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 یو علوم رفتار یشناسروان یمل شیهما نیچهارم

 برگزار شد رانیا یاجتماع یشناسانجمن روان یبا همکار

 

 ییاز طرر  مرکرز مشراوره دانشرجو     یبه صورت مجاز 4299 وریشهر 07در  شیهما

در  رانیر ا یاجتمراع  یانجمرن روانشناسر   یبرا همکرار   و النینور استان گ امیدانشگاه پ

 اسرت یر ایر ن یدکترر صرفار   یجنراب قارا  . دیبرگزار گرد النینور استان گ امیدانشگاه پ

مقالره بره    082داشرتند.   شررکت  شیهمرا  نیر پرور در ا  یدکتر عل یکنگره و جناب قاا

اررار گرفرت و در لرو      رشیمقالره مرورد پرذ    025که  دیارسال گرد شیهما رخانهیدب

مقالره   هیر و بق یمقاله به صورت ارائه شفاه 42. دیفشرده مجموعه مقاله ها به چاپ رس

ارائره   2و  یارائه برتر در بخرش شرفاه   2 ان،یپا در .شدند رفتهیها به صورت پوستر پذ

  ارار گرفتند. ریبرتر در بخش پوستر مورد تقد
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 یاجتماع یشناسروان رسالۀ دکتری نیبهتر یعلم زهیجا

 
 نیبهتر یعلم زهیجا 4299در نظر دارد تا در اسفند  رانیا یاجتماع یشناس انجمن روان

 تواننرد ی . عالامنردان مر  دیرا برگزار نما یاجتماع یشناس در حوزه روان رسالۀ دکتری

 .ندینما لیمیا زیر خود را به قدرس رسالۀ لیفا
 

a_social_psychology@yahoo.com 
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 بار در ایرانبرای اولین

 شناسی اجتماعیفرصت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته روان

 
نور تهران جنوب شناسی اجتماعی در دانشگاه پیامارشد روانکارشناسیاولین دانشجویان 

    شناسی اجتماعی،های روانهای نظریهنام کردند و دروس ترم اول قنها با درسثبت

   ن دانشگاهاشناسی تبلیغات و رسانه، و قمار، توسط مدرسشناسی اجتماعی، روانقسیب

اعی از طریق مشناسی اجتروان ارشدشناسیکار از گشت. گروه دوم دانشجویانغنور قپیام

از همه بدینوسیله  .د گرفتهنقزمون فراگیر در نیمه دوم سال جاری مورد پذیرش ارار خوا

 یشورا ران،یا یاجتماع یشناسرشته در انجمن روان نیا سیاندرکاران تاسهمکاران و دست

دکتر  یااق نیها و همچنکارگروه یاضو اع یدکتر معتمد انیااق ،یموزش عالقگسترش 

  همکاران دانشگاه نیهمچن و ،و گروهضمحترم ع دیاسات یبرکایپور وخانم دکتر علیعل

و  یدکتر اورک یااق مرکز استیو ر یشناسمحترم گروه روان ریمد ،نور تهران جنوبامیپ

دکتر  یلیتکم التیدکتر زارع و تحص یااقجناب  یموزشق یزیروات دفاتر برنامه رانیمد

و همه کارشناسان  یدانشکده جناب دکتر سرمد استیو ر یدریو خانم دکتر ح یگیخسروب

 .میو مدرسان و همراهان سپاسگزار

 رانیا یاجتماع یشناسانجمن روان رهیمد تایهاعضای 
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 یاجتماع یشناسارشد روان کارشناسی یدانشجو نیاول

 

دو  یخرانم متاهرل و دارا   کی یاجتماع یارشد روان شناس کارشناسی یدانشجو نیاول

فرشرته سرادات   . دانرد  یخود موثر مر  شرفتیهمسرش را در پ تیو حما. افرزند است

 یاجتمراع  یشناسر  ارشرد روان  یکارشناسر  یاز تهرران دانشرجو   4267متولد  یموسو

خانم  است. نور تهران امیکارشناس ااتصاد از دانشگاه پ و دارای نور تهران امیدانشگاه پ

باور به » :را این طور بیان می کند یاجتماع یشناس تخاب رشته روانهد  از انموسوی 

نردارد بلکره برا تعرامالت و      یکرامل  یمعنرا  تیر مهم که انسان در االب فرد و فرد نیا

          . در وااررع ورررورت کنررد یمرر دایررارتباطرراتش بررا اجتمرراع و جامعرره اسررت کرره معنررا پ

 نیر از انتخراب ا  نجانرب یهد  ا یقن در سالمت اجتماع ریو تاث یاجتماع یشناس روان

 .«استرشته 
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 صفحۀ رسمی انجمن در اینستاگرام شروع به کار کرد

 

شناسی اجتماعی ایران در اینستاگرام بره قدرس زیرر را   لطفا صفحۀ رسمی انجمن روان

منردان  عالاره  دنبال نموده، به همکاران، دانشجویان و دیگر عالامندان معرفی بفرمایید.

 به همکاری با این صفحه پیام ارسال کنند.

www.instagram.com/iranian_asp 
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 سالمت اجتماعی شهری

 
 دکتر شیلر کیخاونی

 مدرس دانشگاه و روان شناس اجتماعی

محریط،   سرالمت، سرالمت   برا  مررتبط  اجتماعی عوامل شامل اجتماعی شهری سالمت

  غرذا، سرکونتگاه   سالم، امنیرت، سرالمت   زندگی های ای، شیوه جاده خشونت، سالمت

 سرال  از اسرت.  جامعره  به افراد تعلق احساس و مناسب تفریحی امکانات و سالم های

 سالمت ارتقاء صدد در فعاالنه سالم شهر برنامه طریق از بهداشت جهانی سازمان 4986

 سرازمان  شرای مدیترانه دفتر ای منطقه کمیته 4990 سال است. در بوده اجتماعی شهری

 داد اررار  بحث مورد سالمت روی را قن تاثیرات و شهرنشینی موووع بهداشت جهانی

 ایده کردند می درخواست عضو کشورهای از اطعنامه این که کرد صادر را ای اطعنامه و

 ( .0249)هاتسون و موسکویتز،  دهد ارار تایید مورد را سالم شهر

گرذاران و   است. اانون گذار تاثیر قنها سالمت کنند، بر می زندگی قن در افراد که مکانی

 دارنرد. سرالمت   شهری مناطق سالمتی حوزه در افزون روز های مدیران شهری نگرانی

اسرت.   شهری جوامع و ساکنان جسمانی اجتماعی، روانی و رفاه از برخورداری شهری

با وجود قنکه سالمت شرهری مووروعی مهرم در شراخه بهداشرت عمرومی و جامعره        
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به شمار می رود، در رشته روان شناسی توجه اندکی به قن شرده اسرت. بیشرتر    شناسی 

شرهری،   محیطری  زیسرت  چرارچوب  االرب  در سرالمت  شرناختی  جامعره  های نظریه

 باورهرای  و رفترار  برر  طبقاتی های فاصله تاثیر بر مبتنی که دهند می ارائه را رویکردی

پژوهش هرای متعردد برر تراثیر     (.  0222)فیتز پاتریک و الگوری،  هاست شهر ساکنان

تاکیرد   روان و سرالمت اجتمراعی افرراد    سالمت بر ااتصادی اجتماعی ووعیت گذاری

؛ 0242؛ ملچیور و همکاران،  0226چیب، بومانا، بروکس و سیلوب،  دارد )فونگساوان،

 از گسترده ای رشد افزایش کننده بینی پیش که طوری ( به4294نیک ورز و یزدان پناه، 

دهرد.   می افزایش را افراد در ناامیدی احساس روانی فقر و فشار است. روانی مشکالت

 ویژگی اما شده انجام مختلف های محله در ساختاری های ویژگی درباره مفید مطالعات

 سرالمت  و زنردگی  محرل  رابطره  بره  مربوط پرسشهای از بخشی به تنها ساختاری های

 جریران  و روانی فشارهای زمینه در روانشناسیپاسخ می دهد. تحقیقات  افراد اجتماعی

 خال ناشی از مطالعاتی هستند کردن پر حال در مناطقی چنین در موجود اجتماعی های

و   جمعیرت  ، ترراکم  بودنرد . انردازه   شرده  انجرام  ساختاری های تنها روی ویژگی که

)قبررون ،   مروثر اسرت   قن ساکنان رفتار و ، اجتماعی روانی معماری شهری بر ووعیت

 شرهر  فضراهای  اجتمراعی  و روانری  اثرات (. مطالعات درباره4297ارایی و طباطبائیان، 

اسرترس، عردم هویرت محیطری ، فقردان دلبسرتگی مکران،         همچرون  مسائلی بر عمدتاً

)میرغالمری، ارره    شرود  می شامل را شهر پراکندگی مرکز و نظمی پوسیده، بی های بافت

 (.4288؛ بااری و عظمتی، 4294یا و کیخاونی، ؛ صفاری ن4296بگلو و نو زمانی، 

خردمات متفراوت و کامرل هسرتند همرین       و ها شغل شهرها همواره محل فرصت ها،

عوامل باعث شده است که شهر نشینی جذاب به نظر برسد و رونق یابد. در عین حرال  
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محیط های شهری مشکالت و خطرات مختلفی برای شهروندانش دارد، این مشرکالت  

رای ااشار وعیف بیشتر است و دلیل قن توزیع نابرابر منابع و امکانرات شرهری   بویژه ب

است. افراد مهاجر و حاشیه شرهرها از منرابع و امکانرات کرافی ماننرد زیرر سراختهای        

بهداشتی، تغذیه سالم، سکونت گاه های استاندارد و ایمن، امکان دستیابی بره امکانرات   

ل مناسب و مطمرنن و .. محرروم هسرتند و    ورزشی، قب پاکیزه، حمایت اجتماعی، شغ

بیشتر از بقیه در معرض قسیب های اجتمراعی هسرتند. نکتره اابرل توجره در سرالمت       

شهری این است که ابتدا باید نیازهای جسمی و روانی افراد مرتفع شرود ترا بتوانرد در    

(.  0249 )جونز، برگر، هرال و ریرور،   جهت ابعاد مختلف سالمت پیشروی داشته باشد

طبق تصمیمات سازمان بهداشت جهانی توجه به مدیریت شهری و تامین حداال هرای  

الزم برای زندگی سالم از وظایف ارگانها و سازمانهای مختلف شرهری اسرت  کره برا     

برنامه ریزی و تدوین اهدا  بلند مدت و کوتاه مردت سیاسرت گرذاری هرای الزم و     

سرالمت شرهری سرازمان     مقتضی برای بهبود سرالمت شرهری انجرام شرود )گرزارش     

سیاستگذاری های کلی در ارتباط با سالمت شهری برا توجره   .( 0202بهداشت جهانی، 

به شرایط ، منابع و امکانات هر شهر بر عهده مقامات و مدیران شرهری گذاشرته شرده    

مری  را فراهم کردند ،  اجتماعی محیط و فرد سالمتقنکه است. مدیران شهری پس از 

که جامعه ای بتواند در انجرام   . در صورتیبیاندیشنددامات پیشگیرانه به انجام اا ندتوان

اادامات پیشگیرانه بسیار موفق عمل نماید ، قن زمان است کره بره سرالمتی و قسرایش     

 دست جهت در ودر همین راستا  .( 0202)لیو، گاتزویلر و کومار،  دست خواهد یافت

 جردی  طرور  به سالمت مقوله به بایست می شهری مدیریت که است مهم این به یافتن

 کره  رسرید  نتیجه این به توان می ، گردید ذکر باال در که مواردی شر  با. بیندیشد تری



                                             شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 9911خبرنامۀ پاییز 

 

12 

 

سالمت چیزی نیست که فقط وزارت بهداشت و درمران مترولی قن باشرد. بلکره      مقوله

 شهرداریها که در ارتباط مستقیم و در تعامل مکرر با شهروندان هستند، بسیار می توانند

 کرردن  درمان به تنها سالمتی زیرادر دست یابی به سالمتی و قسایش مفید وااع شوند. 

که گسترش فرهنگ سالمتی و قموزش سرالمت بره    بسا چه. شود نمی محدود بیماریها

 بیماریهرای  توانرد  مری  بیماریهرا  ایرن . باشرد  بیماریها درمان از موثرتر بسیارشهروندان 

 و روانری  سرالمت  مفهروم  روانشناسران  .باشرد  اجتماعی و فردی یا و روانی و جسمی

 شهر عبارت از ندرت به و دهند می ارار نظر مد خانواده یا فرد با ارتباط در را جسمانی

 ،  قب ، مسکن جمله از شهر در مختلف های مولفه وجود دلیل به کند می استفاده سالم

 تغییرات ، خانه خارج و داخل ،قلودگی سروصدا با مواجهه نقل و حمل ، غذا بهداشت،

 سرالمت  و شهرنشرینی  اجتمراعی  و سالمتی خدمات ، اجتماعی محیطی و هوایی و قب

  گیررد  اررار  ریرزان  برنامه و گذاران سیاست توجه مورد باید وربدر یک عنوان به شهر

 کره  ، عمومی بهداشت های جنبه ،  بهداشت جهانی سازمان(.  4290 و ایازی، دماری)

اسرت   داده اررار  بررسری  مرورد  را باشرند  می شهری مناطق با ارتباط در قنها از بسیاری

 را ویژگری  44 بهداشرت  جهرانی  سرازمان (. 4290 ،، عماری و بهشتی مقدمنیا صفاری)

 : است کرده معرفی و گرفته نظر در سالم شهری داشتن برای

 (. شود می قن شامل هم مسکن کیفیت که) باال کیفیتی با پاک و امن محیطی 

 باشد پایدار و باثابت مدت دراز در که ، شهر محیطی زیست فضای . 

 صرورت  قن در اروی  بطرور  متقابرل  هرای  حمایرت  کره  کشی بهره بدون ای جامعه      

 . گیرد می
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 زنردگی،  برر  کره  هرایی  گیری تصمیم بر عمومی کنترل و مشارکت از باالیی درجه 

 .شود می مربوط افراد رفاه و سالمت

 بررای  ( شرغل  و امنیرت  ، درقمد ، مسکن ، قب ، غذا) اولیه نیازهای از برخورداری 

 . ساکنین تمامی

 تعامالت و ارتباطات ، امکانات از برخورداری و منابع از وسیعی طیف به دسترسی 

 .گسترده طور به

 جامعه نیازهای بر مبتنی ، متنوع و شکوفا ااتصاد. 

 توسط دیگر های گروه و ها اومیت ، فرهنگی میراث و گذشته های نسل به اهمیت 

 .شهری ساکنان

 ابلی ساختارهای دهنده رشد و همسو ساختار . 

 همه برای مراابتی و بهداشتی خدمات به دسترسی و عمومی سالمت مطلوب سطح 

 .افراد

 (بیمراری  سرطح  برودن  پرایین  و افرراد  سرالمتی  براالی  سطح ) سالمت باالی سطح 

 اجرالس  شزار؛ گر 0224،   سرالم  شرهر  دربراره  بهداشت جهانی سازمان گزارش)

 (. 0244 کوبه، شهری سالمت جهانی

مطالعات سالمت اجتماعی شهری در ایران بسیار نوپا اسرت و مسریری طروالنی بررای     

دستیابی به جامعه سالم در پریش اسرت کره همکراری نزدیرک و متمرکرز مسرنولین و        

 شهروندان را می طلبد.
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 تواند شما را شکل دهدزبان بدن شما می

 
 ترجمه ستاره جعفری

 عضو انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

ند تا تاثیرات زبان بردن مرا، یرا زبران بردن      ا هجامعه شناسان زمان زیادی را صر  کرد

توانند نتایج وااعرا معنراداری از   ها میو این داوری دیگران بر داوری ها را بررسی کنند

استخدام کنیم؟ چه کسی را ارتقا بدیم یا زندگی را تعیین کنند، مانند اینکه چه کسی را 

 از چه کسی تقاوای یک مالاات عاشقانه کنیم!

هرا  برای مثال نالینی قمبادی، یک پژوهشگر از دانشگاه تافتس نشان داد که زمانی که قدم

کنند پزشک تماشا می -ثانیه ای درباره واکنش متقابل وااعی بیمار 22 یک کلیپ صامت

کند که قیا از پزشک شکایت خواهد ر خوب پزشک پیش بینی میاضاوت قن ها از رفتا

شد یا خیر؛ بنابراین این مسنله خیلی به ناکارقمد بودن پزشک ربط ندارد، بلکه مربروط  

 ها چطور باهم تعامل داشتند؟؟به این است که قیا ما از او خوشمان قمده و اینکه قن

  مورد دیگر قلکس ترودور  در دانشرگاه پرینسرتون نشران داد کره اضراوت براسراس        

درصرد سرنای قمریکرا و نترایج      72ی نامزدهای سیاسی در تنها یک ثانیه ترکیب چهره

 کند. بینی میهای فرمانداری را پیشراابت
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   و حتی در دنیای دیجیتال شکلک هایی کره بره خروبی در مرذاکرات اینترنتری اسرتفاده       

توانند باعث شوند که شما برداشت غنی تری از قن گفتگرو داشرته باشرید.    شوند میمی

کنیم که ما چگونره  پس واتی به رفتارهای غیرکالمی می اندیشیم، داریم به این فکر می

  کننرد و حاصرل ایرن   هرا چگونره مرارا اضراوت مری     کنریم و قن دیگران را اضاوت می

کنیم، که شخص دیگری که از رفتارهای غیر میها چیست؟ ما معموال فراموش اضاوت

پذیرد خودمان هستیم! دروااع ما هرم تحرت تراثیر زبران برد، افکرار،       کالمی ما تاثیر می

لوژی مان هستیم. امی کادی بعنروان یرک روانشرناس اجتمراعی بره      واحساسات و فیزی

ران المررو جرانو   های غیر کالمی بیان ادرت و برتری پرداخته است. درشناخت روش

کننرد،  تر میاند از بزرگتر شدن و بسط داد؛ یعنی خودشان را بزرگها عبارتاین روش

دهند. این کنند و اساسا دارند خودشان را گسترش میدهند و فضا را اشغال میکش می

کند و تنها محدود به نخستی سانان نیست و اتفاارا  در سراسر المرو جانوران صدق می

ها این کار را از دیرباز به هنگرام در دسرت   کند و هردوی قنمی انسان نیز همین کار را

  دهند.داشتن ادرت انجام می

 
شود توسط جسیکا تریسی مطالعه شرد. او  این روش بیان که به عنوان غرور شناخته می

کرار  هایی که مادرزادی نابینا اند اینهایی که با بینایی زاده شدند و قننشان داد که انسان

دهند. بازوها به شرکل عردد هفرت در    به هنگام برنده شدن در یک مسابقه انجام میرا 

 گیرد. هوا باز میشود و چانه اندکی رو به باال ارار می
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   رویرم و جمرع  واتی که احساس ناتوانی داریم چه؟! دایقا برالعکس در خرود فررو مری    

مان برخرورد کنریم.   اریخواهیم به نفر کنکنیم و نمیشویم ما خودمان را کوچک میمی

کنند. واین چیزی است که هرگراه  بنابراین دوباره جانوران و بشر هردو کار یکسانی می

دهد. پرس اگرر کسری برا مرا      گذارید رخ میشما ادرتمندان را در کناروعیف تر ها می

حسابی از مووع ادرت رفتار کند ما گرایش داریم که خودمان را کوچک کنریم، مرا از   

 کنیم. ها عمل میکنیم بلکه کامال برعکس قند نمیها تقلیقن

 
رسرد؟ تعجبری نردارد کره     یک ذهن توانمند در برابر یک ذهن ناتوان چطور به نظر می

ها همچنین گررایش  های توانا معموال جسورتر، مطمنن تر و خوشبین تر هستند. قنقدم

هرای  و خالصره تفراوت   کننرد دارند که بیشتر انتزاعی فکر کنند. قن ها بیشتر خطر مری 

      هررای ادرتمنررد و وررعیف وجررود دارد. از نظررر فیزیولرروژیکی هررم زیررادی میرران قدم

هایی میان این دو جود دارد؛ قنچه ما یافتیم این است که نرهای اروی هیکرل در   تفاوت

سرطح انردکی کرورتیزول     سلسله مراتب نخستی سانان سرطح براالیی از تستسرترون و   

درتمند و تاثیرگذارهم دارای میزان باالی تستسترون و سطح انردک  اند و رهبران اداشته

قمرد مرردم معمروال تنهرا     کورتیزول هستند؛ پس هرگاه که حر  از ادرت به میان مری 
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دربارۀ تستسترون فکر می کردند چون مربوط بره چیرگری و برترری برود. امرا درواارع       

 دهید.ادرت این است که شما چطور دربرابر استرس واکنش نشان می

ما می دانیم که در سلسله مراتب نخستی سانان، اگر ناگهان نیاز شود یک نفر نقش یک 

رود و سرگروه را بپذیرد در عرض چنرد روز تستسرترون قن فررد بره شردت براال مری       

دهد هم بردن  کند. پس مستنداتی داریم که نشان میکورتیزول او به شدت افت پیدا می

اند ذهن را شکل دهد. ما تصمیم گرفتیم که تعردادی از  توپذیریم میو هم نقشی که می

افراد را به قزمایشگاه بیاوریم و و از قن ها بخواهیم برای دو دایقه تظاهر به اردرت یرا   

 وعف کنند.

 
% احتمرال دارد  86قنچه ما دریافتیم این است که هنگامی که ژست ادرت گرفته باشید 

% امکران دارد  62یک فرد وعیف باشید تنها که شما خطر کنید و هنگامی که در ژست 

خطر کنید. درباره تستسترون یافته های ما این است که نسبت به مقردار مبنرا در زمران    

% 42کننرد و افرراد ورعیف برا حردود      % افزایش را تجربه مری 02ورود، افراد ادرتمند 

  بره  % کراهش را تجر 05شوند و درباره کرورتیزول مرردم ادرتمنرد    کاهش رو به رو می

% افزایش را تجربه خواهند کرد. بنرابراین در ایرن دو دایقره    45کنند و افراد وعیف می
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قرایرد کره یرا    ای مری گونره تغییرات هورمونی اتفاق می افتد بطوری که ذهن شما را بره 

 جسور و مطمنن و قسوده باشید و یا در برابر تنش انفعالی باشید.

ان وااعا تعیین کننده ی چگرونگی اندیشریدن و   مقید که رفتارهای غیر کالمیبه نظر می

احساس ما درباره خودمان هستند؛ درنتیجه فقط موووع دیگران نیست بلکره خرود مرا    

 هستیم.  

تواند به تحوالت بزرگ منجر شود. پس فقط دو دایقه، دو بنابراین تغییرات کوچک می

ر قن ارزیرابی شروید،   دایقه پیش از اینکه ادم به مواعیتی بگذارید که ارار است شرما د 

این ژست ها را امتحان کنید! در قسانسور، پشت میزتان در اتاق دربسرته و... پرس هرم     

ژست ادرت به خودتان بگیرید و هم این دانش را با دیگران به اشتراک بگذاریرد. ایرن   

طور چشمگیری زندگی بسریاری از مرردم را کره جایگراه و اردرتی ندارنرد       تواند بهمی

 .دگرگون سازد

 

 منبع:
Amy Cuddy: Your body language may shape who you are 

https://go.ted.com/6b76 
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 تبریک

 
 نیااستاد گرانقدر جناب آقای دکتر صفاری

 با سالم

سرازمان امرور   انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست دفترر مشراوره و سرالمت    

دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، را که نشان از درایت، لیاات و توانمندی 

شماست صمیمانه تبریک عرض می نمراییم. خردمت صراداانه و ترالش مخلصرانه در      

عرصه های علمی و فرهنگی کشور توفیقی است که خداوند منان به شایستگان عنایرت  

تعهد و کارقمدی هرای برجسرته جنابعرالی نویردبخش      می نماید. رجای واثق داریم که

دستیابی هرچه بیشتر به اله های رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود. در پایان توفیقرات  

 .روز افزون و سالمتی شما را از درگاه خالق مهربان قرزو می نماییم

 

 با تقدیم احترام اعضای هیات مدیره انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
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 پذیردشناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال میانجمن روان

 
 

شناسان دارای عضویت هیرتت علمری   شناسی اجتماعی ایران در نظر دارد از میان روانانجمن روان

با حداال مرتبۀ استادیاری در سراسر کشور نماینده فعال بپذیرد. بدینوسیله از تمامی افراد عالامند 

شود تصویر مدارک زیر را از طریق رایانامه به دفتر دبیرخانۀ انجمرن  یدارای شرایط فوق دعوت م

 ارسال بفرمایند.

 قخرین مدرک تحصیلی -4

 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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 از رساله دکتریدفاع 

 
نرور  التحصریل دانشرگاه پیرام   شناسی سالمت قاای دکتر محمد نجفی فارعرساله دکتری رشته روان

   برا عنروان    و دکترر حسرین زارع   پرور دکتر احمرد علری   ،نیاامارات به راهنمایی دکتر مجید صفاری

 دفاع شد 4299ماه در مهر پذیرهای روانی اجتماعی سندروم روده تحریککنندهبینی تعیینپیش
 چکیده

بینی شدت عالئم مبتالیان به سندرم روده تحریک پذیر بر اساس عوامل روانی و اجتمراعی در کنرار یکردیگر و     هد  تحقیق پیش

صورت توصیفی و تحقیق همبستگی بود. جامعه قماری تمام مبتالیان بره سرندرم روده    ژوهش بهبررسی مدل مفهومی است. طر  پ

. روش انتخاب نمونره بره   مراجعه کرده اند، بود 4298تحریک پذیر که به بیمارستان خصوصی در مرکز شهر تهران در نیمسال دوم 

 482صورت داوطلبانه به حجرم نمونره    ، بهRomeIIIغیر احتمالی و در دسترس که بعد از تتیید پزشک متخصص با ارزیابی شیوه 

( و 4999(، مقایسره اجتمراعی )گیبرونز و بونرک،     4998نفر، به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزارها شامل؛ بهزیستی اجتمراعی )کیرز،   

(، پرسشرنامۀ کیفیرت زنردگی )پاتریرک و دورسرمن،      4997)فرنسیس و همکراران،   مقیاس شدت عالئم سندرم روده تحریک پذیر

( مورد استفاده ارار گرفت. تحلیرل داده  4996( و واکنش روانی )هانگ و فادا، 0226(، پرسشنامۀ سرمایۀ روانشناختی )لورنز، 4998

قنها، صرورت گرفرت. همچنرین از تحلیرل     ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده و پیش فروهای الزم 

هرر دو در   یو روانر  یبر اساس مدل بدست قمده عوامل اجتمراع نتایج نشان داد که  مسیر برای بررسی مدل پیشنهادی استفاده شد.

ایرن  بینری   در پریش نقرش   یشرتر یبا شدت ب یبُعد روان و دندار یدار ینقش معن ریپذ کیبینی شدت عالئم سندرم روده تحر پیش

یافته ها تتکید بر ارتباط بین شدت عالئم مبتالیان با عوامل روانی )سرمایۀ روانشناختی و کیفیت زنردگی( و همچنرین    دارد. رمسند

عوامل اجتماعی )بهزیستی اجتماعی، واکنش روانی و مقایسه اجتماعی( را دارد. مسنولین و مدیران حیطه هرای بهداشرت روان، بره    

ر یکدیگر در سیاست هایشان، دات نمایند و پزشکان و روانشناسانی که این گروه به قنهرا مراجعره   عوامل اجتماعی و روانی در کنا

می کنند، قگاهی داشته باشند تا قموزش های مرتبط را در اختیار این گروه ارار دهند، خصوصاً قموزشهای خود مراابتی که بتواننرد  

 با شرایط، بهتر سازگار شوند.

روانی، بهزیستی اجتماعی، مقایسه اجتماعی، سرمایۀ روانشناختی، کیفیت -روده تحریک پذیر، عوامل اجتماعیکلید واژه ها: سندرم 

   زندگی، واکنش روانی.
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 (9) کتاب معرفی

 
 خود درمانی گام به گام افسردگی :عنوان

 کری ادینگتون و همکاران :هنویسند

 پژوه و زهرا سیدنوریاحمد بهدکتر  مترجمان:

 دانژه انتشارات:
 4299 نشر: سال
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 کتاب ۀدربار
کتاب خود درمانی گام به گام افسردگی: چگونه افسردگی را مدیریت کنیم؟ اثرر کرری   

دکتر احمد به ادینگتون، تیموتی استرامن، قنجال ویت و گرگوری کلدن است به ترجمه 

 .پژوه و زهرا سید نوری با چاپ انتشارات دانژه

افسردگی بیماری فراگیر و نگران کننده عصر ماست که از قن به عنروان سررماخوردگی   

روانی یاد می شود. روش های درمانی گوناگونی برای بهبود و مقابله با این بیماری کره  

ی قورد مطرر  شرده و مرورد    عالئم و احساسات ناخوشایندی را در فرد بره وجرود مر   

استفاده ارار گرفته است؛ کتاب پیش رو نیز در همین راستا و به منظور معرفی یکری از  

روش های درمانی غیر دارویی تهیه شده تا ورمن بیران نشرانه هرا و علرل افسرردگی،       

جدیدترین روش درمانی خود نظام مند مبتنی بر شناخت درمانی را تشرریح کنرد و برا    

برای پیگیری درمان خود در کنار درمانگر و مشراور همرراه شرود. ایرن اثرر       افراد مبتال

کاربرگ هایی را در اختیار مخاطب می گذارد که بیمار را در روند درمان یاری می کند 

و با زبانی ساده و دایق و کاربردی رهنمودهایی مفید را ارائه می دهد که فررد را بررای   

 .توانمند می سازد رویارویی و مقابله با افسردگی خود

 گزیده ای از کتاب

وااعیت این است که در افسردگی، امور این گونه است. اولین ادم، انجرام دادن اسرت.   

شروع به نقاشی کنید، حتی اگر احساس کنید که قن را دوست ندارید. شما ممکن است 

 فکر کنید که ارار است همه چیز بد و وحشتناک باشد، اما در حرال حاورر همره چیرز    

برای شما خوب است. اگر مایلید که نقاشی کردن را امتحان کنید، توجهتان را بره ایرن   

امر متمرکز کنید. زمانی که در حال نقاشی کردن هستید، چه احساسی دارید و قن اردر  
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که انتظار داشتید، ترسناک نیست. بعد از این که نقاشی کرردن را تمرام کردیرد، ممکرن     

، نسبت به زمانی که هیچ تالشی برای انجرام قن نمری   است متوجه شوید که تا حدودی

 .کردید، احساس بهتری می کنید

اگر شما این فکر را رها نکنید، در نهایت احساس خواهیرد کررد کره انگرار دوبراره از      

نقاشی کردن خوشتان قمده؛ چون پیش بینی می کنید که بعد از قن حس بهتری خواهید 

جام دادن قن باید ابرل از احسراس کرردن قن باشرد.     داشت؛ اما توجه داشته باشید که ان

خوب است که به قرامی شروع کنید. هد  های متعادلی برای خود در نظرر بگیریرد و   

ببینید چگونه به قنها نایل می شوید. برای مثال، شما می توانید با ده دایقه نقاشی کردن 

 …شروع کنید و به تدریج قن را افزایش دهید

لیت های برنامه ریزی شده را کامل کردید، ممکن است احساس کنید بعد از این که فعا

که احساس بهتری ندارید، اشکالی ندارد. حتی اگر احسراس بهترری نمری کنیرد، قن را     

ادامه دهید و به خودتان یادقوری کنید که شما کاری که دشوار برود را انجرام داده ایرد.    

ت بهتر باشد؛ اما تا قن را امتحان نکنید، دفعه بعد که قن را امتحان کنید، نتیجه ممکن اس

 .به پیامد قن پی نخواهید برد

 

  



                                             شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 9911خبرنامۀ پاییز 

 

27 

 

 (2عرفی کتاب )م

 
 سوم( راستی)و تیو شخص یاجتماع یشناس روان یها آزمون عنوان:

 این یصفار دیدکتر مج ه:نویسند

 ارجمند انتشارات:

 1399 سال نشر:
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 درباره کتاب
سازی در ایران مرورد توجره اررار گرفتره اسرت،       قزمونهایی که در زمینۀ  یکی از حوزه

شناسری   قزمرون روان  22شناسی اجتماعی است. در این کتراب حردود    های روان قزمون

اند، معرفی  اجتماعی و شخصیت که اغلب قنها توسط نگارنده ساخته و هنجاریابی شده

ای هرا بره واسرطۀ نوبرودن و کراربردی برودن مووروعات، برر         شده است. ایرن قزمرون  

شناسری،   تربیتری، جامعره   شناسری، علروم   هرای مختلرف از جملره روان    دانشجویان رشته

 .مدیریت و ... اابل استفاده است
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 کنید معرفی را خود اثر
 

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

 نسخه یک لطفاً شود معرفی ایران اجتماعی شناسیروان انجمن اینترنتی پایگاه

 ،یشرمال  قبران  نربش  زنرد،  خران میکرر  ابران یخ تهران، قدرس به را خود اثر از

 انجمرن  دفترر  029 اتراق  دوم، هطبقر  ،)ره( ییطباطبرا  عالمه دانشگاه ساختمان

 . نمایید ارسال ایران اجتماعی شناسیروان
 

 39232293  هماهنگی جهت تماس ۀشمار
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 انجمن هاینشریه جدید ۀشمار

 
 

 

 

 اجتماعی شناسیروان هایپژوهش ۀفصلنام
 و شرده  منتشرر  اجتماعی شناسیروان های پژوهش پژوهشیِ -علمی ۀفصلنام 28 ۀشمار

 ترا  شرود مری  دعروت  گرامی پژوهشگران همۀ از. دش خواهد منتشر زودیهب 29 شمارۀ

 سرایت  به اجتماعی( شناسیروان با مرتبط های زمینه در )فقط را خود پژوهشی مقاالت

 .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 ۀمقاالت چاپ شده در شمارفهرست 
 

 یبرا رفترار الردر    یاجتمراع  حیو تررج  یاجتمراع  یسرتگ یشا ،یرابطه رفتار اجتماع -4

 تیجنس کننده لیقموزان: نقش تعد دانش

 یاجتماع  هیبر اساس سازه سرما زیقم مخاطره یرانندگ یاجتماع نییتب -0

 یشهر تیریسالمت از منظر مد یابعاد اجتماع نیتدو -2

 انیدر دانشرجو  یو نشرخوار خشرم برا پرخاشرگر     یجران یرابطه هوش ه ینیب شیپ -4

 زیدانشگاه تبر
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با توجره بره    یبا سالمت اجتماع یو اجتماع یروانشناخت یها هیرابطه سرما یبررس -5

 یاجتماع تیحما یانجیم ریمتغ

مردار برر    جران یه کررد یبرر رو  یمبتن یفرد نیروابط ب یساز یقموزش غن یاثربخش -6

 پررلیزنرران متتهررل مبررتال برره مولت یو سررالمت اجتمرراع یاجتمرراع -یروانرر یسررازگار

 سیاسکلروز

شرهر تهرران برر اسراس      نینشر  هیمرادران حاشر   یجانیه میمشکالت تنظ ینیب شیپ -7

 قنان یدلبستگ یها سبک

 یو دلزدگر  یجران یه یینراگو  نیدر رابطره بر   یمهارت ارتباط یا نقش واسطه نییتع -8

 طالق یمتقاو نیزوج ییزناشو

 نوجوانان دختر یارتباط یها و مهارت یبر همدل یقموزش ادردان یاثربخش -9

در  یسازمان ییگرا و فرهنگ جمع ینفوذ اجتماع یراهبردها یزیادرت تم یبررس -42

 کار طیدر مح یاجتماع یستیسطو  بهز کیتفک
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 اجتماعی شناخت ۀدوفصلنام
 همکراری  برا  نیز (4299 بهار و تابستان) اجتماعی شناخت دوفصلنامۀ ۀشمار همینهفد

  عالامنردان  و رسریده  چراپ  بره  ایرران  اجتماعی شناسیروان انجمن و نورپیام دانشگاه

 جهرت  نشریه این اینترنتی نشانی. کنند استفاده قن پژوهشی -علمی مقاالت از توانندمی

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

 

 سرایت وب طریرق  از ترا  اسرت  الزم ایران اجتماعی شناسیروان انجمن در عضویت به عالامندان

 مراجعره  انجمرن  ترادفر یکری از   به حضوری صورت به یا و نمایند اادام قنالین 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 48 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 4294

 نماید:می اعالم زیر شر  به را

 پیوسته عضویت

 شناسیروان رشته در ارشدکارشناسی درجه دارای حداال که افرادی کلیه انجمن، موسسان

 عضویت )حق. درقیند 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 مدت به و هستند کارشناسی درجه دارای که اشخاصی

 ریال( هزار یکصد عضویت )حق. درقیند 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. درقیند 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 روزقمرد  اخبار و مطالب دارد نظر در گذشته همانند ایران اجتماعی شناسیروان انجمن ۀخبرنام

 شرما  توسرط  شده ارسال اجتماعیِ شناسیروان ویژهبه و شناسی شخصیت، روانشناسیروان ۀزمین

 سرایر  و دانشرجویان،  همکاران، اساتید، تمامی از لذا نماید، درج قتی شمارگان در خودتان نام با را

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

 اجتماعی( شناسیروان ویژهبه) شناسیروان روزقمد هایپژوهش اخبار -4

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

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

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در تکمیلی تحصیالت 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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 شناسری روان حروزۀ  برر  کیرد تت 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 -9

 بره  خواستار که (اجتماعی شناسیروان ویژهبه) شناسیروان ایحرفه ۀحوز روزقمد مطالب سایر و

 .هستید همکاران دیگر با هاقن گذاشتن اشتراک

 

 
 

dalirasp@gmail.com 
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 مبارکپیشاپیش  یلدا

 
 

 
 

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

 


