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 شناسی اجتماعیفراخوان جایزۀ ملی روان
 (یادبود دکتر محمود ایروانی)

 

 
 

شناسری اجتمراعی   شناسی اجتماعی ایران، جایزۀ ملی کتاب برترر روان روانبه لطف الهی انجمن 

از نویسندگان و مترجمان ارجمند . نمایدبرگزار می 1337را در سال ( یادبود دکتر محمود ایروانی)

 .به نشانی دبیرخانۀ انجمن ارسال بفرمایند 1337بهمن  5شود دو نسخه از آثار خود را تا تقاضا می

 

زند، نبش آبان شمالی، ساختمان عالمه، طبقرۀ دو  اترا    تهران، خیابان کریم خان: دبیرخانهنشانی 

203. 
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 دکتر محمود ایروانی استاد فقید
 

 
 

پردر    .در مشهد مقدس دیرده بره جهران گشرود     1317دکتر محمود ایروانی در مهر ماه مرحو  

و او ناچار به نیشابور که شهر مادری سال بیشتر نداشت دار فانی را وداع گفت  4که محمود زمانی

از همان دوران بود که روزگار روی سخت و پر مشرقتش را بره او نشران    . وی بود نقل مکان کرد

سررای  موفق به اخذ دیپلم دانش 1335او در سال  .گذراند وی در خانه پدر بزرگ روزگار می. داد

زاده شرده برود انتخراب کررد و در     او شغل شریف معلمی را که برایش  .مقدماتی در نیشابور شد

پنج سراله تعهرد آموزگراری و اخرذ      ۀپس از پایان دور. روستاهای نیشابور شروع به تدریس کرد

 .به آموز  و پرور  تهران منتقل شد 1341دیپلم ادبی در سال 
هدف بعدی خود را ادامه تحصیل  1348پس از اخذ مدرک لیسانس از دانشگاه تهران در سال 

بن پاریس قرارداد و با مشورت اسراتید قردیمی و برا    سور  انسانی دنیا یعنی دانشگاه در مهد علو
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       ۀولین گروه دانشرجویی در رشرت  ااستفاده از مرخصی بدون حقو  از آموز  و پرور  به عنوان 

 .گردید( پنجم و هفتم)  شناسی تجربی عاز  دانشگاه سوربن پاریسروان
های مختلف از جملره    نگاری به دانشگاهبن و نامهوردانشگاه ساو پس از اخذ مدرک دکتری از 

اندازی سیس و راهأاه تهران اقدا  به تگالتدریس در دانشتهران و مشهد سرانجا  به عنوان استاد حق

مدتی بعد با همکاری و مساعدت  .نمود 1353آزمایشگاه دانشگاه مطابق با علم روز زمان در سال 

 .سمی هیئت علمی دانشگاه تهران در آمداساتید وقت به عضویت ر

ها فعالیت چشمگیری را در زمینه وحدت حوزه و  در زمان انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه

مصباح یزدی پیگیری کرد و در شرورای   اهللدانشگاه با جمعی از همکارانش تحت نظر استاد آیت

ب درسی جدیرد اقردامات قابرل    شناسی و تدوین چهارچوعالی انقالب فرهنگی در دفاع از روان

شناسی را از منظر تحقیق و وی در تما  دوران معلمی خویش علم روان. توجهی را به اجرا گذارد

 .آزمایش به دانشجویانش معرفی نمود

در کرالس درس او بره نقرل از جمیرع شراگردانش       .او مردی متواضع، با اخالص و صبور بود

همگان را بر حسب اشتیا  و نره از روی وییفره بره    عشقی واالتر از مطلب درس جاری بود که 

گراه لقبری را جرز    معلم قائل بود و هری   ۀای برای واژالعادهاو احترا  فو  .کشاندکالس درس می

به وصیت دکتر محمود ایروانی پیکر ایشان پس از تشیع باشکوه در  .معلم برای خود انتخاب نکرد

شاذان در کنار مادر  که همیشره او را  ابنآرامگاه فضل دانشگاه تهران به نیشابور منتقل شد و در

 .ستود آرا  گرفت می

 

 روحش شاد  

 یاد  گرامی     

  و راهش پر رهرو باد       
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 (5)ناسی اجتماعی شپیشگامان روان   
 

 
 سولومون اَش

 خبرنامه ۀگروه ترجم
 

شناس گشرتالتی برود کره مطالعرات     اَ  یک روان. متولد شد 1307 سپتامبر 14در  سولومون اَ 

طرور  شناسری اجتمراعی بره   روان ۀثیرات شخصیت و نفوذ اجتماعی در حوزأت ۀدربار او کالسیک

های مشهور استنلی میلگرا  در زمینره اطاعرت از   برای مثال، آزمایش. ثیرگذار بوده استأعمیقی ت

هایی برا  خط)های غیرمبهم گرفته از پژوهش همنوایی با محرکطور مستقیم الها مراجع قدرت به

شناسری جرایزه   سولومون اَ  به عنوان یک چهرره واقعراً برجسرته در روان   . است( متفاوت طول

دریافرت   1397های علمی ممتاز خود در سال را برای فعالیت( APA)شناسی آمریکا انجمن روان

 .نمود
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 عذرخواهی، نشانۀ خردمندی
 

 
 مجتبی دلیردکتر به قلم 

 شناسی اجتماعی ایرانانجمن روانعضو هیأت مدیره 

   بنرابراین در . کنند و ممکرن اسرت از ایرن طریرق بره دیگرران آسریب برسرانند        ها اشتباه میانسان

عرذرخواهی یعنری فررد    . خواهی داریرم هایی برای معذرتهای مختلف واژگان و عبارتفرهنگ

خواهی برده است معذرتپیمتوجه اشتباه خود شده است و برای اینکه نشان دهد به اشتباه خود 

اگر کسی مدعی باشد که هی  کار اشتباهی نکرده است این . ها بدون اشتباه نیستیمما انسان. کندمی

بگرذریم از اینکره برخری    . گیرریم بدون اشتباه کردن چیز زیادی یاد نمی! خود اشتباه بزرگی است

تباه کند و با محافظرت و مراقبرت   والدین وسواسی با القای این نگر  به فرزند خود که نباید اش

به هر حال، ما از اشرتباهات خرود درس   . کنندبیش از حد از او، در واقع به فرزندشان خیانت می

اما این اشتباهات که اگر از زاویۀ درستی به آنها نگاه . کنیمگیریم، تجربه کسب کرده و رشد میمی

گراهی مرا   . یگران مشکالتی ایجراد کننرد  کنیم منابع ارزشمند فراگیری هستند ممکن است برای د
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گیریم که برای ما خوب است و نتایج دلخواه را به دنبال دارد اما همین تصمیم خوب تصمیمی می

تواند تصمیم بد تصمیم خوب برای ما می. برای ما برای دیگران پیامدهای نامطلوبی به همراه دارد

پیامردهای ناخوشرایند تصرمیم خرود بررای      در چنین مواقعی اگر فرد متوجه . برای دیگران باشد

هو  پایین، . تواند منجر به مختل شدن ارتباط شودگردد و میدیگران نباشد مشکل مضاعف می

ضعف همدلی، اختالالت شخصیت و مانند آن، مانع آگاهی فرد از تأثیر تصمیم و رفتار نادرسرت  

وارد کرده باشد و در عین حال هم اما وقتی فرد متوجه آسیبی که به دیگری . خود بر دیگران است

تواند ناشی از مجموعۀ دیگری از مشکالت فردی باشد، ازجمله خواهی نکند این رفتار میمعذرت

حاال مگر چی "باورها و افکار نادرستی که ممکن است فرد داشته باشد، مثل اینکه با خود بگوید 

ر عذرخواهی کنم ارزشم کم خواهرد  شده؟ دنیا که به آخر نرسیده؟ چرا باید عذرخواهی کنم؟ اگ

گاهی این افراد  ".شودپوز  خواستن باعث پررو شدن طرف مقابل می. کوچک خواهم شد. شد

دانند که با توجه به جایگاه باالتر ناشی از توهمی که برای خود متصور خود را برتر از دیگران می

 ایرن افرراد دچرار هرذیان     ! !!!داننرد هستند عرذرخواهی کرردن از دیگرران را در شرأن خرود نمری      

بینی هستند؛ چرا که در حقیقت همۀ افراد بشر حق و حقرو  برابرر دارنرد و بره قرول      خودبزرگ

مقا  و مسئولیت، وضع خروب اقتصرادی، پایگراه    . تر نیستمعروف خون کسی از دیگران رنگین

و مدرک، سن و معنوی و مذهبی، مدیر و رئیس بودن، داشتن مال و منال، قدرت و زور بازو، علم 

برا وجرود   . خواهی شودتواند به توهم فو  دامن زده و مانع معذرتسال، و مواردی مثل اینها می

شیوع فراوان علل عد  عذرخواهی، خوشبختانه هنوز هم هستند افرادی که آنقدر خوب، خودآگاه، 

گرران بردون   بردن به اشتباه خرود در ارتبراط برا دی   محض پیخاشع، خردمند و شجاع باشند که به

ایرن افرراد   . آینرد ترین تردید، تعلل و طفره رفتنی عذرخواهی کرده و درصدد جبران برمیکوچک

انرد و در  ای کره هسرتند پذیرفتره   گونهاند و خود را به همانکسانی هستند که روی خود کار کرده
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گرچره  ا. انرد نتیجه راه را به روی رشد خود و غنابخشیدن بره روابرط خرود برا دیگرران گشروده      

های عاقل، عامل، بینی و کسالت روان است، فقط انسانمورد نشانۀ خودکمعذرخواهی فراوان و بی

 .کنندموقع عذرخواهی میاندازه و بهخودآگاه، خردمند و دوراندیش هستند که بجا، به
 

 

  

 شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان
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 سطح برداشت ۀنظری

 
 ترجمۀ آزیتا خرامان

 نور تهرانشناسی عمومی دانشگاه پیا دکتری رواندانشجوی 

با چاپ کتاب  2014های چندین سالۀ تروپه و لیبرمن است که در سال این نظریه حاصل پژوهش

هرا و  کنند پس افراد، مکانمرد  در لحظه حال و اکنون زندگی می. آنها به نقطۀ عطف خود رسید

گیرند؟ یا پس چگونه برای آینده تصمیم می. تجربه کنندتوانند های گوناگون دیگر را نمیواقعیت

هرای فرضری بررای    رسد مجبورند که جایگزینبه نظر می کنند؟اینکه چگونه دیگران را درک می

خود داشته باشند لذا این کار را با ساختن مفاهیم ذهنی و انتزاعی انجا  داده و آنچه را که وجرود  

های دیگرران را متصرور   توانند واکنشه خاطر سپرده و حتی میبینی کرده، گذشته را بندارد، پیش

ها، خاطرات، و موارد دیگر همگی ساختارهای ذهنری متمرایز از   زنیها، گمانهبینیاین پیش. شوند

گرفته در افراد گوناگون به چره  اما سؤال اینجاست که ویژگی افکار انتزاعیِ شکل. واقعیت هستند

 صورت است؟

      ت معتقد اسرت کره بررای شناسرایی ایرن افکرار بایرد بره بررسری فواصرل           نظریۀ سطح برداش

شناختی را بره عنروان مقیاسری بررای     به عبارتی فواصل روان. شناختی در افراد پرداخته شودروان
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گیری عنوان کرده بدین صورت که نقطۀ مرجع خود فرد است که در حاال و اکنون بره سرر   اندازه

قرار خواهد ( احتمالی)تحت تأثیر فاصلۀ زمانی، فضایی، اجتماعی و فرضی برد و از این به بعد می

حرکت از واقعیت به سمت انتزاع باعث حذف شئ شده و در نتیجرۀ ایرن فرآینرد تعرداد      .گرفت

را به صورت بازنمایی  "بازیتوپ"به عنوان مثال اگر . ها و گوناگونی آنها بیشتر خواهد شدانتزاع

از آن حذف خواهد شد در نتیجه ممکن است به عنروان سررگرمی،    "توپ"ذهنی در نظر بگیریم 

تفریح و یا تمرین ورزشی در نظر گرفته شود و هر یک از این تعبیرهرای متفراوت برا توجره بره      

توان گفت که در سرطح انترزاع   پس می. اهمیت شخصی و شرایط و موقعیت انتخاب خواهند شد

خاص و دقیق از دست رفتره و یرا اینکره جرذب     های جدید ممکن است یک مجموعه از ویژگی

ایرن  . گردد که این موضوع باعث ایجاد توصیف جدیدی از نمادهرای سراختاریافته خواهرد شرد    

های اصلی و واقعری خرود بروده و بازیرابی آن از     تر از نمونهتر و منسجمتر، مبهمها سادهبازنمایی

هرای  ویژگری . 1: م محفرو  خواهرد مانرد   در انتزاع دو ویژگی مه. تر استحافظه به مراتب آسان

تروان یرک   ها به عنروان مثرال مری   در توضیح این ویژگی .اهمیت مفهومی. 2مرکزی و محوری و 

های محوری آن، تغییر سخنران آن است و نه تغییر محل سخنرانی را در نظر گرفت که از ویژگی

وضروع سرخنرانی از میرز و    یا اسباب و وسایل مربوط به سخنرانی و به لحا  مفهومی جذابیت م

شناختی سرعی دارد ترا   های رواناین نظریه با تأکید بر فاصله. تر استصندلی و اتا  آن با اهمیت

 :از مفاهیم مهم آن این است که. تفاوت انتزاع در افراد را مورد بررسی قرار دهد

 .ها شناختی بوده و بر یکدیگر تأثیر دارندفاصله -

 .گیرندمختلف پرداز  مغزی قرار میها تحت تأثیر سطوح فاصله -

 .ها و کنترل خود موثر واقع گردندبندیها، اولویتبینیتوانند در پیشها میفاصله -
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شناختی و نوع تفکر در مورد حوادث شناسی اجتماعی رابطۀ بین فاصلۀ رواناین نظریه در روان

ترر و  متصور شود تفکر کلیبدین صورت که هر چه فاصله دورتر . کندو رویدادها را توصیف می

تر درک گردد تفکر دقیق و عینری را ایجراد خواهرد    تر خواهد بود و هر چه فاصله نزدیکانتزاعی

 :کندبر حسب این فرآیند به دو نوع تفکر اشاره می. نمود

 (Abstract)تفکر انتزاعی  -

 (Concrete)عینی تفکر  -

های غیر متعارفی همچون آرامش ور ویژگید ۀریزی مسافرتی در آیندبه عنوان مثال برای برنامه

های خاصی مانند رستوران، گذرانی مد نظر است اما در جریان سفر بر ویژگیو سرگرمی و خو 

فضرایی   -(temporal)ابعاد فاصرله در ایرن نظریره زمرانی      .گرددتمرکز می... نقلیه، هتل و ۀوسیل

(spatial)- اجتماعی(social)  و فرضی(hypothetical)    در نظر گرفته شده است هر چنرد کره از

شناختی ناشی از تفکر روانۀ فاصل .اطالعاتی، تجربی و عاطفی هم سخن به میان آمده است ۀفاصل

در . در مورد موضوعات گوناگون اسرت  (low level)یا تفکر سطح پایین ( high level)سطح باال 

گیرند در مرکزی و محوری مد نظر قرار میهای سطح باال تمرکز بر جزئیات نبوده و بیشتر ویژگی

های پیرامونی شود و ویژگیحالی که در سطح پایین خیلی دقیق و موشکافانه به رویدادها نگاه می

آنچه مهم است در تفکرر سرطح   . و ثانویه نسبت به حالت کلی از اهمیت بیشتری برخوردار است

هرای  بنابراین ویژگی .هاستمرکز بر تفاوتباال تمرکز بر یافتن تشابهات و در تفکر سطح پایین ت

ها در تفکر سطح پایین به موقعیت هم مربوط شده و بافت و زمینه نیرز در آن دخیرل   مجموعهزیر

توان بر این اساس می. کید داردأت "چگونگی"و سطح پایین بر  "چرایی"سطح باال بیشتر بر . است

 .هایی اهمیت بسزایی دارندن ۀگیری و نتیجها در تصمیمبندیگفت که این سطح
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اینکه کدا  سطح تفکر بهتر است موضوعیت نداشته و افراد باید این توانایی را داشته باشند که 

بره  . گیری نمایندهای متفاوت بتوانند به راحتی دست به انتخاب مناسب زده و تصمیمدر موقعیت

 یو پایین از اهمیرت بیشرتر   پذیری شناختی و حرکت در پیوستار تفکر سطح باالعبارتی انعطاف

 .برخوردار است

 
 :انواع فواصل روانی

دور و یرا   ۀزمانی اشاره دارد مانند مسافرتی که ممکرن اسرت در آینرد    ۀفاصلبه : زمانی ۀفاصل .1

ترر  اگر ارزیابی افراد از فاصله تا رویداد موضوع را به لحرا  انتزاعری و کلری   . نزدیک انجا  گیرد

    اشرتباهات  . اسرت در ادراک خطرر اثرر نرامطلوبی را برر جرای بگرذارد        ، ممکرن بازنمایی کند که

کننرد  گردد که افراد به صورت آگاهانه به آینده فکرر نمری  ریزی نیز بدین صورت توجیه میبرنامه

رسد اما خیلی زود نزدیک خواهد شد چرا که بازنمایی ذهنی در مورد آینده خیلی دور به نظر می

گردند در حالی که رویدادهای نزدیک رویدادها در سطح باال و انتزاعی تفسیر میگونه چرا که این

ریرزی  برنامره  ۀدر مطالعر . گیرنرد در سطح پایین و خیلی دقیق و موشکافانه مورد ارزیابی قرار می
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نزدیرک بررآورد    ۀریزی هفتر دانشجویان برای یک هفته و یک ماه آینده، مالحظه شد که در برنامه

تر انجا  شد و تخمین زمان برای هر فعالیت بره  دقیق ...، حضور در کالس، ورز  وزمان مطالعه

هرا خیلری   ریزی برای ماه آینده تخمرین تر انجا  گرفت اما در برنامههای دیگر دقیقنسبت فعالیت

که گویا محدودیت زمان و منابع طوریهای عملی در نظر گرفته نشده بهدرست نبود و محدودیت

ارتباط بین زمان و رسیدن به (: time discounting)تخفیف زمان  .ه و نامحدود استوجود نداشت

هدف به صورتی که رویدادهای فوری ارز  بیشتری داشته ولی نتایج رویردادهای آینرده ارز    

های مثبت و منفی هم در این وقرایع متفراوت   به همین نسبت ارزیابی. شوندکمتری را متصور می

ای دور ارزیرابی مثبتری را   نهایی از تفکرر سرطح براال در آینرده     ۀکه اگر نتیجیطورخواهند بود به

مانند . خیر زمانی جذابیت بیشتری را برای رسیدن به هدف خواهد داشتأدریافت کند آنگاه این ت

 .یادگیری زبان فرانسه در طوالنی مدت نسبت به یادگیری لغات متضاد فرانسوی در کوتاه مدت

فیزیکی است که رویدادها از یکدیگر دارند به صورتی که اگر رویداد  ۀفاصل :فضایی ۀفاصل .2

گیررد امرا اگرر در    نزدیک باشد به دقت مشاهده شده و در سطح پایین پرداز  قرار می ۀدر فاصل

به عنوان مثال در آزمایش کمرک  . دوردست قرار گرفته باشد به صورت انتزاعی درک خواهد شد

ی مربوط به خانه نسربت  نمیهای ااز محل فرد بود بیشتر بر روی کمک او دور ۀبه دوستی که خان

 .به قرار دادن کلید در جا کلیدی تأکید شد

شناختی است کره بره احتمرال وقروع     روان ۀنوع دیگری از فاصل: احتمالی -فرضی ۀفاصل .3

باشرد،  اگر احتمال وقوع رخداد نزدیرک باشرد، قابرل اعتمراد ولری اگرر دور       . رویداد اشاره دارد

سطح برداشت احتمال وقوع حوادثی که رویداد آنها بعید  ۀدر نظری. غیرممکن به نظر خواهد رسید

در بررسی احتمال رفتن بره یرک   . گردندرسد در سطح باال، کلی و انتزاعی پرداز  میبه نظر می

 بنردی وسرایل در   رسرد پرس دسرته   و یک تصادف کوچک، اولی بعید به نظر مری  اردوگاهیسفر 
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هرای  بنردی ابرزار و آالت در گرروه   تر ولی در یک تصرادف کوچرک ایرن دسرته    های بزرگوهگر

بینری  خرو  . اسرت  "بینیخو "متغیر مهم در این فاصله . تر و با دقت بیشتر انجا  شدزیربنایی

. گیررد ریزی در آینده با دقت بیشتری صورت میفرضی یا احتمالی را کاهش داده و برنامه ۀفاصل

 :کنید نگاه ین موضوع با دقت به عکس زیربرای درک ا
 

 
این پیا  به مخاطب وجود خطری در نزدیکی او اسرت امرا    ۀبینید هدف از ارائطورکه میهمان

    شرود پرس  عد  اطمینان به احتمال وقوع بیماری آن را برای مخاطرب در دوردسرت متصرور مری    

 .نماید منتقلنتوانسته که پیا  واقعی خود را به مخاطب  تابلوی تبلیغاتیتوان گفت که این می

ارتباط آنها با یکردیگر   ۀها و نحواین فاصله بیشتر مربوط به افراد و گروه: اجتماعی ۀفاصل. 4

کسری کره   . احسراس شرود   "شباهت"گردد که ها هنگامی ایجاد مینزدیکی با افراد و گروه. است

واهد رسید و عمل فردی که با ما تفاوت دارد بیشتر انتزاعی شبیه ما است بیشتر اجتماعی به نظر خ

به عبارتی شاید بتوان گفت که شباهت . و دورتر بوده و در نهایت تفسیر عملش در سطح باالست

 .اجتماعی است ۀخود یک شکل از فاصل

 :هایی که در این نظریه مورد توجه قرار گرفته است به قرار زیر استبعضی از سازه
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شناختی قرار داشته و فاصله و انواع های روانثیر جنبهأادراک در این نظریه تحت ت :ادراک -

هرا روابرط همبسرتگی    تر اینکه بین این فاصرله گذار است و جالبأثیرآن در این مورد به شدت ت

 ۀفاصرل  مرثالً . برقرار بوده، و فاصله در یک سطح باعث افزایش در سطوح دیگر نیز خواهرد شرد  

 .اجتماعی خواهد شد ۀزایش فاصلزمانی باعث اف

 
 ۀکره تصراویر دقیرق و جزئری آینرد     طروری ادراک نتایج به صورت معکوس نیز برقرار است به

 .نماینددور را القا می ۀنزدیک و تصاویر کلی و انتزاعی آیند

دهند امرا  افراد تما  وقایع زندگی خود، مرد  و جامعه را مورد قضاوت قرار می :قضاوت  -

قضاوت وقایع اخیر را با دقت و جزئیات بیشتر و رخدادهای گذشته و آینده را با حالرت  در این 

کنندگان زمان بیشتری را بررای انجرا  آن در   در یک مطالعه در مورد آینده شرکت. انتزاعی و کلی

خراطرات نیرز از ایرن فاصرله     . های انتزاعی پر شرده برود  نظر گرفتند چرا که فرضیات آنها با ایده

که رویدادهای گذشته کلی و مربهم امرا خراطرات نزدیرک در حافظره بره       طوریی نیستند بهمستثن

 .صورت دقیق بازنمایی خواهند شد

کند که بازنمایی انتزاعی ها را هم از نظر دور نداشته و عنوان میاین نظریه کلیشه :هاکلیشه -

. رسندتماعی دورتر به نظر میها شده چرا که به لحا  اجباعث تغییر تفسیر در مورد افراد و گروه

سراز  مثال قابل توجه در این مورد نقطه نظر بزرگساالن در مورد جوانان است کره آنهرا را مشرکل   

. این یک دید کلی است که تنها بر یک جنبه از گروه جوانان متمرکز شده اسرت . شوندمتصور می

حال . ها در جوامع خواهد شدتبعیضها و گونه تصورات منجر به کلیشهبینید اینطورکه میهمان
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اگر درک فاصله با افراد در قاب نزدیک قرار بگیرد باعث دیدگاهی صحیح و دقیق نسبت به آنهرا  

های نژادی و جنسیتی نیز در این سطح قابرل توضریح   اجتماعی در مورد گروه ۀفاصل. خواهد شد

نرد آنهرا را در طبقرات دیگرر     که اگر فردی خود را متفاوت از دیگران احسراس ک طوریهستند به

تواند منجرر بره   شناختی نیز میالز  به ذکر است که انواع فواصل دیگر روان. نمایندبندی میدسته

 .گرددبیشتر شدن این نتایج منفی 

در سطح . گرددگروهی است که با استفاده از سطوح مختلف محصور می دسته، :بندیطبقه -

تر بیشتر بوده اما در پرداز  سطح پایین تمایرل بره   تر و وسیعهای بزرگباال تمایل به ایجاد دسته

های خود در حال حاضر بندی ویژگیدر طبقه. یابدتر افزایش میهای دقیقاستفاده از زیر مجموعه

این در حالی است که تصرور  ( خود مختاری)تر خود متمرکز هستیم های دقیقو اکنون بر ویژگی

 .کندنمود پیدا می( پنج محور اصلی شخصیت) ترمرکزی و کلیهای خود در آینده با ویژگی

توانرد  سراختارهای بازنمرایی سرطح براال مری     : آمیز  ها و رفتارهای مخاطرهگیریتصمیم -

    طروری کره افرراد بررای     ترر نشران داده بره   پیچیده و یا غیرممکن را جرذاب  فرآیندهای سخت و

گذاری که در سطح در سرمایه مثالً. انجا  خواهند دادیابی به نتایج کمتر خطرات باالتری را دست

گیررد امرا در سرطح پرایین پررداز  ایرن       باال پرداز  شود رفتارهای ریسکی بیشتری انجا  مری 

خطرات شناسایی شده و احتمال خطر کمتری را به همراه خواهد داشت چرا که جزئیات واقعی و 

هایی که با فرآیند سرطح پرایین پررداز     عالیتعینی در نظر گرفته شده همچنین افراد نسبت به ف

 . شوند تعهد بیشتری را از خود نشان خواهند داد

شروند کره ایرن    افراد دیگران را یا متمایز و یا مشابه به خود متصور مری : فردیروابط بین -

توان گفت این است کره فررد کمترر    آنچه می. گیردفواصل اجتماعی قرار می ۀپرداز  در محدود

 ۀاجتماعی بیشتری را بره ذهرن متبرادر سراخته و فررد بیشرتر شربیه فاصرل         ۀدرک شده فاصلشبیه 
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اجتماعی کمتری را بازنمایی خواهد نمود و افراد شناخته شده با تمرکرز برر صرفات پیرامرونی و     

ها به صورت نا آگاهانره و  محیطی و در سطح پایین مورد پرداز  قرار گرفته که تما  این واکنش

 .گیرد  میانجا خودکار

 
روانری از افررادی کره از قردرت کرافی      ۀ افراد قدرتمند به لحا  فاصرل : قدرت اجتماعی -

بره  . کننرد برخوردار نیستند، حوادث و رویدادها را از باال و به صورت کلی و انتزاعی تعبیرر مری  

شرناختی  تواند فواصل اجتماعی و بره تبرع آن فواصرل روان   عبارتی موقعیت اجتماعی و طبقه می

     این فاصرله ممکرن اسرت باعرث مشرکالت برین زن و مررد بره لحرا          . گوناگون را ایجاد نماید

 .طلبی هر یک از آنان در رابطه گرددقدرت

شناختی بر مهربانی و نزاکت و همچنرین رعایرت ادب   روانۀ فاصل: روییخوش -مهربانی -

گردد، این در رویی میخو های مهربانی و پرداز  در سطح باال باعث افزایش نشانه. ثر استؤم

تواند منجر به کراهش  شده در پرداز  سطح پایین میحالی است که تنگناها و مشکالت احساس

 ۀمانند اولین برخورد افراد که ممکن است سرشار از ادب و نزاکرت باشرد امرا برا ادامر     . آن گردد

بره عبرارتی بررای    . گرردد های بیشتر این جلسات رسمی منجر به صمیمیت مینزدیکی و مالقات

 فاصرلۀ اجتماعی، افراد نزاکت بیشتری را مورد توجه قرار داده که ایرن واکنشری بره     ۀکنترل فاصل

ها یافت شده که الز  به ذکر است که این خصوصیت در بیشتر فرهنگ. گردداجتماعی قلمداد می

 .این خود نشانی از اعتبار بیشتر بر وجود این نظریه است
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شرناختی بیشرتر باشرد    روان فاصلۀبر طبق این نظریه هر چه : کنترلیخود  -خود تنظیمی -

تر های تنظیم خود نیز تسهیل شده و هرچه این فاصله کاهش یابد تنظیم خود نیز ضعیفمکانیسم

 راهبررد  - :توان به موارد زیر اشاره نمودهای کنترل نیز میراهبرداز انواع . تر خواهد شدو سخت

 -مجازات خرود   - های مثبت و مفیدها با انتخابست و جایگزین کردن آنهای نادریافتن انتخاب

 ها در راه رسیدن به هدفاجتناب از وسوسه

در بحث مرذاکره و متقاعدسرازی اغلرب سرطح براالیی      : اقناع -مذاکره -تضاد اجتماعی -

ترر  ها، ایدئولوژی و باورهای کلی مهرم پرداز  از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که ارز 

در روابط و مذاکرات اگر با دید کلری و از براال نگراه کنریم     . است و نه مالحظات جزئی و ناقص

بسیاری از مسائل آینده و حال متفاوت از یکدیگر خواهد بود یعنی اگر نگاه به آینده باشد ساز  

زمانی بین  فاصلۀحتی . تر خواهد شدتر آسانو سازگاری بر سر مسائل شخصی و اهداف کوچک

آوردن توافق ترغیب دستگیری مشترک و بهاکنون و زمان برگزاری جلسه، افراد را بیشتر به نتیجه

تر شدن هماهنگی برین افرراد   خواهد کرد که شاید به علت تفسیر بیشتر نسبت به موضوع و آسان

 .است

هر . ار استذثیرگأساختارهای سطح باال و پایین بر روی خرید افراد ت: کنندهرفتار مصرف -

چرایری خریرد مربروط بره     . فیزیکی کمتر باشد احتمال خرید بیشتر است فاصلۀچه هنگا  خرید 

های مرکزی کاال است و چگونگی و مقدار خرید پرداز  سطح باال که ناشی از تمرکز بر ویژگی

دور باشرد در جهرت    فاصلۀدر موقع خرید اگر احساس ما . مربوط به پرداز  سطح پایین است

 .د به دنبال تخفیف بیشتر هستیم که با این تخفیف فاصله کمتر خواهد شدخری

کید شود أهای مرکزی تکاال بیشتر باید بر ویژگی از مشتری دور فاصلۀ دلیل به در فرو  تلفنی

همچنرین در تبلیغرات بررای آینرده بیشرتر بایرد برر        . تر جلب نمودتا بتوان نظر مشتری را راحت
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پشریمانی نیرز   . کردن موضوع در سطح باالی پرداز  تأکید داشرت برجستههای مرکزی با ویژگی

کم و زیاد  فاصلۀثیر أکننده است که این پشیمانی در خرید تحت تبزرگ از رفتار مصرف ۀیک جنب

فرو  امکان پشیمانی بیشتر است اما شاید بتوان گفت که در خریدهای پیش. قرار خواهد گرفت

، ممکن است تعهرد  آوری گرددهای مثبت محصول یادر مداو  ویژگیطواگر از طریق تبلیغات به

   حتی پشریمانی در خریردهای نزدیرک را نیرز    . این پشیمانی را به خشنودی از خرید تبدیل نماید

 .توان با تبلیغ به رضایت تبدیل نمودمی

 pubmedمقاالت علمی پژوهشی  :منبع

 

 

 
 

  

iranianasp.ir 

 شناسی اجتماعی ایرانرسمی انجمن روانسایت نشانی وب
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 دیگران چه تأثیری روی مغز دارد؟ کمک به

 .دهدهای اجتماعی را نشان میشناختی حمایتعصب -تحقیقاتی که تأثیرات زیست

 
 سپیده اسماعیلی ۀترجم

 شناسی اجتماعی ایرانشناسی و عضو انجمن رواندانشجوی کارشناسی روان

هرای اجتمراعی   های مغز را در انرواع مختلرف کمرک   اند تا واکنشمحققان دو آزمایش انجا  داده

را اجرا کردند که طری   "کمک کردن" تکلیف نوعی ،داوطلب 45بررسی نخست  در .بررسی کنند

بررای   ،(کمک مسرتقیم )پادا  برای شخصی از نزدیکان که احتیاج مالی دارد  دریافت آن فرصت

شد، بینی میطور که پیشهمان .و یا برای شخص خودشان را داشتند( کمک غیرمستقیم)ها خیریه

دادنرد، تصرور   های اجتماعی خود را به صورت مستقیم انجا  مری کنندگان زمانی که کمکشرکت

 .کردندشان مؤثرتر است و احساس همبستگی اجتماعی بیشتری میکردند که حمایتمی

شد،   MRIاسکن ۀوسیله، بهیجانبندی رتبهسپس آزمایش دستخو  تغییرات دیگری همچون 

 .های مشخصی از مغرز را بررسری کننرد   های قسمتتا در هنگا  حمایت کردن اجتماعی، فعالیت

فعالیرت  صرف نظر از اینکه چه کسی حمایت را دریافت می کند شد، زمانی که حمایت انجا  می

ای سرپتو  دیرواره   همچنرین و ( ventral striatum) جسم مخطرط بطنری  هایی از مغز مانند بخش
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(septal area )هسرتند کره بره رفتارهرای     هرایی  بخشهای مغز همان این ناحیه .یافتافزایش می

هنگرا  حمایرت    SA، افرزایش فعالیرت   به هرر حرال   .دوشمراقبتی والدین در حیوانات مربوط می

د، وشر همرراه مری   "(amygdala)بادامره  "از مغز به نا   بخشیمستقیم اجتماعی با کاهش فعالیت 

 .استهای ترس و استرس جایی که مربوط به واکنش

هرای  آزمایش قبرل و رفترار و حمایرت    بارۀکننده اطالعاتی درشرکت 382در آزمایش دو ، به 

انجا   MRIاسکن  ۀوسیلهب هیجانگیری داده شد، و دوباره اندازه( پسندرفتارهای جامعه)اجتماعی 

ارائره  مانند نتایج آزمایش اول، کسانی که حمایت مسرتقیم بیشرتری بره دیگرران     هدرست  .گردید

هرای غیرمسرتقیم   در هرر دو آزمرایش حمایرت    .مغزشان کاهش یافت "بادامۀ"در کردند، فعالیت 

 .شدمربوط نمی "آمیگدال"به فعالیت ( مانند امور خیریه)

دارنرد،  ها هنگامی که در جهت سالمتی دیگران گا  بر میانسان"کنند که نویسندگان عنوان می

کره در مجلره    "آناگراکی "تحقیقات قبلی دکترر   ."کننداز ارتباطات اجتماعی بهره برده و رشد می

کره حمایرت    دهدمینشان  ه استبه چاپ رسید( Psychosomatic Medicine)تنی پزشکی روان

هرای  اسرترس و واکرنش   نرواحی مربروط برا    هایی از مغز شرامل بخشاجتماعی تأثیرات مثبتی بر 

 که حمایت اجتماعی، نه فقط دریافت آن، ممکن شودمیاین تحقیق ایهار  بر اساس .تشویقی دارد

تحقیقات جدیرد   .کنندگان داشته باشدو جسمی شرکت انیسهم مهمی در بهبود سالمت رو است

های حمایت .کندفرد حمایت اجتماعی مستقیم اضافه میتری بر سودمندی منحصربهمحکم شواهد

 ۀنظریر  ۀکنرد و ایرن تأییدکننرد   پیدا میارتباط  SAمستقیم و غیرمستقیم، هردو به افزایش فعالیت 

مستقیم  ،کنیمپیدا می «احساس خوبی»فقط به دلیل اینکه ما ": است (warm glow) گرمی محبت

 ".کنیمیا غیرمستقیم به دیگران کمک می
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و کراهش فعالیرت    SAکنند که پیوند بین افزایش فعالیت عنوان می "راس"و  "آناگاکی"دکتر 

که حمایت کردن تأثیر به سزایی در سالمت طوری بهبیانگر یک راه ارتباطی عصبی است  "بادامه"

 .کننرد که به نیازمندان شناخته شده کمک مری  ، یعنی کسانیدارد( مستقیم)کنندگان نوع اول کمک

و یرا   SAبین حمایت کردن و فعالیت  یکنند که تحقیقات آنها رابطه علّاین نویسندگان اضافه می

های مستقیم اجتماعی همیشه منجر کنند که حمایتو همچنین عنوان می .پیدا نکرده است "امهباد"

توانرد بره   مثال، مراقبت دائمی از یک عضو بیمرار خرانواده مری    برای .شودسالمت نمی ارتقایبه 

های اجتماعی برای دیگران ممکن است فراهم کردن حمایت همچنین، .سالمتی آسیب هم برساند

گیرند آنها نتیجه می .همراه باشد "سالمتی"و  "پیوندهای اجتماعی"ادیده گرفتن ارتباط بین که با ن

بره کراهش فعالیرت     نیازمند، منحصراً ۀهای مستقیم اجتماعی به افراد شناخته شدحمایتارائۀ که 

به دیگران  "چه زمانی و چگونه"فهم اینکه  برایتال   به دنبال آنکند که ارتباط پیدا می "بادامه"

 .شودکمک کنیم، منجر به سالمتی می

 

 :منبع

Tristen K. Inagaki, Lauren P. Ross. Neural Correlates of Giving Social Support. 

Psychosomatic Medicine, 2018; 1 DOI: 10.1097/PSY.0000000000000623   



                              شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 7931خبرنامۀ زمستان 

 

25 

 

 کنیدکه فکر میاید بودهآن  از ثیرگذارترأت برخورد احتماالًاولین  درشما 
 

 
 

 زهرا مرادی ۀترجم
 ایران شناسی اجتماعیشناسی و عضو انجمن روانکارشناس روان

 

شناسی، بعد انجمن علمی روان وابسته بهشناسی های منتشر شده در مجله علم روان یافته بر اساس

کنریم از  های ما بیشتر از چیزی که ما فکر میصحبتیم، همرجدید دا افراداز گفتگوهایی که ما با 

در نظر  مفهمیکنیم تا بمیمان دائما تال  در زندگی اجتماعیما  .اندبردهما و مصاحبت با ما لذت 

آیرا مررد  فکرر    . گوینرد  که محققان به آن فرا ادراک می ؛ این فرایندی استدیگران چگونه هستیم

 دوست، جذابیم یا نیستیم؟یم، خودخواهیم یا نوعاتوجهایم یا جالب کنند که ما خسته کننده می

 پژوهشگر یک کانِی، گاس و کرنل، دانشگاه در دکتری پسا پژوهشگر یک بوثبی، اریکا باراولین

       تخمرین اینکره   دهرد مری  نشران  مرا  تحقیقرات "کره   عنوان کردند هاروارد دانشگاه در دکتری پسا

با  اغلب ماست و زندگی اساسی از بخشی هرچند -صحبت جدیدِمان چقدر از ما خوشش میادهم

 ".کنیممی تصور که ستا آن از ترسخت -آن سر و کار داریم
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دانشگاه ییل، به روزنامه ییل گفتره   استادموزر . ا . جانهمکار مطالعه کالرک، . اس. مارگارت

تواند مانع توانایی ما برای گسرتر    می کهخوانیم می« شکاف دوست داشتن»ما این را " که است

 ."ارتباطات جدید شود

   شناسری در دانشرگاه اسرکس،    روان اسراتید سانداسرتور ،  . ا . بوثبی، کانِی، کرالرک، و گیلیران  

در  .نرد اهمطالعه مورد بررسی قرار داد مجموعههای مختلف شکاف دوست داشتن را در پنج جنبه

   کره ترا کنرون برا یکردیگر مالقرات       هاییرا به صورت زوجکنندگان شرکتیک مطالعه، محققان 

 برود  کوتاه نوعهای شامل سوالکه دادند دقیقه گفتگو  5 تکلیفانتخاب کردند و به آنها  اندنکرده

داد هایی که نشان میدر پایان گفتگو، آنها به سوال(. ؟ستچی انتهای؟ سرگرمیدمانند اهل کجایی)

هایشران از آنهرا   صرحبت کرنن چقردر هرم   شان آمده و فکر میشان خو صحبتمچه مقدار از ه

 .پاسخ دادند شان آمده استخو 

       کننرد، از  بیشرتر از آنچره کره فکرر مری      توسرط طور مهبکنندگان داد که شرکت بندی نشان رتبه

دو نفرر  که منطقی نیست در یک مکالمره هرر   از آنجایی. شان آمده استهایشان خو صحبتهم

طرور  آید، خوششان بیاید این تنراقض بره  شان میشان از آنها خو صحبتبیشتر از چیزی که هم

اشاره دارد که ه ویدیوهای ضبط شد  بررسیدر واقع، . است برآوردیک خطای ۀ دهندمتوسط نشان

 .اندهای رفتاری مانند عالقه و لذت را به حساب نیاوردهعالمتکنندگان شرکت

 هرای بنردی رتبره  به توجه با -کنندگان در انعکاس گفتگوهاییمطالعه جداگانه، شرکتدر یک 

 داد،مری  شرکل  آنها مورد در را شانصحبتهم افکار که ایبرجسته لحظات که داشتند اعتقاد آنها،

 .دهندمی شکل خود صحبتهم مورد در را خود افکار که است لحظاتی از ترمنفی

مورد اینکه چه بگویند یا چه  رسید آنها بیش از حد دربه نظر می" است که کالرک اشاره کرده

نایران مکالمه به سررعت  . نگرانند -آیا آنها را دوست دارندکه  -اند تا پاسخ دیگران را ببینندگفته

 .شوندمتوجه میاین را 

بدون در نظر گرفتن این  «شکاف دوست داشتن»این است که یهور ۀ دهندنشان بیشترمطالعات 

واقعی  ۀو یک مطالع. است که مرد  گفتگوهای طوالنی یا گفتگوهایی در محیط دنیای واقعی دارند
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زودگذری امر های یک دانشکده، نشان داد که در طول چندین ماه شکاف دوست داشتن اتاقیهم

خودمران را  معمروالً  مرا   های ماسرت کره  در تضاد با یافته زیراست ا انگیزیهیجان ۀپدیداین  .بود

و  مانهای رانندگی، هو ، یا شانسمهارتۀ طوری که درباربهمثال . پنداریممی دیگرانتر از مثبت

 .کنیمتفاقات منفی مانند بیماری یا طال  فکر میا ۀدر تجرب یا

رسرد  که به تعامل اجتماعی و گفتگو مری شکاف دوست داشتن زمانی"گویند  بوثبی و کانی می

گذارند مطمئن نیستند، مرد  اغلب، درباره تاثیری که روی دیگران می. کند می عملخیلی متفاوت 

مررد  در مروارد    بسریار زیراد  بینی خو  با توجه به. کنندو بیش از حد از عملکرد خود انتقاد می

 ."انگیز استگفتگو با دیگران شگفت ۀشان درباردیگر، بدبینی

های خود که ما در آن ارزیابی بافتاریه ممکن است این تفاوت در پژوهشگران فرض کردند ک

د، ما ممکن صحبت وجود داروقتی که شخص دیگری، مثل یک هم. دهیم، کاهش یابدرا انجا  می

های خودمان با هی  منبع دیگری را  هایی باشیم که ویژگیتر و خودستیزتر از زماناست که محتاط

دیگران از ما  که درست است اینکه بدانیم این واقعاً تا قبل ازما " گوید میکالرک  .کنیمارزیابی می

 ."بدبین هستیمآید شان میخو 

 .ما را دوست دارند که واقعاًشود این نظارت بر خود ممکن است مانع داشتن روابط با کسانی 

   ی پیردا جدیرد  اندوسرت  رویرم، جدید مری  محله به ما که وقتی"دهند که توضیح می بوثبی و کانی

دیگرران   کره  بردانیم  باید ،کنیممی تال  مانجدید همکاران دادن قرار تأثیر تحت برای یا کنیممی

 و شخصری  زندگی در زیادی تاثیر است ممکن ما اشتباه هرگونه" ."کنندمی فکر طورچ ما ۀدربار

 ".باشد داشته ما ایحرفه

 :منبع
Erica J. Boothby, Gus Cooney, Gillian M. Sandstrom, Margaret S. Clark. The Liking Gap in 

Conversations: Do People Like Us More Than We Think? Psychological Science, 2018; 

095679761878371 DOI: 10.1177/0956797618783714 
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 های تخصصیهای مطالعاتی کمیتهمعرفی اجمالی حوزه

 ایرانشناسی اجتماعی انجمن روان

 
 

 نژادمریم سعادت ترجمه و گردآوری
 شناسی اجتماعی ایرانشناسی و عضو انجمن رواندانشجوی کارشناسی روان

 سالمت اجتماعی

. فرردی اسرت  بخش بین ها و محیط با هدف ایجاد ارتباط رضایت به معنای توانایی تعامل با انسان

سالم و اخالقی طی زمان مناسب  ۀبه شیوتوانمندی ارتباط صادقانه با دیگران و مدیریت تعارض 

سه تلقی از مفهو  سرالمت اجتمراعی   . های سالمت اجتماعی است و قابل قبول از جمله شاخص

داند به این معنا  اولین تلقی سالمت اجتماعی را تلفیقی از سالمت جسمی و روانی می: وجود دارد

اما در دومین تلقی از سالمت . که در سالمت جسمی، جسم و در سالمت روانی، روان سالم است

در مواقرع  . اجتماعی به نحوه حضور اجتماعی فرد در جامعه با دیگران تعامل خوبی داشته باشرد 

در تعریف دیگر فقط فرد مطررح  . لزو  به دیگران کمک کند و در مواقعی از دیگران کمک بگیرد

 .شود کید میأنیست و بر شرایط اجتماعی ت

 شناخت اجتماعی

هرای خرود و    ها، افکار و انگیرز   ها، احساس اجتماعی یعنی این که افراد چگونه دیدگاهشناخت 

کنند؟ شناخت اجتماعی یک توانایی  روابط اجتماعی چگونه فکر می ۀیابند و دربار دیگران را درمی

. یمهسرت کلیدی است که ما برای موفقیت در تعامالت اجتمراعی در زنردگی روزمرره نیازمنرد آن     
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ها و امور انسانی اسرت و بره معنرای شرناخت مررد  و اعمرال        خت اجتماعی، انسانموضوع شنا

تفکرر دربراره    (الف: شود رشد شناخت اجتماعی پیرامون سه جنبه مهم سازمان داده می. هاست آن

شناخت اجتماعی سه سرازه  . ها تفکر درباره روابط بین انسان (ها و ج تفکر درباره انسان (خود ب

شرناخت   .نظریه ذهرن  (های پذیر  نقش ج مهارت (ادارک شخص ب (الف: ازدارد که عبارتند 

کنریم، انسرجا     اجتماعی درصدد است مشخص کند چگونره بره اطالعرات اجتمراعی توجره مری      

شناخت و ادراک اجتماعی رابطه نزدیکی با هرم دارنرد و   . آوریم بخشیم و در نهایت به یاد می می

شناسری  شناخت اجتماعی یک زیر موضروع روان  .ی استزیربنای فهم ما نسبت به دنیای اجتماع

اجتماعی است که در مورد تحلیل، به خاطر سپردن و اعمال اطاعت مرد  در مورد افرراد دیگرر و   

این بخش بر روی نقشی کره فرآینردهای شرناختی در تعرامالت     . کند شرایط اجتماعی تحقیق می

 .کنند متمرکز است اجتماعی ما ایفا می

 جتماعی تربیتیشناسی اروان

شناسی تربیتی دانشی است که به مطالعه تعلیم و تربیت و بازشناسی مبانی، اهداف، اصول و روان

پردازد تا بتواند به ترسیم یک نظا  منسجم در تعلیم و تربیت دست یابد، نظرامی   های آن می رو 

شناسی، های جامعه ز یافتهها را فراهم سازد و بدین منظور ا که به بهترین نحو منافع و مصالح انسان

ای بودن و نفوذ تعلیم و تربیت در همه  با توجه به ریشه. برد اقتصاد، مدیریت و فلسفه نیز بهره می

ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان و تاثیرپذیری نهادهای مختلف اجتماعی از آن در کشورهای 

ها شرده و تحقیقرات عمیرق و      آنها صرف آموز  و پرور  مورد نظر  ترین هزینه پیشرفته، بیش

 .گیرد ای جهت بهبود و گستر  آن صورت می گسترده

 کاربردی اجتماعی شناسیروان

 اجتمراعی،  شناسری روان هرای نظریره  از استفاده عنوان به تواندمی کاربردی اجتماعی شناسیروان

 دنیای هایحل راه ارائه و اجتماعی مسائل درک برای تجربی هایرو  و تحقیق هاییافته اصول،

 شناسری روان رشرته،  یرک  عنروان  بره . شود تعریف اجتماعی مشکالت مختلف انواع برای واقعی

 رفتار بواسطه خود، دالیل به اجتماعی، مشکالت که است استوار فرض این بر کاربردی اجتماعی
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 کاربردی، اجتماعی شناسانروان مشکوک، رفتارهای این تغییر و درک برای. شودمی ایجاد انسانی

 ترأثیرات  مختلرف  انواع به زیرا دهند،می انجا  را افراد رفتارهای و احساسات افکار، علمی معاینه

 کره  امیدوارند کاربردی اجتماعی شناسانروان خود، تحقیقات طریق از. شوندمی مربوط اجتماعی

 به را کار محیط در کار وریبهره از هاییزمینه در بشر اجتماعی رفتار بهبود برای عملی پیشنهادات

 .دهند ارائه تر سالم هایفعالیت

 شناسی اجتماعی بالینیروان

      روابرط  گروهری، اصروالً   یرا  خرواه دونفرره   رفترار،  تغییر راهبردهای سایر و مشاوره درمانی،روان

 فرد هستند که طی آن یک خاص هدف یک با اجتماعی برخورد به عبارتی یک هستند، فردیبین

 درک شرناختی، روان مداخلره  اساس که گویدمی فرض این. کند کمک دیگری به تا کندمی تال 

 .است فردیبین تأثیرگذار فرایندهای و روابط تحول ویژهبه فردی،بین رفتار

 شهر شناسیروان

   شرهر  مطالعره  بره  مسرتقیم  طوربه که است ایشاخه شهر شناسیروان محیط، شناسیروان کنار در

 است آن بیانگر تاریخی هاییافته اما برسد، نظربه تازه موضوعی شاید شهر شناسیروان. پردازدمی

 و تردوین « روانری  زندگی و شهرنشینی» عنوان با را ایمقاله پیش سال 100( 2)  زیمل جورج که

 را سروالی  ا سرخنرانی  در وی. کررد  ایرراد  مبنا همین بر برلین در 1303 سال در را ایسخنرانی

 وجرود  ایرابطره  آنهرا  روانری  وضرعیت  و افراد زندگی محیط بین آیا» که عنوان این با کرد مطرح

 . شد« شهر شناسیروان» نا  به علمی گیریشکل سبب بعد سال هاده سوال این به پاسخ« دارد؟

 

 :منبع

 نیا  صفاری مجید ، نوشتۀ دکتراول جلد، شهری شناسی روان بر ای مقدمه
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 تبریک
 

 
 انتخراب  ایرران  اجتماعی شناسیروان انجمن بازرسان و مدیره هیأتاعضای بدینوسیله 

 و شناسی و مشاورهبه عنوان رئیس سازمان نظا  روان محمد حاتمی دکتر آقای جناب

 عنوان رئیس شورای مرکزی این سرازمان به  جناب آقای دکتر غالمعلی افروزانتخاب 

 .نموده و از خداوند منان آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان دارد عرضرا تبریک 
 

 
 ۀشایسرت  رتقرای شناسری اجتمراعی ایرران ا   هیات مدیره انجمن رواناعضای بدینوسیله 

شناسی انجمن و عضو کمیسیون روان بازرس محتر  فاطمه باقریانسرکار خانم دکتر 

 مرتبرۀ دانشریاری صرمیمانه   شناسی و مشاوره کشرور را بره   اجتماعی سازمان نظا  روان

  .گویدتبریک می
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 محمد کارداندکتر علی                  دکتر محمود ایروانی                     افشنگ جمشید دکتر              

 

 تکروین  کتاب و گردیدمی آغاز کائنات سازندگی که زمان آن ازل د  سپیده در

 نقش هستی قاموس ۀدیباچ بر تقدیر قلم با که اییکلمه نخستین شدمی گشوده

روز آسرمانی شردن اسراتید برزرگ     در آستانۀ سرال . بود استاد زیبای ۀواژ بست

شان راهشان شاد و روح .داریمیادشان را گرامی می ایران یشناسی اجتماعروان

 .بادپُر رهرو 
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 کتاب معرفی

 
 :عنوان

 (ویراست نهم) شناسی اجتماعیروان

 :هنویسند

 سامرز ساموئل، آکرت رابین، ویلسون تیموتی ،الیوت آرونسون

 :ترجمۀ

 زادهو پرستو حسن نیادکتر مجید صفاری

 ارسباران :انتشارات

  1339 :سال نشر
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 اثر خود را معرفی کنید
 

رسرمی و   ۀهستید کتاب شما در خبرنامهمکاران فرهیخته در صورتی که مایل 

نسرخه   یکاجتماعی ایران معرفی شود لطفاً شناسی روانپایگاه اینترنتی انجمن 

 ،یخران زنرد، نربش آبران شرمال     میکرر  ابران یخ تهرران، از اثر خود را به آدرس 

دفترر انجمرن    203دو ، اترا    هطبقر  ،(ره)یی ساختمان دانشگاه عالمره طباطبرا  

 .ارسال نماییداجتماعی ایران شناسی روان

 

 39290099تماس جهت هماهنگی  ۀشمار
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 های انجمننشریهجدید  ۀشمار

 
 

 

 

 شناسی اجتماعیهای روانفصلنامه پژوهش
منتشرر شرده و    اجتماعیشناسی روانهای  پژوهش پژوهشیِ -فصلنامه علمی 23 ۀشمار

شرود ترا   پژوهشگران گرامی دعروت مری   همۀاز . دش خواهد منتشر زودیهب 30شمارۀ 

به سرایت  ( اجتماعیشناسی روانهای مرتبط با  فقط در زمینه)مقاالت پژوهشی خود را 

 .ارسال نمایند http://socialpsychology.ir نشانی اینترنتیبه  این مجله
 

 

www.socialpsychology.ir 
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 دوفصلنامه شناخت اجتماعی
نیز با  (1337پاییز و زمستان ) شناخت اجتماعی دوفصلنامۀ ۀشمار دهمینچهارهمچنین 

اجتمراعی ایرران بره چراپ رسریده و      شناسری  رواننور و انجمن همکاری دانشگاه پیا 

نشرانی اینترنتری ایرن     .پژوهشی آن استفاده کنند -علمی توانند از مقاالتعالقمندان می

 .است http://sc.journals.pnu.ac.irجهت ارسال مقاله  نشریه
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 شرایط عضویت در انجمن

سرایت  اجتماعی ایران الز  است ترا از طریرق وب  شناسی روانعالقمندان به عضویت در انجمن 

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

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

 .به صورت حضوری مراجعه نمایید

 مبلغ حق عضویت
اردیبهشرت   18اجتماعی ایرران کره در مورخره    شناسی روانمجمع عمومی انجمن مطابق مصوبه 

مبلغ حق عضویت  ،و علو  تربیتی دانشگاه تهران برگزار شدشناسی رواندر محل دانشکده  1331

 :نماییدجدید را به شرح زیر اعال  می

 عضویت پیوسته

شناسری  روانارشرد در رشرته   موسسان انجمن، کلیه افرادی که حرداقل دارای درجره کارشناسری   

حرق عضرویت   . )توانند به عضویت پیوسته انجمن درآینرد های وابسته باشند میاجتماعی و رشته

 (ساالنه یکصد و پنجاه هزار ریال

 عضویت وابسته
هرای وابسرته   به مدت پنج سرال در یکری از رشرته   اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و 

 (حق عضویت یکصد هزار ریال. )توانند به عضویت وابسته انجمن درآیندشاغل باشند می

 عضویت دانشجویی
های شناسی، و مدیریت و رشتهجامعه ،شناسی، علو  تربیتیهای روانکلیه دانشجویانی که در رشته

حرق  . )تواننرد بره عضرویت انجمرن درآینرد     باشند مری  نزدیک با کارت معتبر مشغول به تحصیل

 (عضویت یکصد هزار ریال
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 خبرنامه تدوین در همکاری
 

 
 

 مطالرب  دارد نظر در همانند گذشته ایران اجتماعیشناسی روان انجمن ۀخبرنام

 ارسرال  اجتمراعیِ شناسری  روان ویژهبه وشناسی روان زمینه در روزآمد اخبار و

 تمرامی  از لرذا  نمایرد،  درج آتی شمارگان در خودتان نا  با را شما توسط شده

 خرود  مطالرب  شودمی دعوت اساتید، همکاران، دانشجویان، و سایر عالقمندان

 .نمایید ارسال ذیل رایانامه به زیر هایزمینه در را
 

 (اجتماعیشناسی روان ویژهبه)شناسی روان روزآمد هایپژوهش اخبار -1

 (المللیبین و ملی)شناسی روان هایکنگره و هاهمایش اخبار -2

 (مرتبط هایحوزه و) اجتماعیشناسی روان کتب چاپ اخبار -3

 شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان
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 اجتماعیشناسی روان حوزه در تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان ۀچکید -4

 (اجتماعیشناسی روان ویژهبه)شناسی روان ایحرفه رویدادهای اخبار -5

       هرراینشررریه)شناسرری روان پژوهشرری -علمرری هرراینشررریه چرراپ اخبررار -9

 (نمایند ارسال را های متبوعنشریه انتشار اخبار توانندمی شناختیروان

 برر  کیرد أت برا )شناسی روان المللیبین ملی و های نوینپژوهش نتایج اخبار -7

 (اجتماعیشناسی روان حوزۀ

 (شخصیت و اجتماعیشناسی روان)شناسی روان های جدیدنشریه معرفی -8

 اجتماعیشناسی روان ۀحوز در علمی هایسایت معرفی -3

شناسری  روان ویرژه بره )شناسری  روان ایحرفره  ۀحروز  روزآمرد  مطالب سایر و

 .هستید همکاران دیگر با هاآن گذاشتن اشتراک به خواستار که( اجتماعی

 
 

dalirasp@gmail.com 
  



                              شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 7931خبرنامۀ زمستان 

 

41 

 

 

 ها برای شما همراهان گرامیبا آرزوی بهترین

 میالدی 0291در سال 

 

 


