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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 فرهننگ، هننر و ارتباطنات 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.انجمن روانشناسی یا علوم شناختی و عضو پیوسته روان

 جهت کسب اطالعات 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 هیأت 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 دعوت می

 رمایند.ارسال بف

 آخرین مدرک تحصیلی -0

 حکم کارگزینی -0

 درخواست کتبی -2

 رزومۀ فردی -4

 شناسی اجتماعی ایرانروابط عمومی انجمن روان

 

Info@iranianasp.ir 

mailto:Info.iranianasp@gmail.com
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 شناسی اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشدروان ۀرشت

 

 ، اکننون گیری و برگزاری جلسات متعددها پیرساند پس از سالاطالع میدر کمال خوشوقتی به 

 ،شناسی اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد از سوی شنورای گسنترش وزارت علنوم   روان ۀرشت

 توانند این رشته را تأسیس کنند.ها میدانشگاه پس از این ابالغ شد و آوریفن و تحقیقات

 

 اجتماعی ایرانشناسی روابط عمومی انجمن روان
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 (3) اجتماعی شناسیروان پیشگامان   
 

 
 آلبرت بندورا

 گردآوری گروه خبرنامه

 

 استنفورد دانشگاهشناس، پژوهشگر و استاد بازنشسته  روان کی( Albert Banduraآلبرت بندورا )

را مطنر    الگنوبرداری  این  یا مشناهده  یریادگی هیاست که نظر کایمتحده آمر االتای و کانادا اهل

از  یشناس شاخه از روان نیو چند« آموزش و پرورش»علوم  نهیدر زم ییسزا به ریتأث او. است کرده

گنذار از   نیو همنن یاجتماع -یشناخت یشناس و روان یدرمانروان ت،یشخص یشناس جمله روان

کنه   داننند  یم «یاجتماع یریادگی هینظر»داشت. او را آغازگر  یشناخت یشناس به روان ییرفتارگرا

 .نام داد رییتغ «یاجتماع -یشناخت هینظر»به  هابعد

 اژه،ین و ژان پ دیفرو گموندیز نر،یاسک اف یاو پس از ب ،یعموم یشناس گزارش مجله روان هیپا بر

 ییاست و از آنجا یشناس استناد در مقاالت روان نیشتریاز لحاظ ب ستمیشناس قرن ب روان نیچهارم

 دِین ق رشناس زننده و د  روان نیآلبرت بندورا نخست ستند،ین اتیح دیشناس نامبرده در ق روان 2که 
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شنناس   روان نیاو را بزرگتنر  اسنت.  یشناس استناد در مقاالت روان نیشتریاز لحاظ ب یفعل اتِیح

 .دانند یاعصار م یشناسان تمام روان نیرگذارتریاز تأث یکیو  حالِ حاضر در جهان

 ایکانادا به دن در و سرد شمال آلبرتا یکوهستان یول بازی در منطقه 0905دسامبر  4آلبرت بندورا در 

تنا   یبنندورا، از ابتندا    نند، یآ یمن  این کوچک بنه دن  یکه در روستاها یاز کودکان یاریآمد. مثل بس

گنر  یمدرسه رفت. اما بنه خناطر کمبنود معلنم و مننابع مختلنب، از بنندورا و د        کیبه  رستانیدب

و در تابستان، بنندورا در   پلمیبعد از د«. دهندببه خودشان درس »که  شد یم  آموزان خواسته دانش

راه، در طنول   بنزرگ  نین راه آالسکن به عنوان کارگر مشغول به کار شند. ا  ساخت بزرگ اتیعمل

زمنان، بنندورا بنا     نین آالسنکا سناخته شند. در ا    التیبه ا کایوصل کردن آمر یبرا ،یجنگ جهان

پر » اریبس شان یوگرافیرا داشتند و ب یدوست شد که انواع و اقسام مشکالتِ روان یادیز گرانارک

 اما فرار کرده مشروط گرفته یبودند که از زندان آزاد یافراد کسان نیبود. از جمله ا« رنگ و لعاب

فرار از  یودند که براب یا مردان مطلقه ایبودند،   کاران فرار کرده بودند که از طلب یکاران بودند، بده 

شد به   افراد داشت، باعث نیا دربارۀکه  یو تامالت ،یبودند. مشاهدات و  پرداخت نفقه فرار کرده

 مند شود. عالقه ینیبال یشناس روان

شناسنی بنالینی، بنندورا بنه      . عنالوه بنر روان  رفت بریتیش کلمبیا دانشگاهعد از دیپلم، بندورا به ب

فقط سه سنال کنال ، لیسنانس    ، بعد از 0949 سال مند شد. در های یادگیری نیز بسیار عالقه نظریه

لیسنانس، بنندورا از عالقنه خنود بنه       شناسی گرفت. به هنگام انتخاب دانشنگاه بنرای فنوق    روان

که در آن زمان یکی از مراکز اصلی بنرای   رفت آیووا دانشگاهشناسی بالینی پیروی کرد و به  روان

 دبلیو  کِنِت یادگیری، معروف پرداز نظریه دست آن رهبری و بود  یادگیری های نظریهمطالعه درباره 

ت تأثیر اسپنس، شاهد دقنت و  تح داشت،  عالقه بالینی شناسی روان به بندورا اینکه با. بود اسپنس

. شد یادگیریپردازی نظری اسپنس درباره  هد مفهومشد و از نزدیک شا  ت تحقیقات تجربیحصرا

لیسانس و در  فوق 0950 در بندورا. بود شناسی روان در غالب نیرویی اسپنس، مفاهیم زمان، آن در

شناسی بالینی را از دانشگاه آیووا دریافت کرد. عالوه بر شناگردی ننزد اسنتاد     دکترای روان 0950

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%A7
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دانشگاه آیووا یک تأثیر مهم دیگر در زندگی بندورا داشت. بزرگی مثل اسپنس، درس خواندن در 

 .او در آنجا با همسر آینده خود، ویرجینیا وارنز، آشنا شد

، در 0952پنذیرفت. در   WGC بندورا بعد از دانشگاه آیووا یک دوره کارآموزی ینک سناله را در  

جنا   بنه عننوان اسنتاد در آن    پایان کارآموزی در وینیتا، به دانشگاه استنفورد در پالو آلتو رفنت و 

جنا   خود، بجز فقط یک سال، در همنان  دوره شغل دانشگاهیمشغول به کار شد. او در تمام طول 

 .ماند

بسنیار متمنایز تبندیل شند. او      دورهرا شروع کرد که بعداً به ینک   یک دوره شغلی، استنفورد در

 :کرد توان به موارد زیر اشاره ها می است که از جمله آن  افتخارات زیادی کسب کرده

 (0970هایم ) بورس تحصیلی گوگن 

 جایزه DSA  (0970شناسی آمریکا ) انجمن روان 00از بخش 

 جایزه DSAA (0972کالیفرنیا )شناسی  از انجمن روان 

 ( 0977جایزه جیمز مک کین کتل) 

 (0114-0112شناسی آمریکا ) جایزه جیمز مک کین کتل فلوآوارد از انجمن روان 

 جایزه GMALA (0116شناسی آمریکا ) شناسی از بنیاد روان در روان 

 (0111شناسی ) جایزه گرامایر در روان 

و عضو هیئت تحریرینه   بودهدر چندین انجمن علمی عضو ( 0101بندورا در حال حاضر )ژو یه 

 .است علمیمجله  07

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
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 استاد فرزانه دکتر کیانوش هاشمیان نکوداشت

 
شناسنی اجتمناعی   مراسم نکوداشت استاد فرزانه دکتر کیانوش هاشمیان با همکاری انجمنن روان 

در  0291آذر  5شننبه  روز سنه شناسنی در  های علمنی روان ، و انجمنها، سازمانهاایران، دانشگاه

 محل خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی برگزار گردید.

  
 شناسی برگزار شدگان و اساتید برجسته روانآموختهکه با حضور پرشور دانش در طی این مراسم

 هدیه و لو  تقدیری از هیات مدیره انجمن شناسی اجتماعی ایران به نمایندگیر یس انجمن روان

 را تقدیم دکتر هاشمیان کردند.
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 !میخانه برگرد به

 
 

 اینیصفار دیدکتر مج

 یشناس اجتماعروان

 

و  یکه مردم جهان با هم قول و قرار گذاشتند کنه صنبور   یروز بود. یبردبار یروز جهان روز،ید

بنا هنم تعامنل     کننند.  یدر کنار هم زندگ یو نژاد و فرهنگ تیکرده و از هر مل نیرا تمر یبردبار

 رانین در ا یبن ی(، روز عجیبردبار ی)روز جهان روزید. ها باشندیهم در سخت یداشته باشند و حام

)شننبه(   روزیکه د یگران شد و روز جمعه مردم را در بهت فرو برد، بهت نیشنبه شب بنزبود؛ پن 

هست! جمعه شب بنارش   یبه چ یند چاز رخوت آن کم شد و مردم انگار تازه متوجه شد یکم

شدند،  داری! صبح که مردم از خواب بیبرفشروع شد، آن هم چه  گریبرف در تهران و چند شهر د

توانستند حرکت یبندان نم خیها در نیپوش شده بود و ماش دیشمال و غرب شهر سف یهاابانیخ

المثل معنروف:  مصداق همان ضربها و معابر مسدود شد، به خاطر برف! ابانیاز خ یلیکنند و خ

صفر درجه، برف، مسدود شدن  یسرما ن،ینزب یو فلک درکارند... گران دیابر و باد و مه و خورش

 نیبننز  یگرانن   یبه سرکار برونند و هننوز گن    دیکه مردم با یاها در صبح شنبهابانیها و خکوچه
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تهران را که انگار اصنال آمناده نبنود کنه      یشهردار یناکارآمد دیاضافه کن نهایهستند... و به همه ا

 یگذارهم نام یکه روز بردبار یروز نیپوش کند... در چن دیو همه جا را سف ندیبرف ببارد و بنش

 یما ملت صبور و بردبار قابل ستودن بود. رانیو صبر مردم نه تنها تهران بلکه کل ا یشده، بردبار

 زییبنود، پنا   یبیروز عج روز،ید... سال یر همه روزهاکه د یبردبار ینه تنها در روز جهان م؛یهست

الشنعاع  هم که همه امورات را تحت نیبنز متیزد و ق خیو هوا  دیزمستان شد و برف بار کبارهی

مسنوول بهداشنت    یکسنان  ای یکه چه کس دیسوژه به ذهنم رس کیفقط  طیشرا نیا در. قرار داد

 دارد. تین اهم رنندگان یگمیتصنم  یبنرا  یبه نام سالمت روان یزیاصال چ ایمردم هستند؟ آ یروان

و  منار یروان ب یافراد است و وقت یو شخص یفرد یزندگ یاصل رندهیگمیکه در اصل تصم یروان

 دیدکتر مج به. کندیروبه رو م یادیز یهارا با چالش یو اجتماع یدفر یباشد، زندگ دهید بیآس

 نین کنه ا  یمردم جامعنه و خطراتن   یدرباره سالمت روان یتلفن کردم تا در روز بردبار اینیصفار

 .زند، صحبت کنمیم بیو به آن آس ردیگیسالمت را نشانه م

 شود؟یاول: چه م اضطرار

برخوردار است که  یسالمت روان یاز استانداردها یجامعه زمان کیمعتقد است،  اینیصفار دکتر

 نیسود و کمتر نیشتریاست که مردم ب یامسووالن به گونه یزیرافراد جامعه احساس کنند برنامه

اعتمناد   نیکننند و همن  یخنود اعتمناد من    رانیاستاندارد، مردم به مند  طیشرا نیا در. نندیبرا  انیز

 در. بردیشده و شاخص حال خوب را در مردم باال م یاجتماع هیباعث باال رفتن سرما ،یاجتماع

مردم باال رفته  یافسردگ زانیم م،یریگ-یکه ما از جامعه م ییدو سال گذشته طبق بازخوردها یکی

اندک خود را از دست  یهاهیمردم سرما شتریداشت و ب یادیها جهش زمتیسال گذشته ق است.

توان به آن صفت سنالمت داد کنه   یآرام است و م یزمانها است که روان آدم یدر حال نیا. دادند

    شیبتوانند آن را کنتنرل کنرده و بنرا     ینن یبشیپن  نیکند و بر اساس همن  ینیبشیرا پ ندهیبتواند آ

 .کند یزیربرنامه

را از آنهنا سنلب    ندهیآ ینیبشیبه روان مردم وارد شده و پ ریماهه اخ نیدر چند یادیز یهاتنش

است، چگونه خواهند بنود دچنار اسنترس،      کشینزد ندهینداند فردا که آ یفرد یوقت است. کرده
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را در سطح خانواده، محل کار و جامعه بروز  یروان یهاتنش نیشود و ایم یو پرخاشگر یکرخت

 .و... باال برود یکیزیف یو خوردها طالق، زد اد،یاعت زانیشود میباعث م نهایا مهه دهد.یم

 مخدوش شده رانیدوم: اعتماد به مد اضطرار

: مسنووالن بنه نظنر خودشنان     دین گویکند و من یاشاره م نیبنز یبه موضوع گران اینیصفار دکتر

گرم بنود و اصنال    دیو بازد دیکه مردم سرشان به د لیو تعط دیدر روز ع هوشمندانه رفتار کردند.

 .دادند شیرا افزا متیشب ق مهیکردند، نیفکر هم نم نیبنز یبه موضوع گران

که  نیبنز شبهکیبود؛ سه برابر شدن  نیگران شدن بنز زانیکرد م  یکه مردم را مبهوت و گ یزیچ

کنه بنا    سنت ین یشهرنیو ب یتنها حمل و نقل شهر است. یاتیشان ح یزندگ یدانند برایمردم م

همنه امنورات    یگران یعنی نیبنز یدانند که گرانیشود، مردم به تجربه میتر مگران ن،یبنز یگران

 نین مردم ا گران شود. میگذاریو نم میکنیم تیرینه ما مد ندیو بگو ندیایحاال مسووالن ب .یزندگ

 .اندتجربه را در ذهن خود ثبت کرده

 نین وجنود نندارد و ا  « اعتمناد »کنه   نیا یعنیمحض مردم،  یخبریدر ب نیگران کردن بنز کبارهی

شنناختند  یمسووالن اگنر روان منردم و جامعنه را من     کند.یمردم را از مسووالن دلسرد م ،شکاف

 .رسانندیم یمتعارف زانیکردند و االن به میاز چند ماه قبل شروع م میمال یبیرا با ش نیبنز یگران

 فراموش نشود دیسوم: توکل و ام اضطرار

هم برف آمد. سرما بر مغز اسنتخوان   گریچند شهر د .یزییشد از برف پا دپوشیتهران سف روزید

 نین کرد؟ در ا دیاما چه با .دیایسر ذوق ب یزییها آنقدر گرم نبود که از بارش برف پانشست و دل

 یو به غفلت نخور یبه کب آر یو فلک در کارند تا تو نان دیروزگار که ابر و باد و مه و خورش

 .دل خوش یکم یکرد برا دیبا هچ

است و هوا هم که بس ناجوانمردانه سنرد   یروزگار سخت میدانیحال خوب هر چند همه م یکم

دور هنم   ک،ین هر چند پنر تراف  یشب سرد زمستان نی: امشب در ادیگویم اینیدکتر صفار است.

 .شانیخانواده و اقوام و خو کی. افراد میجمع شو



                                         شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 8931خبرنامۀ زمستان 

 

14 

 

 نین در ا .میتنها نمنان  .ییخانه خاله و عمه و عمو و دا میبرو خانه پدربزرگ و مادر بزرگ. میبرو

هنا در  روان آدم است. یخانوادگ یهایبخش دورهمآرام نیها آزرده شده بهترکه روان آدم طیشرا

 ار گریکند یکنه   زهین انگ نین نه با ا میدور هم جمع شو .ستیشود تنها نیها متوجه میدورهم نیا

منان از حضنور   تا حنال  میفقط دور هم جمع شو م،یده رییرا تغ گریکدینگرش  ای میکن حتینص

 .خوب شود گریکدی

آدم  .بنا یو درشنت و ز  اهیس یبا چشمان د،یبگذار یدماغ شیبرا .دیهم درست کن یآدم برف یراست

 !کنندیها را خوب کرده و محال آدم شهیها همیبرف
 0291آبان  06مورخ جم روزنامه جاممنبع: 
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 جامعه سالماعتماد سنگ بنای 

 
 مجتبی دلیردکتر 
 شناس اجتماعیروان

گنویم میندان   تر از همیشه شده اسنت. منی  این روزها اعتماد در میان شهروندان شهر من کمرنگ

گوید امکان دارد من از این کوچه بروم و شنما اینن دو قندم    گوید بیا باال. اما بعد میانقالب. می

    شنوم گویم میدان هفنت تینر پیناده منی    گویم. میچیزی نمیقدم( تا میدان را پیاده بروید؟  011)

       دهنم. چینزی  تومنان منی   0111گنویم مسنیرم اسنت همیشنه     شود! میتومان می 0511گوید می

تنان چنند بنود؟    معدل ترم قبنل  ؟نامه شما در حد کارشناسی ارشد استگویم پایانگوید. مینمی

اش بخنر.  ات اصل اسنت از نماینندگی  ن باشی گوشیگوید برای اینکه مطمئگوید. میچیزی نمی

    گویند گنویم. منی  توانی اصل بودن آن را چک کننی! چینزی نمنی   بعدش هم سایتی هست که می

گوید استاد گویم. میدانید در تبلیغ ماکارونی فالن از ماکارونی بهمان استفاده شده! چیزی نمیمی

گنویم  گوید. میام. چیزی نمیدر آنجا زیارت نکردهگویم تا بحال شما را فالن دانشگاه هستم. می

گوید طرف خودش معلوم نیست حاال که عازم سفر هستید خانه را به همسایه روبرو بسپارید. می

گوید خندا بنه دادت   گویم کارم به فالن اداره افتاده است. میگویم. میچیکاره است؟! چیزی نمی

آورد. چینزی  دهنی؟ بهاننه منی   را فردا به من قرض می گویم ماشینتبرسد از امروز و فرداها! می

گوید پیرمردی را دیدم که خرید کرده بود رفتم کمکش کنم انگنار دزد دینده بنود!    گویم. مینمی
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تواند گویم آدم نمیشود به کسی اعتماد کرد. میگوید زمانه عوض شده نمیگویم. میچیزی نمی

 های خودش هم اعتماد کند!به چشم

اعتمادی از کجنا پیندا شند؟ از بناال     شهر من از کجا شروع شد؟ سروکله بی ۀپُر غص ۀصراستی ق

بیم دروغ بود...؟ گویا قصه با دروغ شروع شد که کارمان به اینجنا رسنید.   رفتیم دوغ بود قصه بی

     دروغ گفتیم و شنیدم که کالغه بنه خنونش نرسنید. پنس منا هنم دروغ گفتنیم... ولنی چنرا بنه          

های مذهبی آمده که دروغ کلید تمام گناهنان اسنت. از منظنر    ان نرسیدیم؟! در آموزههایمخواسته

   گوید و دروغنی کنه بنه دیگنران    شناختی دروغ دو نوع است. دروغی که فرد به خودش میروان

گوید. در این یادداشت با دروغ نوع اول کاری نداریم. امنا دروغ اخالقنی ینا دروغ گفنتن بنه      می

برد و این سرآغاز تمنام  اعتمادی امنیت روانی را از بین میشود و بیاعتمادی میدیگران باعث بی

مشکالت بین افراد جامعه است. دروغ دروغ است، کوچک و بزرگ هم ندارد. برای پنهان کنردن  

شنود هزاروینک دروغ! وقتنی    یک دروغ کوچک باید هزار دروغ بزرگ و کوچک بگوییم که منی 

شود. از آن به بعد همیشه نگران ین رفت دیگر سنگ روی سنگ بند نمیدروغ گفتیم و اعتماد از ب

این هستیم که آیا پیامی که دریافت کردیم واقعیت دارد یا دروغ است. به همنین دلینل اسنت کنه     

اش های رفتاری فرد دروغگو را تشخیص دهند و دروغگو را از چهرهها دوست دارند نشانهخیلی

اد به قدری در دروغ گفتن مهارت دارند که خودشان هم دورغ خنود  بشناسند. متاسفانه برخی افر

هنای  ای دشوار است که دسنتگاه های رفتاری دروغگویی به اندازهکنند. تشخیص نشانهرا باور می

گو نبوده و نتای  آنها فاقد اعتبار دروغگو و راست سن  نیز قادر به تفکیک واقعیِبه اصطال  دروغ

شنود.  وقتی که دروغ در لباس راست رفت همه کارهایمنان واروننه منی    علمی است. به هر حال،

توان اعتماد کرد؟ به راسنت ینا   یک میشود. آنوقت به کداممان راست میمان دروغ و دروغراست

تصمیم گرفتند برای شناکردن بنه درینا    راست و دروغ دروغ وارونه؟ شاید شنیده باشید که روزی

آورد و در  در را هایشلباس راست رسیدند ساحل به وقتی .رفتند ساحل کنار به هم با آنها بروند؟

و فرار کرد و تا راست از آب بیرون بیایند دور   پوشید را او هایلباس گرحیله اما دروغِ. آب پرید

 ظناهری  با راست در لباس دروغ اما است، زشت و عریان راست همیشه روز آن از .دنیا را گشت
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انگیز... ممکن است آمیز به ز راست فتنهاید که دروغ مصلحتو حتما شنیده .شودمی نمایان آراسته

ترین سم برای هر مان با دیگران بهتر شود اما دروغ مهلکفرض دروغ بگوییم که رابطهبا این پیش

ای است. اولین گام در هر ارتباط موفقی اعتماد متقابل است و دروغ اعتمناد و اعتبنار را از   رابطه

برد. اعتماد بنیادین زیربنای اعتماد اجتماعی است. اعتماد بنیادین نگرشی نسبت به خود و بین می

کند کنه افنراد و   گذارد و این فکر را تقویت میدنیای اطراف است که بر رفتار و اعمال ما اثر می

کسون امور جهان قابل اعتمادند. این نوع اعتماد را روانکاو مشهور اریک اریکسون مطر  کرد. اری

      اعتمناد در برابنر  »برای رشد انسان هشت مرحله قا ل شد کنه اولنین مرحلنه در نظنر او مرحلنه      

اعتمادی او را نسبت به تواند اعتماد یا بیاست. در این مرحله، نوع رابطه با نوزاد می« اعتمادیبی

نیازهنایش بنه موقنع    کند. نوزادی که های بعدی زندگی نیز ادامه پیدا میمحیط بنانهد که در دوره

دهد. اگر کسی فاقد این نوع اعتماد باشد به هنی  عننوان   برآورده شود حس اعتماد را پرورش می

ظرفیت پرورش اعتماد اجتماعی را پیدا نخواهد کرد. بنابراین، اساس اعتماد در خانه و خانواده و 

تر شد نحوه رفتار والدین گیرد. بعدها که کودک بزرگفرزند شکل می -بویژه در روابط اولیه مادر

شنود  شود ولی به آن عمنل نمنی  گذارد. وقتی قولی داده میبر گسترش اعتماد به دیگران تاثیر می

گوید اگر فالن کار را انجام دهی فالن کار گیرد. مادری که به کودک خود میاعتمادی شکل میبی

دهد. از آن به بعند  را از دست میکند اعتبارش دهم... وقتی به قولش عمل نمیرا برایت انجام می

اعتمادی کودک به دیگران در اعتماد خواهد شد. و این مقدمه بیدیگر کودک نسبت به مادرش بی

کند. به قول معروف خشت اول چون نهد معمار ک  میرود تا ثرینا دینوار کن .    آینده را فراهم می

آید و تعامل افراد با یکدیگر به وجود می ها به تدری  و از طریقاعتماد اجتماعی یا اعتماد به غریبه

های داوطلبانه، گردد. اعتماد اجتماعی باعث افزایش فعالیتدر نهایت منجر به انتفاع کل جامعه می

های مساعد، همکاری بین افراد جامعنه را  رسانی شده و از طریق ایجاد زمینهدوستانه، و کمکنوع

شنود.  هنای اجتمناعی منی   اجتماعی باعث افزایش سنرمایه کند. بنابراین افزایش اعتماد تسهیل می

ساز رفتارهای سالم شهروندی و دستیابی به جامعه و اعتماد و اعتبار داشتن افراد نزد یکدیگر زمینه

گیریم. اما پیوندهای مان را نادیده میشهر سالم است. ما اغلب نقش محوری دیگران در بهزیستی
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دهند کنه افنراد دارای روابنط     ها نینز نشنان منی   تای  پژوهشاجتماعی حامی سالمت ما هستند. ن

شوند. همنننین احتمنال   اجتماعی بهتر بیشتر عمر کرده و کمتر دچار حمالت قلبی یا سرطان می

شوند. باید ابتالء به اضطراب و افسردگی در ایشان کمتر است. حتی کمتر دچار سرماخوردگی می

بختنی ینا   کننده سالمت ینا کسنالت، نینک   با دیگران تعیینبه یاد داشته باشیم که ماهیت روابط ما 

تنرین  ای که اعتماد اجتماعی در آن رنگ باخته باشد مهنم بدبختی ماست. به طور خالصه، جامعه

اش را از دسنت داده  ای که سرمایه اجتمناعی اش را از دست داده و جامعهمتغیر سرمایه اجتماعی

کننده فقدان مذکور نخواهد های مادی کره زمین هم جبرانباشد برخورداری از تمام منابع و ثروت

 بود.
 00/9/0292منبع: روزنامه شهروند مورخ 
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 برداریم؟ دست دیگران ۀدربار کردن فکر از توانیمنمی چرا

 
 ترجمۀ ستاره جعفری

 شناسی اجتماعی ایرانعضو انجمن روان

 

 .کنممی مردم زندگی درگیر را خود اغلب باشم نداشته ایدغدغه خود روابط در وقتی

 آورد؟ دست به را دختر آن چگونه -

 ت.هیوالس یک دختر آن -

 .است کنندهکسل خیلی پسر آن -

 .است فرومایه و سطحی خیلی دختر آن -

 غیر هایعاشقانه اینبین،  این رسد. درنمی پایان به گاههی  ناخواسته هایقضاوت از فهرست این

 قبنول  قابنل  هنای روش از دیگنر  برخنی  آن در از پنس  و هابنه ازدواج، ۀباردر اغلب درک قابل

نندارم.   حضور کامال خودم زندگیِ در من چون، نیست خوبی حس این .شودمی شکوفا اجتماعی

 .نیستم تنها احساس این در البته و

 دهنه  در که کسانی از بسیاری برای ، NBC/GENFORWARD POLLاخیر نظرسنجی اساس بر

 و مهنم  مراحنل  بنه  رسیدن از را فرد که است سدی مثل «بدهی» هستند، شانزندگی سوم یا دوم

 اما. اندانداخته خیرأت به را فرزندآوری درصد 05و  ازدواج درصد 04؛ کندمی جدا زندگی حساس
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 نشنان  تنایمز  نیوینورک  نظرسنجی. باشد پیامدها این عامل تواندنمی تنهایی به آن فقدان یا و پول

 فراغنت  اوقنات  خواهنان  کنه  اسنت  دلیل این به ندارند فرزند که کسانی از درصد 26که  دهدمی

 منالی  تنوان  ینا  و اندنیافته مناسبی شریک که گویندمی آنها سوم یک حدود در هستند. و بیشتری

 کاهش حال در پیوسته طوره ب متحده ایاالت در باروری نرخ نتیجه ندارند. در را ازکودکان مراقبت

 طبنق . است بوده گذشته سال در باروری میزان کمترین رکورد دارای کشور این همننین و است

 کنافی،  نوزادان نداشتن دلیل به کشور این ها،بیماری از پیشگیری و کنترل مراکز اخیر هایبررسی

 .بود خواهد ازکارافتاده و پیر افراد برای جایگزینی عنوانه ب جوان نیروی فاقد آینده در

 ینا  ازدواج انداختن تعویق به درباره منطقی هایاستدالل و آمارها در نقصانی هی  که نماند ناگفته

 که است این حقیقت اما بار.چندین حتی ؛امخوانده را آنها از بسیاری ندارد. من وجود دارشدنبنه

 به هنر پیداکنم.  خودم وضعیت از هتریب احساس من که شودنمی باعث واقعا هااین از کدام هی 

 اجتمناعی  مقایسنه  نظریه ،تردقیق بیان به یا کندمی تبدیل انسان به را ما که است چیزی این حال

 .کنیم احساس ورط این ما شودمی باعث که است چیزی

 گویند: می که است "فستینگر لئون"اجتماعی،  شناسروان دارد قرار نظریه این پشت در که مردی

د: کنمی تصریح دارد. وی وجود خود هایتوانایی و نظرات ارزیابی برای ایانگیزه انسان درون در

 گنذارد. و منی  تاثیر شخص آن رفتار روی بر موقعیت یک در خود از شخص یک درک چگونگی

 کنننده تنبیه تواندمی فرد هایتوانایی از اشتباه هایارزیابی ویا نادرست باورهای و عقاید نگهداری

 عملکنرد  بنه  وابسنته  شندت  بنه  خود کردن ارزیابی روش مواقع، اکثر در. باشد کشنده حتی یا و

 کردن طی برای که زمانی و خود دویدن توانایی بخواهد شخصی اگر مثال عنوانه ب .است دیگران

 برای دیگر افراد که زمانی مدت مقایسه بوسیله را کار این بسنجد را است کرده صرف مسافت آن

 بنه  رو (0 :دارد وجود اجتماعی مقایسه نوع دو فستینگر گفته به. دهدمی انجام اندکرده صرف آن

 و باال به رو مقایسه هستند باالتر و بهتر ما از که افرادی به کردن فکر با ما .پایین به رو (0 ، وباال

 کنه  اسنت  دهنیم. منطقنی  می انجام پایین به رو مقایسه تراندپایین ما از که کسانی به کردن فکر با

 کنه  حنالی  در کنند می بودن بهتر و خوشبختی احساس ایجاد ما در پایین به رو هایمقایسه انجام
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. نیستیم خوب کافی اندازه به که کنیم احساس ما که شوندمی باعث معموال باال، به رو هایمقایسه

 در کار این کنید. نگاه خود از ترپایین به کنید مقایسه کسی با را خود خواهیدمی اگر دلیل همین به

 حلقنه  در حاضنر  افنراد  از بسنیاری  کنه  هنگنامی  مخصوصا .است آسان سخن در و سخت عمل

 کند!نمی من به کمکی بودن حسود هستند. جلوتر شما از زندگی در ظاهرا شما اجتماعی

و کننیم.  منی  اشنتباه  و هسنتیم  انسنان  حقیقتنا  ما که دهدمی اطمینان ما به اجتماعی مقایسه نظریه

 داشنت. در  خواهند  تاثیرما نسبت به خودمان  دید نحوه در تردیدچگونگی درک دیگران از ما بی

 منا  شنود منی  باعنث  که دهیم انجام صعودی هایمقایسه توانیمامروز( می مشخص )مثال روزیک 

 به کند.می تقویت محض لذت با را ما که دهیم انجام نزولی هایمقایسه یا کنیم، شکست احساس

 چه دیگران که گیرممی تصمیماین پس خودم  از تنفردارم، موضوع این قبول از که ایاندازه همان

 همیشنه  شناید  فستینگر لطب به ولی است من خود به مربوط حسادت کنند. القا من به احساسی

 .نباشد طور این

 منبع:
www.psychologytoday.com/us/blog/valley-girl-brain/201902/why-we-can-t-stop-thinking-about-

other-people-s-lives 
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 ؛های تاریک و روشن انتقامنیمه
 پیامدهای شناختی، رفتاری و هیجانی پرخاشگری

 
 نژادسعادت میگردآورنده: مر
 شناسی اجتماعی ایرانعضو انجمن روان

در این مقاله درباره پرخاشگری بحث شده است و اینکه پرخاشگری بر خنالف تحقیقنات قبلنی    

تواند در برداشته باشد. در حالی که با انتقام گرفتن عالوه بر پیامدهای منفی پیامدهای مثبتی نیز می

کنند در نتیجه به تجزیه و تحلیل آماری بسیار دقیق پیدا میافکار و رفتارهای پرخاشگرانه کاهش 

 ای نیازمندیم.و موشکافانه

آیا »کنیم. تفکر راجع به تخلیه هیجانی و این ایده که طرفانه اتخاذ میما در ابتدای کار دیدگاهی بی

ر فلسنفه  ای طوالنی دتاریخنه «دهد یا خیر؟اقدام به پرخاش، پرخاشگری را در آینده افزایش می

شود موجب شناسی دارد. برای مثال بنابر نظر ارسطو احساسات منفی که در تئاتر ابراز میو جامعه

گردد. این یک الگو برای جانشینی ابراز احساسات و در نتیجنه  تجربه دوباره آن توسط حضار می

نظنر   ت است. در مدل پویشی لونز ذهن انسان به عننوان سناختاری ثابنت در   اکاهش این احساس

و حصر انرژی پرخاشگری را  حدنهایت و به طور بیتواند تا بیگرفته شده است. این ساختار نمی

ذخیره کند و نیاز دارد تا آن را به طریقی آزاد کند. بعد از اینکنه اننرژی آزاد شند احتمنال وقنوع      

ای از انهپرخاشگری ثانویه در آینده نزدیک کمتر خواهد شد در نتیجه لنونز هنر رفتنار پرخاشنگر    
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تواند از پرخاشگری ثانویه جلوگیری کند که می طوریه جمله انتقام گرفتن را سهل دانسته است ب

ناپنذیر و  در ایجاد احساس مثبت مفید واقع گردد. با توجه به این دیدگاه پرخاشنگری اجتنناب  و 

سون و بنوثمن  توان از مدل عام پرخاشگری اندربرای ایجاد تعادل روانی الزم است. در مقابل می

های رای  در رابطه با این موضوع در علوم اجتمناعی  ترین مدلترین و برجستهیاد کرد که از مهم

ها و بنرهم  کنش مجموعهداند و آنرا حاصل یک ناپذیر نمیاست. این مدل پرخاشگری را اجتناب

پرخاشگری منجر طور قطع به ه داند که البته این عوامل همیشه و بهای محیطی و زیستی میکنش

هنا  مکنانیزم  دهنده آن در طول سایرشوند. در هر حال اگر این امر حادث شود عوامل تشکیلنمی

کند. بنابراین بر طبنق اینن   راجع به پرخاشگری را فعال می تفکر دهد وتأثیرات منفی را رشد می

طرف انتقام گرفتن دهد. از یک مدل اقدام به پرخاشگری احتمال وقوع آن را در آینده افزایش می

رفتنار   دهننده افکنار انتقنام و   دهند و از طنرف دیگنر کناهش    دشمنی و خصومت را افزایش منی 

   پرخاشگرانه است. حال بررسی را با فرایندهای شناختی که بنا پرخاشنگری در ارتباطنند شنروع    

ای کنه در  تفکنر پرخاشنگرانه   کنننده رفتارنند.  ترین عوامل تعیینکنیم. چرا که افکار ما از مهممی

شوند. بنرای مثنال مطالعنه    به رفتارهای متجانس با فکر و عقیده منجر می نوعا است حافظه فعال

های پرخاشگرانه را تواند فعالیتترین مرد جهان و فکر کردن در موردش میدرباره مسابقات قوی

ک شبکه به افزایش دهد. این نظریه بر اساس این تئوری ساخته شده که اطالعات در حافظه در ی

 شوند.هم پیوسته ذخیره می

شوند. اگر یک قسمت از محتوا فعال بشود مضامینی که با هم در ارتباطند نزدیک به هم ذخیره می

سنازد. بنرای   کند و سایر محتویات مرتبط را فعال میاین فعالیت در طول شبکه گسترش پیدا می

هنای منرتبط بنا آن ماننند مشنت،      سنایر واژه تواند فکر کردن درباره واژه دعوا می و مثال مطالعه

ست که فعال شدن برخی از محتویات باعث فعنال شندن   ا جراحت و غیره را فعال کند. مهم این

شود بنابراین تفکر راجع به پرخاشگری، پرخاشنگری را در رفتنار فنرد    رفتارهای مرتبط با آن می

نقش مهمی دارد. انگیختگی هیجانی که ها داد. این مساله در تفسیر فرد از موقعیت افزایش خواهد

کنند امنا پرخاشنگری سنایر اننواع      شود با انتقام گرفتن کاهش پیدا منی باعث تحریک ابتدایی می
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دهد. ثانیا مردم ممکن است از پرخاشگری به عنوان ابنزاری بنرای بهتنر    انگیختگی را کاهش نمی

ای برای تنظیم احساسات وسیلهعنوان ه شدن حال خود استفاده کنند در این صورت پرخاشگری ب

کنه توسنط بوشنمن و همکنارانش      هنایی کند. در طی آزمایشفردی در یک شخص نقش ایفا می

شود. ت شده است پرخاشگری در مردمی که باوری ندارند بیشتر دیده میبصورت گرفته است ثا

ینن دسنته از   در عین حال بوشمن ثابت کرده است که این اقدامات باعث ایجاد احساس بهتر در ا

صنورت   0111در تحقیق مشابهی که توسط کامنل اسنمیت گیلبنرت و ویلسنون      شود.افراد نمی

اند که انتقام گرفتن باعث ایجاد احساس بهتری در بینی کردهها پیشکنندهگرفت بخشی از شرکت

        کنند. اینن  هنای احساسنی حقیقنت را مننعکس نمنی     بیننی شود. امنا در واقنع اینن پنیش    آنها می

اند احساس بهتری دارنند.  ها بعد از گرفتن انتقام در مقایسه با کسانی که انتقام نگرفتهکنندهشرکت

عالوه بر این کارل اسمیت و همکارانش دریافتند که افرادی که نقش فاعل را در انتقام گرفتن ایفا 

دارند. موارد باال احتمناال   کنند در مقایسه با آنهایی که مشاهده کننده این کارند احساس برتریمی

کند. شاید امیدوار باشید که با انتقام گرفتن احساس بهتری پیدا های تاریک انتقام اشاره میبه نیمه

خواهید کرد اما در واقع در پایان کار احساس شما در مقایسه با گذشته حتما بندتر خواهند بنود.    

آیا فعالیت پرخاشگرانه اثری بر پرخاشنگری  ترین مولفه در انتقام رفتار است. آخرین و شاید مهم

آزاد کنردن اننرژی احتمنال وقنوع      ثانویه دارد؟ بر طبق مدل لونز اقدام به پرخاشگری با توجه به

دهد. درست برعکس آن در مدل عام پرخاشگری پرخاشگری ثانویه را در آینده نزدیک کاهش می

   وقنوع مجندد آن را در آیننده افنزایش     بینی شده است که اقدام به پرخاش احتمنال گونه پیشاین

( دسترسی و پیاده کردن هدف پرخاشگرانه نه 0119)  دهد. بر اساس تحقیقات دنزلر و گالویترمی

شنود. و  تنها موجب کاهش تفکر پرخاشگرانه بلکه باعث کناهش رفتارهنایی از اینن دسنت منی     

شنوند در مقایسنه بنا    نجر منی ای که به هدف مهمننین از دیدگاه آنان رفتارهای غیر پرخاشگرانه

ای کنه بنه   . رفتارهای پرخاشنگرانه شودمیرفتارهای پرخاشگرانه باعث کاهش پرخاشگری ثانویه 

شوند نسبت به رفتارهای غیر پرخاشگرانه کاهش بیشنتری در تفکنر پرخاشنگری    هدف منجر می

  کند و در مورد رفتار عکس این مطلب صادق است.ایجاد می
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 شادکامی و نشاط اجتماعی همایشای از چکیده

 
 نیادکتر مجید صفاریسخنران: 

 گردآوری: ستاره جعفری

 در شادکامی و نشاط اجتماعی دو رویکرد مطرح است:

گردد. برخی از فیلسنوفان  دیدگاه لذتی: تاریخنه این دیدگاه به قرن چهارم قبل از میالد بر می (0

هابز معتقد بود که شنادکامی   دانستند.آن میهدف از زندگی را تجربه لذت و به حداکثر رساندن 

 آمیز امیال ذاتی انسان است.دنبال کردن موفقیت

احساس  دیدگاه فضیلیتی: وقتی که افراد به کمال برسند و به اهداف و آرزوهایشان دست یابند (0

 شادی می کنند.

 رفتاری. -2هیجانی  -عاطفی -0شناختی  -0شود: شادکامی خود به اجزای مختلفی تقسیم می

ها و سایر فرآیندهای آید و قضاوتوقتی ما حال خوبی داریم افکار مثبت بیشتری به سراغمان می

 پسنند بیشنتری از  همننین وقتی خوشحال هستیم رفتارهای جامعنه  شوند.شناختی بهتر انجام می

 .دهیمخود نشان می
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و یا در یک مسابقه برنده شنده  عنوان مثال: اگر در یک امتحان سخت نمره خوبی گرفته باشیم ه ب

گیرند کمک خنواهیم  ما قرار می باشیم به احتمال بیشتری به افراد نیازمندی که در آن روز سر راه

 کنیم.طور کلی با دیگران با آرامش و مهربانی بیشتری رفتار میه کرد و ب

است و نشاط با در ارتباط  "من"جالب است بدانید که شادی و نشاط با هم فرق دارند. شادی با 

 ی طراحی شود که شهروندان احساس شادی بیشنتری پیندا کننند.   ریک جامعه باید طو ."جامعه"

 دهد.زیرا شادی رفتار خوب را افزایش می

 کنند؟چه کسانی در زندگی بیشتر احساس شادی می

 ها شنادتر هسنتند زینرا شنیوع افسنردگی در     اساس تحقیقات انجام شده آقایان نسبت به خانم بر

 ها بیشتر از آقایان است.خانم

کسانی که از شغل  همننین افراد کم هوش نسبت به افراد باهوش از شادی بیشتری بر خوردارند.

ها البته های انجام شده متاهلطبق بررسی شوند.خود راضی هستند نیز جزو افراد شاد محسوب می

 ند.تر از مجردها هستیافته خوشحالدر کشورهای پیشرفته وتوسعه

کننند و کسنانی کنه بنرای     افراد مذهبی با انجام فرایض مذهبی در خود احساس شادی ایجاد می

که که دارای عزت نفنس مطلنوب    کسانی. کنند شادتراندریزی میکارها و اوقات فراغتشان برنامه

چه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد شادی در جامعنه   هر هستند نیز احساس شادی بیشتری دارند. و

 تر خواهد بود. بیش

 شود؟چه کارهایی باعث ایجاد احساس شادی در ما می

 برقراری روابط بیشتر با دوستان و آشنایان و.... -

 آب درمانی و برقراری ارتباط با آب  -

 برندرا باال می هایی که خلق ماگوش دادن به موسیقی -

 های تنفسیهای هوازی و تمرینورزش -

 خواب خوب و کافی -

 های غیر درسیمطالعه کتاب -
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 های روشن و تنظیم نوراستفاده از رنگ -

قیند و شنرط خودمنان    ت منجر به پذیرش بییقید و شرط دیگران که در نهاو در آخر پذیرش بی

 گردد.می
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 (82) ماهنامۀ اینترنتی پروانه  

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

 رسم شیرین -ریسخن سردب 

  یکودک یلدای -اقوتیصد دانه 

 کاه؟ مسئله در نگاه ماست ایکوه  -نگاه مثبت 

 یننیمسئله و کاهنش بدبمهارت حل -نگاه مثبت 

 وقت فراغتبه  -حیزنگ تفر 

 امتننحان یبرا یگلدان -نیچکتاب 

 شنیمیصد ان صفرتا -نیچلمیف 

 منننادر یقهرمان کوچک؛ نننناج -نیتماشاچ 

 شیو دو نما تیبل کی -نیتماشاچ 

 کودک یبرا یقیموس -نیآواچ 

 یدر دوران بناردار هیتغذ -نیدارچ 

 پا در کفش دکترها -نیگلن 

 سخن آخر 

http://koozeh.ir/fa/magazine/Detail/4308  
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 کتاب معرفی

 
 شناخت اجتماعی :عنوان

 گریفندر، هربرت بلس، و کالوز فیدلر ررین :هنویسند

 زادهپرستو حسننیا و مجید صفاریدکتر  مترجمان:

 روان انتشارات:

  0291 نشر: سال
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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  019 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 پژوهشیِ -علمی ۀفصلنام 24 ۀشمار

 تنا  شنود منی  دعنوت  گرامی پژوهشگران همۀ از. دش خواهد منتشر زودیهب 25 شمارۀ

 از طرینق  اجتماعی( شناسیروان با مرتبط های زمینه در )فقط را خود پژوهشی مقاالت

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

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

 

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

 مغز یجانب یدر برتر یپسندوجامعه یهوش اجتماع -0

ناهمگن )نمونه  یهامحله نیبا عزت نفس ساکن یمسکون طیمسکن و مح تیفیرابطه ادراک ک -0

 زرگنده تهران( -آباد: محله حسنیمورد

 یدر معلمان و رابطه آن با شادکام یاز حقوق شهروند یاحساس برخوردار یبررس -2

 مردان یچندهمسر یریگ شکل یها نهیاز علل و زم یفیک یکاوش -4

 کارکنان دولت یریگ میبر سبک تصم یو هوش اجتماع ینقش هوش فرهنگ یبررس -5

 یسکوت سازمان یانجینقش م ؛یعاطف یبا فرسودگ نیزهرآگ یرابطه رهبر -6

و احسناس انسنجام بنا     یروانن  یسرسنخت  نیدر رابطه ب یاجتماع تیحما گرانهیانجینقش م -7

  شهر قوچان یها مارستانیدر کارکنان ب یزندگ تیفیک
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 اجتماعی شناخت ۀدوفصلنام

 همکاری با نیز (0291 پاییز و زمستان) اجتماعی شناخت دوفصلنامۀ ۀشمار دهمینانزش

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

 جهت نشریه این اینترنتی نشانی. کنند استفاده آن پژوهشی -علمی مقاالت 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 صورت به یا و نمایند اقدام آنالین صورته ب انجمن

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

 .نمایید مراجعه حضوری صورت به یا و نموده

 عضویت حق مبلغ

 اردیبهشت 01 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 0290

 نماید:می اعالم زیر شر  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 پن  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

 )حق. درآیند انجمن عضویت به توانندمی 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

 شنما  توسط شده ارسال اجتماعیِ شناسیروان ویژهبه و شناسی شخصیت، روانشناسیروان 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 دعوت عالقمندان
 

 اجتماعی( شناسیروان ویژهبه) شناسیروان روزآمد هایپژوهش اخبار -0

 المللی(بین و ملی) شناسیروان هایکنگره و هاهمایش اخبار -0

 (مرتبط هایحوزه و) اجتماعی شناسیروان هایباکت چا  اخبار -2

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان ۀچکید -4

 (اجتماعی شناسیروان ویژهبه) شناسیروان ایحرفه رویدادهای اخبار -5

 شناسیروان پژوهشی -علمی هاینشریه چا  اخبار -6

 

 شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان
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 شناسنی روان حنوزۀ  بنر  کیدأت با) شناسیروان المللیبین و ملی نوین هایپژوهش نتای  اخبار -7

 (اجتماعی

 (شخصیت و اجتماعی شناسیروان) شناسیروان جدید هاینشریه معرفی -1

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در علمی هایسایت معرفی -9

 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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 و رویایی شادتان زمستان  

 
 

 

 ن سهیم باشید.آشما هم در نشر  ،در صورتی که این خبرنامه را مفید یافتید

 


