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 شناسی اجتماعیروانارشد اولین گروه دانشجویان کارشناسی

 
 ۀشناسی اجتماعی ایرران سررانجاا اولرین هرروه دانارجدیان دور     های مستمر انجمن روانبا تالش

   در دانارااه   4433 – 4011شناسری اجتمراعی در ایرران از سراص تی ری ی      ارشرد روان کارشناسی

 ندر تهران جندب ماغدص به تی یل خداهند شد.پیاا

مجردز  ، هیرری و برهرراری ج سرات مت ردد    ها پیپس از ساص عندان شده بدد که در خبرنامۀ بهار

ارشرد از سردی شردرای هسرترش وزارت     شناسی اجتماعی در مقطع کارشناسیروان ۀرشتتاسیس 

 و پیایر رئیس و اعضای هیات مدیره مستمربا تالش . ه استابالغ شد آوریفن و تیقیقات ،ع دا

شناسری و  شناسی اجتماعی سازمان نظراا روان و کمیسیدن روان شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان

ریری آمدزش عالی با ایجراد رشرته   بار در ایران شدرای هسترش و برنامهبرای اولینمااوره کادر 

 و ندر تهران جنردب مدافقرت کررد   ناااه پیااارشد در داشناسی اجتماعی در مقطع کارشناسیروان

ارشد داناجدی کارشناسی ندر از همین ساص تی ی یداناااه پیاا شده بددبینی پیشطدر که همان

اندرکاران و اولین شناسی اجتماعی ایران به همه دستانجمن روان پذیرد.می شناسی اجتماعیروان

 هدید.هروه داناجدیان این رشته تبریک می
 

 شناسی اجتماعی ایرانروابط عمومی انجمن روان
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 یو علوم رفتار یشناسروان یمل شیهما نیچهارم

 رانیا یاجتماع یشناسانجمن روان یبا همکار

 

 
 

 ی( برا همارار  النیندر)اسرتان هر   اایداناااه پ یو ع دا رفتار یروان شناس یم  شیهما نیچهارم

          در یروان شناسر  یع مر  یمبران  جیجهرت تدسر ه و تررو    ران،یر ا یاجتمراع  یانجمن روان شناسر 

جهت ورود بره سرایت    در داناااه پیاا ندر مرکر رشت برهرار خداهد شد. 4011شهریدر ماه  17

 همایش روی لینک زیر ک یک نمایید.
 

http://conference.pnu.ac.ir/Gilan-Conference/default.aspx 
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 رسانه انجمن و یشناسروان ۀنشست هست نیاول
 

 
 

و  یشناسر ناست هسرته روان  نیاولشناسی اجتماعی ایران، به هرارش روابط عمدمی انجمن روان

     نردر در مردر   اایر دانارااه پ  یدر میل سرازمان مرکرر   رانیا یاجتماع یشناسرسانه انجمن روان

 ،انجمرن  سیرئر  -ایر نیصفارمجید دکتر  یجناب آقا در این ج سه برهرار شد. حاضران رماهیت 44

 ینکارهردا ارشد کارشناس -ضرابی خانم سرکار شناس،روان -انیدماوندارمغان سرکار خانم دکتر 

ی شناسر کارشناس ارشرد روان  -سرکار خانم شهسدار ، وسیندرمان -سرکار خانم ندربخش، تئاتر

 بددند.

 

 

 شناسی اجتماعی ایرانروابط عمومی انجمن روان
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 اینستاگرام شروع به کار کردصفحۀ رسمی انجمن در 

 

شناسی اجتماعی ایران در اینستاهراا بره آدرس زیرر را   لطفا صفیۀ رسمی انجمن روان

منردان  عالقره  دنباص نمدده، به همااران، داناجدیان و دیار عالقمندان م رفی بفرمایید.

 به همااری با این صفیه پیاا ارساص کنند.

www.instagram.com/iranian_asp 
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 تاثیر اطالعات و فشار اجتماعی بر تغییر عقاید

 
 شهال زورمند بناب

 یشناس اجتماعروانعضو پیوسته انجمن 

 

های تغییر رفتار و عقیده در افراد هسرتند.  ترین میرکارائه اطالعات جدید و متقاعدسازی از مهم

ها به این دلیل دارای اهمیت است که انسان ها وقتی با فارارهای اجتمراعی رو بره رو    این میرک

می شدند، تمایل به انطباق با همتایان خدد دارند؛ چه زمانی که در اتاق هیئت مدیره باشرند و چره   

امروزه نیر قابل اثبات است:  Sherif (1936)و  Asch (1951)در فیسبدک. مطال ات کالسیک 

)ی نری   آن را انطبراق نامیرد   Aschاس تمایل به دوست داشته شدن تدسط دیاران کره  افراد براس

همراه با اکثریت شدن حتی اهر خدد شما آن عقیده را قبدص نداریرد، امرا بررای پذیرفتره شردن در      

آن را پرذیرش    Sherifهروه از آن پیروی می کنید( یا تمایل به درونی کرردن عقایرد هرروه کره     

قیده به ایناه نظرات دیاران درست تر یا آهاهانه تر از نظرات خردد باشرد(،   )ع خ دصی می نامد

 با اعضای هروه همندا می شدند.  

هرای خرام ماننرد منطرگ انایرشری، ناهنجراری        این دو طرح هسترده شامل بسیاری از مارانیرا 

رهرذاری  شناختی، حداکثر بهره برداری، اجتناب از درهیری، و پیایری روابط مثبت می باشرد. تاثی 



                                   شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 9911خبرنامۀ تابستان 

 

9 

اجتماعی بر پایه ی اطالعات و تاثیر هذاری اجتماعی هنجاری، هردو نقش های مهرم و البتره دور   

از هم را در تئدری های پذیرش خ دصی و انطباق بازی می کنند. در  هر دو حالرت، انسران هرا    

دد رفتار همندایی را ناان می دهند، هرچند تنها در پذیرش خ دصی است که آنها واق ا عقیده خ

 را به دلیل نیده ی ارائه ی اجتماعی اطالعات جدید به روز می کنند.

به صدرت هسترده ای بر روی نرداحی رفتراری مت ردد پیراده      Asch, Sherifتدس ه ی کارهای 

سازی شده است. تاایناه امروزه ماارکت سیاسی افراد را نیر می تدان بر اساس این نظریره تببرین   

می دهند که فاارهای اجتماعی برروی ماارکت های سیاسری ماننرد   کرد. تیقیقات هسترده ناان 

شرکت در رای هیری تاثیر می هذارد. که شامل تاثیرات فاار اجتماعی برروی رفتارهرای انتخرابی   

« قدرت نامیسدس»و « قدرت آشاار»شهروندان م مدلی می شدد. این تیقیقات به هر دو نیروی 

اتی شهروندان به هنااا شرکت در رای هیری اشراره دارد. امرا   تاثیرهذاری اجتماعی بر رفتار انتخاب

هندز اطالعات کمی درباره ی وارد کردن همندایی اجتماعی برروی مدضردعات اتهامرات سیاسری    

مخ دصا، آنهایی که ارزش ها و عقاید یک فرد را بره چرالش مری کارند، داریرم. مرا در حردزه        

با ارزشها و غقاید سیاسی عمیگ برر روی افرراد    چادنای تاثیرهذاری فاارهای همندایی در رابطه

نداریم. همچنین در رابطه با ایناه آیا تاثیرات فاارهای همندایی اجتماعی بر عقاید سیاسری مقیرد   

 به ماهیت شخص تیت فاار است یا خیر، اطالعات جام ی نداریم.

د که آیا فاار آزمایش فاار همندایی در حدزه هدیت سیاسی ایدئدلدژیای ممان است روشن ساز

)اتهراا   اجتماعی برای همسد سازی با یک هروه متید در مداجهره برا مدضردعات سیاسری قردی     

سیاسی( در شرایط آزمایش در برابر مدضدعاتی مانند اندازه یک خط یا حرکرت یرک نقطره نردر،     

 متفاوت است یا خیر.

ییر عقیرده افرراد را در جهرت    از این رو، در این مقاله س ی در انجاا آزمایای را داریم تا میران تغ

متقاعدسازی که از طریگ ارائه اطالعات جدید و فاار همندایی اجتماعی یرا ترکیبری از ایرن دو را    

 در یک مییط که شامل بیث واقع هرایانه می باشد مدرد بررسی قرار دهیم.
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 همندایی و رفتار سیاسی:

هذاری شرده، و همسرد برا هنجارهرای     عقایدی که در رابطه با مدضدعات سیاسی پیچیده، ارزش 

فرهنای می باشد، به آسانی عدض نمی شدد. اما ممان است افرراد بررای ایناره هرینره ی جمرع      

آوری اطالعات مدرد نیاز برای شرکت در رفتارهای سیاسی)مثل رای دادن( را کراهش دهنرد، بره    

داده اطالعرات ززا را جمرع   افراد بسیار آهاه روی بیاورند یا از طریگ دوستان مدرد اعتماد و خران 

 آوری کنند.

در این راستا فاار اجتماعی که در نتیجه ارائه اطالعات مبتنی بر انتظارات هروه اسرت، شررایط را   

به همین دلیل افررادی کره نارران ادامره مردرد       برای ماارکت مناسب در سیاست فراهم می آورد.

 یمر ه شدن از سمت اعضای هروه همندا قبدص واقع شدن شدن هستند، از روی تمایل برای پذیرفت

بیرث برر    باشد(. یم یاحتمال یها میهروه اغ ب خدد اعماص شده و شامل تیر یهنجارها) شدند

روی عم ارایانه و واق ارایانه بددن دمدکراسی مادرتی بیش از پیش اهمیت درک نقش همندایی 

مندان و تئدریسرن هرا عقیرده    اجتماعی در هفتمان های نخباان و عمدا را روشن می سازد. اندیا

دارند که ت میمات سیاسی تیت یک فرایند مادرتی بهبدد یافته و ماروعیت می یابند، البته ایرن  

 به م نی اجماع و ک ی بددن این فرایند نیست.

 یبر یو ترک اترا ی راتیتاث ،باشد یبیث م هیپا که بر شیآزما کیما در پژوهش حاضر با استفاده از 

ز و اا ریکه به شردت چارما   یاسیس دهیعق کی یرا بر رو یو فاار اجتماعجدید اطالعات ارائه 

 .داد میفرد است انجاا خداه تیاز هد یو بخا یقد یاسینظر س

 نیری ت  یروزه را بررا  کی یها که بیث یمطال ات بدون مباحثه و مطال ات نیب یحاضر پ  شیآزما

 جراد یا اسرت،  ریر فرد دره یاجتماع تیکه مراکر مباحثه به شدت با هد یزمان ،هروه ریتاث ایآ ناهیا

در جهران   الدگیمثاص از د کیانجامد  یساعت به طدص م کیبه  کیمباحثه ما که نرد .خداهد کرد

تمایرل بررای   دهرد کره    یاجازه را مر  نیما ا یطراح ،مهمتر از همه. کند  یم یساز هیرا شب یاق و

 یرهرذار یرا در تاث (انطبراق ) تمایل برای دوست داشرته شردن  و  ی(خ دص رش)پذی درست بددن

  .میجدا کن یاجتماع
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نقرش مسرتقل فارار     ییب اره شناسرا   ،سرت یمرردا ن  یکامل رفتار عمدم ینیب شیما پ یهدف اص 

فارار   میر مرا انتظرار دار   .باشرد  یم جدید وارد کردن اطالعات راتیبا در نظر هرفتن تاث یاجتماع

. از ایرن  داشته باشند دهیعق رییتغ یبرا یماترک و مستق  راتیتاثجدید  اطالعاتارائه و  ییهمندا

 دهیر عق رییبر تغ ییو فاار همنداجدید اطالعات  ارائه راتیتاث یی میاناینما شناسا یهدف اص  رو

 .است

 همندایی و ویژهی های شخ یتی:

قابرل   یفرد اتیبه خ دص ی،به فاار اجتماع فرادا یدر پاسخ ها راتییکه تغ میافتیدر نیما همچن

برا   Asch شیشرکت کنندهان در آزمرا  یمثاص تمام یبرا .داردبستای مااهده  رقابلیمااهده و غ

ادغراا   یبررا  Sherifکننردهان   شررکت  لیر تما رانیدر م یادیز راتییو تغ افتندین گیتطب وهنظر هر

احتماص ما سه فراکتدر را   نیدر نظر هرفتن ابا  .وجدد داشت یو کاربرد منسجم یها شدن در هروه

اعتماد به نفرس  . 1 یصفات شخ . 4 :میقرار داد شیمدرد آزما کنند یم رییتغ ییکه با نسبت همندا

 ع ربی،  ارتر یدهنرد ب  یمر  دهیر عق رییکه تغ یافراد دهند یشداهد و مدارک ناان م ی.دئدلدژیا. 0

در مردرد وارد کرردن    ییهرا  هیفرضر  جراد یا .هسرتند  یاعتماد به نفس کمتر یو دارا ریمدافقت پذ

 یاسیو س یتیهد یمسائل اخالق یبرا دهیعق رییدر مدرد تغ ارید یایدئدلدژیو ا یشخ  التیتما

احتمراص   ی،اسر یافرراد میافظره کرارتر از لیرا  س     میر ما انتظار دار ،مثاص یبرا .است دهیچیپ اریبس

ناان داده اسرت کره میافظره کراران      قاتییقت .هماهنگ شدن با هروه داشته باشند یبرا یاتریب

 نیبره همر  . با هنجارها و فاار هروه دارند یریپذ گیو تطب ییندا منسبت به ه یکمتر ینارش منف

 رشینسبت به پرذ  ناهیباز تر دارند با وجدد ا یتر و ذهن براصیل یاسیکه از لیا  س ییصدرت آنها

قررار  همندایی عمردمی  کمتر در م رض با این حاص  ،باشند یتر مآماده  دیاطالعات جد یخ دص

آن هرا را بره صردرت     تیر و اهم میریه یدر نظر م هیثاند هیهراره ها را به عندان فرض نیما ا .دارند

 .میکن یم یوارد شده بررس یدهایمیدود و با ق

شررکت   ،انجراا شرد   1340تا دسامبر  یاز ماه م ای دانیکه در داناااه پنس شده یطراح شیآزمادر 

در  اران یهروه متید و مخرال  برا نظرر ا    کیکه با  ه شدندمباحثه قرار داد طیمی کیکنندهان در 



                                   شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 9911خبرنامۀ تابستان 

 

12 

کننردهان را   شرکت یما نظرات شخ  ند.شد یشان مداجه م یمرتبط با جام ه می  یاسیمدضدع س

 ی:ها در حالت

 میدهر  صیتارخ  میتا بتردان  میزده ا نیتخم شیب د از آزما .0 شیقبل از آزما .1هروه  ابیدر غ. 4

آناره برا    ایر قبدص شردن در هرروه انطبراق دادنرد      یخدد را برا دهیکنندهان تنها عق ماارکت ایکه آ

   .روز کردند خدد را به یها هروه ارزش اعضای نظر یخ دص رشیپذ

قرار دادنرد کره بره مرا اجرازه       بیثمدرد  قهیدق 45تا  03 یهروه مدضدع را به صدرت آزادانه برا

 کیر ما برر   شیآزما یطراح در .میبرن نیدر طدص بیث تخمرا رفتار شرکت کننده  میبتدان ،دهد یم

 یو اخررا  سررمرب   Jerry Sandusky یآزار کرددک  ییرسردا  ازدوران پرس   ی نیزمان خام 

Paterno فارار   یمیارم بررا   شیو آزمرا  ،بیرث  یآص برا دهیمدضدع ا کی ،اخرا  .میکرد هیتا

 دیر با Paterno یسررمرب  ایآ» بدد که نیاز شرکت کنندهان اسداص مطرح شده . باشد یم ییهمندا

 «.؟ریخ ای شد یاخرا  م 1344داناااه در ندامبر  نیم تمد رهیمد ئتیتدسط ه

از مدضدعات  یاریممان است در بس سانسیدوره ل انیکه داناجد دهد یهذشته ناان م قاتیتیق

مسرت د فارار    ارتر یب جره ینداشرته باشرند و در نت   یاسر یس یها بررهسازن نارش ریسا یبه روشن

در  یدر آزار جنس Paternoاز آنجا که نقش  .عدا نارش باشند لیخدد به دل انیاز همتا ییهمندا

 انیدانارجد  تیر در جم  ی رانظرات مخال  و قد  تایطب ،به شدت برجسته بدد ای دانیپنس اناااهد

و  تیر در مدرد مسئ ه و ارتبرا  آن برا هد   یا نهیزم شیما با فراهم آوردن پ .نمدد کیتیر سانسیل

 ازتیر او نمراد ا  ،دانارااه بردد   کیر کارمنرد در   کیر از  شیبر  Paterno .میشروع کررد  استیس

 ییهمانطدر که در زمان رسردا  .هره خدرده بدد انیداناجد تیبه شدت با هد نیو بنابرا ای دانیپنس

 داشتهمدسسه  یبرا یکه افتخارات م  ی، فردی بدداریاز هر مدرد د شیب Paterno ،هرارش شد

 داشت.داناااه قرار  تیو در هسته هد

از افرراد هرفتره    یقد یکه پاسخ ها ستیمدضدع نامیتمل ن نیبددن ا یبا در نظر هرفتن احساسات

مسرئ ه   کیر  Paternoاخررا    ،بددن مدضردع مباحثره   یتیبددن و هد ریبا تدجه به چام ه .شدد

 ، ی نی زمانیاره 1341 نیم تمد ئتیه تخاباتمدضدع به شدت بر ان نیا ی بدده وو اجتماع یاسیس
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اوباما درباره  جمهدر سیاز رئ یوقت .کرد ینیسنا ،کردند تیحما Paternoاز  یاریبس یهادایکاند

را  تیمیافظرت از کددکاناران مسرئدل    یخداسرت ترا بررا    ها ییاایاو از آمر دنیاخرا  با رس نیا

هفت  تدان یم یعمدا رسانه و آکادم ،تدسط نخباان Paternoبا شناخت اخرا   نیبنابرا .رندیبپذ

 یدارا یو کاردر  یالتیر ا -یتیمدضردع در سرطه هرد    نیر عالوه بر ا .است یاسیس امسئ ه ذات نیا

 یسرداص مر   نیر ا حردص مطال ره   نیر امی باشد به همین دلیل کنندهان  شرکت یبرا یشخ  تیاهم

و  یقردم  یاسر یکره از نظرر س   یدر مدرد مدضدع  نظر مخال کیمردا با  یچرخد که در چه حد

ایرن مدضردع را مردرد بررسری قررار      ترر   و از همه مهم .دنشد یهمندا م ،باشد یم ریچاما یتیهد

 یرییچه ندع تغ دهند یم رییخدد را تغ دهیکه عق یکنندهان آن دسته از شرکت یبراخداهیم داد که، 

انطبراق   ایر  افترد  یاتفراق مر   یخ دصر  رشیپرذ  دیاطالعات جد افتیدر یاز رو ایآ ؟دهد یر  م

 ؟دو نیاز ا یبیترک ای ؟افتد یاتفاق م یعمدم رشیو پذ یعمدم

کنتررص و تیرت    یرا در هرر دو هرروه هرا    دهیر عق رییسدازت درجات تغ نیپاسخ به ا یبرا نتایج:

عقیده شخص بازی  ما دریافتیم در حالی که اطالعات نقش مهمی در تغییر کردیم. یسبرر شیآزما

می کنند، اما نیده ی ارائه اجتماعی آن اطالعات بیاترین تاثیر را دارند. نتایج این پرژوهش ناران   

درصد از افراد حاضر در آزمایش، عقیده خدد را به دلیل نیده ارائه اجتمراعی آن تغییرر    00داد که 

ار تنها بر اثر ارائره اطالعرات   درصد دی 43درصد تنها بر اثر فاار اجتماعی و  43دادند. درحالیاه 

جدید عقیده ی خدد را تغییر دادند. پس این به آن م نا می باشد که فاار اجتماعی و یا نیده ارائه 

اطالعات در برابر ارائه ساده اطالعات جدید، تاثیر چامایرتری برروی تغییر عقیرده چره از نردع    

شرکت کنندهانی کره بره دلیرل     دند کهخ دصی و چه از ندع عمدمی دارد. همچنین نتایج ناان دا

فاار اجتماعی عقیده خدد را تغییر دادند، از لیا  سیاسی میافظه کارانه تر، وظیفه شرناس ترر، و   

 ع بی تر از بقیه هستند. 

 منبع:
The effects of information and social conformity on opinion change. Daniel J. Mallinson1, Peter 

K. Hatemi (2018) 
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 مواد سومصرف با رابطه در نفس عزت نظریه کاربرد

 
 سیده سیما سیادتی

 یشناس اجتماعروانعضو پیوسته انجمن 

 

می هردد  در ابتدا به ت ری  مخت ری از عرت نفس پرداخته می شدد و سپس مفاهیم مرتبط با آن بیث

( و 1334) هردند. آلردر و اسرتدارت  و در انتها نیر م داق این مفاهیم در حدزه سدم رف مداد بیان می 

 از شرخص  ک ری  حرس  به نفس ( عرت نفس را چنین ت ری  نمدند: عرت1348وون، سدئت و واهنر )

 تاییرد،  آفرینری،  ارزش میران از سنجش ندع یک را نفس عرت تدان می دارد. اشاره خدد بهای یا ارزش

 سرازه  ایرن  نفرس،  عرت کارشناس رونبرگ مدرین. نمدد ت قی خدیش داشتن دوست یا تادیگ ت دیگ،

 نفرس  عررت  مدثربر عدامل داند. می نفس عرت را منفی چه و مثبت چه خدد به نسبت فرد بینش ی نی

 هرای  واکرنش  اجتمراعی،  شررایط  افارار،  سالمت، سن، زندهی، تجربیات شخ یت، ژنتیک، از عبارتند

 قابل تغییر و قابل سنجش می باشد.دیاران. ناته مهم این است که عرت نفس  با خدد مقایسه و اطرافیان

 عرت نفس و مفاهیم مرتبط

               شرباهت هرایی دارد ولری درعرین حراص دو سرازه کرامال مجررا هسرتند:          مفهردمی عرت نفس برا خردد   

 کسری  چره  مرن " اسرت  سرداص  ایرن  به پاسخ مفهدمی خدد. است یشدخ از فرد ادراک مفهدمی خدد -

               ."دارا هرایی  ضر    و هرا  مهرارت  هرا،  تفرریه  عرادات،  هرا،  اولدیرت  افارار،  تمرایالت،  چره  ،"هستم

 .باشرد  مری  پدیرا  و بافرت  بره  وابسرته  عینی مفهدمی خددعینی و ضمنی باشد. می تداند  مفهدمی خدد -
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 یا خدیش. دارد ناا ضمنی مفهدمی خدد اصطالح در خدیش هدنه بازنمایی تداعی در فردی های تفاوت

 دهد. می ناان را اجتماعی اطالعات که است ذهنی های تداعی شباه در اص ی هره یک" من ماص"

 عرت نفس و ت دیر ذهنی از خدیش

 برر  مبتنری  ایناره  جای به است. خددش به نسبت بینش شخص به مربد  تماما خدیش از ذهنی ت دیر

 واق یت به خدیش از ذهنی ت دیر. است خدیش در مدرد نامدثگ و نادرست برافاار مبتنی باشد واق یت

 تفارر،  بره  نفس عرت (.1338 لئدد، مک) نیست با واق یت مطابگ دقیقا و همسد اما است نردیک یا دور

 ایرن  از ک ری  بازشناسری  یرک  خددارزشمندی که حای در دارد ربط خددمان درمدرد ما باور و احساس

 (.1340 هیبرت،) هستیم یاخیر ارزشمند انسان عندان به ما که است

 آیا عرت نفس همان اعتماد به نفس است؟ 

 و مسراله،  حرل  هرا،  چرالش  به پرداختن برای هایش تدانایی و خدیش به شخص اعتماد ،نفس به اعتماد

 ارزش و مدفقیرت  از بیرونری  سرنجش  براساس نفس به اعتماد (.1345بدرتد، ) است دنیا در مدفگ رفتار

 (.1347 لئدد، )مک دارد( وجدد نفس عرت در) درونی سنجش نه است

 انجراا  سازی مفهدا سه از یای از فرض پیش یک با م مدز مداد سدم رف در نفس عرت روی تیقیگ

 شرده  ت قری  پیامرد  یک نفس عرت -4است:  دیار تای دو از مستقل تقریبا سازی مفهدا هر و شدد می

 یا تدلید را نفس عرت که اند کرده تمرکر فرایندهایی روی اند پرداخته پیامد این به که دانامندانی .است

 رفترار  بررای  افراد تمایل به که است شده انایره بررسی-خدد عندان به نفس عرت -1 .کند می بازتدلید

 نفرس  عرت -0 .دهد می افرایش یا کرده راحفظ خددش از شخص مثبت ارزیابی که دارد اشاره خام

 رسران  آسریب  کره  کنرد  مری  میافظت تجربیاتی قباص در شخص از که شدد می ت قی میافظتی سپر یک

 (.1331 بدرکی، و کست دی) هستند

 در .انرد  هرفتره  انجراا  الال و مداد م رف با رابطه در ماابه مفاهیم و نفس عرت روی زیادی تیقیقات

 اعتیاد و الال و مداد م رف سد برای رایج رواناناختی های تبیین از پایین نفس عرت قبل، دهه دو طی

 عررت  آدلر. است یافته تدس ه ادلر آلفرد فردی رواناناسی چهارچدب در نفس عرت نظریه .است بدده

 خردد  ت امرل  برا  تردان  مری  را تیریفری  رفتار که کند می پیانهاد و قرارداده شخ یت راس در را نفس

 (.1340 سیدلای،) کرد تبیین( اجتماعی مدلفهم )خا های مدق یت و( پدیایی روان مدلفهمفهدمی )
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 یافته های تیقیقات مرتبط با عرت نفس در سد م رف مداد می تدان به مدارد زیر اشاره کررد: ین یدر تب

احساس ناامنی  - (.1347)سدیتا و همااران،  عرت نفس پایین از ویژهی های شخ یت اعتیادی است -

عنردان   در فرد در بافت فرهنای و فاار اجتماعی و تنظیم اهداف باز برای خدد افرادرابه سمت مداد بره 

عی هرای تیریفری   انظریه ترد  - (.1345)الیجینس،  ماانیسم دفاعی در حفاظت از خدیش سدق می دهد

سدترلند که بیان می کند اعتیاد یک رفتار تیریفی و تاب ی از زمان و شدت و فراوانی ایرن ترداعی هرای    

د، مداجهره برا   الادی دوهانه خدد مفهدمی عینی و ضمنی بیان می کند که م ررف مردا   - تیریفی است.

سرنخ های مداد و نقش فرهنگ در ادراک و تنظیم م رف مداد ف اص کننده تداعی های مررتبط برا مرداد    

شناسی اجتماعی، شخ یت  فراتراز روان - (.1347)لیندهرین و همااران،  است که حالت انایرشی دارد

مداد و اعتیاد اذعان نمدده  و شناختی، دانامندان ع دا اع اب شناختی هم در رابطه با رشد خددمفهدمی

قار خ فی  اند که مدارهای مغری در ساختار قار مخ من جم ه شانج سینادلیت خ فی و ساختار میانی

به خددآهاهی ربط دارند و در افراد وابسته به مداد این مناطگ بسیار حساس به سرنخ های مداد هستند و 

 (.1345؛ کروییر، 1345ییت، )دو روی درون ناری و ت میم هیری افراد تاثیر دارد

 ترا  کنرد  مری  کمرک  ما به نفس عرت در نهایت در بخش خالصه مطالب می تدان اذعان نمدد که نظریه

 و پایین نفس عرت رابطه مدرد در .م الجه نه است تدانبخای بددن الا ی درمان مثال چرا که کنیم تبیین

 بررای  زیربنرایی  پدیرایی  روان ماانیسرم  پرایین  نفس عرت اهرچه که کرد بیان تدان می مداد سدم رف

 ی نری  ابرارباشرد  یرک  تدانرد  می اجتماعی مدق یت .نیست ضروری یا کافی شر  اما است اعتیاد شروع

 اما است اجتماعی مدق یت از ناشی احتماز مداد م رف شروع .باشد مداد وجدد همراه به افتراقی تداعی

 کراربرد  تردانیم  مری  نفرس،  عررت  نظریره  برا  .دارد ربط پایین نفس عرت به غیراعتیادی مداد سدم رف

 مدفگ درمانی مخت   الادهای چرا کنیم بیان و دهیم تدضیه را مداد سدم رف یا کاربرد عدا اجتماعی،

 .نیستند هستند یا
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 شناسی و مشاوره ایرانهای روانانجمنمرامنامۀ منظومه 

 زمینه: .1

های ع می رواناناسی و ماراوره، ارتقرا جایاراه دانرش و پایاراه      یای از مهمترین اهداف ماترک همۀ انجمن

هرای هردف بیانجامرد.    به نیدی که به بهبدی سرالمت روان و کیفیرت زنردهی هرروه     .های مربدطه استحرفه

های ع می است. ضررورت ایرن مدضردع    هماهنای و همندایی بین انجمن دستیابی به این هدف خطیر، در هرو

های جدی هر به چالشای این دانامندان بالینیهناامی تب در یافت که ع م رواناناسی و مااوره و هدیت حرفه

خ هرفرت. از اینررو، در تراری   کایده شد که ب ضاً از تفرق و ناهماهنای بین نهادها و افراد تاثیرهذار نارات مری  

را بنیانارذاری   نهااد ییررسامی  هرد هم آمدند ترا یرک    4، نٌه انجمن ع می رواناناسی و مااوره48/43/4015

 رسید.  1به چهارده عضد 4016نمایند. ت داد اعضای منظدمه تا خردادماه 

ار برای این نهاد هذاشته شد و قرر های علمی روانشناسی مشاوره ایران منظومه انجمندر اولین م دبه، عندان 

، 43/7/4016صدرتج سرۀ دهرم مردر      4ای برای ف الیت این منظدمه تدوین شدد. بر اسراس بنرد   شد مرامنامه

 آخرین ویرایش مرامنامه مجددا به تایید همه اعضا رسانده شدد. 

 انداز: چشم .2

و  منردی از خردمات  جایااه ع م و حرفۀ رواناناسی و مااوره به نیدی که فرصت هماانی برای بهرره  ارتقای

 ثمرات آنها برای آحاد مردا، نهادها و سازمانها ایجاد شدد.

 ها:ماموریت .0

ای در ارتقرای  تداند سهم واز و ارزنرده رسان که میم رفی رواناناسی و مااوره به عندان ع م خدمات .4

 اجتماعی ایفا کند.-سالمت روانی

 مجریان و سیاستمدارانهیران، کاربرد و ترویج رواناناسی و مااوره در بین مدیران، ت میم .5

 افرایش کیفیت آمدزش رواناناسان و مااوران  .6

 آمدزش هدفمند و نیازمیدر رواناناسان و مااوران .7

 های ع می رواناناسی و مااوره ایجاد همارایی و هماهنای بین انجمن .8

 های ع می و سازمان نظاا رواناناسی و مااوره جمهدری اسالمی ایرانارتقای جایااه انجمن .1

                                                           
1
روانشاسی سالمت ایران، انجمن سالمندی ایران، انجمن روانشناسی اسالمی ایران، انجمن روانشناسی بالینی ایران، انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، انجمن  

 انجمن روانشناسی نظامی ایران، انجمن مشاوره ایران، انجمن ایرانی روانشناسی، انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
2
 انجمن روانشناسی تربیتی،  انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، انجمن روانشناسی کودکان استثنایی می،انجمن روانشناسی اسالانجمن روانشناسی ایران،  
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مداری و مداجه با رفتارهای غیرقاندنی یا سددجدیانه کره حیثیرت فرردی یرا سرازمانی را      ترویج قاندن  .43

 مخدوش نماید. 

 اعضای منظومه و نحوۀ عضویت .4

تدانرد بره   هر انجمن ع می که در حیطۀ رواناناسی و مااوره دارای مجدز از وزارتین ع دا و بهداشت باشد می

تداند درخداست عضدیت یا لغد عضردیت خردد را بره دبیرخانرۀ     ع می می عضدیت منظدمه در آید. هر انجمن

رسد. هر عضد جدید م را به پایبندی بره ایرن   ها به تایید مجمع منظدمه میمنظدمه تقدیم نماید. این درخداست

مرامنامه است. این مرامنامه به درخداست سه چهارا اعضای منظدمه می تداند ت دیل و تامیرل شردد. ویررایش    

 دید، پس از تایید مجمع، تدسط همۀ اعضاء ززا ازجراست.ج

 ارکان منظومه:  .5

    ازختیرار هیرات مردیره   مجمع متاال از ریریس هیرات مردیره یرا نماینردهان تراا       مجمع منظومه: .4

ها بنا به درخداست یا تدافگ هیات مدیره های ع می رواناناسی و مااوره است. این انجمنانجمن

اند. هر انجمرن فقرط یرک نماینرده در مجمرع منظدمره       عضدیت منظدمه درآمدهربط به انجمن ذی

 خداهد داشت.

     با انتخاب مجمع منظدمه، یانفر از اعضا به مردت یرک سراص ب نردان دبیرر منظدمره انتخراب        دبیر: .1

 شدد تا با کمک یک نفر منای مسئدلیت اداره دبیرخانه منظدمه را به عهده هیرد. می

هراری انتخابات، دیماه هر ساص )م ادف با تاایل اولین ج سه مجمرع منظدمره( اسرت. ایرن     : زمان بر4تب ره 

 ها قرار خداهد هرفت. مدت غیر قابل تمدید است و این مسئدلیت به ترتیب در اختیار همه انجمن

 تعهدات اعضا: .6

ا اعضرا  شدد. اما بنا به درخداست دو سرد ماارکت ف اص در مجمع: ج سات ب درت ماهانه تاایل می .4

شردد. بررای انجمنهرای خرار  از تهرران، اماران حضردر از راه دور        ج سات فدق ال راده تارایل مری   

 شدد.)اساایپی( فراهم می

 شدد.ج سه پیاپی حضدری یا از راه دور مدجب حذف انجمن از منظدمه می 0: غیبت در 1تب ره

فاع از حقدق یادیار با پایبنردی بره   های مجمع و دانداز، مامدریتها و ت میماحتراا و پایبندی به چام .1

 "همه برای یای -یای برای همه"اصل 

 هایی که با دو سدا آرای اعضای مجمع اتخاذ شدند برای همه اعضا ززا ازجراست.ت میم .0

 آمادهی و ت هد همه اعضا برای پیابرد اهداف منظدمه .4
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 های جم یها و رسانهانجمنهای ها و خبرنامههای منظدمه در سایتاطالع رسانی از ف الیت .5

 ها برای پیابرد اهداف منظدمهاستفاده از همه اماانات انجمن .6

 محل/دبیرخانه منظومه: .7

ع ردا و فناوریهرای شرناختی اسرتقرار یافرت. ایرن        دبیرخانه منظدمه در اولین ساص ف الیت آن در دفترر انجمرن  

دبیری منظدمه را در اختیار دارد انتقاص یابرد. ایرن    تداند به دفتر هر انجمنی که پستدبیرخانه در سالهای ب د می

 مدضدع باید به ت دیب مجمع برسد.

 ارگانهای اطالع رسانی: .8

هرای  نهادی منظدمه، پایااه ادمینها در ت اراا است که ت داد اعضای آن به ت داد انجمنرسانی درونارهان اطالع

ه اطالعرات مربرد  بره ف الیتهرا و چررخش کرار       عضد منظدمه ب الوه یک )منای( است. ززا به تدجه است ک

 شدد. منظدمه در این پایااه هذاشته شده و میرمانه )مخ دم ادمینها/اعضای مجمع( میسدب می

های ع می رواناناسری و  رسانی هماانی منظدمه، پایااه منظدمه در ت اراا به عندان: منظدمه انجمنارهان اطالع

تداننرد اخبرار عراا    ها و... ( مری ها عضد )سایتها، خبرنامهرسانی انجمناطالعمااوره است. ضمناً تماا ارهانهای 

 منظدمه را منتار نمایند.

های ع می رواناناسری  به ت دیب مجمع منظدمه انجمن 13/7/4016تب ره در تاریخ  1ماده و  7این مرامنامه با 

ل پس از یاساص با ت ردیب مجمرع میسرر    و مااوره ایران رسید. هر هدنه جرح و ت دیل در این مرامنامه، حداق

 است.

 

  انجمن رواناناسی اجتماعی ایران   انجمن ع دا و فناوریهای شناختی ایران

 انجمن رواناناسی بالینی کددک و ندجدان     انجمن مااوره ایران

 انجمن رواناناسی بالینی ایران    انجمن رواناناسی سالمت ایران

 انجمن ایرانی رواناناسی    انجمن رواناناسی اسالمی ایران

 انجمن مطال ات سالمندی ایران      انجمن مطال ات خانداده

 انجمن کددکان استثنایی    انجمن رواناناسی تربیتی ایران

 انجمن رواناناسی صن تی و سازمانی     انجمن رواناناسی ایران
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 شناسی اجتماعیدکتری تخصصی روان هایهچکیدۀ رسال

 
 شهری مدیریت در اجتماعی سالمت روان شناسی مدل ارائه و ها مولفه تدوینعنوان رساله: 

 نگارنده: شیلر کیخاونی

 ، دکتر ولی اهلل فرزادپدر اساتید مااور: دکتر احمد ع ی: دکتر مجید صفاری نیا، استاد راهنما

 4011تاریخ دفاع: دوا شهریدر 

ارتقاء سالمت اجتماعی در ب د کالن در هر جام ه ای ناانه ای از رفاه و پیارفت است و این امرر بردون تهیره    

هرای   شراخص  تردوین  بره  این پژوهشمدلی بدمی و کارکردی متناسب با شرایط جام ه اماان پذیر نمی باشد. 

جتماعی سالمت از منظر مردیریت  به منظدر تدوین اب اد ا .پردازد می شهری مدیریت منظر از اجتماعی سالمت

خبرهان در حدزه سالمت  ک یه از بددند عبارت پژوهش یآمار جام ه .استفاده هردید یابی زمینهشهری از روش 

نارانار   444شراخص و   13 برا  میقگ ساخت چک لیست عبارت از  پژوهش ابرار .اجتماعی و مدیران شهری

 نظر و دلفی ( مطابگ هروه کاندنی) م احبه ،  یابی زمینه روش از استفاده با که ( 175/3)دارای آلفای کرونبا  

اجتمراعی از   سرالمت  یهرا  شاخص بررسی جهت خبرهان سالمت اجتماعی و مدیران ارشد شهری از هروهی

روش  از هرا  شراخص  تردوین  و اطالعات تی یل و تجریه جهت هردید. طراحی ایران در شهری مدیریتمنظر 

 از حراکی  اکتاافی تی یل از حاصل نتایج .شد استفاده و تی یل عام ی تاییدی مرتبه دوا اکتاافی عام ی تی یل

دد که تدسرط  ب مدیریت شهری منظر از سالمتاجتماعی  ایه مؤلفه عندان به ناانار 444و شاخص  13وجدد 

این شاخص ها عبارتند از : ماارکت اجتماعی، همبسرتای   .تی یل عام ی تاییدی مرتبه دوا مجددا تایید هردید

اجتماعی، انسجاا اجتماعی، پذیرش اجتماعی، شادفایی اجتماعی، خدمات اجتماعی، طراحری فضرای شرهری،    

هدیت شهری، سالمت روان،  شادی اجتماعی، سالمت جسمی، عدالت شهری، آمردزش، فرهنرگ شرهروندی،    

، بهبدد وض یت م یات قار ض ی ، امنیت و مقاب ه با جررا، ایمنری   مییط زیست شهری، حمل و نقل، اقت اد

می تردان  شهری  متناسب با شرایط جام ه ایران با شناسایی شاخص ها و ناانارهای سالمت اجتماعی  شهری.

چک لیستی مبنی بر این مدص طراحی کرد که به عندان خط مای برای ارتقاء سالمت اجتمراعی در طررح هرا و    

 ری مدرد استفاده قرار هیرد.پروژه های شه
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و  یاجتماع یستیبر اساس سالمت روان، بهز یده یرفتار رأ ینیب شیپ: رساله عنوان

 1396در انتخابات سال  یشهروندان تهران یروان یخودکارآمد

 ادژنرکسانا ساساننگارنده: 

 استاد راهنما: دکتر مجید صفاری نیا، استاد مااور: دکتر احمد ع ی پدر

 دهیچا
 یو خددکارآمرد  یاجتمراع  یسرت یبر اساس سالمت روان، بهر یده یرفتار رأ ینیب شیحاضر باهدف پ پژوهش

پرژوهش از نردع پرژوهش     نیانجاا هرفت. ا 4016ساص  یجمهدر استیدر انتخابات ر یشهروندان تهران یروان

سراص شرهر    13 یبازنفر از افراد  433بدد. نمدنه مدرد مطال ه پژوهش حاضر شامل  یهمبسستا-یفیتدص یها

 یخدشره ا  یریر افرراد بره روش نمدنره ه    نیر بار در انتخابات شرکت کررده بددنرد. ا   کیتهران بدد که حداقل 

 -15(، سرالمت روان  4118) ریک یاجتماع یستیبهر ینمدنه پرسانامه ها یانتخاب شدند. اعضا ،یچندمرح ه ا

SCLشرر و مادوکس ی، خددکارآمد (GSE) لیر ( را تام4014و هماراران )  ایر ن هرااشر  یده یرأ یو رفتارها 

هراا بره    دنیرهرس لیو آزمدن تی  SPSS-20 نمددند. تجریه و تی یل داده های پژوهش با استفاده از نرا افرار

 نیم نرادار اسرت. برد    یده یرأ یرفتارها ینیب شیپ یبرا یدنیناان داد سه مدص رهرس جیهاا انجاا هرفت. نتا

 یکننرده هرا   ینیب شیپ نیتر یو سالمت روان قد یاجتماع یستیبهر ،یروان یدخددکارآم بیصدرت که به ترت

را  یده یرأ یو سالمت روان، رفتارها یاجتماع یستیبهر ،یروان یباشند و خددکارآمد یم یده یرأ یرفتارها

 ظارتدان انت یم یتدان هفت که زمان یحاص ه م جیکنند. با تدجه به نتا یم ینیب شی، پ(>34/3Pدر جهت مثبت )

عمردا   تیبرر وضر    یمناسرب  یو اجتماع یاز افراد جام ه را داشت که سالمت روان یده یمناسب رأ یرفتارها

افراد جام ره مردنظر    یاجتماع -یاسیس تیدر ترب دیاست که با یمهم اریناته بس نیافراد جام ه حاکم باشد و ا

 .داشت

 .انتخابات ،یخددکارآمد ،یاجتماع یستیسالمت روان، بهر ،یده ی: رفتار رأیدیک  واژهان
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www.iranianasp.ir 

 شناسی اجتماعی ایرانسایت رسمی انجمن رواننشانی وب
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 کتاب معرفی

 
 گذارندها بر سالمت روان ما تأثیر میچگونه فیلم عنوان:

 آنه فوستل ه:نویسند

 ارمغان دماوندیاننیا، مجید صفاری مترجمان:

 نسل نواندیش انتشارات:

 1399 چاپ:
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 درباره کتاب
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 کنید معرفی را خود اثر
 

 و رسرمی  ۀخبرنام در شما کتاب هستید مایل که صدرتی در فرهیخته همااران

 نسخه یک لطفاً شدد م رفی ایران اجتماعی شناسیروان انجمن اینترنتی پایااه

 ،یشرمال  آبران  نربش  زنرد،  خران میکرر  ابران یخ تهران، آدرس به را خدد اثر از

 انجمرن  دفترر  131 اتراق  دوا، هطبقر  ،)ره( ییطباطبرا  عالمه داناااه ساختمان

 . نمایید ارساص ایران اجتماعی شناسیروان
 

 39230093  هماهنگی جهت تماس ۀشمار
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 انجمن هاینشریه جدید ۀشمار

 
 

 

 

 اجتماعی شناسیروان هایپژوهش ۀفصلنام

 و شرده  منتارر  اجتماعی شناسیروان های پژوهش پژوهایِ -ع می ۀف  نام 07 ۀشمار

 ترا  شردد مری  دعردت  هرامی پژوهااران همۀ از. دش خداهد منتار زودیهب 08 شمارۀ

 از طریرگ  اجتمراعی(  شناسیروان با مرتبط های زمینه در )فقط را خدد پژوهای مقازت

 .نمایند ارساص www.socialpsychology.ir اینترنتی ناانی به ناریه این سایت

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

 

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

به مراکرر   نیعادزنه در مراج  یایباور به دن گیاز طر یو اعتماد اجتماع یاجتماع یستیبهر ینیب شیپ -4

 مااوره

 یدر افرراد دارا  یرواناناخت هیو سرما یاجتماع یبر بهبدد سازهار یطرحداره درمان یاثربخا یبررس -1

 )ترنس سااداص( یجنس تیاختالص هد

 تیر فیندجردان و ک -ارتبا  والد تیفیک یبا واسطه هر یفراغت خانداده به رشد اجتماع ریمس لیتی  -0

 ارتبا  با همسازن

ندجدانرانِ   یو حرل مسرئ ه اجتمراع    یاانیرفتار متقابل بر تیمل پر لیتی  یآمدزش هروه یاثربخا -4

 برهاار

 یوخد و دلبستا بر اساس هدش، خ گ انیداناجد یپرخاشار ینیب شیپ -5

 ساله 6و  5 دبستان شیکددکان پ یرشد اجتماع ینیب شیدر پ نیوالد یفرزند پرور یها نقش سبک -6

 سیتردر  ،ی یتی ر  یط بر  برر اسراس کمرک    انیدانارجد  ی یتی  اقیاشت یروابط ساختار یابی مدص -7

 ی یتی  ینقش سرزنده یاریانجیبا م یاجتماع تیحما ن،یآفر تیدص

 یو ارتااب ق ردر  یاخالق یتفاوت یب سمیبر کاهش ماان یاخالق تیآمدزش مهارت حساس یاثربخا -8

  ندجدانان
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 اجتماعی شناخت ۀدوفصلنام

 هماراری  برا  نیر (4011 بهار و تابستان) اجتماعی شناخت دوف  نامۀ ۀشمار دهمینهف

  عالقمنردان  و رسریده  چرا   بره  ایرران  اجتماعی شناسیروان انجمن و ندرپیاا داناااه

 جهرت  ناریه این اینترنتی ناانی. کنند استفاده آن پژوهای -ع می مقازت از تدانندمی
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 انجمن در عضویت شرایط

 

 بره  حضردری  صردرت  به است ززا ایران اجتماعی شناسیروان انجمن در عضدیت به عالقمندان

 فریش  و عضدیت کارت لطفاً نیر سازنه عضدیت تمدید برای. نمایند مراج ه انجمن ترادفیای از 

 .نمایید مراج ه حضدری صدرت به یا و نمدده پست انجمن دفتر به را بانای

 عضویت حق مبلغ

 اردیبهات 48 مدرخه در که ایران اجتماعی شناسیروان انجمن عمدمی مجمع م دبه مطابگ

 عضدیت حگ مب غ ،شد برهرار تهران داناااه تربیتی ع دا و شناسیروان دانااده میل در 4014

 نماید:می اعالا زیر شرح به را

 پیوسته عضویت

 شناسیروان رشته در ارشدکارشناسی درجه دارای حداقل که افرادی ک یه انجمن، مدسسان

 عضدیت )حگ. درآیند انجمن پیدسته عضدیت به تدانندمی باشند وابسته هایرشته و اجتماعی

 ریاص( هرار پنجاه و یا د سازنه

 وابسته عضویت

 وابسته هایرشته از یای در ساص پنج مدت به و هستند کارشناسی درجه دارای که اشخاصی

 ریاص( هرار یا د عضدیت )حگ. درآیند انجمن وابسته عضدیت به تدانندمی باشند شاغل

 دانشجویی عضویت

 هایرشته و مدیریت و شناسی،جام ه ،تربیتی ع دا شناسی،روان هایرشته در که داناجدیانی ک یه

 )حگ. درآیند انجمن عضدیت به تدانندمی باشند تی یل به ماغدص م تبر کارت با نردیک

 ریاص( هرار یا د عضدیت
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 خبرنامه تدوین در همکاری  

 
     ۀزمینر  در روزآمرد  اخبرار  و مطالرب  دارد نظرر  در هذشرته  هماننرد  ایرران  اجتماعی شناسیروان انجمن ۀخبرنام

 در خددتران  ناا با را شما تدسط شده ارساص اجتماعیِ شناسیروان ویژهبه و شناسی شخ یت، روانشناسیروان

 مطالرب  شددمی دعدت عالقمندان سایر و داناجدیان، همااران، اساتید، تمامی از لذا نماید، در  آتی شمارهان

 .نمایید ارساص ذیل رایانامه به زیر هایزمینه در را خدد

 اجتماعی( شناسیروان ویژهبه) شناسیروان روزآمد هایپژوهش اخبار -4

 الم  ی(بین و م ی) شناسیروان هایکناره و هاهمایش اخبار -1

 (مرتبط هایحدزه و) اجتماعی شناسیروان هایباکت چا  اخبار -0

 اجتماعی شناسیروان ۀحدز در تامی ی تی یالت هاینامهپایان ۀچاید -4

 (اجتماعی شناسیروان ویژهبه) شناسیروان ایحرفه رویدادهای اخبار -5

 شناسیروان پژوهای -ع می هایناریه چا  اخبار -6

 (اجتماعی شناسیروان حدزۀ بر کیدأت با) شناسیروان الم  یبین و م ی ندین هایپژوهش نتایج اخبار -7

 (شخ یت و اجتماعی شناسیروان) شناسیروان جدید هایناریه م رفی -8

 اجتماعی شناسیروان ۀحدز در ع می هایسایت م رفی -1

 اشرتراک  بره  خداسرتار  کره  (اجتمراعی  شناسری روان ویرژه به) شناسیروان ایحرفه ۀحدز روزآمد مطالب سایر و

 .هستید همااران دیار با هاآن هذاشتن

dalirasp@gmail.com  

 شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان
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 فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت مبارک
 

 
 

 
 

 در صورتی که این خبرنامه را مفید یافتید، شما هم در نشر آن سهیم باشید.

 


