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 های انجمناطالعیۀ پذیرش عضو فعال در کارگروه
 

 
 

نامۀ همکاری مشترک میان انجمنن  رساند که در پی انعقاد تفاهمبدینوسیله به اطالع می

سنتاد  شناسی اجتماعی ایران و پژوهشگاه فرهنن،  هننر و ارتباطنا  و همنننین     روان

های انجمن جهت همکاری عضو فعنال  کارگروه  یشناخت یهایآورعلوم و فن ۀتوسع

های پذیرد. داوطلبان فعالیت باید حداقل دانشجوی کارشناسی ارشد در یکی از رشتهمی

 شناسی اجتماعی باشند.جمن روانشناسی یا علوم شناختی و عضو پیوسته انروان

 جهت کسب اطالعا  بیشتر با شمارۀ زیر  روابط عمومی انجمن تماس بگیرید.

 

 شناسی اجتماعی ایرانروابط عمومی انجمن روان
 

 18290089شمارۀ تماس جهت هماهنگی  
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 پذیردشناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال میانجمن روان

 
 

شناسان دارای عضویت هیأ  علمنی  اجتماعی ایران در نظر دارد از میان روانشناسی انجمن روان

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

شود تصویر مدارک زیر را از طریق رایانامه به دفتر دبیرخانۀ انجمن دارای شرایط فوق دعو  می

 رمایند.ارسال بف

 آخرین مدرک تحصیلی -9

 حکم کارگزینی -2

 درخواست کتبی -0

 رزومۀ فردی -4

 شناسی اجتماعی ایرانروابط عمومی انجمن روان

 

Info@iranianasp.ir 

mailto:Info.iranianasp@gmail.com
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 (1) اجتماعی شناسیروان پیشگامان   
 

 
 فیلیپ جورج زیمباردو

 اسماعیلی ترجمۀ سپیده
 شناسی اجتماعی ایرانعضو انجمن روان

نیویورک آمریکنا   در 9100مارچ  20تولد م (Philip George Zimbardo) فیلیپ جورج زیمباردو

 9179. آزمایش معروف او در سال استشناس و استاد ممتاز بازنشسته در دانشگاه استنفورد روان

شناسی های روانتألیف و نویسندگی بسیاری از کتابو همننین  "آزمایش زندان استنفورد"به نام 

  پارادوکس زمان و شیطانها و دیگر آثار برجسته او نظیر؛ اثر های درسی دانشگاهمقدماتی و کتاب

 "تصور قهرمان بنودن " ۀگذار و رئیس پروژاو همننین بنیان زمان درمانی  او را به شهر  رساند.

 .استنیز 

 دوران اولیه زندگی
در نیویورک به دنیا آمد. خانواده او در اصل اهل سیسیل ایتالیا  9100مارچ  20زیمباردو در تاریخ 

بودند که قبل از تولد او به آمریکا مهاجر  کرده بودند. از همان ابتدا  زندگی به عنوان یک فنرد  
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بنه خناطر   ایتالیایی و رشد در یک فضای فقیرانه  طعم تبعیض و تعصب را به او چشاند و اغلب 

  پوسنتان  اشنتباه قضناو    ها و سنیاه ها و پورتوریکوییمسائل نژادپرستی و قومیتی توسط یهودی

زیمباردو گفته است که همین تجربینا  منفنی در دوران اولینه زنندگی  او را نسنبت بنه       . شدمی

ر او د. رفتارهای مردم کنجکاو کرده است و همننین در تحقیقا  مدرسه او نیز مؤثر بوده اسنت 

 ۀدانشنکد  درشناسی شناسی و انسانشناسی  جامعه  لیسانس خود را در سه رشته روان9154سال 

لیسنانس خنود را در   ته شد. او همننین فوقخدانشجوی ممتاز شنابه عنوان برکلین تکمیل کرد و 

شناسی از دانشگاه ییل دریافت کرد در رشته روان 9151و نیز دکتری خود را در سال  9155سال 

تنا   9151او از سنال   مشناور او بنود.   "نیل میلر"در طول دوران تحصیل خود در دانشگاه ییل   و

  9167تنا   9163یعنی به مد  یکسال مشغول به تدریس در دانشگاه یینل شند و از سنال     9163

بعد از آن نیز به مد  یکسال  .بودشناسی در دانشکده علم و هنر در دانشگاه نیویورک استاد روان

 عضو اساتید دانشگاه استنفورد شد. 9168دانشگاه کلمبیا تدریس کرد و سرانجام در سال در 

 مطالعه و بررسی زندان استنفورد

 زمینه آزمایش

شناس رسمی  در دانشگاه استنفورد   زیمباردو پذیرفت که به عنوان یک استاد روان9179در سال 

ریایی آمریکا  مطالعا  زنندان اسنتنفورد را   کار کند و با سرمایه دولت در دفتر تحقیقا  نیروی د

دانشجوی مرد انتخاب شدند و به طور تصادفی بنرای   73برای شروع آزمایش  ابتدا  اجرایی کرد.

شناسی دانشگاه   در یک زندان آزمایشی که در زیرزمین دانشکده روان"نگهبان"و  "زندانی"نقش 

ز این آزمایش  بررسی اثنرا  رواننی بنر روی    هدف او ا استنفورد واقع شده بود  برگزیده شدند.

دانشنگاه   9117در سنال     زندانی یا زندانبان شده بودنند. تصادفیدانشجویانی بود که به صور  

دلیل اصلی زیمباردو بنرای انجنام    ای شرح داد:استنفورد  جزئیا  اهداف این آزمایش را در مقاله

ها و صنحت و اعتبنار   دها  هویت و نقش گروهها  قوانین  نمااین آزمایش  تمرکز بر قدر  نقش

زیمبناردو در   زنند. که به طور کلی  رفتارهای عادی هر فردی را پنس منی  بود های رفتاری حالت
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       هننا بننر موتننوعاتی از جملننه:  مننن سننال»  در نشسننت علمننیر تورنتننو گفننت:  9116تابسننتان 

ام که نشان داده است انجام دادهی  تحقیقاتی زداییت( و انسانوندالیسم  خرابکاری )زداییشخصیت

شناسد و یا تحت تنأثیر  گیرند که کسی آنها را نمیکه هنگامی که افراد عادی در موقعیتی قرار می

توانند به راحتی بنه  دیگران  حس کنند که کمتر خوی انسان دوستانه دارند )مثل یک دشمن(  می

 «سمت انجام رفتارهای تداجتماعی سوق یابند.

 آزمایش
  کنه را   کسنی  "سرپرسنت زنندان  "زیمباردو خود به شخصه در این آزمایش شرکت کرد و نقش 

توانست در حل مشکال  بین هر دو گروه )زندانیان و نگهبانان( حضور داشته باشد  بر عهده می

های فیزیکی  راهی پیدا کنند تا گرفت. زیمباردو  نگهبانان را تعلیم داد تا بدون استفاده از خشونت

مثل: محرومیت زندانیان از خواب و شکنجه به وسنیله زنندان    هاییروش. یابندزندانیان تسلط  بر

تری از خود نشان دادند  مثال: تخنت  تهاجمیولی بعدها در آزمایش  نگهبانان رفتارهای  انفرادی.

کردند تا های زندانیان را بر داشتند )تا آنها مجبور شوند روی زمین بخوابند(  آنها را مجبور خواب

هایشان استفاده کنند و سپس درخواست زندانیان بنرای  از یک سطل به عنوان دستشویی در سلول

دانسنتند  شد. نگهبانان که میها  هم از طرف نگهبانان و هم از طرف زیمباردو  رد میتخلیه سطل

کردند بلکه گمان میگیرند  و به خاطر آن  نه تنها مورد توبیخ قرار نمی  شودرفتارشان مشاهده می

هنای بعندی  تعندادی از    در مصناحبه  که تلویحاً به آنان اجازه چنین رفتارهایی داده شنده اسنت.  

دانستند زیمباردو عالقه دارد چه اتفاقی بیافتد  بنابراین گفتند که آنها می کنندهنگهبانان به مصاحبه

کمتنر از دو روز کامنل از    شنند. آنها تمام سعی خود را کردند تا خواسته زیمبناردو را تحقنق بخ  

آزمایش نگذشته بود که یکی از زندانیان شروع به بروز عالئمی چون؛ افسردگی  نداشتن کنترل بر 

های غیرعادی روانی از خود شد و سرانجام این زندانی به خاطر داد و خشم  گریه و دیگر حالت

ان  آزاد شد و جای خود را به یکنی  ثباتی در رفتار  در پیش چشمان دیگر زندانیو بی کردنفریاد 

 دیگر از داوطلبان داد.
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 نتایج

در پایان آزمایش  زندانبانان موفق شدند با استفاده از بیشترین مقدار قدر  و اختیار خود  تسنلط  

کامل بر همه زندانیان پیدا کنند  به حدی که یکی از زندانیان تا اعتصناب غنذا هنم پنیش رفنت.      

ه نخوردن غذایش گرفت  نگهبانان او را به مند  سنه سناعت در زنندان     هنگامی که او تصمیم ب

انفرادی انداختند )علیرغم اینکه بر اساس دستورالعمل  آنان اجازه داشتند تنها یک ساعت زندانیان 

را به سلول انفرادی بیاندازند(. زندانیان دیگر به جای آنکه این زندانی را مثل یک قهرمان بدانند و 

 ."استساز او یک زندانی بد و مشکل"دادند که عتصاب کنند  یک صدا شعار میهمانند او ا

هنای  بینی شده بنود  بوسنیله آسنیب   از آننه پیش رفتنهر دو گروه زندانیان و زندانبانان با فراتر 

 زیمباردو خودِهایشان فرو رفته بودند. آورند  به سرعت در نقشوجود میروانی و خطرناکی که به

کریسنتینا  "خواسنت واقعینت اینن آزمنایش را بنه      به فرو رفتن در نقشش کرد. او منی هم شروع 

شناسی خود را دریافت کرده بود  نشان )همسر آینده خود(  که تازه مدرک دکتری روان "ماسالش

نسبت به آننه که بیشنتر  ها موقعیت"زیمباردو اعتقاد دارد که پیام این آزمایش این است که  دهد.

توانند تأثیرا  بسیار قدرتمندتری بر رفتار ما داشته باشند  و فقط عده کمی می  کنندمیفکر مردم 

هنا و زنندانبانان از زنندان    در پایان آزمایش  بعداز اینکه همه زندانی "متوجه این موتوع هستند.

آزمایشی بیرون آمدند  دوباره در همان مکان دور یکدیگر جمع شدند تا هم عملکردشان ارزیابی 

کنه اینن    ننژادی هنای  ود و هم بتوانند احساساتشان را نسبت به یکدیگر بینان کننند. وابسنتگی   ش

شود  آزمایشی که در سال آزمایش معروف را در برگرفته بود  اغلب با آزمایش میلگرام مقایسه می
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  دوست قدیمی دوران دبیرستان زیمباردو  انجنام  "استنلی میلگرام"در دانشگاه ییل توسط  9169

  ه بود.شد

 ریبغسوءاستفاده از زندانیان در زندان ابو
کننندگان در آزمنایش زنندان اسنتنفورد و     های بسیاری بنین رفتارهنای شنرکت   زیمباردو شباهت

زیمباردو ادعای رئیس ستاد مشترک ارتش  ژنرال  سوءاستفاده از زندانیان ابوقریب را منعکس کرد.

ند بوده و ربطنی بنه ارتنش    تنها شیطنت چند سرباز رر را مبنی بر اینکه وقوع این اتفاقا   "میرز"

ندارد نپذیرفت. در عوض  او به موقعیتی که سربازان در آن قرار داشتند توجه کرد و فکر کرد که 

بوده است که امکان بروز این رفتارها را ایجاد کرده است و برای شنروع  او   "موقعیت"شاید این 

توانسنت  الم بودند توجه کرد. محیط زندان جایی بود که منی کنندگانی که ظاهراً سابتدا به شرکت

های وحشی های کامال عادی  چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ روانی  به انسانآنان را از انسان

زیمباردو مشتاق شد تا با پرسنیدن   برد(  تبدیل کند.و سادیسم )کسی که از زجر دیگران لذ  می

غریب هسنتند   وهایی عجیبچه کسانی بودند  مثال: آیا آنان انسان سواالتی  متوجه شود آنان قبال

سنوق   "شیطاناثر "تمام اینها  او را به نوشتن کتاب  آیا امکان درک و شناخت آنان وجود ندارد 

 داد.
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 شیطاناثر 
هایش از آزمایش زنندان اسنتنفورد نوشنت. او    را در جواب تمام یافته شیطانزیمباردو  کتاب اثر 

تواند در چگونگی بروز رفتارهای خشن و تند و یا آرام معتقد است که خصوصیا  شخصیتی می

ها را با کلما  توان انسانکند که نمیدر این کتاب  زیمباردو اظهار می و مطیع  نقش داشته باشد.

را از ها این قابلیت و توانایی را داریم تنا هنر دو وجنه    خوب یا بد تعریف کرد  چرا که ما انسان

خود بروز دهیم  مخصوصا در مواقعی که در موقعیتی خاص هستیم. به طور مثال؛ اتفاقاتی که در 

مرکز بخش بازداشتگاه زندان ابوقریب افتاد  که در مورد این اتفناق  گنروه محافظنت زنندان )از     

دانبانان از زندانیان سیاسی  تقصیر زن انیسوءاستفاده فیزیکی و رو"گوید: ( می"گری میرز"جمله 

طبنق گفتنه    های مندیریتی آقنای بنوش بنوده اسنت.     و بازپرسان نبوده است بلکه مقصر  سیاست

توانند کارهای وحشتناکی انجام دهند. زیمبناردو  های خوب گمراه شوند  میزیمباردو  اگر انسان

موقعینت  "نوشته است: همننین  انسان هنا زمنانی کنه در ینک      شیطانکتاب اثر  299در صفحه 

غرق شده باشند  به طوریکه بر طبیعت آنها تأثیر گذاشنته باشند و ثبنا  و شخصنیت و      "خاص

منطنق  احمقاننه    اخالقیا  آنان را به چالش کشیده باشد  ممکن است آنها را به انجام اعمال بنی 

فرایند  هفتدر مجله انجمن پزشکان آمریکا   خود ویرانگر  تداجتماعی و بدون فکر  سوق دهد.

 :بخشددار گمراهی را سرعت میشده است که حرکت در جاده شیباجتماعی ذکر 

 فکریبرداشتن اولین قدم کوچک با بی -

 دیگران زدایی ازانسانیت -

 خویش )گمنامی( زدایی ازشخیصت -

 شخصی مسئولیت لوث -

 قدر  مَراجع اطاعت کورکورانه از -

 قید و شرط از هنجارهای گروهیبی همنوایی -

 تفاوتیتحرکی و بیبی از طریقفساد  منفعالنهتحمل  -
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 زمان
   نظرینه  "دربناره   "جنان بویند  "زیمباردو یکی دیگر از آثنار خنود را بنا همکناری      2338در سال 

منتشنر   "پارادوکس زمان "را در  "زیمباردو انداز زمانسیاهه چشم"و همننین  "زمان اندازچشم

زیمباردو بعد  2331در سال  "روانشناسی جدید زمان  که زندگی شما را تغییر خواهد داد."کرد: 

 "زمنان  اندازنظریه چشم"داشت  همکاری خود را جهت تبدیل  "رینارد سورد"از مالقاتی که با 

سنال مطالعنا  آزمایشنی  سنرانجام      4از به یک روش درمان بالینی شروع کرد و در نهایت بعند 

زیمباردو در طی یک سخنرانی در برنامه تِد  2331در سال  وجود آمد.به "زمان اندازچشمدرمان "

ننوع   6صنحبت کنرد و    نظرینه دربناره اینن    "شناسی زمنان روان"( تحت عنوان Ted Talkتاک )

منفنی  داشنتن لنذ  در زمنان      د  شامل؛ گذشته مثبت  گذشتهنمومختلف از بُعد زمان را معرفی 

در سال  دار در آینده و آینده متعالی.حال  اعتقاد به جبرگرایی در زمان حال  داشتن اهداف جهت

 نوشته شد. "رز مری"و همسرش  "رینارد سورد"بوسیله زیمباردو   "زمان درمانی"کتاب  2392

بنه   یکه بوسیله روانشناسن  "درمان دکمه توقف"زمان  وجه اشتراکا  زیادی با  اندازچشمدرمان 

المللنی    دارد  کسی که زیمباردو او را اولین بار در کنفنرانس بنین  ابداع شده "مارتین شیران"نام 

گفتنارر وینرایشر   زیمباردو پنیش  در پرتغال مالقا  کرده بود. "کمبرا"در دانشگاه  انداز زمانچشم

 را درباره این موتوع نوشت. "مارتین شیران"دومر کتابر 

 پروژه تصور قهرمان بودن
با نام پروژه  مرهگذار و مدیر  به هدایت نهضت قهرمانی روزبنیانزیمباردو به عنوان  2394از سال 

     داشنتی  سنعی در ارتقنای    سنازمان بندون هنیش چشنم    اینن  مشنغول اسنت و    "تصور قهرمنانی "

اینکنه چگوننه    در حال حاتر این پروژه برای درک بهتنر  .دارد مرهپروری در زندگی روزقهرمان

آوری اطالعنا  از اعضنای قبلنی گنروه     کند  در حال جمعآمیز هر فردی تغییر میرفتار خشونت

یوتام "  "رونی برگر" .استخرابکاران آمریکایی و اعضای قبلی باندهای تروریستی برای مقایسه 

 2399سال  او در ند.رپژوهش این پروژه دا بخش  نقش به سزایی در "لئونارد بکوم"و  "هاینبرگ
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منتشر کرد کنه   "General Psychology"ای در نشریه   مقاله"کیتی بلو"و  "زنو فرانکو"همراه با 

 .استپرداخته  "دوستینوع"و  "قهرمانی"در آن به مقایسه 

 
 سندرم قوت اجتماعی

سارا "با همکاری  "سندرم قو  اجتماعی"جدیدی به نام  نظریهزیمباردو بر روی  2338در سال 

این روش جدید برای توصنیف تنأثیراتی کنه     مشغول به کار شد. "آنتونی فرراس"و  "برونسکیل

فرهن، ارتش بر اجتماعی شدن دو گروه سربازان فعال و سربازان بازنشسته )قدیمی( دارد  ابداع 

      انجمنن مقندماتیر آن را در   تحلینل عامنل  یند و  جد نظرینه زیمباردو و برونسنکیل  اینن    د.گردی

به  2390را در دسامبر  هاآوری دادهارائه دادند. برونسکیل جمع 2390شناسی غرب  در سال روان

   بوسیله تحلیل عامنل اکتشنافی  تحلینل عامنل تأییندی  اسنتحکام دروننی و اعتبنار         پایان رساند.

 بر اجتماعی شدن ارتش اثبا  شد. "سندرم قو  اجتماعی"ها  صحت و درستی سنجش آزمون
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 هاسایر تالش

 2118زیمباردو در آلمان، شهر برلین، سال 

های دیگری جهت کمک به مردم از بعد از آزمایش زندان استنفورد  زیمباردو تصمیم گرفت تا راه

 The Shyness"شناسی پیدا کند. همین امر باعث تأسیس کلینیک کمرویی و خجالتی روان طریق

Clinic"  تحقیقنا    کمرویی را در بزرگساالن و کودکان درمان کند. تادر منلو پارک کالیفرنیا شد

های زیادی درباره این موتوع به فروش عالی برسند. شد تا کتاب باعثکمرویی  دربارۀزیمباردو 

و  "کنتنرل ذهنن  "تنوان بنه   از دیگر موتوعاتی که او به تحقیق درباره آنهنا پرداختنه اسنت منی    

شناسی مقدماتی با زیمباردو نویسنده مشترک یک کتاب درسی روان اشاره کرد. "نتیرفتارهای سُ"

شناسی در آمریکنا  های لیسانسر روانکه در بسیاری از دوره است "شناسی و زندگیروان"عنوان 

 "شناسیکشف روان"  با عنوان "PBS TV"برنامه  مجموعهاو همننین میزبانی  شود.می تدریس

 شود.های آموزشی آنالین  استفاده میبر عهده داشت که در بسیاری از دورهرا 

  در "فردرینک "  زیمباردو برای دفاع از یکی از نگهبانان زنندان ابوقرینب بنه ننام     2334در سال 

 "فردرینک "باره گفته است که: بایند در حکنم   و شهاد  داد. او در این  شد دادگاه نظامی حاتر

که از طرف زندان به آنان را توانند فشارهای زیادی چراکه تنها تعداد کمی میشد  داده میتخفیف 

اند. ولی ظاهراً قاتنی  مناسبی نداشته نظار  و آموزششود تحمل کنند  مخصوصا که می تحمیل

زیمباردو براساس  د.نموسال زندان محکوم  8به اظهارا  زیمباردو اعتنایی نکرد و فردریک را به 

اثنر  "بنا عننوان    را ز مشارکت در پرونده فردریک به دسنت آورد  کتناب جدیندی   اطالعاتی که ا

تنوان  ایجاد ارتباط بین آزمایش زندان ابوقریب و آزمایش زندان اسنتنفورد منی   با نوشت: "شیطان

 Greater"نوشنته زیمبناردو در مجلنه     شنوند. های خوب گمراه منی متوجه شد که چگونه انسان

Good Magazine"  دانشگاه کالیفرنیا  در بخنش   در برکلی"Greater Good Science Center" 

مسائلی چون دلسنوزی    منشاء بارهبه چاپ رسید. سهم زیمباردو شامل تفسیر تحقیقا  علمی در

 Greater Good"ای کنه اخینرا از او در مجلنه    مقالنه  آمیز بنود. دوستی و روابط انسانی صلحنوع
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Magazine"  بوده است  با این مضمون که چگونه  "عمومیت قهرمانی"چاپ شده است با عنوان

زیمباردو بنه   2393در فوریه  توانند قهرمان روزمره و عادیر زندگی خود باشند.مردمان عادی می

(  حضنور داشنت و   Meaningful Life) "زندگی معنادار"عنوان میزبان مهمانان در سمینار علمی 

مجله  به موتوعاتی چنون؛ نیکنی  شنرار  و قهرماننان      مدیر اجراییر این "داچر کلنر"همراه با 

رسماً بازنشسنته شنده بنود  آخنرین سنخنرانی       2330زیمباردو که در سال  روزمره پرداخته شد.

  در ساختمان دانشگاه اسنتنفورد   2337مارچ  7در  "انسان ماهیتبررسی "خودش را با موتوع 

  اسنتاد  "دیویند اسنپیگل  " را به پایان رسناند.  سال سابقه تدریس  کار خود 53ارائه داد و بعد از 

خطناب کنرد و    "ایمعلنم افسنانه  "دانشکده پزشکیر دانشگاه استنفورد  زیمبناردو را   یروانپزشک

 "تغییر داده است.را  او کسی است که روش تفکر درباره تأثیرا  اجتماعی"گفت: 

منارچ   21است  به طنور مثنال:   های تلویزیونی آمریکا دعو  شده زیمباردو چندین بار به برنامه

در برنامنه   2338فورینه   99  "جان اسنتوار  "به میزبانی  "The Daily Show"  در برنامه 2337

"The Colbert Report"  در برنامننه  2393اکتبننر  25و در"Dr. Phil" .حضننور داشننته اسننت 

ل بوسنیله  تحنو "زیمباردو به عنوان مشاور بنرای کمنک بنه افنراد زورگنو در سنازمانی بنه ننام         

شود و دربناره تنأثیر گنروه    کند و در مقابل دوربین این سازمان ظاهر می  خدمت می"تماشاچیان

 دهد.تماشاچیان و غول تنبلی توتیح می

 2119سخنرانی زیمباردو در لهستان، سال 
هنای اقتصننادی و خیرخواهاننه  در منناطق روسنتاییر شننهر     زیمبناردو در فعالینت   2330از سنال  

مدیر محلی  یک و "استیو لوچو"  همراه با "The Zimbardo-Luczo Fund" عنوان با "سیسیل"

ها شامل فراهم کردن بورسیه تحصنیلی  شرکت کرده است که این برنامه "پاسکوال مارینو"به نام 

 2395در سنال   بنوده اسنت.   "کاماراتنا "و  "کورلئوننه "برای دانشجویان با استعداد  در شهرهای 

بنه   آوریفنن بود  با این موتنوع کنه: چگوننه     "انفصال انسان"مشترک کتاب زیمباردو نویسنده 

کنند کنه؛   در این کتاب نتایج تحقیقا   از این قضیه حمایت منی  زندگی مردان آسیب زده است 

گوید: نبودن والندین در  گیرند  رو به افزایش است. او میجمعیت مردانی که از اجتماع فاصله می
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شنود و  دخترانه  بیشتر باعث تمایل افراد به زندگی در فضای مجازی منی های خانه و نیز مدرسه

 دهد.های مستهجن را افزایش میهای کامپیوتری و دیدن فیلمخطر اعتیاد به بازی

 شناخت بیشتر
  درپنی در تمنام طنول زنندگی خنود در علنم       های پیبه زیمباردو به دلیل موفقیت 2392در سال 

مدرک دکتنری   2399او در سال  شناسی آمریکا  اعطا شد.روان شناسی  مدال طالی مؤسسروان

زیمبناردو   2330در سال  دریافت کرد.را ورشو )پایتخت لهستان(  "SWPS"افتخاری از دانشگاه 

  برای طعنه )به "کالدیو باربارانلی"در روم و  "الساپنزا جیان ویتوریوکپرارا"های و اساتید دانشگاه

 "شخصیت ساده منحصربه فرد سیاستمداران"شناسی برای گزارشلر روانسیاستمداران(  جایزه نوب

بندیر مشاوران  به عننوان یکنی از تأثیرگنذارترین    زیمباردو توسط سازمان رتبه را دریافت کردند.

 شناسی  نام گرفت.مشاوران روان

 زیمباردو در ایران
به تهران شناسی اجتماعی ایران به دعو  و میزبانی انجمن روان( 9015) 2396زیمباردو در سال 

زیمباردو تمن سنفر  شناسی اجتماعی ایران بود. سفر کرد. او سخنران کلیدی سومین کنگره روان

نمنود. وی   مالقنا   اینن شنهر  شناسنی  از شهر اصفهان دیدن کرد و با اسناتید روان  خود به ایران

و بنه اینراد    یندا کنرد  حضنور پ  شناسی اجتمناعی در شنیراز  کاربردهای رواندر همایش  همننین

 سخنرانی پرداخت.
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 شناسی اجتماعیسومین کنگره روان

 

 
 شناسی اصفهانروانو دانشجویان دیدار و ضیافت شام اساتید 
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 شناسی اجتماعیدیدار و ضیافت شام هیات مدیره انجمن روان

 

 
  شناسی اجتماعی شیرازهمایش کاربردهای روان
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 افراد دارد یدر کودک شهیر یآزاروانیح
  های االغی را بریده بود به بهانه دستگیری متهمی که گوش

 

 
 نیادکتر مجید صفاری

 شناسی اجتماعیاستاد روان

 

داد فردی در حنال بریندن    آزاری در فضای مجازی که نشان میانتشار فیلم حیوان -گروه حوادث

نهاینت مسنلم   رو شند و در   های مختلف کاربران روبه های یک االغ با داس است با واکنش گوش

آهنگری فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران عنوان کرد که با خاطیان برخنورد خواهند   

 .شد

آزار و همدست تصویربردارش منتشر شند.  به دنبال این ماجرا سرانجام خبر دستگیری مرد حیوان

ر پی علی صداقت دادستان عمومی و انقالب بهشهر در خصوص جزئیا  این ماجرا عنوان کرد: د

آزاری در بهشهر دستور قضنایی بنرای شناسنایی و دسنتگیری     کننده از حیوان انتشار فیلمی منزجر

گوش االغ صادر شد که هر دو متهم دستگیر شدند و برایشان پرونده قضایی تشکیل   عوامل بریدن

ساله پرونده نینز   28وی تمن اشاره به سوابق متهم  .شد و مراحل پرونده در حال پیگیری است

های همجنوار   های سرقت مسلحانه در شهرستان گفت: متهم اصلی دارای سوابق کیفری در پرونده
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عنوان یک عمل غیراخالقی و خالف انسنانیت و شنرع اسنالم بنوده و      آزاری بهبوده است. حیوان

طنور   ین راستا دستگاه قضایی اسنتان بنه  دار شدن افکار عمومی شده است که در ا موجب جریحه

 . قاطع با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد

 ساز فجایع در بزرگسالیهای نادرست در کودکی زمینه آموزش 

« اینران »شناسنی اجتمناعی کشنور بنه     نیا رئنیس انجمنن روان  در همین رابطه دکتر مجید صفاری

وند که در دوران کودکی ارتباط و عالقنه خاصنی بنه    ش ای متولد می گوید: انسانها ذاتاً به گونه می

هنا بنا کاراکترهنای حیواننا       ها و عروسنک  حیوانا  دارند از این روست که بسیاری از انیمیشن

نام همدلی داریم که باید از آن بدرستی استفاده  شناسی مفهومی بهشود. ما در بحث روان عرته می

مفهوم ما باید با آموزش نگهنداری و ارتبناط برقنرار     مان آموزش دهیم. در این کنیم و به کودکان

کردن کودکان با حیوانا  صفت همدلی را در آنها نهادینه کنیم تا آنها در بزرگسالی رفتار بهتنری  

نسبت به حیوانا  و حتی افراد جامعه داشته باشد. اما متأسفانه دغدغه امروز والدین آموزش زبان 

شود. البته این بنه   مسأله مهمی مثل همدلی نادیده گرفته می خارجه و موسیقی به کودکان است و

شان داشته باشند امنا بایند    آن معنا نیست که کودکان نباید آموزشی مثل زبان را در برنامه یادگیری

تواند بنه   والدین بدانند که دغدغه اصلی برجسته کردن صفاتی مثل همدلی است که در نهایت می

 .زرگسالی ختم شودآمیز او در ب رفتار مسالمت

پسندی است که این بحث هم باید از سوی والدین بنه  افزاید: مسأله بعدی جامعهوی در ادامه می

ها باید تا قبنل از ورود بنه مدرسنه اینن مفناهیم را بیاموزنند.        شان آموزش داده شود. بنه کودکان

بنا جامعنه صنور      هرچقدر این مفهوم بهتر آموزش داده شود تعامل و ارتباط بیشتری بین فنرد 

شود  بنازهم بنه همنان دوران کنودکی      آزاری میگیرد. نکته حائز اهمیت دیگر که سبب حیوان می

شنان دریافنت    گردد و بسیاری از کودکانی که در کنودکی محبنت را از هنردو والندین    افراد برمی

بیمناری  شوند. این حاال  در بزرگسالی به ننوعی   کنند دچار این مشکال  در بزرگسالی می نمی

دهنند ینا    شبیه به مازوخیسم و سادیسم که افراد مبتال به آن در قبال کار وحشتناکی که انجنام منی  

رد یا از آزار و دهند برایشان اهمیتی ندا اند که زجر حیوان یا انسانی که آزارش می تفاو  آنقدر بی
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قضنایی در برابنر    به اعتقاد من مجازا  .برند می لذ  –حال انسان یا حیوان -شکنجه موجودا 

این افراد کارساز نیست و آنها باید مداوا شوند و تا زمانی که آنها درمان نشنوند بنازهم مرتکنب    

ای و غربالگری  چنین آزارهایی خواهند شد. تحقق این امر هم گسترش و ارزان شدن امور مشاوره

ر شناهد چننین فجنایعی    ت طور قطع در آینده کم افراد است. اگر این مسأله با جدیت دنبال شود به

 خواهیم بود.
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 علوم اعصاب اجتماعی

 
ها در بسیاری از تکالیف های انسان رفتار اجتماعی او است. شامپانزهترین ویژگییکی از شاخص

زدنر چیزی اجتماعی  مثل حدسهای ها عمل می کنند  اما در شناختشناختی تقریباً همانند انسان

ها برای آموزش به یکدیگر داند یا قصد دارد انجام دهد  این طور نیستند. انسانکه فرد دیگری می

ها برای آموزش به یکدیگر کنند  اما شامپانزههای زیادی میها!( تالش)و حتی آموزش به شامپانزه

علوم اعصاب اجتمناعی کنه    (.2393ن  دهند )توماسلو و هرمابه ندر  کوششی عمدی انجام می

کند  یک ها  مواد شیمیایی  و نواحی مغزی در رفتار اجتماعی را مطالعه میچگونگی مشارکت ژن

 ای را بوجود آورده است.ای است که اشتیاق فزایندهحوزۀ نسبتاً جدید مطالعاتی است  اما حوزه

 شناسی عشقزیست

 fMRIفرض کنید عمیقاً و به شد  عاشق کسی هستید. پژوهشگران فعالیت مغز شما را )کنه بنا   

تان و تصاویری از افنراد جنذاب دیگنری    گیری شده است( در حالی که به تصاویر معشوقهاندازه

کنند. تصاویر شخصی که عاشقش هستید باعث افزایش فعالیت در نواحی کنید مقایسه مینگاه می

شود  به روشی مشنابه بنا حنس خوشنی کنه افنراد از مصنرف        مرتبط با پاداش می مغزی خاص
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تنان  (. مشناهدۀ عکسنی از معشنوق   2392دهند )بروکت و یون،  داروهای اعتیادآور گزارش می

 -کنند )اورتیگینو  بیناننی   هیپوکامپ و سایر نواحی مهم برای شناخت و حافظه را نیز فعنال منی  

 (.2393 لی  پاتل  فرام  و لوئیس دمین

توجه زیادی را به خود جلب کرده اسنت. زننان در طنول و پنس از      در عشق توسیناُکسینقش 

اند  کنند. آن را هورمون عشق نامیدهرا در طی فعالیت جنسی ترشح می آنمردان و زنان و   زایمان

مطالعنه  یک راه راحت بنرای   تواند تعبیر بهتری باشد.می گسترافزا یا عشقعشقهرچند اصطالح 

توسین این است که آن را به صور  یک افشانۀ استنشاقی در اختیار افراد قرار داده و اثرا  اکسی

توسین از راه حفرۀ بینی به طنور مسنتقیم بنه مغنز     اثرا  آن را با یک دارونما مقایسه کنیم. اکسی

که گنزارش کنرده    گردد. در یک مطالعه  مردانیرسیده و تقریباً نیم ساعت بعد اثراتش نمایان می

شان و زنان دیگر را مشاهده کرده و هایی از زن شریک زندگیبودند به شد  عاشق هستند عکس

توسنین  بندی نمودند. آنها در مقایسه با دارونما  وقتی تحت تنأثیر اکسنی  جذابیت هر یک را رتبه

زنان دیگنر را تغیینر   بندی آنها از توسین رتبهبندی کردند. اکسیبودند شریک خود را جذابتر رتبه

دهند  بلکنه   توسین جذابیت همگان را افزایش نمی(. بنابراین  اکسی2390نداد )شیل و همکاران  

 دهد.فقط جاذبۀ کسی را که از قبل محبوب فرد بوده افزایش می

 دوستی و همدلینوعی

ی به یک زندگی متمدن به کمک افراد به یکدیگر بستگی دارد. شما ممکن است برای توتیح مطلب

شنود کمنک   دوست دانشجو که برای گرفتن نمرۀ خوب در یک درس رقیب شما محسنوب منی  

کنید. ممکن است برای کمک به قربانیان یک فاجعه طبیعی در آنطنرف دنینا کمنک منالی کنیند.      

کردن رنج افراد دیگنر  دادن و احساس  یعنی توانایی تشخیصهمدلییاریگر بودن بستگی دارد به 

ها وری که گویی آن رنج متعلق به خود شما بوده است. اگرچه همدلی منحصر به انسانتقریباً به ط

دادن تر از سایرین است. یک میمون یا شامپانزه با حق انتخاب بین پناداش نیست  در گونۀ ما قوی

رسد تقریباً نسبت به دیگنران  صرف به خود  یا به خود و یک میمون یا شامپانزه دیگر  به نظر می

؛ 2390تفاو  است  مگر آنها خویشاوند یا دوستی قدیمی باشند )چانن،  گناریپی  و پنال      بی
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ای از مغنز مربنوط   (. توانایی در نظر گرفتن دیدگاه فرد دیگر بنه ناحینه  2335سیلک و همکاران  

؛ موریشنیما   2392کنند )بوکهنولتز و مناروئیس     است که قشر گیجگاهی با قشر آهیانه تالقی می

ای از مغز به تنهنایی بنا همندلی و    (. با این وجود  هیش ناحیه2392هین  راف  و فهر  شانک  برو

رفتار اخالقی مربوط نیست  و نواحی متعددی در سرتاسر مغز در آن مشنارکت دارنند )یونن، و    

آموزند که با همه افراد مهربنان باشنیم  امنا در    رهبران اخالقی و مذهبی به ما می (.2392دانگان  

تر باشند. برای مثال  اگر ثر افراد تمایل دارند تا با آنهایی که شبیه خودشان هستند بخشندهواقع اک

خواهید کرد و مغز  "احساس ناراحتی"کند  شما هم کسی را ببینید که احساس طرد اجتماعی می

شما بر اساس آن واکنش نشان خواهد داد  اما اگر فردی که احساس طردشدن کرده است یکی از 

اوندان یا دوستان نزدیک شما باشد با شند  بیشنتری واکننش نشنان خواهیند داد )بیننی        خویش

دوستی از سخاوتمند تنا خودخنواه   افراد در میزان همدلی و نوع (.2399فرانکلین  لوی  و آدامز  

متفاو  هستند. این تغییرا  با فعالیت مغز همبستگی دارد. وقتی افراد شرح پریشانی دیگنران را  

میانی متفاو  هسنتند. افنراد بنا برانگیختگنی      -پیشانی پشتید  در برانگیختگی قشر پیششنونمی

بیشتر درک بیشتری از پریشانی دارند  و با احتمال بیشتری از میزان متوسط برای کمک به دیگران 

 (. 2392دهند )ویتز  زاکی  و میشل  پول و زمان اختصاص می

رساند. دهند که به دیگران آسیب میدانه اقداماتی انجام میهای تداجتماعی آزاافراد دارای ویژگی

ها نشنان داده اسنت   فهمند که دیگران از رفتارهای ایشان رنج خواهند کشید  پژوهشآیا آنها نمی

کنند  نواحی کنند. اما  وقتی برای تصور تجربه دیگران تالش میکه آنها به لحاظ شناختی درک می

(. یعنی  آنها 2392؛ زاکی و اوشسنر  2390دهد )بالیر  یفی نشان میهیجانی مغز فقط فعالیت تع

 ای هستند که اجازه دهد درک کنند فرد دیگر چه احساسی خواهد داشت.فاقد تشخیص همدالنه

 منبع:

پنور   . جلد دوم: ویراست دوازدهم. ترجمه احمند علنی  شناسی زیستیروان(. 2395کاال  جی )

  (. تهران: ارجمند.9017مازندرانی )مجتبی دلیر  امیرعلی 
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بالغانه در کودکان کودکانه و ناهمخوانی خودِ

 
 شهال زورمند بناب

 شناسی اجتماعی ایرانعضو انجمن روان
 

       وقتنی  اسنت.  «خنود » شناسی اجتمناعی  مبحنث مربنوط بنه    ترین مباحث در روانیکی از اصلی

گینری خنود در   احتماال چگونگی شکل شود چه چیزهایی به فکرمان متبادر می «خود»گوییم می

هوینت   و ها  رابطه بنین خنود و فرهنن،    طرحواره خودشناسی  ابعاد خود  کودکی  خودپنداره 

 گیرند.اجتماعی از جمله مواردی هستند که مورد توجه قرار می

 های مختلف در کودکان مورد بررسنی قنرار گینرد.   «خود»سعی شده ناهمخوانی بین  دراین مقاله 

ز پیرامون خود مجزا هستند. توانایی کنند که از لحاظ جسمانی انوباوگان بعد از تولد احساس می

کنه   انجامند. هنگنامی  وجهی به پدیدار شدن خودآگاهی منی  مالحظه نوزادان در ادراک چندقابل

شنوند  ادراک کنند و میکنند و گریه خودشان را حس میکودکان تماس خودشان را احساس می

 کند.دیگر متمایز می ها و اشیایکنند که بدن آنها را از بدنچند وجهی را تجربه می

خودآگاهی به سرعت بخش اصلی زندگی هیجانی و اجتماعی کودک شده و در پاینان سنال دوم   

کنه خنود و    ماهگی  هنگامی 03تا  98شود. کودکان بین زبان وسیله قدرتمندی در رشد خود می

زرگ و دیگران را براساس سن )بنه  پسر  یا مرد(  جنسیت )پسر یا دختر(  خصوصیا  مادی )ب

 دهند. را پرورش می خود قطعیکنند  بندی میقوی( و حتی خوبی در برابر بدی طبقه
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شناسی کالسیک و فرویدی  ذهن  گرفتار تعارض پیوسته بین نیروهای هشیار و ناهشنیار  در روان

این باور بود که اساس شخصیت  نیروهای پویشی بنیادی برانگیزاننده شخصنیت   است. فروید بر

های جنسی و پرخاشگرانه هستند که قواعد اجتماعی و سازکارهای دفناعی بنا هندف    تکانهیعنی 

  خطنر ای که در عین اینکه تاحندی اجنازه ارتنای غیرمسنتقیم و بنی     ها  به شیوهکنترل این تکانه

 دارد. دهد  احساس گناه و اتطراب را در کمترین حد نگه میها را میتکانه

و کارکرد آن در مکتب  «خود»پویشی به تاکید بر نهاد در دیدگاه روان کاوی کالسیک برتاکید روان

پویشنی اسنت کنه    های روانجنبش آدلری از نخستین و بانفوذترین درمان آدلری تغییر شکل داد.

هنای اصنلی   هنای بنین آنهنا محنرک    شناسی کالسیک که در آن غراینز و تعنارض  برخالف روان

را کنه دارای فراینندهایی مثنل     «خود»شد  این جنبش یشخصیت و آسیب روانی در نظر گرفته م

شناسی خنود و درمنان   های روانحافظه  ادراک  قضاو  و استدالل اخالقی است مبنای مفروته

 قرار داده است و حرکت در فراسوی نهاد را آغاز کرده است. 

برای انطباق با واقعیت  «خود»شناسی آدلری است  تالش شناسی خود که دستاوردی از روانروان

کاوان خود البته انکار داند. روانترین انگیزه در رشد شخصیت میعینی و مسلط شدن برآن را مهم

     ها برای ارتای فوری تناثیرا  مهمنی بنر رشند دارد  امنا فنرض      های تکانهکنند که تعارضنمی

 ز به همان اندازه مهم است.کنند که تالش جداگانه خود برای انطباق با محیط و تسلط بر آن نیمی

 «خنود مسنتقل  »شناسی خود  ننوعی  به عبار  دیگر به نظر هاینز هارتمن و سایر طرفداران روان

 کند.های نهاد عمل میوجود دارد که مستقل از سائق

به دنبال توتیحا  گفته شده در مورد اینکه کدام بخش شخصیت )نهاد یا خود( بر رفتار ما تسلط 

در کودکان و بزرگساالن  «خود بالغانه»و  «خود کودکانه»ت به توتیح دو بعد متضاد دارد  بهتر اس

 بپردازیم.

که با آنها پیوند عناطفی   خود کودکانه  خودی است که در خانه و بطوری کلی در رابطه با کسانی

ن کند  نشامحکم دارد  روزانه با او در تماس است و در مجموع با او احساس راحتی و امنیت می

 شود:شود و چگونگی عملکرد آن با چند ویژگی مشخص میداده می
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باید تغذیه شود و تحمل او برای هرگونه فشنار    «در همین لحظه»خود کودکانه باید تغذیه شود  

         صفر است. خود کودکانه بنا لنوس شندن  در هنم پاشنیدن  اسنتراحت کنردن  تمندد اعصناب          

خوب بدون توجنه بنه موقعینت و زمنان مناسنب       مسئولیتی  و بطور کلی جذب همه چیزهایبی

ها بخشی از خود کودکانه است که پدر و مادرها کمتنر  تحملی  بیشتر وقتاین بی شود.تغذیه می

 آورد. وجود میکنند و همننین  بخشی است که بیشترین مشکل را بهاز هرچیزی درک می

شتر در دنیای بیرون از خانه  خود را نشان نامیم  بیرا خود بالغانه می اما شیوه رفتاری دیگر که آن

     دهد. خود بالغانه برخالف همتای کودکش  مایل اسنت کنار کنند  نناراحتی و فشنار را تناب      می

     گنذارانی و بنرآورده شندن    توانند و ماینل اسنت خنوش    آورد  بردبنار و خنوددار اسنت  منی    می

 کند. هایش را به تاخیر بیاندازد و هدفمند عمل میخواسته

گونه تننوعی در  هایی مشابه با مفهوم نهاد در نظریه فروید دارد بدون هیشودکانه که ویژگیخود ک

توان گفت همان مفهومی است کنه  افراد در طول عمرشان  شبیه یکدیگرند. اما خود بالغانه که می

شناسی خود وجود دارد  با گذشت زمان و باالرفتن سنن کنودک  رشند    در جنبش آدلری و روان

و به تدریج  اختیار عملکرد روزانه و این که کجا و چه وقت کودک باشد را بیشتر و بهتر کند می

 کند.گیرد  اما خود کودکانه هرگز تغییر نمیدر دست می

تنوان در پدینده شنناخته    نمونه بارز از نیاز کودکان به زمان کافی برای داشتن خود کودکانه را می

پیوندند و بنرای  ری از این کودکان به خانواده جدیدی میشده فرزند خواندگی مشاهده کرد. بسیا

ولی سپس بدون هیش دلیل ظاهری  بد رفتاری را آغاز  یکی دو ماه نخست رفتاری پسندیده دارند.

کنند. به عبارتی دوران ماه عسل به پایان رسیده و آزمنایش حقیقنی محنیط فرزنند خوانندگی      می

 فرارسیده است.

این کودکان برای خوب بودن بازخوردهای مثبت زیادی دریافت کرده اسنت  اینکه خود بالغانه  با

 ولی در هرحال خودکودکانه همواره اشتیاق زیادی برای بروز و تغذیه شدن دارد.

کنند  و براسناس همنین    رسانی هسته اصلی شخصیت را تغذیه منی مورد کودکان این خوراک در

شوند. همین پایه و اساس است که اجنازه  میتربیت و تغذیه است که همه چیزهای دیگر ساخته 
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و سرانجام به دنیای بیرون از خانه وارد شده و گلیم   دهد شخصیت کودک رشد کند  بالغ شودمی

های درونمان نیاز داریم تا از بطور کلی همه ما به مکانی برای کودک خود را از آب بیرون بکشد.

به دلیل اینکه هنوز بسیار خردسال هستند  بیش از های هرروزه رهایی یابیم. ولی کودکانمان تنش

 ما به آن نیاز دارند.

اما یک خبر خوب برای والدین این است که در نهایت و در پایان دوره نوجوانی پدرها و مادرها 

کنند )اگرچه ممکن است هرگز کامل به تدریج بیشتر و بیشتر شخصیت بالغ کودک را مشاهده می

کند کند و بر شخصیت کودک سلطه پیدا میغانه کودک است که رشد مینشود(. این شخصیت بال

کند در بزرگسالی چگونه خواهند شد  در نتیجه خود بالغانه  خود حقیقی کودکنان  و مشخص می

 ما را شکل خواهد داد.

 منابع:
 .های شخصیت  مترجم: یحیی سید محمدی  انتشارا  ویرایش(  نظریه2390شولتز ) -

 .شناسی رشد  مترجم: یحیی سید محمدی  نشر ارسباران(  روان2337)   ل.برک -

 .س  انتشارا  رشدنیادرمانی  مترجم: هامایاک آوادیسهای روانجیمز. اُ.  نظریهپروچاسکا   -

 .آنتونی   رازهای تربیت فرزند از نوپایی تا نوجوانی  مترجم: منیژه جاللی  نشر ارجمندولف   -

  .(  موسسه فرهنگی منادی تربیت9014شناسی اجتماعی )ابوالقاسم  روانمراد  عیسی -
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 نامهدفاع از پایان

 
 

نامنه  از پاینان  واحد تهران جننوب  -اسالمی دانشگاه آزاد ۀآموختدانشسرکار خانم ناهید قاسمی 

آوری امندادگران  خواهی در تناب حمایت اجتماعی و هیجان نقش» ارشد خود با عنوانکارشناسی

نامنه  چکیدۀ این پایان به راهنمایی دکتر مجتبی دلیر با درجۀ عالی دفاع کرد.« جمعیت هالل احمر

 در زیر آمده است:

 

 چکیده

آوری امندادگران  خنواهی در تناب  حمایت اجتماعی و هیجنان  این پژوهش با هدف بررسی نقش

تحقیق حاتر از نوع همبستگی بود. جامعه آمناری پنژوهش را    احمر اجرا گردید.جمعیت هالل 

نفر  953تشکیل دادند. نمونه پژوهش  16-17امدادگران جمعیت هالل احمر شهر تهران در سال 

انتخاب شدند. در اینن پنژوهش از   گیری در دسترس  نمونهاز این امدادگران بودند که به صور  

( و 9186حماینت اجتمناعی )  نامنه ارزینابی   پرسش ( 2330)دیویدسون آوری کانر و تاب مقیاس

دست آمنده بنا روش تنریب همبسنتگی     استفاده شد. اطالعا  به (9178) خواهیهیجان مقیاس

نتایج تحقیق نشنان دادنند کنه بنین همنه       پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند.

هنای  دار وجود دارد. بعالوه  بین همه مولفهتگی معنیهمبس آوریخواهی با تابهای هیجانمولفه

همننین  نتایج تحلینل  (. P<39/3دار وجود دارد )همبستگی معنی آوریحمایت اجتماعی با تاب
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آوری در بنین  بیننی تناب  خواهی و حمایت اجتماعی قندر  پنیش  رگرسیون نشان داد که هیجان

  زا در بنین امندادگران  توصنیه    در شنرایط تننش   آوریبا توجه به اهمیت تاب .امدادگران را دارند

خواهی ایشان در آغاز همکاری بررسی شود و در ادامه نینز امکنان دریافنت    شود میزان هیجانمی

 حمایت اجتماعی برای امدادگران فرآهم گردد.

 آوری  امدادگرانخواهی  تابحمایت اجتماعی  هیجانها: کلید واژه
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www.iranianasp.ir 

 ایران اجتماعی شناسیروان انجمن رسمی سایتوب نشانی
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 (7) ماهنامۀ اینترنتی پروانه  

 
 :منتشر شد زیر یهابخش با هپروانشناسی کودک و خانوادۀ مین شمارۀ ماهنامۀ روانهفت

 رشد ییطال دیکل -رانیسخن سردب 

 یگرینگاه از چشم د -یهمدل 

 و باورها ها دهیا نیب یدر روابط عقالن -یتفکر انتقاد 

 کتاب خوشمزه کی -نیچکتاب 

 شنیمیصد ان صفرتا -نیچلمیف 

 در تئاتر نید گاهیجا -نیتماشاچ 

 کودکان ۀحق هم ل؛یتحص -نیچمهر 

 ینیگفتگو با سحر پورحس -نوازگوش یجادو -نیآواچ 

 یاز باردار شیپ هیتغذ تیاهم -نیدارچ 

 ده ساله ۀشگاینما کی -نیگلن 

 سخن آخر 
 

http://koozeh.ir/issues.aspx?ID=1050 
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 (8) کتاب معرفی

 
 سالمت رفتاری :عنوان

 لین اسپری :هنویسند

 نیا و همکارانمجید صفاریدکتر  مترجمان:

 سبارانار انتشارات:

 9018 نشر: سال
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 (0عرفی کتاب )م

 
 شناسی مشتریروان: عنوان

 کاترین جانسون بوید: هنویسند

 مراد عبدی ورمزان و فرشاد ژیانمترجمان: 

 شناسنامه انتشارات:

 9017 سال نشر:
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 کتاب ۀدربار
شناخت انسان و رفتارهای وی دارند ینک رشنته   شناسی برای کسانی که تمایل به روان

کننده است. این علم با رشد و توسعه خنود در راسنتای درک و تبینین رفتارهنای     اقناع

های مرتبط با انسان اعم انسان موفق بوده و توانسته است که راه خود را به تمامی حوزه

یاست  اقتصاد و بنازار   از درمان  موفقیت و استفاده از تمام استعدادها  رشد  اجتماع  س

محیط زیست  صنعت  آموزش و پرورش  و غیره بگشاید. مصرف نیز بنه عننوان ینک    

شناسی توانسته است که به افراد رفتار انسانی از دیدگاه این علم دور نمانده و علم روان

شناسی مشتری شاغل در عرصه کسب و کار نیز خدما  خود را ارائه دهد. کتاب روان

ها را مورد مطالعه قنرار داده  ترین صور  رفتار مصرفی انسانکه به ساده کوشیده است

و متغیرها و عوامل موثر در احسناس نیناز و جلنب توجنه وی بنه کاالهنا و خندما         

     مختلف را مورد بررسی قرار دهد. مطالعنه اینن کتناب بنه تمنامی افنراد عالقمنند بنه        

 د.شویشناسی و شاغل در حوزه کسب و کار توصیه مروان
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 کنید معرفی را خود اثر
 

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

 نسنخه  یک لطفاً شود معرفی ایران اجتماعی شناسیروان انجمن اینترنتی پایگاه

  یشنمال  آبنان  ننبش  زنند   خنان میکنر  ابنان یخ تهنران   آدرس به را خود اثر از

 انجمنن  دفتنر  231 اتناق  دوم  هطبقن   )ره( ییطباطبنا  عالمنه  دانشگاه ساختمان

 . نمایید ارسال ایران اجتماعی شناسیروان
 

 18290089  هماهنگی جهت تماس ۀشمار
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 انجمن هاینشریه جدید ۀشمار

 
 

 

 

 اجتماعی شناسیروان هایپژوهش ۀفصلنام

 و شنده  منتشنر  اجتماعی شناسیروان های پژوهش پژوهشیر -علمی ۀفصلنام 00 ۀشمار

 تنا  شنود منی  دعنو   گرامی پژوهشگران همۀ از. دش خواهد منتشر زودیهب 04 شمارۀ

 سنایت  به اجتماعی( شناسیروان با مرتبط های زمینه در )فقط را خود پژوهشی مقاال 

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

 جهت دریافت رایگان مقاالت این فصلنامه به نشانی پایگاه اینترنتی فوق مراجعه بفرمایید.

 

www.socialpsychology.ir 
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 33 ۀفهرست مقاالت چاپ شده در شمار

بازگشت: نقش  یبا وسوسه و احتمال مصرف افراد وابسته به مواد دارا یمنف یها جانیرابطه ه -9

 یاجتماع تیحما یا واسطه

 هالل احمر تیامدادگران جمع یآور در تاب یخواه جانیو ه یاجتماع تینقش حما -2

مردان به  شیبا گرا یجنس تیکنترل خشم و رتا یهاوهیپرخاشگر  ش یشناخت یهاطرحواره -0

 زنان هیخشونت عل

شناور بودن  عواطف  یاواسطه یها: نقشیشناختروان یستیبر بهز یلیتحص یکاراهمال ریتاث -4

 یاز زندگ تیو رتا یمنف -مثبت

 یمبتن یبا معنا در زندگ یپرورفرزند یهاوهیو ش ینداریارتباط د یمعادال  ساختار یابیمدل -5

 در نوجوانان دختر تیهو یهاسبک یگریانجیبر م

 نیزوج ییزناشو تیمیصم ینیبشیدر پ یشناختو روان یاجتماع هینقش سرما -6

بنا   یو حنل مسناله اجتمناع    یتیشخص یهایژگیبراساس و یاز زندگ تیرتا یالگو نیتدو -7

  در افراد متاهل یروان یتابیب یگریانجیم
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 اجتماعی شناخت ۀدوفصلنام

 همکناری  با نیز (9018 بهار و تابستان) اجتماعی شناخت دوفصلنامۀ ۀشمار دهمینپانز

  عالقمنندان  و رسنیده  چناپ  بنه  اینران  اجتماعی شناسیروان انجمن و نورپیام دانشگاه

 جهت نشریه این اینترنتی نشانی. کنند استفاده آن پژوهشی -علمی مقاال  از توانندمی

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

 

 سنایت وب طرینق  از تنا  است الزم ایران اجتماعی شناسیروان انجمن در عضویت به عالقمندان

 مراجعنه  انجمنن  ترادفن یکی از  به حضوری صور  به یا و نمایند اقدام آنالین صور ه ب انجمن

 پست انجمن دفتر به را بانکی فیش و عضویت کار  لطفاً نیز ساالنه عضویت تمدید برای. نمایند

 .نمایید مراجعه حضوری صور  به یا و نموده

 عضویت حق مبلغ

 اردیبهشت 98 مورخه در که ایران اجتماعی شناسیروان انجمن عمومی مجمع مصوبه مطابق

 عضویت حق مبلغ  شد برگزار تهران دانشگاه تربیتی علوم و شناسیروان دانشکده محل در 9019

 نماید:می اعالم زیر شرح به را

 پیوسته عضویت

 شناسیروان رشته در ارشدکارشناسی درجه دارای حداقل که افرادی کلیه انجمن  موسسان

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

 ریال( هزار پنجاه و یکصد ساالنه

 وابسته عضویت

 وابسته هایرشته از یکی در سال پنج مد  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

 )حق. درآیند انجمن عضویت به توانندمی باشند تحصیل به مشغول معتبر کار  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

 شنما  توسط شده ارسال اجتماعیر شناسیروان ویژهبه و شناسی شخصیتروان  شناسیروان ۀزمین

 سایر و دانشجویان  همکاران  اساتید  تمامی از لذا نماید  درج آتی شمارگان در خودتان نام با را

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

 اجتماعی( شناسیروان ویژهبه) شناسیروان روزآمد هایپژوهش اخبار -9

 المللی(بین و ملی) شناسیروان هایکنگره و هاهمایش اخبار -2

 (مرتبط هایحوزه و) اجتماعی شناسیروان هایباکت چاپ اخبار -0

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در تکمیلی تحصیال  هاینامهپایان ۀچکید -4

 (اجتماعی شناسیروان ویژهبه) شناسیروان ایحرفه رویدادهای اخبار -5

 شناسیروان پژوهشی -علمی هاینشریه چاپ اخبار -6

 

 ایران اجتماعیشناسی روان انجمن
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 شناسنی روان حنوزۀ  بنر  کیدأت با) شناسیروان المللیبین و ملی نوین هایپژوهش نتایج اخبار -7

 (اجتماعی

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

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در علمی هایسایت معرفی -1

 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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 گنشق یاهگنر زا رپُ ناتزییاپ  

 
 

 


