می اخلهمد ورد کودک و همسر آزاری دهد و هم در موارد خاص با مجوزی که دارد در مهم مشاوره می اندازی شده است که

-کاهش می آنها را و مدارای اگرچه مردم یکدیگر را دوست دارند، اما کنار هم ماندن در یك فضای کوچك برای مدت طوالنی تحمل   

موارد طالق و ر تعداد دبا این حال، افزایش جدی  د.تر خواهيم دیاضحوشناختی کرونا ویروس را در آینده ثيرات جامعهأت دهد.

 .است ثير ویروس بر زندگی روانی و خانوادگی مردمأدهنده تهای طالق نشاندرخواست

 

 جمع بندی

ثير بر رفتار أکه با ت شدهشناخته جسمی و روانی  در سراسر جهان به عنوان یك تهدید بزرگ برای سالمت گير کرونا ویروسبيماری همه

مرور مطالعات انجام شده در خصوص شيوع این  گذاشته است.ثير أتافراد س شدید بر زندگی و ترات منفی روزمره مردم و ایجاد احساس

در سراسر جهان دارد و سالمت روانی را در سطح فردی، بين فردی و اجتماعی  بيماری نشان از وجود پيامدهای روانشناختی گسترده

افراد شده و اثرات روانی مخربی مانند  زندگی باعث تغيير شرایط یتحت تأثير قرار داده است. اثرات روانی ظهور و گسترش سریع بيمار



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

 

36 

 

 

 

 

 1399 زمستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا سومینپنجاه و 

1397 

شيوع پيدا کرده و با کمرنگ شدن  ترس از ناشی واکنشی بيش رفتار و یافتهتعميم اضطراب، افسردگی و ترس را ایجاد کرده است. ترس

زیادی از  روانی قرنطينه نيز تأثيرات ر شده اند.از نظر روحی و روانی آسيب پذیرت افراد اجتماعی انزوای و گسترش  حمایتی هایسيستم

و  (خشم افسردگی، اضطراب، مانند)برخی مطالعات شيوع احساسات منفی . ایجاد کرده است خشم را جمله سردرگمی، خستگی روحی و

سطح باالی اضطراب  انند.دمیعملکرد ایمنی افراد را باعث کاهش مدت احساسات منفی طوالنیاند و وسواسی را گزارش کرده رفتارهای

یکی دیگر از  دارد.سطح پایين اضطراب سالمتی پيامدهای منفی برای فرد و جامعه و همچنين  رفتارهای غير انطباقی ایمنی ی و یاسالمت

زارش شده در آنها گمشکالت رفتاری و ایجاد کودکان و نوجوانان پيامدهای روانشناختی شایع تأثيرات منفی این بيماری بر سالمت روان 

عدم شود. در کودکان دیده می پذیریتحریك و توجهیبی ،حوصلگیخستگی و بی، انزوای جسمی و اجتماعی ،ترسانواع وجود  است.

و پایداری بر  منفی ثيراتأتوانند تمالی خانواده می مشکالتدر خانه، و  مناسبها، دوستان و معلمان، کمبود فضای ارتباط با همکالسی

نشان از شيوع اختالالت روانی از جمله  های بهداشتیمراقبتداشته باشند. مطالعات در زمينه سالمت روان کارکنان وجوانان کودکان و ن

اضطراب، کرونا ویروس را دارد. با شيوع  در طول اپيدمیاختالل اضطراب فراگير خوابی و بی، افسردگی ،اختالل استرس پس از سانحه

یا از دست دادن شغل دهند، از دست دادن سالمتی، عزیزان، خسارت های مادی و چيزی را از دست میهمه افراد استرس و ناراحتی 

  شود.تواند احساس اندوه جمعی را در جامعه حاکم کند که تبعات روانشناختی آن در آینده مشخص میمی

ثر شان را در اعزیزان ممکن است برای افرادی کهدر برخی از مطالعات سوگ پيچيده از پيامدهای شيوع ویروس کرونا عنوان شده که    

کنند می ی را تجربهو احساسات منفی دیگراحساسات شدیدی از غم، درد، جدایی، نااميدی، پوچی، و  دهند رخ دهدبيماری از دست می

  د.بر جای گذار  و طوالنی مدتی ثرات مخربتواند اکه  می

فی تأثيرات من وکنونی  زایبا وجود شرایط استرسو تعارضات خانوادگی عنوان شده است.  از دیگر پيامدهای شيوع این بيماری اختالفات

  یافته است. و آمار طالق افزایش اختالفات زناشویی، تنش ميان همسران، های خانوادگیخشونت دوران قرنطينه

که  یامسألهند. لف دارخت روانی در ابعاد مختمرور مطالعات انجام شده در زمينه شيوع ویروس کرونا همگی نشان از وجود شرایط س   

. دهدمی امع رخهر یك از ما با آن روبرو هستيم نحوه مدیریت و واکنش به این وضعيت پرتنشی است که به سرعت در زندگی و جو

ازهای سالمت ينفرصتی برای آگاه و حساس بودن نسبت به کند. ایجاد مییك فرصت  افراد برای همه ویروس کرونا ثيرات مخربأت

 بيمارین ایشناختی برای بهبود سالمت روانی در طول طراحی مداخالت روانند. دها اهميت میهکه به آنافرادی  خود و روانیجسمی و 

وسط اتخاذ شده ت هی مردم در مورد تدابيرافزایش آگا .شودو اجرا یك برنامه جامع مداخله بحران روانی باید تهيه و  گير ضروری استهمه

های اجباری و افزایش آگاهی عمومی از طریق های اختياری بر روی محدودیتدولت برای مبارزه با گسترش شایعات، اعمال محدودیت

قدم و خط ممانگران درمایت روانی از ح و افراد به صادقانهدرک و به موقع، قابل ، اطالع رسانیارائه اطالعات در مورد روند بهبود بيماران

 ،صدیق شودتبلکه باید ه گرفته شود نادیدافراد نباید اضطراب و ترس  .تواند اضطراب را در جامعه کاهش دهدمی دیده اغهای دخانواده

حاضر بر زندگی روزمره حاکم  فاصله اجتماعی که در حال اثرات مخربد. با قرار گيرتوجه  ها مورد، جوامع و دولتاطرافيانو توسط 

 های مناسب با یکدیگر ارتباط برقرار کنيم.تر اهميت دهيم و به شيوهبه یکدیگر بيشاست، مهم است که 

اند، ممکن است پذیرتر شناخته شدهای که آسيبزمينه بيماریتر و افراد با افراد مسنبرای  درگيری با ویروس کرونا اثرات روانی   

و تنهایی را تجربه کنند که شوند  نظر اجتماعی منزویرخی افراد مسن ممکن است از مشکالت روانشناختی شدیدتری را به وجود آورد. ب

برخی از افراد مسن ممکن است با . مهم استبسيار حفظ ارتباطات اجتماعی به همين سبب   روانی را بيشتر تهدید کند.تواند سالمت می

خدمات پشتيبانی روانی . اشته باشندا به راهنمایی نياز دههای دیجيتال آشنا باشند و برخی دیگر ممکن است برای استفاده از آنروش

یا  روزمرهامور  انجامفيزیکی،  های انجام فعاليت باشند.اجتماعی و سالمت روانی و سایر خدمات مرتبط با این جمعيت باید در دسترس 

مانند مدد اعصاب )های ساده تیادگيری و تمرین تکنيكد، دهنهایی که حس موفقيت میهای جدید، درگير شدن در فعاليتایجاد فعاليت
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های جسمی و د در کاهش ناراحتینتوانمیورزش منظم و خواب کافی  (آگاهیذهن و ، مدیتيشنآرام سازی عضالنیهای تنفسی، تمرین

 . دنذهنی بسيار مفيد باش

یشه ر عميقاً بزرگسالی  یا در زندگهوری آنپذیر هستند و سالمت جسمی، روانی و بهرهاز آنجا که کودکان در برابر خطرات محيطی آسيب

ی راهکارها ضروری است.کودکان  برایمدت ه عواقب طوالنیبرای جلوگيری از هر گون وجه دقيق و تالشتهای اوليه دارد، در سال

ادق هایشان نياز دارند و صکه برای حل ترس کودکانعشق و توجه به  زابراد عبارتند از کمك کننله أتوانند به این مسای که میساده

اسخ نحوه پاز و  سيار حساس هستندبکودکان د. ا بتوانند درک کننهای که آن، توضيح آنچه که در حال رخ دادن است به گونهآنهابودن با 

لگویی برای فرزندان خود حمایت شوند تا بتوانند ا زاوالدین همچنين باید در مدیریت عوامل استرس گيرند.الگو میخود  والدیندادن 

 ر طولهای ساختاریافته دد فعاليتایجاهای خالقانه و هایی برای بيان خود از طریق فعاليتمك به کودکان برای پيدا کردن راهک. باشند

محدود  دکان در خانهپروری به ویژه وقتی کوهای خوب فرزندمهارتو تعامالت والدین و فرزندان را بهبود بخشد.  تواند مفيد باشدروز می

به کودکان  زهای خود احترام بگذارند وعالوه بر نظارت بر عملکرد و رفتار کودک، والدین نيز باید به نيا هستند.هم شوند بسيار ممی

گيرند، بنابراین گير قرار میهمه رهایکودکان به طور مداوم در معرض خب.را گسترش دهند دهیمهای خود نظکمك کنند تا مهارت

تواند فرصت خوبی برای س خانگی میحبدهد. ا را کاهش هتواند اضطراب آنورد این مسائل میداشتن گفتگوی مستقيم با کودکان در م

های با روش. ا باشدههای خودیاری آنهای خانوادگی و بهبود مهارتافزایش تعامل بين والدین و کودکان، شرکت دادن کودکان در فعاليت

 ابند.خانوادگی کاهش ی و تعارضات شوند برآورده اننيازهای روانی کودک ،وندتوانند تقویت شدرست فرزندپروری، پيوندهای خانوادگی می

 ایراهبردهاز  باید . جوامعکند و آخرین ویروس نخواهد بوداولين ویروسی نيست که بشریت را تهدید میدر نهایت اینکه کرونا ویروس 

ی شيوع يامدهای روانکنند تا پاستفاده  دیگریک تعامل بهتر با ن واز خودشان و دیگرا محافظت و ها برای مراقبتثر برای تقویت خانوادهؤم

  بيماری را کنترل کرده و به حداقل برسانند.
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 واکاوی تجارب روان شناختي دانشجویان در قرنطینه خانگي کرونا -٧-1

 
فی، احساسات من مانند در زمان زندگی در قرنطينه خانگی کرونا با تجربياتی یافته های یك تحقيق دانشگاهی نشان می دهد دانشجویان

 .وسواس های فکری عملی، دغدغه های سالمت خانواده و اقتصاد مواجه شدند

زندگی در »ای با عنوان انشگاه خاتم در مقالهکوالیی از گروه روانشناسی و علوم تربيتی د، آناهيتا خدابخشی خبرنگار مهر گزارشبه 

به  13۹۹که در مجله طب نظامی شماره اردیبهشت  «1۹ کووید گيری قرنطينه خانگی: واکاوی تجارب روان شناختی دانشجویان در همه

 .چاپ رسيده است، به موضوع بررسی تجربيات دانشجویان پرداخته است

با روش  ناکرو روستجارب روان شناختی دانشجویان در قرنطينه خانگی به دليل شيوع وی پدیدارشناسی به منظور تبييناین مطالعه 

 .کيفی و تفسيری انجام شد

ی ارشد ارشناسکاطالعات از طریق مصاحبه نيمه ساختار یافته صورت گرفت و شرکت کنندگان در این پژوهش دانشجویان  آوری جمع

 .ه طور طبيعی داشتندبودند که تجربه زندگی در قرنطينه خانگی را ب

رشد احساسات منفی، »های اصلی های اصلی مشخص شد. مضمونهای اوليه، مضمونمضمونهای حاصل از پژوهش در قالب یافته

المت سفکری پيرامون به خطر افتادن  های دغدغه»، «ن بدن و شستشوعملی پيرامو -های فکریرشد وسواس»، «سردرگمی و بدبينی

 .بودند «کرونا اقتصادی و ترس از فردای خالصی از های دغدغه»و « خانواده

 ن؛ شوک و ناباوری،و تجربه قرنطينه شدن در خانه با احساسات منفی و شدیدی همچو کرونا شرکت کنندگان در پژوهش با شيوع ویروس

سردرگمی از  اکسن،ونند ساخت درمانی سریع هما اقدمات استرس شدید، بدبينی و احساس تنفر از افراد بی مالحظه و عصبانيت از عدم

 .و شدندرهای توصيه شده در فضای مجازی رو به نشر اخبار دروغ و درمان

 شناختي روزپدیده روان -٧

 

 

 

 

 

https://www.mehrnews.com/news/5054775/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/5054775/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mehrnews.com/


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

 

41 

 

 

 

 

 1399 زمستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا سومینپنجاه و 

1397 

ن بدن و شستشو، وسواس فکری برای تقویت سيستم ایمنی بدن، عملی پيرامو -های فکریهمچنين این شرکت کنندگان با رشد وسواس

 ردن مواد ضدنبار کابا کثيفی خود و دیگران، وسواس جبری برای  دائمی یاستفاده بيش از حد از الکل و مواد شوینده، درگيری فکر

 .عفونی و دستکش مواجه شدند

مين فرعی های فکری پيرامون به خطر افتادن سالمت خانواده بود که در مضاهمچنين از جمله مضامين اصلی به وجود آمده دغدغه

ماری گرانی از بيدین، نطالعه و تماشای فيلم، توصيه دائمی بهداشتی به والهمچون احساس مسئوليت شدید در قبال مطالعه دیگران به م

 .خود یا خانواده هنگام خروج از منزل خود را نشان داد

یل قب مالی، تعدهای اقتصادی و ترس از فردای خالصی از کرونا از جمله مضامين اصلی به وجود آمده در این تحقيق بود که عوادغدغه

 .گرفترا در مینيرو، آینده مبهم 

دهد شرکت کنندگان در پژوهش به دليل شيوع ویروس کرونا تجربه زندگی در قرنطينه خانگی بسيار های این تحقيق نشان مییافته

ميت تفاوت، بااهسيار مبمنحصر به فردی داشتند. نتایج پژوهش نشان داد که اثرات و پيامدهای روان شناختی زندگی در قرنطينه خانگی 

 .است ماندگار باشدو ممکن 

ری يرامون بيماوشنی پراگر قرنطينه درخواست شده هر چقدر طوالنی شود، سياست گذاران و تصميم گيران باید به آحاد جامعه اطالعات 

ب و کذ ز نشر اخباراویند. قرنطيه، نوع آن و دسترسی به امکانات را دقيقاً به افراد بگ و فردای آن بدهند. به عنوان مثال، مدت زمان

 .های غيرعلمی که به گمراهی افراد و در نهایت ممکن است مرگ آنها تمام شود، پيشگيری کننددرمان

ه تسهيالتی است با ارائ های افراد امنيت شغلیامکانات درمان و دریافت این امکانات روشن باشد. با توجه به اینکه یکی از مهمترین دغدغه

رود، بلکه ين میگيران از ب تصميم . اگر به افراد اطالعات غلط داده شود نه تنها اعتماد آنها بهه شوداز اخراج یا تعدیل نيرو کارکنان گرفت

 .نظام سالمت و کادر درمان هم از این بی اعتمادی در امان نخواهد بود

فراد تقویت حس نوع دوستی شتن اهای در قرنطينه نگه دادهد که یکی از بهترین راههای انجام شده در کشورهای دیگر نشان میپژوهش

 .آنها و حس قدردانی از نظام سالمت آن کشور است که باید به درستی درک شود

 شودبسیار مشکل مي 1٩تني از کووید های روانگاهي افتراق عالیم بیماری -٧-2

ضيحاتی در مبتالیان به کرونا، تو شدههای عصبی گزارش ترین عارضهایعش علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در ارتباط با عضو هيات

 .ارائه داد

ایم که جربه کردهی را تکرونا، استرس و اضطراب زیاد و به نقل از خبرگزاری مهر، بسياری از ما در همنشينی با به گزارش سایك نيوز

اند یا زمينه دادهین بيماری از دستمن به خود بگيرد. این اختالالت در کسانی که عزیزی را براثر اتواند شکل مزها میاغلب این اضطراب

 .مراتب بيشتر استهای وسواسی و اضطرابی دارند به فوبيا یا بيماری

 تنی( شود. های روانهای سایکوسوماتيك )بيماریتواند موجب بروز بيماریواکنش روانی به این بيماری و تبعاتش در چنين افرادی می
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تنی الت رواناعف در مبتالیان به اختالهمراه هستند که موجب اضطراب و ترس مض کرونا هها با تظاهراتی شبياین دسته از بيماری

 .شودمی

شده در مبتالیان های عصبی گزارش ترین عارضهشایع ادر ارتباط ب علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، امين جهانبخشی عضو هيات

ی راحتی از طریق مخاط بویایی و سپس عصب بویایگاه اعصاب تمایل دارند و به به دست 1۹ویروس و کووید  کرونا خانواده کرونا، گفت: به

به  عالمت در عصب بویایی و مخاط بویایی پيدا شده است.فراد بیدر ا کرونا شوند. در بسياری از موارد، رد پای ویروسوارد مغز می

تواند در سيستم عصبی ایجاد کند یا هایی هم که میدرگير کند. عارضه تواند مغز راید، ویروس میدیگر در مراحل ابتدایی ابتال به کووبيان

تواند دستگاه اعصاب را تحت تأثير خود کند میهای عصبی است یا به خاطر واکنش ایمنی که ایجاد میصورت آسيب مستقيم به سلولبه

 .قرار دهد

شود و ر شروع میای دیگژیت یا آنسفاليت )زمانی که عفونت در جوی افزود: همچنين به دنبال آلودگی با کووید موارد کمی هم مثل منن

شده که ممکن است به دنبال آن تشنج یا کاهش سطح هوشياری نيز اتفاق بيافتد. البته موارد شدید  کند( گزارشبه مغز حرکت می

 .خيلی شایع نيست کرونا عصبی ناشی از ویروس

شناختی بروز کند، هایی با زمينه روان، بيماری1۹مال دارد به دنبال ابتال به کوویدجهانبخشی، در پاسخ به این سئوال که چقدر احت

پزشکی است که های شناختی و روانشود، شامل بيماریتر دیده میصورت شایعاتفاقا مشکالتی که پس از آلودگی با کووید به گفت:

اصطالح پزشکی ایجاد کند. بهاند مشکالت شناختی و روانتوبرخی ناشی از خود بيماری است. چون هر بيماری شدید و حادی می

تواند مستقيما دستگاه عصبی مرکزی را دیگر، ویروس کرونا میبيان به رخ بدهد. گویيم بعد از هر بيماری شدید ممکن است استرسیمی

نشده، کنترل کز، رفتارهایی مثل خشمت شامل موارد مختلفی ازجمله اختالل تمراین اختالال های شناختی دهد.درگير کند و بيماری

 شود. همچنين ممکن است بيمار دچار اختالل حافظه براثر درگيریرسانی به مغز میاختالالت اضطرابی براثر ویروس یا عدم اکسيژن

 .های مغز شودبرخی قسمت

تنی طيف وسيعی دارند. شامل های روانيماریب شود، افزود:تنی چه سهمی از این عوارض را شامل میهای روانوی در مورد اینکه بيماری

تنی همه نوع عالئم بيماری شود. اختالالت روانهای گوارشی، سردرد و تنگی نفس میهای مختلف بدن، ناراحتیدردهای مزمن در قسمت

 .شوندهای جسمی مربوط نمیتواند در بر بگيرد که ناشی از مشکالت روانپزشکی هستند و به بيماریرا می

زایی این ویروس هنوز ای است و بسياری از ابعاد بيماریضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ادامه داد: کرونا بيماری ناشناختهع

های مزمن، حالت اضطراب و افسردگی تواند عوارض مختلفی از جمله عالئم روانپزشکی و شناختی و خستگیرو میاست. از این ناشناخته

توانند عالئم های روانپزشکی مثل افسردگی و اضطراب هم میه و تمرکز و اختالل رفتاری نشان دهد. البته بيماری و اختالل حافظ

 .فيزیکی شبيه کرونا مثل تنگی نفس، اختالل دستگاه گوارش و درد در نواحی مختلف بدن ایجاد کنند

های بزرگ مثل جنگ، زلزله و ها در استرسدارند. این بيماری تنی ریشه روانی داشته اما تظاهرات جسمیهای روانوی افزود: بيماری

شود. درواقع استرس زیاد به دنبال از دست دادن عزیزان یا ترس از بيمار شدن خود و همراهان بر اثر کرونا باعث ها دیده میگيریهمه

 .تنی استهای روانیشود که عامل بروز بيماروارد شدن فشار روانی بزرگی به شخص می



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

 

43 

 

 

 

 

 1399 زمستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا سومینپنجاه و 

1397 

دهيم تا  ز هم افتراقم را ابسيار مهم است که بتوانيم زمينه این عالئ جهانبخشی در مورد تشخيص و تفکيك این اختالالت از کرونا، گفت:

تنی از بيماری های روانلبته گاهی افتراق بيماریابه مرکز درمانی مراجعه نکند.  1۹ترین عالمتی شبيه کووید هرکسی با مشاهده کوچك

رد فکند. توجه به فاکتورهای خطر از جمله تماس احتمالی شود. ولی نکاتی وجود دارد که به این افتراق کمك میيار مشکل میاصلی بس

شته ا کنار هم دارعالوه اگر شخص چند عالمت با شخص مبتال به کرونا و توجه به روند بدتر شدن عالئم به نفع بيماری واقعی است. به 

م در کنار رچه این عالئهدرد داشته باشد، باید به کرونا شك کند. پس شی همراه با تب باشد یا تنگی نفس را با بدنباشد، مثال عالئم گوار

 .با بيماری اصلی سروکار داریم رونده باشند، یعنی ماهم قرار بگيرند و پایدار و پيش

های کاهش اضطراب از طریق تنی از روشهای روانماریدرمان بي اقدامات درمانی در ارتباط با این قبيل افراد، افزود: وی در خصوص

 شود. در موارد شدید به درمان دارویی ضد اضطراب و افسردگی نيازدرمانگرها شروع میصحبت کردن اعضای خانواده و درنهایت روان

 .سمی نيست، مطمئن شدجکه عوارض مربوط به بيماری است. البته ابتدا باید از این

مشکالت از  ها تشخيص اینگفت: خيلی وقت عوارض مشابه کرونا را تمييز دهيم،  خ به این سئوال که چگونه بایدجهانبخشی در پاس

ال شده است. این مبت 1۹از ترس و اضطراب است یا به کووید  ویروس اصلی سخت است، زیرا بيمار هم آگاهی ندارد که تنگی نفس او

خيص يماری را تشگری، بمرحله اول با آموزش درست به بيمار و در مراحل بعد با غربال تشخيص وظيفه پزشکان و کادر درمان است که در

يچ ربطی شکلش هدهند. کسی که کامال سرحال است، درد بدن، تب و احساس خستگی ندارد و فقط احساس تنگی نفس دارد، احتماال م

 .بيشتر است مار بودن اوبه کرونا ندارد ولی اگر با فرد مشکوک به کرونا تماس داشته، احتمال بي

 
 

 

 

 جناب آقای دکتر مجید صفاری نیا -٨-1

ياقت و لاز درایت،  ه نشانانتصاب بجا و شایستۀ جنابعالی را به عنوان مدیرکل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ک

های برجستۀ جنابعالی نویدبخش ارآمدیعهد و ککنيم و اطمينان داریم تتوانمندی شما دارد صميمانه تبریك و تهنيت عرض می

  .توسعه خواهد بود های رفيع پيشرفت ودستيابی هر چه بيشتر مشاورۀ دانشجویی کشور به قله

 شناسی ایرانهيات مدیره انجمن روان

 

 سرکار خانم دکتر منصوره السادات صادقي -٨-2

مانه ری صميفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، تحقيقات و فنآواز زحمات بی شائبۀ سرکار در مدت تصدی سه ساله مدیرکلی د

 گيری فعاليتهای رو به جلو بود که سرکار عالی در پيشبردنمایيم. دفتر مشاوره و سالمت در این سه سال شاهد اوجسپاسگزاری می

ا قطعا یادگاری است که در حوزۀ مشاوره های خالقانۀ شمهای مجدانه و برنامهاید. تالشای داشتهکنندهنهای آن نقش تعييبرنامه

 .اریميشتر ددانشجویی باقی خواهد ماند. برای سرکار در سایر سنگرهای خدمت در خانواده آموزش عالی آرزوی توفيق هرچه ب

 شناسی ایرانهيات مدیره انجمن روان

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 ها و تقدیرهاتبریک -٨
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 BAAجامع  به بهانه بیست سالگي رویکردنده پدر اُتیسم ایران: دکتر حمیدرضا پوراعتماد، هي به خدمات ارزنگا -٩-1

 در درمان اختالل طیف اُتیسم در کشور

 نویسنده: دکتر سعید صادقي، هیئت علمي دانشگاه شهیدبهشتي تهران

ی و آماری ی تشخيصیرایش کتابچه راهنماهای اخير اختالل طيف اُتيسم در بين تمام اختالالت روانی دیگر که در آخرین ودر سال

ا سال ت 1۹۹2ز سال اند، بيشترین ميزان افزایش شيوع را داشته است. طوری که این اختالل ا( گزارش شدهDSM 5اختالالت روانی )

 (. 2013درصد افزایش داشته است )کرک، گاالگر و روت کولمن،  500، 2013

زدیم، یمر کشور دم م و در مجامع مختلف علمی در مورد اُتيسم و ساماندهی درمان آن دگشتيشاید اگر به بيست سال پيش بر می   

 5000ر هر د 1ع آن گرفتند که منطقی نيست که وقت و هزینه محدودمان را صرف اختاللی کنيم که شيوبسياری از افراد یا جبهه می

ر ی متخصصانی دروزبانههای شهای اميدی با تالششرایطی، بارقه کردند. در چنينتولد است؛ و یا در بهترین حالت ممکن بی توجهی می

دار طرح رفتار درمانی ساخت"انشگاهی، تحت عنوان د -برای نخستين بار در کشور، پژوهشی بالينی 137۹حال سوسو زدن بود. در سال 

ساعت  12000 شد. ثمره این طرح که شاملپوراعتماد انجام  به صورت رسمی و سيستماتيك توسط دکتر حميدرضا "لوواس -ویژه اُتيسم

رمان اختالل اُتيسم ددر  ABAسازی موفق رویکرد جامع مداخله بالينی بر روی گروهی از کودکان با اختالل طيف اُتيسم بود، انطباق

وسط سم در کشور تاُتي تاسيس مراکز تخصصی درمان اختالل الينی، برای نخستين بار، آیين نامهب -ریزی مهم پژوهشیبود. پس از این پی

تهران  يستيك )مرکزت اُتبخشی اختالالدکتر پوراعتماد به مسئوالن وقت سازمان بهزیستی کشور ارائه شد و مرکز ساماندهی درمان و توان

 1380رداد خ 21ر اُتيسم کنونی( به عنوان نخستين مرکز اُتيسم کشور توسط ایشان تاسيس شد. همچنين، برای نخسين در ایران، د

وزش دیده و توسط دکتر پوراعتماد آغاز شد و پس از آن، صدها مربی با این روش آم ABAتربيت مربی تخصصی اُتيسم به روش 

 شماری از کودکان با اختالل طيف اُتيسم را احياء کنند. اند تعداد بیتوانسته

سم انجام ل طيف اُتيخيص، درمان و توانبخشی اختالشماری که دکتر پوراعتماد در ساماندهی تشبه پاس این خدمات ارزشمند و بی   

 اموریت علمیمهشتی با های پيشرو علمی در این حوزه )از جمله تاسيس پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهيدباند و تالشداده

نوان ، ایشان به عطيف اُتيسم( ها مقاله، طرح پژوهشی و کتاب در زمينه اختاللو تاليف و ترجمه ده تحولی-متمرکز بر اختالالت عصب

 شان است.شوند که به حق زیبندهشناخته می "پدر اُتیسم ایران"

هد به حرفه، مدار و متعقشناسی اخالساز، روانبه عنوان شخصيتی علمی و جریاندانشگاهيان نيز  اهل قلم ودکتر پوراعتماد در بين    

 سی است. شناوانردانشمند در  -ه الگوی موفق و نمونه بارزی از مدل بالينگرشود کشناخته میاستادی وارسته و همکاری پرتالش 

گری علمی نژرف  توانندیم شناسان و مشاوران کشورروان جوانآن، نسل  یۀبرومند است که در سا یدرخت پوراعتماداستاد  زیوجود عز   

خود قرار  ا سرلوحهرمداری و خِرد مبتنی بر دانش ایشان محور، تالش برای اعتالی حرفه و منفعت جمعی آن، اخالقو پژوهش مسئله

 دهند.

 

 

 
 

 

 شناسيخدمات ارزنده بزرگان روان -٩
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 نخستین همایش ملي مداخالت در بحران و ارتقاء سالمت روان -1-1٠

The first national conference on crisis intervention and mental health promotion 

 

 ،اونت آموزشی و پژوهشی جمعيت هالل احمرمع، نجمن ایرانی مطالعات زنانبرگزار کننده: ا

 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 13۹۹/10/30مهلت ارسال چکيده: 

 13۹۹/10/30مهلت ارسال اصل مقاله: 

 13۹۹/10/30مهلت ثبت نام: 

 13۹۹ بهمن 2۹تاریخ برگزاری : 
 

 :حورهای اصلي همایشم

 حوزه سالمت -الف

 اثير آنبحران های ناشی از بيماری کرونا و ت

 بحران ناشی از حوادث طبيعی

 بحران ناشی از بيماریها و تصادفات

 م حوزه روانشناسی و مشاوره -ب

 مداخالت نوین روانشناختی در بحران

 بحران ناشی از خيانت و تعارضات زناشویی

 بحران های ناشی از طالق

 نقش معنویت در بحران 

 ج. حوزه اجتماعی 

 ک آزاری و سالمند آزاریبحران ناشی از همسرآزاری، کود

 بحران ناشی از سوگ و داغدیدگی

 بحران اعتياد و مداخالت آن

 بحران خودکشی و مداخالت آن

 د. حوزه حقوقی و اخالقی

 مداخالت حقوقی و اخالقی در خانواده

 بحران های حقوقی ناشی از کرونا 

 ایت:وب س
 /mental.ir-risishttps://c  

 
 

 ایراني شناختيرواناخبار همایش های  -1٠

 

 

 

 

 

https://crisis-mental.ir/
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 ٩٩ سالمت و وریآ تاب فراغت، بر یدتاک با انشجویيد زندگي ليم همایش دومین -2-1٠



 همایش: محورهای

 : دانشجویان سالمت  (1

 دانشجویان زندگی کيفيت و سالم تغذیه  –

 دانشجویی زندگی و نوظهور اجتماعی های آسيب –

 روانی و جسمانی سالمت بهداشت، –

 دانشجویان روانی بهزیستی بر مشاوره و بهداشت مراکز کردعمل نقد –

 دانشجویان روانی سالمت و معنوی تعالی دین، –

 امل مرتبط با آن در بين دانشجویانعو و سالمت سواد –

 دانشجویان سالمت سنجش و غربالگری سامانه عملکرد –

 دانشجویان روان سالمت و زندگی کيفيت –

 سالمت و دانشجویی سراهای –

 دانشجویی جوامع و( …و کرونا)واگير بيمارهای –

 دانشجویی تغذیه و مکمل های رستوان –

 : دانشجویان فراغت (2

 نی سازی فراغت دانشجویانغ های شيوه –

 دانشجویی سراهای در سرزندگی ایجاد های راه –

 دانشجویی  زندگی و اغتفر اوقات برنامه، فوق ورزشی، های فعاليت سهم توسعه راهکارهای و موانع ارزیابی –

 اجتماعی های آسيب از پيشگيری در ورزش نقش –

 دانشجویان فراغت اوقات گذران الگوهای بررسی –

 دانشجویان فراغت اوقات بهينه کردن پر در فرهنگی های فعاليت نقش –

 بهينه الگو ارایه و دانشجویان فراغت اوقات نظام در ورزش جایگاه –

 یفراغت مجازی های فرصت –

 : آوری تاب (٣

 اجتماعی های آسيب و روانی اختالالت از پيشگيری در ها دانشگاه در اجتماعی مددکاری نقش –

 ها اپيدمی و بالیا و سوانح با مواجهه  ب آوری دانشجویان درتا سطح –

 دانشجویان آوری تاب در ها دانشگاه مشاوره مراکز اثربخشی و نقش –

 دانشجویی جوامع آوری تاب و  اجتماعی سرمایه –

 آوری تاب در معنوی سالمت نقش –

 دانشجویان ميان در آوری تاب و  خانواده اجتماعی، های حمایت –

 ك های مقابله ای و تاب آوری در کاهش احساس غربت دانشجویانسب –

 : دانشجویي خدمات (4

 مختلف کشورهای در  دانشجویی خدمات تطبيقی مطالعه –
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 روانی و اجتماعی  لمسای دانشجویی، سراهای –

 دانشجویی زندگی و وقف خيرین، –

 ات دانشجوییخدم و صنفی حوزه در ی کارکردها و ها نقش  دانشجویی های تشکل –

 ها فرصت و ها آسيب دانشجویی های ازدواج –

 نظرها و نقدها دانشجویی های وام –

 اجتماعی تحوالت با دانشگاهی های آموزش  تطابق –

 فرهنگی و اجتماعی های آسيب  از پيشگيری در کشور از خارج و داخل هایگاهدانش موفق تجارب –

 زه دانشجوییحو های  دستورالعمل و ها نامه آیين نقد –

 فرصت یا تهدید  دانشجویی خدمات سازی خصوصی –

 مجازی: فضای  (٥

 مجازی فضای از دانشجویان استفاده نحوه بر عملکردی روانی های شاخص تاثير –

 دانشجویان فرهنگی ارتباطات و ارتباطی نوین های ریفناو –

 بحران دوره در آن کارکرد و مجازی فضای طریق از آموزش –

 دانشجویی سراهای در دانشجویان  اختصاصی باند پهنای از استفاده های سياست –

 دانشجویان ميان در هویتی ناسازگاری و مجازی اجتماع –

 دانشجویان ای رسانه سواد ارتقا –

 دانشجویان بين در اینترنت مصرف نوع و ميزان –

 مجازی فضای از استفاده روند در دانشجویان یابی هویت ابعاد –

 ها دانشگاه در مجازی آموزش های ساخت زیر –

 مجازی فضای فرهنگ –

 : عامل غیر پدافند (٦

 دانشگاه در عامل غير پدافند کميته کارکردهای و ضرورت –

 ها دانشگاه در عامل غير پدافند  کردن اجرایی اصول –

 ها دانشگاه در عامل غير پدافند الزامات –

 جهان در عامل غير پدافند نمونه –

 ها دانشگاه در عامل غير پدافند وظایف و اهداف –

 غيرعامل پدافند با دانشگاه مدیران آگاهی و آشنایی –

 ویژه محور ج.

 وزامر و دیروز  جویاندانش زیسته تجارب و **خاطرات

 13۹۹ اسفند 6تاریخ برگزاری : 

 دانشگاه بوعلی سينابرگزار کننده: 

 ایت:س وب
  HTTP://DORMITORY.basu.ac.ir 

 
 بازگشت به صفحه اول

http://dormitory.basu.ac.ir/
http://dormitory.basu.ac.ir/


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

 

48 

 

 

 

 

 1399 زمستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا سومینپنجاه و 

1397 

 

 

 

 

 European Congress of Psychology 2021 to Be Held in Ljubljana 

 
In 2021, Ljubljana will act as the proud host of the 17th edition of the biennial European Congress of 

Psychology (ECP). In presenting its strong and convincing candidacy, the Slovenian Psychological 

Association together with partner Cankarjev dom outshined its fellow competitors, Lisbon (Portugal) and 

Nicosia (Cyprus), at this year’s 15th EFPA General Assembly in Amsterdam. ECP is the largest congress of 

psychology in Europe and one of the most important events of its kind in the world. With approximately 3,000 

delegates who are expected to visit Ljubljana in summer 2021 from all over the world, Ljubljana will enjoy the 

privilege of a world psychology capital. 

ECP is a congress centred on general psychology, with scientists and researchers presenting their latest findings. 

It covers various aspects of psychology, from developmental psychology, through methodology, social 

psychology and neuropsychology to psychotherapy. In view of the numerous parallel programmes, a delegate 

can follow (should he wish to do so) the sessions dedicated exclusively to his field of specialisation. 

Usually, the congress includes at least 10 plenary sessions and over 1,000 oral presentations with twice as many 

posters. 

 International Congress of Psychology: Psychology in the 21 century, Open minds, 

society and worlds 
The IUPsyS sponsors an International Congress of 

Psychology (ICP) every four years. The ICP is organized by 

a national host committee under the auspices of the Union 

and in consultation with the IUPsyS Executive Committee. 

 

 

Under the unique circumstances that all of us confront with 

the COVID-19 pandemic, ICP2020 - which was due to be 

held this July - has been rescheduled to 18-23 July 2021 at 

the same Prague Congress Centre.  

 

 

 

 بین المللي شناختيروانهمایش های  -11
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Important Dates:  

 

January 18th Deadline for all abstract submissions 

March 1st 2021 Deadline for registration for all presenters 

April 1st 2021 2nd Deadline for reduced registration fee 

June 1st 2021 Application deadline for exhibitors 

July 18th 2021 32nd ICP Opening ceremony 

July 23th 2021 32nd ICP Closing ceremony 

 

International Congress of Psychology (ICP) is organised every four years. The main organiser of the 

32nd ICP is the Czech and Moravian Psychological Society (ČMPS), strongly supported by the Union 

of Psychological Associations of the Czech Republic (UPA ČR) and under the auspices of the 

International Union of Psychological Science (IUPsyS). 

The 32nd ICP will take place in the wondeful city of Prague, the heart of Europe and the capital of the 

Czech Republic. 
 

 
 بازگشت به صفحه اول
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 تهای خشون؛ در همدلی و ریشهشناخت شرارت بشر -1-11

 

 کوهن –سایمون بارون  نویسنده:

 نسترن زندی مترجم:

 13۹8تهران، اسبار،  مشخصات نشر:

 

 معرفي کتاب:

کوهن، محقق برجستۀ بریتانيایی، به شرح تئوری خود با عنوان  –ن کتاب سایمون بارون در ای

های ها سال مطالعه و پژوهش علمی، ریشهپردازد و با تکيه بر نتایج دهمی "درجۀ صفرِ همدلی"

 –کند. بارون شناختی، اجتماعی و روان شناختی خشونت و شرارت را معرفی میبيولوژیك، عصب

های انجام شده و ذکر دالیل نقص یا فقدان عنصر همدلی در اختالالت مرور پژوهشکوهن با 

شخصيت مرزی، خودشيفته و جامعه ستيز و اختالالت طيف اوتيسم، این افراد را به دو گروه مجزا 

بار شود در حاليکه ونهای ختواند منجر به شرارتکند که فقدان همدلی در یك گروه میبا درجۀ صفر همدلی منفی و مثبت تقسيم می

 دهد.ها به قوانين هستی را تغيير میدر گروه دوم فقط زاویۀ دید و نوع نگاه آن

 فصل و دو پيوست به شرح زیر منتشر شده است: 6صفحه در قطع رقعی شامل  208این کتاب در 

 و خشونت بشر "شر"( شرح 1فصل 

 ( مکانيزم همدلی: نمودار توزیع طبيعی 2فصل 

 ستتی که درجۀ صفر همدلی منفی( وق3فصل 

 ( وقتی که درجۀ صفر همدلی مثبت است4فصل 

 ( ژن همدلی5فصل 

 ( تفکراتی پيرامون شرارت بشر6فصل 

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های جدیدبتاکمعرفي -11
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 «نشریه  بین المللي»فصلنامه شماره دو  هفتمینبیست و  -1-12

مقاله های  شناسي معاصرروانشماره دو فصلنامه نشریه  تمینهفدر بیست و 

 :زیر به چاپ رسیده است
 یتيشخص پيت یرابطه D در زنان مبتال  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 یگر: نقش واسطهییزناشو تیبا رضا یمعنو یستیبهز یرابطه 

 یشناختروان

 ینيماش یريادگیبا استفاده از مدل  یدر متن فارس جانيه ییشناسا 

 و  یفلسف تيبر اساس ذهن یذهن یتسیبهز ینيبشيپ یساختار یابیمدل

 یآگاهذهن یگریانجيبا م ییگراکمال

 کودکان کار یدرک زمان بر اضطراب و خودکارآمد رييآموزش تغ یاثربخش 

 یبدن یپرسشنامه آگاه یو ساختار عامل یسنجمشخصات روان 
 

 

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

شناسي مقاله شماره دو فصلنامه نشریه بین المللي روان ینهفتمدر 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 شماره دو  چهارمینچهل و  -12-٣

 شناختيپژوهشهای روانشماره دو فصلنامه نشریه  چهارمیندر چهل و  

 :های زیر به چاپ رسیده استمقاله

 تقليل اثر مُداليتۀ حسی بر ادراک زمان 

 شناختی از طریق تضعيف استرس قویت موفقيت توسط سرمایه روانت

 زن شغلی در معلمان

 مطالعه کيفی عالئم اختالالت هيجانی در برخی از اقوام ایرانی 

 ای دانشجویان با استرسِ های مقابلههای تفکر انتقادی و سبكمهارت

 شدۀ زلزلهادراک

  لحاظ تربيتشناسی از النفس یا روانعلم»بررسی و نقد کتاب» 

 زاهای شخصيت با مصرف و سوءمصرف مواد توهمرابطۀ ویژگی 

 ارزشيابی از منابع وب: ارائۀ یك سياهه 

 فعالیشناسی اختالل کاستی توجه و بيشکتاب 
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 قابل توجه دانشجویان دورۀ دکتری

 های دکتری مصوّب نامههای آزمایشگاهي پایانترین طرحانتخاب برجسته

 1٣٩٨، و 1٣٩٧،  1٣٩٦ی هادر سال

دليل مشکالت نشریه به آن اشاره شد و متأسفانه به 1دنبال سياستی کلی که در شماره شناختی بهنشریه پژوهشهای روان  

ری در های دکتامهنپایان آمد، اجرای آن برای مدتی متوقف شد، درنظر دارد به سه طرح آزمایشگاهی برترموجود همانطور که قبالً گفته

عطاء اح افتخار و زه و لوهای مربوط به موضوع نشریه که رسماً به تصویب مؤسسات مربوط رسيده باشند با شرایط مذکور در زیر جایشتهر

 نماید:

 

 .باید از نوع آزمایشگاهی بوده و به تصویب مؤسسه مربوط رسيده باشدنامه دکتری میطرح پژوهشی پایان -1
 شده باشد یا حداکثر با این حجم برای نشریه ارسال گردد.طرح باید حداکثر در ده صفحه تنظيم  -2

 کننده طرح نيز ارسال گردد.همراه تقاضای شرکت در این رقابت، رزومه دانشجوی تنظيمبه -٣

 به دفتر نشریه رسيده باشند. 13۹۹و ضمائم آن تا پایان اسفند  طرح -4

 د گرفت.نامه دکتری لوح افتخار و جایزه تعلق خواهبه برترین طرح پایان -٥

 های رتبۀ دوم و سوم لوح افتخار تعلق خواهد گرفت.به طرح -٦

 

 با تشکر پيشاپيش از توجه به این اطالعيه و ارسال مدارک الزم   
 شناختینشریه پژوهشهای روان

 

 شناختی :آدرس نشریه پژوهشهای روان
 طبقه دوم /18پالک  /25 غربی/ بيست متری اول/ خيابان 27تهران/ اتوبان کردستان )جنوب(/ خيابان    
 14376۹3553کدپستی:    

 research.psychological@gmail.com     آدرس الکترونيك:

 

 
 بازگشت به صفحه اول

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه دکتریفراخوان ارسال پایان -1٣  

 

 



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

 

54 

 

 

 

 

 1399 زمستانشناسی ایران: نخبرنامه الکترونیکی انجمن روا سومینپنجاه و 

1397 

 

 
   

های انجمن برداشته و ما را در پيشبرد ی فعاليتتوانند گامی مؤثر در ادامهاعضای انجمن با پرداخت به موقع حق عضویت خود می

 واهد گرفت. خثبت نام به صورت الکترونيکی انجام  13۹5فمان یاری دهند که برای سهولت در امر عضویت از ابتدای سال اهدا

http://www.iranpa.org/RegUser 

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

  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 یا تصویر کارت دانشجوییکيلو بایت(  100تصویر آخرین مدرک تحصيلی )اندازه کمتر از  -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

 از کشور های خارجتصویر مدرک ارزشيابی شده از وزارت علوم برای دانش آموختگان دانشگاه -5

 

 :باشدحق عضویت یکساله اعضاء طبق مصوبه مجمع عمومی به شرح ذیل می
1-  

 عضویت پیوسته دکتری

 التحصیل دکترای تخصصی()فارغ

 کارت عضویت پیشتازبا محاسبه هزینه پست 

 ریال 440.000

 عضویت پیوسته ارشد

 (اورهارشد یا دانشجوی دکتری روانشناسی و مشالتحصیل کارشناسی)فارغ

 کارت عضویت پیشتازبا محاسبه هزینه پست 

 ریال 290.000

 عضویت وابسته

 وره(مشا وارشد روانشناسی التحصیل کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی) فارغ

 کارت عضویت پیشتازبا محاسبه هزینه پست 

 ریال 230.000

 عضویت دانشجویی

 ) دانشجوی کارشناسی روانشناسی و مشاوره(

 کارت عضویت پیشتازپست با محاسبه هزینه 

 ریال 160.000

 

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

یر امتيازات عضویت در انجمن، شامل تخفيف ، عالوه بر سا1386ی 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 مجلهکارگاهدر 

 اند. دید عضویت نمودهـپرداخت و یا تم

ی پیوسته و اعضا «شناسي معاصرروان»به مجله  گرفت، اعضای انجمن با رمز عبوری که در اختیار آنها قرار خواهدتمامي 

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

 دسترسي خواهند داشت.

 یادآوری 

 شناسي ایرانشرایط و تسهیالت عضویت در انجمن روان -14
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 نند. کع اقدام ساله است و الزم است اعضاء نسبت به تمدید عضویت خود به موقعضویت در انجمن روان شناسی  ایران یك -1

اطالعات  ه اصالحييری در آدرس اعم از پالک، تلفن و یا ایميل دارند خواهشمند است سریعاً نسبت باعضای محترم اگر تغ -2

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

 اعضای مقيم خارج از کشور -3

م انجمن اقدا ریق سایتطتوانند از شناسی ایران میرواندانشجویان و استادان ایرانی مقيم خارج از کشور نيز برای عضویت در انجمن 

 فرمایند.  

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

 در تدوین و توزیع خبرنامه انجمن مشارکت کنیم

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 خصوص محتوای خبرنامه، اتوانيد با اظهارنظر در قدر 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. درج خواهد ش هکننده در خبرنامرسالابدیهی است، مطالب با ذکر نام فرد  شناسان کشورمان سهيم شوید.ها ميان رواناخبار و دیدگاه

 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. اگتشار خبرنامه انجمن مشارکت ميای خود در انی مسرت و خوشحالي است که 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 که ایمیل آنارسال خبرنامه

 مئن باشیدي نمایید، اما مطشناسي کوچک ارزیابی علمي رشته رواناز شما صرف نکند، و هرچند شما تأثیر این گامتان را در توسعه

 شناسي ایران یعنيها راهي بسیار مؤثر در تحقق اهداف انجمن روانهمین مجموعه تالش

هشي ی کمي و کیفي 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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