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 (6) اجتماعی شناسیروان پیشگامان   
 

 
 الیوت آرونسون

 خبرنامه ترجمۀ گروه
 

 را خوود  کارشناسی مدرک او. شد متولد چلسی بوستون حومه در 0216 سال در آرونسون الیوت

 Wesleyan دانشگاه از را خود ارشد کارشناسی مدرک و 0234 سال در Brandeis دانشگاه از

 در را خوود  دکترای او. دریافت کرد 0236 سال در -کردمی کار کللند مک دیوید با او آن در که-

 در او. اخذ نمود بود فستینگر لئون او استاد راهنمای رساله جاآن در که استنفورد، دانشگاه از 0232

 .است کروز سانتا کالیفرنیا دانشگاه شناسیروان ممتاز استاد حاضر حال

 بورای  سواختاری  دالیول  ماننود  انسوانی،  انگیزشوی  هوای سیسوت   اجتمواعی  ابعاد بر آرونسون کار

 کوه  اینواراحتی ) شوناختی  ناهمواهنگی  مانند شناختی، ابعاد همچنین و ،پرخاشگری و پیشداوری

 شده متمرکز ،(هستند مخالف باورهایمان دیگر با ما باورهای از بعضی که کنی می احساس زمانی

 فروششکتاب پر. است اجتماعی شناسیروان رشته در هانام مشهورترین از یکی آرونسون. است

 غیر ظاهرا رفتار که است معتقد او .شد منتشر 0226 سال در «The Social Animal» عنوان تحت
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    اولوش  قوانون  او کوه  چیوزی  آن خواطر  به همچنین آرونسون .دارد منطقی توضیح معموال منطقی

 او. اسوت  شوده  شناخته «نیستند دیوانه لزوما کنندغیرعقالنی می هایکار که افرادی» یعنی نامدمی

 ایوده  جملوه  از ،اسوت  مشوهور  قومیبین و فردیبین هایتعارض درک به کمک بواسطۀ همچنین

 و فوردی بوین  رقابوت  از ناشی هایتنش بردن بین از برای یروش که ،"منبت کاری درس کالس"

 یک هر مختلف، هایتی  در آموزاندانش سازماندهی از استفاده با است، درس کالس در قومیبین

. اسوت ( "کواری  منبوت "دلیل استفاده از اصطالح ) کلی تکلیفبخشی از یک  مسئولیت ءاعضا از

تأییود   دارمشوکل  مودارس  در یتیم روحیه و متقابل اعتماد حس در افزایش تکنیک ایناثربخشی 

 .است شده

 دانشوگاهی  و عوام  مخاطبان به که را هاییکتاب اجتماعی، حیوانتألیف کتاب  بر عالوه آرونسون

 حوال شورح  کتواب  یوک  همچنوین  و ،ها بودهیسنده همکاران آنویراش کرده یا نو دارد اختصاص

دریافت  را متعددی هایجایزه وی. است نوشته کودکان برای داستان یک کتاب و شخصی زندگی

 شناسوی روان بوه  العمور مشارکت ممتاز موادام  برای جیمز ویلیام همکار ایزۀج ازجمله ،کرده است

 .علمی

اسوت هور سوه     ، موفق شوده شناسی آمریکا انجمن روان ساله 061او تنها فردی است که در تاریخ 

گوزارش مجلوه    بور پایوه  . بدست آورد« پژوهش»و « آموزش»، «نگارش»های  آنرا در حوزه یزهجا

در  اسوتناد  شوناس قورن بیسوت  از لحواش بیشوترین      وانشناسی عمومی، او هفتاد و هشتمین ر روان

 .است شده هزینه گوگنهای  کمک جوایزی همچون وی همچنین برنده. شناسی است الت روانمقا

 

 

                                                  

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF
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 فرار دختران از خانه

 
 نیامجید صفاری دکتربه قلم 

 شناسی اجتماعی ایرانشناسی اجتماعی و رئیس انجمن رواناستاد روان

های دیروز و امروز است که نه خانه را  فرار دختران در واقع تعرض به قاعده کهن و مرسوم زمان

این تعرض و جدال جامعوه  . گریخت آن از باید که محلی نهداند امن وآرامش و آسایش میمحل 

هنگامی که دختری به طوور غیور منطقوی    . زندهای خاصی را دامن می را تحریک کرده و آشفتگی

کند، خود و پیرامونش یعنی خانواده و جامعه را تا شوعاعی وسویع بوه طورت مختلوف در      فرار می

این پیامدها در بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی . دهدخطرات زیادی قرار میها و  معرض آسیب

پناهی است و همین امر زمینه ارتکواب بسویاری از   خانمانی و بیفرار آغاز بی .قابل بررسی است

هوا از   از پیامدهای ناگوار فرار دختران، روسپیگری و ابتال به انواع بیماری .کندجرای  را فراه  می

تر باشد و با افراد بیشتری فرد طوالنی هر چقدر مدت زمان فرار. استتال به ویروس ایدز جمله اب

فرار دختران از خانوه اگور چوه در     .یابدتماس داشته باشد، خطر ابتال به ویروس ایدز افزایش می

پیامدهای سوء آن که در نظ  اجتمواعی اخوتالل و    فردی است اما با توجوه بوهای هنگاه اول پدید
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اجتماعی و انحرافی مانند خودفروشی،  -رفتارهای ضد کنود، منوشأ بوسیاری از آشفتگی ایجاد می

الکلی، توزیع مواد مخدر، توشکیل بانودهای فوساد و فریوب  اعتیاد بوه موواد مخودر و موشروبات

ابق مطو . اسوت ...  و های مقواربتی روسپیگری و شیوع انواع بیماری سوایر زنوان و دختوران، رواج

سال رسیده و سن فرار از منزل دختران به  06فروش به  بهزیستی، سن دختران تن سازمان گزارش

فروشوی   توانود از عوامول تون    سال کاهش پیدا کرده است و باید در نظر داشت که فرار نیز موی  2

 .محسوب شود

دختران بوین   درصد از 03الی  01ل افزایش است و ساالنه امتأسفانه این پدیده روز به روز در ح

های تجواوز تشوکیل    بسیاری از دختران فراری را قربانی .کنند سال از منازلشان فرار می 08تا  04

، انوی وشت  و تنبیه بدنی مداوم، مورد تحقیر قرار گرفتن، شوکنجه رو  عالوه بر آن ضرب. دهند می

جمله مواردی است  شدن، همه از گرفته مهری و نادیده فروشی، مورد بی اجبار به فروش مواد و تن

که خیلی از دختران فراری، نه در بستر خیابان، بلکه پویش از آن در خوود خانوه و توسوط افوراد      

سازمان بهزیستی کشور در خصوص نبود آمار دقیق از تعداد، طبقه  .اند نزدیک به خود تجربه کرده

ان فراری به دلیل قبح بودن آمار دختر طورکلی مبه  به: گوید های دختران فراری می و سایر ویژگی

ویژه در شهرهای کوچک، اصال فورار دختوران خوود را     ها به آن است؛ چراکه ممکن است خانواده

آوری و شناسوایی ایون    از طرفی به دلیل جموع  .جو کنند و اعالم نکرده و خودشان اقدام به جست

ش ران تحت پوشو های سالمت و دخت تنها آمارهای مربوط به خانه ،دختران توسط نیروی انتظامی

دختر فراری در مراکز بهزیسوتی بوه    311رسد حدود و به نظر می. سازمان بهزیستی موجود است

این دختوران  . گردندبرند که بعضی از آنها با تالش مددکاران و مشاوران به خانواده باز میسر می

تور   د سوریع کوه در شوهرهای خوو    کنند، به دلیل آن در شهرهای کوچک زندگی میقبال که معموال 

کنند و تعوداد بواالی دختوران     شوند، به شهرهای بزرگ کشور و مذهبی مهاجرت می شناسایی می

 .فراری در شهرهایی مانند تهران، مشهد و ق  به همین دلیل است
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 جوانان دختران میان اعتیاد افزایش 

 

 به قلم دکتر مجتبی دلیر
 شناسی اجتماعی ایرانروانشناسی و عضو هیأت مدیره انجمن دکتری تخصصی روان

کورده نشوانه ایون اسوت کوه      افزایش آمار استفاده از مواد محرک در میان دختران جوان و تحصیل

الگوی مصرف همواره تفاوتی میان زنان  .ا برای نسل جوان با مشکالتی مواجه بوده استهبرنامه

 .کننود  تری استفاده می د سبکو مردان را نشان داده است، به طوری که زنان نسبت به مردان از موا

گرایی است و اگر امکان تجارب سال  ک  باشد، جوان منتظر نخواهد بود تا  اقتضای جوانی تجربه

های مشوروع و طبیعوی خوود     وقتی جوان در راه رسیدن به خواسته .این امکان برایش ایجاد شود

کننوده موواد    ان مصورف دختور جوو   .تتر خواهد رفو  های در دسترسناکام شود، به دنبال خواسته

محرک؛ فردی غمگین، افسرده، ناراضی و ناشاد بوده و در نتیجه در پی فرار از این واقعیوت تلوخ   

آوریو  و زمینوه    کنی ، آنها را ک  صبر بوار موی  وقتی همه چیز را برای کودکانمان فراه  می. است

خیل در استفاده از مواد محرک، های د همچنین از دیگر مولفه. نمایی میاعتیاد آینده ایشان را مهیا 

که این سخن یک فریب بزرگ  ،القای این تفکر به جوانان است که این نوع مواد، اعتیادآور نیست

است، زیرا موادی تحت عنوان مصرف تفریحی وجود ندارد اموا متاسوفانه برخوی بوا حضوور در      
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کنند و ناخواسته  مصرف می ای را ها و تحت فشار دوستان و همساالن برای اولین بار ماده مهمانی

از آنجایی که مواد محرک منجر به افوزایش برانگیختگوی جسومی و روانوی، و در      .شوند مبتال می

هوا   یوا در دانشوگاه   های زنانوه و  شود، آگاهانه و ناآگاهانه از طریق آرایشگاه نتیجه کاهش وزن می

متی شان مضر است اما وقتی دانند که مصرف مواد برای سال دختران دانشجو می .است رواج یافته

 .مصرف مواد، نیاز دیگری از ایشان را برآورده کند، حاضرند خطرات استفاده را بوه جوان بخرنود   

های طبقواتی،   قبیل احساس نابرابری اجتماعی، نابرابری عواملی از ؛اعتیاد معلول یک علت نیست

گیرنود کوه    اجتماعی قرار میگروه همساالن در حیطه آن دسته از عوامل  ، ودردسترس بودن مواد

استفاده از مواد جنبه اقتصادی نیز . ندنبه مصرف مواد مهیا ک جوانانتوانند زمینه را برای گرایش  می

اما در عوض  !توان به مواد دسترسی پیدا کرد ای ناچیز و به راحتی می دارد، بدین معنا که با هزینه

به رغ  افزایش چشومگیر حضوور   از طرفی، . دبه نسبت هزینه زیادتری در بردارنتفریحات سال  

های مختلف اجتماعی نسبت به گذشته اما گاهی به دلیول تفواوت    زنان و دختران جوان در عرصه

ذاتی دو جنس امکان رقابت سال  وجود ندارد و به همین علت گرایش به خوودابرازی منفوی بوه    

ی زورآزموایی و لجبوازی بوا    برای برخی نیز مصرف مواد نوع .یابد صورت مصرف مواد تجلی می

این دسته از افراد مصورف  . مراجع قدرت مثل پدر خانواده، مسئولین دانشگاه، پلیس و غیره است

گیوری   مواد را نشانه بزرگسالی، پذیرش توسط گروه همساالن، ورود به جامعه، و توانایی تصومی  

هوا را پور   دارند، این خالءرسد با مصرف مواد قصد  دانند و به نظر میبرای خود و زندگیشان می

 .کنند
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 د آندلبستگی مکان و ابعا 
 

 

 شیلر کیخاونی

 شناسی اجتماعی ایرانشناسی و عضو هیأت مدیره انجمن رواندانشجوی دکتری روان

شناختی و فرآیندهای روانست و طی دلبستگی مکان یکی از مهمترین ابعاد رابطه انسان و مکان ا

هوای  دلبستگی مکانی پیوندهای محکو  بوا مجموعوه   . گیردتأثیر عوامل فردی و محیطی شکل می

منظور از دلبستگی مکان رابطه عاطفی فورد  . کندکه هویت را تقویت می استفیزیکی و اجتماعی 

تحوت تواثیر تجوارب     با محیطی است که برای شخص معنا و اهمیت دارد، این مفهوم به شودت 

ها از مفهوم دلبستگی مکان در چند دهه گذشته به دلیل افزایش مهاجرت انسان. شخصی فرد است

 .محیط اصلی خود و اثرات روانی ناشی از این رویداد مورد توجه قرار گرفته است

 گیری روابط اجتماعی است که توسط افراد جامعهبخشی از فضای جغرافیایی و بستر شکل، مکان

ای از خاطرات و احساسات بوه تجربوه   و دربرگیرنده مجموعه شودشناخته، تفسیر و مدیریت می

کند کند و تعلق به مکانی پیدا میای جستجو میانسان، ریشه خود را در مکان ویژه. استدرآمده 
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ه مکان تنها چیزی در جهان نیست، بلکو . نیازهای اساسی و امنیت او تأمین گردد ،که در آن آزادی

     هوا وقتی ما به جهوان بوه عنووان جهوان مکوان     . راهی برای دیدن، فهمیدن و شناخت جهان است

از این . ینی بها و ارتباطات بین مردم و مکان را میپیوستگی. بینی نگری ، چیزهای متفاوتی میمی

ن در تعامل ای است که انساپدیده  های انسان نیست، بلکهرو، مکان تنها یک سرپناه برای فعالیت

    شود تا آنجا کوه گواه حتوی خوود را بوا آن بواز       معنا بخشیده و به آن دلبسته میه آن خود با آن، ب

هوای  در تجربوه . دلبستگی به مکان، از جمله مهمترین ابعاد رابطه انسان و مکان اسوت . شناسدمی

بخشی از شناختن  ها، غالبا یک تعلق نزدیک و آشنایی وجود دارد کهشخصی و جمعی ما از مکان

این موضوع همان تعلوق و دلبسوتگی عمیوق بوه مکوان      . و شناخته شدن در آن مکان خاص است

لیوینگتون و همکاران دلبستگی مکانی را به معنی . دهدهای ما در مکان را شکل میاست، که ریشه

گذشوته   دانند که غالبا در محل سکونت حوال یوا  هایی میوجود پیوندهای قوی بین مردم و مکان

 .خود، یا به سبب الگوهای رفتاری دیگر با آنها رابطه متقابل دارند

مکان وجود دارد، که تموایز دقیوق    دلبستگیعالوه بر گستردگی تعاریف، مفاهی  زیادی در مورد 

یکی از مفاهیمی که باید از دلبسوتگی مکوان تمیوز داده شوود     . آنها از دلبستگی مکان دشوار است

دانان انسانی ارائه شده است، تشوابه زیوادی بوا    وسیله جغرافیکان که بهحس م. حس مکان است

 شناسوی محویط  از دیدگاه روان. شناسی محیط توسعه یافته استدلبستگی مکانی دارد که در روان

این نیازها از . ها به تجربه حسی، عاطفی و معنوی خاص نسبت به محیط زندگی نیاز دارندانسان

. پنداری با مکانی که در آن سکونت دارد قابل تحقوق اسوت  وعی همذاتطریق تعامل صمیمی و ن

در واقوع احسواس تعلوق و    . شوود پنداری، حس مکوان نامیوده موی   این تعامل صمیمی و همذات

مندی دلبستگی به مکان سطح باالتری از حس مکان است که در هر موقعیت و فضا به منظور بهره

دلبستگی مکان مفهومی چنود بعودی    .یابدای میکنندهنو تداوم حضور انسان در مکان نقش تعیی

توان آن را در قالب روابط علت و معلولی توضیح داد، در رابطه با چند بعودی بوودن   است و نمی

که در این بین معتبرترین مدل، مدل اسکنل و گیفورد  ،دلبستگی مکان چندین مدل ارائه شده است
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: این سه بعد عبارتند از .هفت سطح طراحی شده استمدل اسکنل و گیفورد در سه بعد و  .است

 .شخص، مکان و فرایند

. توانند بر هو  تواثیر بگذارنود   این بعد در دو سطح فردی و گروهی است که می: بعد شخصی -0

تواند ناشی از اهمیت آن مکان برای شخص باشد که با توجه بوه  دلبستگی فرد به مکان خاص می

دلبستگی در بعد گروهی به . کندربه کرده، شدت دلبستگی تغییر میاهمیت رویدادهای که فرد تج

: گونوه تعریوف کورد   تووان آن را ایون  عواملی مانند فرهنگ، تاریخ و مذهب وابسته است کوه موی  

تواند طوی  های مذهبی و تاریخی دارند و میدلبستگی که افراد متعلق به یک گروه نسبت به مکان

 .های مختلف به ارث برسدنسل

 

این بعد به بررسی عوامل روانی و درونی ایجادکننده دلبستگی مکان : شناختیفرایندهای روان -6

در سطح خلقی به  .عامل خلقی، عامل شناختی و عامل رفتاری: این سه سطح عبارتند از. پردازدمی

 گیوری عشوق بوه مکوان    های مثبتی مانند عشق، غرور و شادی اشاره دارد که باعو  شوکل  هیجان

(topophilia) البتوه ایون سوطح    . گیری دلبستگی مکان اسوت شود و مهمترین عامل در شکلمی

های منفی مانند غو ، تنهوایی و نوا امیودی اشواره دارد کوه در       وجه دیگری ه  دارد که به هیجان

در سطح شناختی، افراد خاطرات و باورهایی  .شودصورت دوری از محیط مورد عالقه تجربه می

هوایی بورای تسوریع    رد عالقه خود دارند که این خاطرات به صوورت طرحوواره  درباره محیط مو
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به این معنی که اگر فرد در محیطی شبیه به مکان مورد عالقه خود قرار . شودبازیابی اطالعات می

ها و خاطرات آن بازیابی و پوردازش  گیرد طرحواره دلبستگی مکان فعال شده و به سرعت هیجان

شود، بوه  گیری رفتارها به عنوان سطح سوم میباورهای افراد منجر به شکلها و احساس. شودمی

های مثبت و خاطرات خوبی دارند، هویت مکانی عبارتی افرادی که نسبت به محیط خاصی هیجان

گیرد و رفتارهای محافظتی نسبت به محیط دارنود و یوا در صوورت دوری از آن    در آنها شکل می

 .د را به شکل محیط اولیه در بیاورندمحیط سعی دارند که محیط خو

( از یک اتوات توا شوهر محول سوکونت و کول جهوان       )تواند در ابعاد مختلف مکان می: مکان -1

تواند به صورت دلبستگی اجتماعی و فیزیکوی  این بعد از دلبستگی مکان می. دلبستگی ایجاد کند

خانه و شهر  .قابل بررسی استدر نظر گرفته شود، که هر کدام در سه سطح خانه، همسایه و شهر 

تر از دلبستگی فیزیکی به هور  کنند و دلبستگی اجتماعی قویبیشترین دلبستگی مکان را ایجاد می

توانود  مکان اجتماعی به گستره اجتماع و نمادهای اجتمواعی کوه موی   . ها استکدام از این محیط

. شوود ماعی فرد را شوامل موی  های اجتروابط اجتماعی و تعلقات اجتماعی باشد و در واقع ریشه

     انود بهتور شوکل   هایی که افراد روابط اجتماعی بهتوری تجربوه کورده   دلبستگی اجتماعی در محیط

 .گیردمی
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 دلبستگی مکان

 مکان شخص شناختیفرایندهای روان

 اجتماعی فیزیکی فردی جمعی رفتار شناخت هیجان

 شادی

 غرور

 عشق

 خاطرات

 اطالعات

 طرحواره

از حفاظت 

 محیط

بازسازی 

 مکان

 مذهبی

 تاریخی

 تجربه

رویدادهای 

 مه 

 طبیعی

مصنوع 

 دست بشر

دلبستگی 

 اجتماعی

 مدل دلبستگی مکان اسکنل و گیفورد 

 :دلبستگی مکان کارکردهای

ی که برای فرد حک  سورپناه را دارد، بوا   یهادلبستگی مکان در مکان: احساس امنیت و بقا  -0

        اسوت، ایون عملکورد بور بعود محیطوی و رویودادهای        احساس امنیوت و بقوا در ارتبواط   

     هوایی ر  این دیودگاه کوه دلبسوتگی مکوان در محویط     . شناختی و رفتاری تاکید داردروان

شود و فرد از این ارضواء احسواس   دهد که نیازهای فیزیولوژیکی فرد در آن ارضاء میمی

   گویود دلبسوتگی  تگی اسوت کوه موی   کند قابل مقایسه با ادعای فروید درباره دلبسلذت می

دهد که مادر بتواند تمام نیازهای فیزیولوژیکی نووزاد را برطورف   فردی زمانی ر  میمیان

 .کند

هرگواه فورد احسواس کنود در     : کنترلوی  -ای برای حمایت و خوود دلبستگی مکان وسیله  -6

را تجربه  های مثبتیگیرد هیجانمحیطی مورد تایید است و اهدافش مورد حمایت قرار می
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های دلبستگی مکان با تسهیل فعالیت. گیردکند و در آن محیط دلبستگی مکان شکل میمی

 .دهی و کنترل خود استنظ  -فرد باع  ایجاد خود

 دلبستگی مکان از طریق ایجاد ارتبواط بوین گذشوته و   : احساس تداوم و یکپارچگی خود  -1

شود و می د آرامش و تمرکز درونیکند که باع  ایجاآینده در فرد احساس یکپارچگی می

 .تواند به بازنمایی خود بپردازدفرد می

 دار بودناحساس تعلق و ریشه  -4

 نفسافزایش عزت  -3

 

 

 

  

    شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان  
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 : شناسی بالینی اجتماعیشناسی اجتماعی بالینی و روانروان

  آمیزپیشنهادی برای همزیستی مسالمت
 

 

 ستاره جعفری
 شناسی اجتماعی ایرانعضو انجمن روانشناسی و دانشجوی کارشناسی روان

شناسان اجتمواعی حوق آمووزش و    روان» :گویدکه میاست  پیشنهادیواکنش به  در این مقاله -0

اینکه تایید شده  با «.دارندرا  های بالینیدرمانی و دیگر فعالیتحق طبیعی برای مشارکت در روان

آموزش دیوده و واجود    در آن که را یایهر فعالیت حرفه در شرکتشناس حق که هر رواناست 

بورای مشوارکت در    "حق طبیعی"دارای  شناسان اجتماعیاین نظر که روان دارد،است شرایط آن 

    شناسوان اجتمواعی بوه منظوور    آمووزش روان و به چالش کشویده شوده    هستندهای بالینی فعالیت

کوه یکپوارچگی    رسدمی نظره ب .تگرفته اس قرار تردیدبرای کار بالینی نیز مورد  آنها سازیآماده

ای ممکن اسوت بوه حول    های بالینی و مشاورهطریق ارائه آموزش شناسی اجتماعی ازبیشتر روان

شناسی روانکه پیشنهاد شده است  همچنین .ها کمک کندحوزهاین  برخی از مشکالت موجود در

 .کندبر روی تحقیقات بالینی تمرکز  ،بالینی کاراجتماعی بالینی به جای 
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فردی و اصل مشکالت بین شناسان معتقدند که بیشتر مشکالت رفتاری و عاطفی دراکثر روان -6

که در روابط شخصوی نیوز   بلفردی شناختی نه تنها در روابط بینمشکالت روان .اجتماعی هستند

  "عوادی "رفتواری ریشوه در فرآینودهای     بسیاری از مشکالت عاطفی و .سازندخود را آشکار می

 رتباطا .گیردمی شناسی اجتماعی مورد بررسی قراریعنی دقیقا مسائلی که در روان فردی دارند،بین

شناسی اجتماعی و بوالینی در نظریوه و   شناسی اجتماعی و بالینی نشانگر اثر متقابل غنی روانروان

 شناسوی اجتمواعی و  های روانهای بزرگی در جهت ترکیب جنبهگام 0281از سال  .تحقیق است

ه تنهوا  نو  "شناسی اجتمواعی مشوکالت عواطفی و رفتواری    روان"کتاب  .بالینی برداشته شده است

را  آنهوا  آمیوز دوجانبوه  ه همزیسوتی مسوالمت  کو بلدهود  را توضویح موی   هاحوزهجزئیات بین این 

 .کندمی تر ه مستحک 
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 استاد شناخت اجتماعی دستان در اقتصاد نوبل
 

 
 حاصولخیز  خواک  ایون  از یوک  هور  کوه  اسوت  بزرگوانی  وجوود  از ماالموال  شناختی علوم عرصه

 یکدیگر کنار در که است کوچکی آجرهای سان به یک هر عملی و علمی کوشش .اندسربرآورده

 بسویار  خوود  ایرشتهبین ماهیت با دانش شاخه این که اندساخته علوم این از کاخی چنان امروزه

 .کنود  جلوب  خوود  به را بلندتر هایهمت و بزرگتر هایعقل روز به روز و باشد جذاب و پیشتاز

 به کانمن دنیل از نامی و بزند غوطه شناختی علوم عرصه در کاوشگری ذهن که است بعید بسیار

   فوراز  بور  اموروزه  نشویب،  و پرفراز زندگی سال 83 از گذار در که شناسین روا. نخورد او گوش

 کوه  6101 سال در پالیسی فارین مجله تحلیل. درخشدمی اقتصاد و شناسیروان در مطرح هاینام

     .مدعاسووت ایوون بوور شوواهدی خووود بووود کوورده معرفووی دنیووا زنووده شووناسروان موورثرترین را او

    در علموی  اتافتخوار  و جووایز  تورین ارزنوده  نویودبخش  میالدی بیست  قرن در او هایمجاهدت

 6116 سال در اقتصاد نوبل گفت بتوان شاید که جوایزی. شد برایش سوم هزاره آغازین هایسال

 توألیف  تورین ارزنوده  و ترینپرفروش کانمن .درخشدمی آنها تارک بر دورنما نظریه ارائه پاس به
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 سوعی  نوشوتار  ایون  در. داشوت  ارزانی جهانیان به 6100 سال در را سریع و کند تفکر یعنی خود

 و کنند آویزان کانمن سینه به را اقتصاد نوبل تا کرد قانع را دانشمندان اینکته چه که بفهمی  داری 

 .بکشی  سرک وی زندگی از تاریکی هایگوشه به ضمن در

 بوه  کوه  اسوت  6116 سوال  اقتصاد نوبل جایزه برنده شناسروان ،0214 مارس 3 زاده کانمن دنیل

 ارائوه  هوا پوژوهش  این وردآره. شد اعطا وی به اقتضاد عل  در او شناسانهروان هایپژوهش سبب

 را هاییپژوهش وی. زدمی گره همدیگر به را اقتصاد و شناسیروان که بود دورنما نام به اینظریه

 آغواز  تورسکی آموس همکاری با 0621 دهه هایسال واپسین در شد نظریه این ارائه به منجر که

 بورای  نوبول  جوایزه  دریافوت  حین را کانمن و رفت دنیا زا 0226 سال در تورسکی متأسفانه. کرد

 علو   در شوناس روان یوک  ظهوور  سبب که بستری به بخش این در! گذاشت تنها هایشانپژوهش

 اجتمواعی،  علوم و اقتصاد چون مباحثی و شناختی علوم میان رابطه: اندازی می نگاهی شد اقتصاد

 اسوامی  بنگوری ،  دیمویال  08 قورن  به اگر. است بوده ه  به نزدیک ربسیا کالسیک دوره طول در

 تأثیرآن و فردی رفتار پیرامون زیادی هاینوشته که بنتام وجرمی اسمیت آدام همچون اقتصاددانانی

 و رفوت  بین از نئوکالسیک دوره به ورود با رابطه این اما. خوردمی چش  به اندنگاشته اقتصاد بر

 مویالدی،  شصوت  دهوه  اوایول  در وجود این با. گرفتند فاصله شناختی شناسیانرو از اقتصاددانان

 مهمتورین  عنووان  بوه  مغز روی بر هایشپژوهش کردن معطوف و مطالعه به شناختی شناسیروان

 اقتصاددانان از بسیاری نظر توانست آن دنبال به و پرداخت بدن ورودی اطالعات پردازش دستگاه

 شناختی هایمکانیس  از سری یک کشف به سرانجام هاهمکاری این. کند جلب نیز را خود زمان

 اندیشومندان  بورای  را جدیودی  مسویر  که شد منتهی مغز به شده وارد اطالعات تفسیر و درک در

 خطاهوای  و شوناختی  علووم  توأثیر  شواخه،  این هاینتیجه ازمهمترین یکی. آورد وجود به معاصر

      و رفتواری  علووم  کوه  آنجوا  از. بوود  اقتصواد  یعنوی  زموان  آن مسوائل  رینتمهم از یکی بر شناختی
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 عل  این مستقی  غیر تأثیر از تواننمی پس گذارند، تأثیر فرد رفتار بر مستقیماً شناختی شناسیروان

 انسوان  شوناختی  رفتوار  و مغوز  از بیشتری معماهای هرچه. شد غافل امروز جهان مه  مباح  بر

 اجتمواعی،  علووم  اقتصواد،  همچون مباحثی بر رفتارها این ترنگر پر و بیشتر تأثیر شد،می کشف

 اسامی جمله از کانمن دنیل و تورسکی آموس. شدمی احساس فردی شناسیروان و شناسیجامعه

 دورنموا  نظریه عنوان تحت ایمقاله ارائه با 0222 سال در که آیندمی حساب به دوره ینا پرآوازه

Prospect Theory زیان و سود و ریسک شرایط در را افراد رفتار که کنند ارائه مدلی توانستند 

 برنودگان  میوان  تناسوب  نوعی بیان با تیلر ریچارد ،0283 سال در یعنی بعد سال شش. کند تفسیر

 از یکوی  میوان  در را خود نام توانست آتی، هایسال در آنها رفتار و بورس بازار گذشته هایسال

 در تغییراتوی  ایجواد  بوا  تورسوکی  و کانمن بعد هاسال. کند ثبت اداقتص دنیای هایتأثیرگذارترین

 نظریوه  0226 سوال  در توانستند خود پیشینیان تحقیقات از بسیاری کردن منسج  با و قبلی نظریه

. رودمی شمار به امروزی اقتصاددانان رفتارهای از بسیاری منبع که کنند ارائه را تجمعی دورنمای

 سوال  در را رفتواری  اقتصواد  نوبول  جایزه رفتاری، اقتصاد عل  در تیمی تتحقیقا و هافعالیت این

 تحوولی  توا  شود  موجوب  تورسوکی  آمووس  و کانمن تحقیقات. آورد همراه به کانمن برای 6116

 عامالن رفتار شودمی دیده عمل در همواره که چرا شود ایجاد تجارت و اقتصاد حوزه در اساسی

 هایآزمایش طریق از آنها. نیست منطبق کردمی بینیپیش عقالنی رفتار تئوری که آنچه با اقتصادی

 هوای گیوری تصومی   در هموواره  هاییگیریجهت و هاتناقض ها،اشتباه چه که دادند نشان تجربی

 معورض  در هوا انسوان  گیریتصمی  وی، توسط آمده عمل به تحقیقات پایه بر. دارد وجود انسانی

 شگرف تحولی کانمن تحقیقات کاربرد امروزه. بود هاگیریجهت مراقب باید چقدر و است خطا

 اقتصادی عامالن چگونه که است کرده موضوع این فه  به کمک و شده موجب تجارت حوزه در

 .کنندمی گیریتصمی  خود منابع و پول زمان، مورد در
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 خوش نندهخوا برای زیر نکات ذکر اما نیست، نوشتار این هدف کانمن زندگانی تمام شرح اگرچه

 او خوانواده . بود خورده گره جهانی هایجنگ با کانمن کودکی دوران. نیست لطف از خالی ذوت

 بودنود  آواره اروپا سراسر در 41و  11 دهه هایسال در بودند تبارلیتوانی هاییهودی از اصالتاٌ که

 در نوازی  آلمان لاشغا به فرانسه که ایدوره در یعنی گذشت پاریس در او کودکی دوره بیشتر اما

 عالقمندان برای کندمی نقل نوبل سخنرانی در خود کودکی دوران از کانمن که خاطراتی. بود آمده

     سومت  بوه  مون  گورایش  دانو  نموی ». اسوت  خوانودنی  بسیار جهانی هایجنگ حاشیه حوادث به

 بوه  مون  عالقوه  یوا  بوود  هوا حرف و شایعات با امکودکی دوران برخوردهای علت به شناسیروان

 دنیوایی  در موا  گفوت می همیشه مادرم. شد من در شناسیروان خوی شدن شکوفا باع  شایعات

 کوه  هوایی حرف در که است سخت بسیار. کنی می زندگی کلمات و هاحرف از و مردم از انباشته

 سوال  اواخر است، چشمان  جلوی روشن روز مثل. داد تشخیص دروغ از را راست زنندمی مردم

 هموراه  بوا  بوودی   مجبوور  هایهودی ما و بود نازی سربازان از مملو پاریس هایخیابان د،بو 0240

 کوه  شب یک. بود برقرار نظامی حکومت 6 ساعت از و بزنی  قدم خیابان در خاصی نشان داشتن

 خیابوانی  در. بود گذشته 6 از ساعت و شد دیروقت بودم رفته بیرون خانه از دوست  با بازی برای

 در نفسو  . دیود  مورا  نازی سرباز یک که بودم رویپیاده حال در بود مشرف مانخانه تسم به که

   .بوودم  شونیده  زیوادی  هوای داسوتان  آنها بودن خوفناک از. ترسیدممی بسیار بود، شده حبس سینه

 از مرا نشان نکند که ترسیدممی. کرد بغل مرا و آمد من سمت به ناگاه. بودم کرده تند را های قدم

 از. کورد  صحبت خندان و گرم بسیار من با او اما. شوم واقع وی غضب مورد و ببیند کاپشن  رزی

 متوجه که گفت آلمانی به را جمالتی و داد نشان من به و آورد بیرون را پسری عکس پولش کیف

 ترپیچیده بسیار مردم بود؛ مادرم با حق. کرد خداحافظی من از و داد شکالت من به سپس. نشدم

 را شناسوی روان تحصویل  کوانمن  «.شووند موی  بیوان  دیگران سخن در که هستند آن از ترذابج و
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 را ریاضی اما گرفت ؛ شناسیروان و ریاضی مدرک دانشگاه این از». کرد آغاز Hebrut دردانشگاه

 از یکوی . شودند  بزرگوی  ریاضویدانان  مون  دوسوتان  بعداً. گرفت  را شناسیروان دنبال و کردم رها

 40 توب  بوا  بار یک. بود نوروسایکولوژی با مواجهه شناسی،روان تحصیل هایصحنه نتریجذاب

 آسانی به را آن بتوان که نبود کالسی که چرا شدم؛ حاضر نوروسایکولوژی درس کالس در درجه

 و گرفوت  برکلوی  کالیفرنیوای  دانشوگاه  از را شناسیروان تخصصی دکترای نهایتاً و« !داد دست از

 استاد 0286تا  0228 هایسال مابین و بود Hebrut دانشگاه استاد 0221تا  0260 هایسال مابین

 دراواخر و شد باز کالیفرنیا دانشگاه به دوباره او پای که نپایید دیری. بود ونکوور کلمبیای دانشگاه

 شناسوی روان تموام  اسوتاد  0221 سوال  در وی نهایتواً . بود دانشگاه این علمی هیئت عضو 81 دهه

 ایون  در حضوور  هایسال از او که تجاربی. شد بازنشسته 6112 سال در و شد پرینستون اهدانشگ

 آمووزش  مسئول ابتدا در او. است شناسیروان در او پلکانی پیشرفت مرید کندمی بیان هادانشگاه

 مدرس و سخنران یک راز و رمز. بردمی لذت کار این از و بود شناسیروان کارشناسی دانشجویان

 ناپخته بسیار منسج  هایپژوهش انجام برای را خود هنوز اما. فراگرفت خوبی به را بودن خوب

 علووم  آمووختن  جهوت  آزمایشوگاهی  و عملوی  کوار  چند به استادی اولیه هایسال در. دانستمی

 سوال  در سرانجام. داد انجام 0263 سال در را خود موفق پژوهش اولین نهایتاً و زد دست اعصاب

 بوا  آشونایی  جوز  نبوود  چیوزی  آن و داد تغییر را اشزندگی مسیر او زع  به که افتاد اتفاقی 0268

 اموا  بودم برده لذت افرادی با همکاری از نیز ترقبلمن. بود آساییمعجزه تجربه». تورسکی آموس

 در کوه  فردی ترینباهوش عنوان به آموس از اطرافیان  اغلب. بود دیگری چیز آموس با همکاری

 از الیزالوی  منبوع  داشوتن  بوا  بوود  طبوع  شو  بسیار همچنین او. کردندمی یاد بودند یدهد عمرشان

تا  0268 هایسال بین در «.کردمی بیان را آنها هنرمندانه بسیار مناسب هایموقعیت در که هاجوک

 پیدا دست مختلف هایشاخه در شناسیروان رفیع هایهقل به باهمدیگر تورسکی و کانمن 0226
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 از سرشوار  آنهوا  بورای  هوا سوال  ایون . بوود  رفتواری  اقتصاد به معطوف بیشتر آنها مطالعات. کردند

 خوود،  بیوت  شواه  از آنها نهایتاً. بود زمانه آن آورنام محققین با شماربی هایهمکاری و هاپژوهش

 و کردنود  منتشور  اکونومتریکا نشریه در را آن و کردند رونمایی 0222 سال در دورنما نظریه یعنی

 دنیوا  در کوه  کسوانی ». درگذشوت  0226 سوال  در تورسکی. کردند بازبینی را آن بعد هایسال در

 آنهوا  از که افرادی تمام درون چیزی آنها با همراه بلکه میرند،نمی تنهایی به کنندمی ایجاد تغییری

 رگذشوت، د کوه  هنگوامی  و بوود  آورده پدید دنیا در بزرگی تغییر آموس. میردمی اندپذیرفته تأثیر

 مانود،  بواقی  دنیوا  در کمتوری  نبوغ او از بعد. شد ترضعیف و ترخفیف ما از بسیاری برای زندگی

 آن با نیست قرار گاههیچ که ماند باقی بسیاری سراالت. ماند باقی دنیا در کمتری هوش و لطافت

 فردی ترینهآزاد آموس. شد ترضعیف زندگی او از بعد. شود داده پاسخ آنها به شفافیت و لطافت

 « .نبود روزمرگی و تشریفات قید در ما از بسیاری برخالف. دید خواه  عمرم در که است

 متخصوص  غیر خواننده برای تورسکی و کانمن اصلی مقاالت روی از دورنما نظریه درک اگرچه

 کندمی سعی سریع و کند تفکر یعنی خود شاهکار 66و  63 فصل در کانمن اما است سخت بسیار

 اقتصواد  حووزه  هوای نظریه از یکی دورنما نظریه. دهد شرح را نظریه این کاربردی و ساده زبان با

 احتموالی  هوای گزینوه  بوین  چگونوه  موردم  که پردازدمی موضوع این توصیف به که است رفتاری

     اسوت  مشوخص  آمودها پویش  از کودام  هور  احتموال  آنهوا  در و هسوتند  ریسک دارای که مختلف

 آمودهای پویش  پایه بر گیریتصمی  جای به مردم که کندمی بیان نظریه این. ندکنمی گیریتصمی 

 توا  هازیان و سود این تعیین و کنندمی گیریتصمی  هازیان و سود ارزش پتانسیل اساس بر نهایی

 جا این در. دارد قرار آنها ورای در فردی استدالل یا فردی ابتکار نوعی و نیست منطقی زیادی حد

 شورح  را آن مثوالی  ذکر با و شوی نمی دورنما نظریه جزئیات وارد کالم اطناب از وگیریجل برای

 بیان اثر این. است ترتیبی اثر یا framing effect دورنما نظریه در نهفته مفاهی  از یکی. دهی می
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 و ودمتو  و هوا گزینه بیان نوع دهی ؛می گیریتصمی  برای هاییگزینه فردی به هنگامیکه که کندمی

 شده دیده مثال برای. گذاردمی تأثیر مخاطب تصمی  بر گیری می نظر در آنها بیان برای که ترتیبی

 بیان و دهی می درمان برای هاییگزینه سرطان از خاصی نوع به مبتالیان برای که هنگامی که است

 درصد 11 گمر شانس با درمانی شیمی و درصد 21 بهبودی شانس با جراحی بین از که کنی می

 دو هور  در بهبودی شانس اینکه با .کنندمی انتخاب را جراحی گزینه مردم اغلب برگزینند را یکی

 را است رفته کار به ومیرمرگ واژه آن در که ایگزینه ندارند دوست مردم است درصد 21 روش

 نوبل از پس. ودشمی استفاده المللبین روابط خصوصاً سیاسی علوم در دورنما نظریه از. برگزینند

 در هوایش مجاهدت پاس به آمریکا عل  و هنر اکادمی از را Talcott جایزه کانمن 6100 سال در

 عصواره  کوه  کورد  منتشور  را سوریع  و کند تفکر کتاب سال همان در. کرد دریافت اجتماعی علوم

 گیریتصمی  بر آن تأثیر نحوه و شناختی خطاهای راز از آن در و بود او هاییافته از ایهنرمندانه

 وی همینوک . آمود  نائل آمریکا آزادی افتخار مدال کسب به 6101 سال در او. کرد برداریپرده ما

 نشوریه  و رفتاری گیریتصمی  نشریه مثل شناسیروان معروف نشریه چند سردبیری هیئت عضو

 دنیل،»: گویدمی او توصیف در بریتانیایی اقتصاددان لیارد ریچارد پروفسور. است تردید و ریسک

 «!ساخت جامعه برای احترام قابل هدف یک را شادی

 

    فصولنامه مغوز و شوناخت؛ خبرناموه سوتاد توسوعه علووم و       . سوعید آبوادی  روستایی حسین :منبع

 .11-68 ،2های شناختی، فناوری
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 شناسی اجتماعینشست تخصصی بررسی ابعاد روان

 سواد عاطفی

 
 دکتر آزاده عسگری

 ناریا یعامتجا یسانشناور نمجنا هریدم تأیه وضع و یسانشناور یصصخت یرتکد

 و با همکاری باشگاه دانشجویی شناسی اجتماعی سواد عاطفیعاد رواننشست تخصصی بررسی اب

با حضور سرکار خان  دکتر فاطمه باقریان، سرکار خان  دکتر آزاده عسگری و سرکار خان  شویلر  

شناسی دانشگاه شهید بهشوتی برگوزار   در دانشکده روان( شناسیدانشجوی دکتری روان)کیخاونی 

 .شد
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 شناسی اجتماعیپنجمین کنگره ملی روان

 ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدیدفرصت

 برگزار شد

 
 دکتر منصوره نیکوگفتار

 شناسی اجتماعی ایران و دبیر کنگره پنج عضو هیأت مدیره انجمن روان

 هوشومند،  هوای تلفون  اینترنوت،  شوامل  ارتباطی و اطالعاتی نوین هایسیست  گسترش و پیدایش

 اجتمواعی  ساختارهای در چشمگیر و مه  تحولی اخیر، هایسال در ماهواره و ایرایانه هایبازی

 را موا  اجتمواعی  و فردی حیات آورده، ارمغان به که بسیاری هایفرصت کنار در و است زده رق 

     نیوز  و هوا رصوت ف و هوا ظرفیوت  تقویوت  و شناسوایی . اسوت  ساخته جدی تهدیدهای دستخوش

 آثوار  دهیسامان و مدیریت جهت در مه  گامی رو،پیش تهدیدهای و هاآفت به نسبت آگهیپیش

 ایفای راستای در ایران اجتماعی شناسیروان انجمن .است ارتباطی نوین هایآوریفن پیامدهای و

ن ماه سال در اولین روز آخری را اجتماعی شناسیروان کنگره پنجمین خود علمی مرجعیت نقش

 موضوع بهکه  کرد برگزار ییابطابط همالع هاگشناد یتیبرت مولع و یسانشناور هدکشناد رد 0122

  .داشت اختصاص «نوپدید اجتماعی تهدیدهای و هافرصت»
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 تبریک
 

 
 

شناسوی و  شناسی اجتماعی ایران تنفیذ حک  ریاسوت سوازمان نظوام روان   انجمن روان

را به جناب آقوای   سازمان مشاوره کشور توسط ریاست جمهوری و آغاز دورۀ ریاست

 ،ایشان امید است که در سایه تالش و تدبیر. نمایددکتر محمد حاتمی تبریک عرض می

یابی بوه اهوداف عوالی    شناسان و مشاوران شاهد دستتمامی روان راهیهمدلی و هم و

 .اشی ب و برآورده شدن مطالبات اعضاء سازمان
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 کتاب معرفی
 

 
 

 های شخصیتنظریه :عنوان

 نیاصفاری مجید دکتر :هنویسند

 نوردانشگاه پیام :انتشارات

  1397 :نشر سال
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 کنید معرفی را خود اثر
 

 و رسومی  ۀخبرنام در شما کتاب هستید مایل که صورتی در فرهیخته همکاران

 نسوخه  یک لطفاً شود یمعرف ایران اجتماعی شناسیروان انجمن اینترنتی پایگاه

 ،یشومال  آبوان  نوبش  زنود،  خوان  یکور  ابوان یخ تهوران،  آدرس به را خود اثر از

 انجمون  دفتور  612 اتوات  دوم، هطبقو  ،(ره) ییطباطبوا  عالموه  دانشگاه ساختمان

 . نمایید ارسال ایران اجتماعی شناسیروان

 

 31280018 هماهنگی جهت تماس ۀشمار
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 انجمن هاینشریه جدید ۀشمار

 
 

 

 

 اجتماعی شناسیروان هایپژوهش فصلنامه
 و شوده  منتشور  اجتماعی شناسیروان های پژوهش پژوهشیِ -علمی فصلنامه 11 ۀشمار

 توا  شوود موی  دعووت  گرامی پژوهشگران همۀ از. دش خواهد منتشر زودیهب 10 شمارۀ

 سوایت  هب (اجتماعی شناسیروان با مرتبط های زمینه در فقط) را خود پژوهشی مقاالت

 .نمایند ارسال www.socialpsychology.ir اینترنتی نشانی به مجله این
 

 

www.socialpsychology.ir 
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 :11فهرست مقاالت چاپ شده در شماره 

 مقابول  در سازی ایمن آموزش برنامه و پرخاشگری جایگزین آموزش برنامه اثربخشی مقایسه -0

 نوجوانان تکانشگری بر استرس

 هوای مهوارت  معنووی،  هوش گریمیانجی با تولد یبترت براساس تحصیلی پیشرفت یابیمدل -6

 آموزاندانش در خالقیت و اجتماعی

 هاخانواده خرید گیریتصمی  فرایند در کودکان نقش -1

 قربوانی  و قلودری  رفتارهوای  بور  آن اثربخشی ارزیابی و درمانی اجتماعی عالقه برنامه تدوین -4

 نوجوانان

 جنس نقش: تهران شهر نوجوان آموزان دانش اجتماعی سرمایه میزان مقایسه -3

     در شخصوی  نسوبی  محرومیوت  و شخصوی  قودرت  حوس  نفوس،  عوزت  اطمینان، عدم نقش -6

 دانشجویان گراییمادی

 بودون  و بوا  مسوکونی  هوای  مجتمع ساکنین در اجتماعی تعامل و شناختی روان سرمایه مقایسه -2

  0 کالبدی ویژگی
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 اجتماعی شناخت دوفصلنامه
 بوا  نیوز  (0122 زمسوتان  و پواییز ) اجتمواعی  شوناخت  دوفصولنامۀ  ۀشومار  دهمینچهار

 و رسویده  چواپ  بوه  ایوران  اجتمواعی  شناسوی روان انجمن و نورپیام دانشگاه همکاری

 ایون  اینترنتوی  نشوانی . کنند استفاده آن پژوهشی -علمی مقاالت از توانندمی عالقمندان

 . است http://sc.journals.pnu.ac.ir مقاله ارسال جهت نشریه
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 پذیردشناسی اجتماعی ایران نماینده فعال میانجمن روان

 
 

شناسان دارای عضویت هیأت علموی  شناسی اجتماعی ایران در نظر دارد از میان روانانجمن روان

بدینوسیله از تمامی افراد عالقمند . با حداقل مرتبۀ استادیاری در سراسر کشور نماینده فعال بپذیرد

شود تصویر مدارک زیر را از طریق رایانامه به دفتر دبیرخانۀ انجمن شرایط فوت دعوت میدارای 

 .ارسال بفرمایند

 آخرین مدرک تحصیلی -0

 حک  کارگزینی -6

 درخواست کپی -1

 رزومه فردی -4

 

Info@iranianasp.ir 
  

mailto:Info.iranianasp@gmail.com
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 انجمن در عضویت شرایط

 سوایت وب طریوق  از توا  است الزم ایران اجتماعی شناسیروان انجمن در عضویت به قمندانعال

 برای.  نمایند مراجعه انجمن دفتر به حضوری صورت به یا و نمایند اقدام آنالین بصورت انجمن

 یوا  و نموده پست انجمن دفتر به را بانکی فیش و عضویت کارت لطفا نیز ساالنه عضویت تمدید

 . نمایید مراجعه ضوریح صورت به

 عضویت حق مبلغ
 اردیبهشوت  08 مورخوه  در کوه  ایوران  اجتماعی شناسیروان انجمن عمومی مجمع مصوبه مطابق

 عضویت حق مبلغ ،شد برگزار تهران دانشگاه تربیتی علوم و شناسیروان دانشکده محل در 0120

 :نماییدمی اعالم زیر شرح به را جدید

 پیوسته عضویت

 شناسوی روان رشوته  در ارشود کارشناسوی  درجوه  دارای حوداقل  که افرادی کلیه من،انج موسسان

 عضوویت  حوق ).  درآیند انجمن پیوسته عضویت به توانندمی باشند وابسته هایرشته و اجتماعی

 (ریال هزار پنجاه و یکصد ساالنه

 وابسته عضویت
 وابسوته  هوای رشوته  از یکوی  در سوال  پنج مدت به و هستند کارشناسی درجه دارای که اشخاصی

 (ریال هزار یکصد عضویت حق).  درآیند انجمن وابسته عضویت به توانندمی باشند شاغل

 دانشجویی عضویت
 هایرشته و مدیریت و شناسی،جامعه ،تربیتی علوم شناسی،روان هایرشته در که دانشجویانی کلیه

 حوق ).  درآینود  انجمون  ضوویت ع بوه  تواننود می باشند تحصیل به مشغول معتبر کارت با نزدیک

 (ریال هزار یکصد عضویت
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 خبرنامه تدوین در همکاری
 

 
 

 در روزآمد اخبار و مطالب دارد نظر در گذشته همانند ایران اجتماعی شناسیروان انجمن ۀخبرنام

 در خودتوان  نوام  بوا  را شوما  توسط شده ارسال اجتماعیِ شناسیروان ویژهبه و شناسیروان زمینه

 دعووت  عالقمنودان  سایر و دانشجویان، همکاران، اساتید، تمامی از لذا نماید، درج آتی گانشمار

 .نمایید ارسال ذیل رایانامه به زیر هایزمینه در را خود مطالب شودمی
 

 (اجتماعی شناسیروان ویژهبه) شناسیروان روزآمد هایپژوهش اخبار -0

 (المللیبین و ملی) یشناسروان هایکنگره و هاهمایش اخبار -6

 (مرتبط هایحوزه و) اجتماعی شناسیروان یاهباکت چاپ اخبار -1

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان ۀچکید -4

 (اجتماعی شناسیروان ویژهبه) شناسیروان ایحرفه رویدادهای اخبار -3

 اخبار توانندمی شناختیروان هاینشریه) شناسیروان پژوهشی -علمی هاینشریه چاپ اخبار -6

 (نمایند ارسال را متبوع هاینشریه انتشار

 شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان
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 شناسوی روان حووزۀ  بور  کیدأت با) شناسیروان المللیبین و ملی نوین هایپژوهش نتایج اخبار -2

 (اجتماعی

 (شخصیت و اجتماعی شناسیروان) شناسیروان جدید هاینشریه معرفی -8

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در علمی هاییتسا معرفی -2

 به خواستار که (اجتماعی شناسیروان ویژهبه) شناسیروان ایحرفه ۀحوز روزآمد مطالب سایر و

 .هستید همکاران دیگر با هاآن گذاشتن اشتراک

 

 

 
 

dalirasp@gmail.com 
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 گرامی همراهان شما برای هابهترین یآرزو با

 1833 سال در
 

 

 
 

 

 


