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 یادی از استاد دانشمند زنده یاد دکتر محمود ایروانی

 

دادن، یکی از بزرگاانش باه ساو     شناسی در غم ازدستهفت سال پیش در این ایام، جامعۀ روان

، تحصیالت ابتدایی و متوساهه خاود را در   2127دکتر محمود ایروانی، متولد مهرماه سال  نشست.

شناسی اخاذ نماود و باا    لیسانس خود را در رشتۀ رواننیشابور گذراند و سپس در دانشگاه تهران 

لیساانس در گارایش   دریافت بورسیه در دانشگاه ساوربن پااریس، موفاه باه کساۀ درجاۀ فاو        

اجتماعی و دکتری در گرایش آزمایشگاهی گردید. او علیرغم دریافت پیشنهاداتی از اعضای هیئت 

های کرسای اساتادی در ساوربن، در ساال     بر ادامۀ تحصیل بیشتر و اععلمی دانشگاه سوربن مبنی

به تهران مراجعت کرد و بالفاصله در دانشگاه تهران، مشغول باه تادریس شاد و در هماان      2151

روسات کاه   انادازی کارد )از ایان   شناسای را مهاابه باا علام روز راه    سال، اولین آزمایشگاه روان

شناسای  سات و او را پادر روان  آزمایشگاه دانشگاه تهران به پاس زحماتش به نام او مازین شاده ا  

شناسی دارد های مختلف روانها و تالیفات زیادی در زمینهایشان ترجمه دانند(.تجربی در ایران می

عالوه، چشمگیرترین خدمت او باه جامعاۀ   های تجربی و اجتماعی است. بهکه بیشتر آنها در زمینه

های سراسر کشور است کاه باا همات و    ههای متعدد در دانشگااندازی آزمایشگاهشناسی، راهروان

بدون شك او عالوه بر استادی، معلم عشه و معرفت بود،  پشتکار فراوان اقدام به این مهم نمودند.

لبخندها و طنین صدای پرمهرش در خاطر همۀ شاگردانش نقش بسته است، یادش گرامی، راهاش  

 پر رهرو باد.

  شناسی اجتماعی ایرانانجمن روانروابط عمومی 
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 یاجتماع یشناسروان رسالۀ دکتری نیبهتر یعلم زهیجا

 
 نیبهتر یعلم زهیجا 2199در نظر دارد تا در اسفند  رانیا یاجتماع یشناس انجمن روان

 توانناد ی . عالقمنادان ما  دیرا برگزار نما یاجتماع یشناس در حوزه روان رسالۀ دکتری

 .ندینما لیمیا زیر خود را به آدرس رسالۀ لیفا
 

a_social_psychology@yahoo.com 
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 دنبال کنید در اینستاگرام را صفحۀ رسمی انجمن

 

شناسی اجتماعی ایران در اینستاگرام باه آدرس زیار را   لهفا صفحۀ رسمی انجمن روان

منادان  عالقاه  دنبال نموده، به همکاران، دانشجویان و دیگر عالقمندان معرفی بفرمایید.

 پیام ارسال کنند.به همکاری با این صفحه 

www.instagram.com/iranian_asp 

  



                                          شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 9911خبرنامۀ زمستان 

 

7 

 

 شناسی اجتماعی ایرانمعرفی اساتید برجسته روان

 

 دکتر فاطمه باقریان
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 نیادکتر مجید صفاری

 

 محمد کارداندکتر علی
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 است؟ تغییر قابل آلایده بدن دربارۀ ما فکر طرز آیا

 
 پورترجمه رویا عباس

 عضو انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

 داشاته  بساتگی  بینید می که دیگری های بدن به است ممکن عالی بدن درباره شما نظر

 اماا  تغییرناپذیرناد  و ثابات  زیباایی  هاای  آل ایاده  کاه  کنناد  می فکر اغلۀ مردم. باشد

 بدن انواع بازنمایی. دارند بستگی شما اطراف افراد به آنها که داده نشان جدید تحقیقات

 کشاورها  از بسایاری  در. دهاد  می سو  تحول و تغییر سمت به را جامعه هایایده آل 

 قسامت  در زیباا  های برجستگی با کشیده و باریك اندام زنان برای زیبایی های آل ایده

 آنچه تا بینیم می که هایی فیلم از اند. شده کشیده تصویر به جا همه در بدن مناسۀ های

 بااور  کاه  باشد سخت شاید. کنیم می مشاهده اجتماعی های رسانه در گشتن هنگام که

 ماا  نظر از چه آن که هنگامی مخصوصاً و بوده متفاوت همیشه زیبایی های آل ایده کنیم

 تااری   طول در زیبایی های آل ایده که دانیم می. رسد می نظر به واقعی بسیار زیباست

 در کاه  روبنس آل ایده و 2961 و 2951 دهه در مونرو مریلین به مثالً کرده است: تغییر

 محققاان  اخیار  مهالعاه  دو در. کنید فکر شده کشیده تصویر به هفدهم قرن های نقاشی

 تغییر قابل چقدر زیبایی درباره ما فکر طرز که کردند بررسی استرالیا در موناش دانشگاه

 !؟ است
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 مشااهده  را هاا  گاروه  ساله مجموعه ای از 75تا  29 زن کنندگان شرکت مهالعه، 1 در

 رایاناه  توساط  کاه  بادن  9 کاامپیوتری  تصاویر از بود شده تشکیل مجموعه هر. کردند

 تا می کنند انتخاب را بدن نوع 4اغلۀ  زنان قبلی تحقیقات اساس بر. بود شده طراحی

 . باشد آنها آل ایده بدن

 هار . بادن  طبیعای  وزن -1 وزن کام  کمی -2: بودند نوع دو , MBI به توجه با ها بدن

 /بزرگتار  ساایز  دیگر، ی اضافه بدن 5 عالوه به. بود آل ایده بدن 4 این از متشکل گروه

 . بودند متفاوت های آرایه با کوچکتر

 بندی طبقه اساس بر، بود شده استفاده که بدن وزن های برچسۀ که باشید داشته توجه

(WHO)  برای MBI خاود  زباان  باا  مهابه اصهالحات این از ام تحقیه این در و بود 

 را مختلاف  مجموعاه  91 کنناده،  شارکت  هر مهالعه 1 این در . میکرد استفاده محققان

 ایاده  بادن  به نزدیك بدن تا شد خواسته کنندگان شرکت از اول تحقیه در. کرد بررسی

 و درشات  هاای  بدن گروه، یك که داد نشان تحقیه این نتایج. کنند انتخاب را خود آل

 در هام  هاا  بدن بقیه که حالی در ،کردند انتخاب خود آل ایده بدن عنوان به را تر بزر 

 انتخااب  آل ایاده  بادن  عناوان  باه  که بزرگتر های گروه این در د.بودن بزرگتر گروه آن

 های بدن دوم تحقیه در بعدی گروه برعکس. دارد مهابقت طبیعی وزن اندازه با کردند،

 کاه  حاال  این با هم باز و ،کردند انتخاب خود آل ایده بدن عنوان به را ریزتر و کوچك

 و ریاز  هاای  بادن  گاروه  در. بودند تر کوچك بدن گروه این در موجود های بدن سایر

 .بود وزنی کم کمی با مهابه شد، انتخاب که آلی ایده بدن از تر کوچك

 صاورت  ایان  به .بود یکسان ها یافته الگوی که بود این مهالعه 1 این بین اصلی تفاوت

 بزرگتری آل ایده بدن الگوها در بزرگتر های بدن  وجود صورت در کنندگان شرکت که
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 هنوز دندش انتخاب که آلی ایده های بدن اینکه جالۀ. بالعکس و کردند می انتخاب را

 بادن  گاروه  بارای ) وزن کم کمی( و بزرگتر گروه) طبیعی وزن با متناسۀ انسایزش هم

 ( بود.ریزتر

 چاه  باه د دار بساتگی  بادهیم؟  تغییار  آینده در را بدن های آل ایده از تصورمان چگونه

 بزرگتار  آل ایده بینیم می زیاد را تری درشت های بدن که زمانی! کنیم؟ می نگاه کسانی

 طاور  باه . کنایم  می انتخاب را ریزتری آل ایده و بینیم می را ریزتری های بدن وقتی و

 آل ایاده  باا  مهابقت شاهد، زنان اجتماعی های رسانه در عمدتاً که این به توجه با کلی

 بادانیم،  آل ایده را خاص بدن نوع این که نیست تعجۀ جای هستیم، فعلی زیبایی های

 کماك  ما به تواند می . آگاهی از این امرنیست ثابت حقیقت یك زیبایی آل ایده این اما

 پذیرش و احترام برای را دیدمان نوع ها، رسانه در بدن تنوع افزایش به توجه با که کند

 به تواند می ... و قومیت ها، سن بدن، مختلف سایزهای وجود. دهیم ارتقا ها بدن تمام

 اگر کهاست  داده نشان تحقیقات. کند کمك تغییر قابل زیبایی های آرمان ایجاد در افراد

 وزن را خود های آل ایده شود می باعث بگیرید قرار مختلف های بدن تنوع معرض در

 باعاث  وزن کام  بادن  یاك  داشاتن  برای تالش اینکه به توجه با .بگیرید نظر در طبیعی

 قابال  واقعی های آل ایده ترویج شود، می خوردن غذا در نظمی بی و بدن از نارضایتی

 برخاوردار  خودماان  باه  نسبت تری مثبت تصویر و بدن از تا کند کمك تواند می تغییر

 . شویم

 منبع:
Aniulis, E., Sharp, G., & Thomas, N. A. (2021). The ever-changing ideal: The body you want 

depends on who else you’re looking at. Body Image, 36, 218-229. 
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 دهد های اجتماعی تصورات اشتباه درباره کرونا را افزایش میرسانه

 
 اسدزادهترجمه حسین 

 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی اجتماعی

 عضو انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

دهد که اساتفاده از رساانه هاای اجتمااعی تصاورات اشاتباه        های تحقیه نشان می یافته

یان "طبه بررسی های انجام شده اخیر توسط  دهد. درباره ویروس کرونا را افزایش می

ایالتی واشنگتن(، هرچاه افاراد اعتمااد بیشاتری باه شابکه هاای        )محقه دانشگاه  "سو

عنوان منبع خبری اصلی داشته باشند، احتمال باور کردن اطالعات غلط در ه اجتماعی ب

تلماتیاك و  "ایان مهالعاه کاه در مجلاه      گیری افازایش خواهاد یافات.    مورد این همه

باعاث   کروناا ردم دربااره  منتشر شد، همچنین نشان داد که میزان نگرانی م "انفورماتیك

 شود. افزایش اطمینان مردم به این اطالعات نادرست می

دو عامل در کاهش اعتماد به اطالعات نادرست موثر است: داشتن ایمان به دانشامندان  

. ناهمگونی بحث به این معنی است که مردم باه  "ناهمگونی بحث"و همچنین اولویت 

 دیدگاه متفاوتی با آنها دارند.صحبت کردن با کسانی عالقه دارند که 

به  ی اوها ، گفت که یافته".اس.یو مورودبلیوارتباطات "در کالج  یسو، دانشجوی دکتر

 های عملی احتمالی در مهار گسترش اطالعات غلط اشاره دارد. حل راه
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صحت سنجی واقعیت برای پیاده سازی بستر رساانه هاای اجتمااعی مهام     "سو گفت: 

         ری بارای صاحت سانجی وجاود نداشاته باشاد، ماردم تصامیم        است. وقتی هیچ ابازا 

همچناین ززم  " ."می گیرند فقط آنچه را باور کنند که با عقاید قبلی آنها سازگار اسات 

است مردم سعی کنند تا با گفتگو با افرادی که دارای دیدگاه های مختلف و ایدئولوژی 

ده خارج شوند. هنگامی که های تایید کنن های سیاسی هستند، از مناطه راحتی و پژواک

هاای   افراد در معرض ایده های مختلف قرار می گیرند، فرصتی برای بررسای بازتااب  

خود دارند و همینهور فرصتی برای اصالح آنها، که به ویژه برای ژرف اندیشای مفیاد   

 ."است

های مربوط به نظرسنجی آزمایش اکتشاافی مهالعاات ملای     برای این مهالعه، سو پاس 

میالدی آمریکا را که در آغاز همه گیری انجام شد، مورد تجزیه و  1111ات سال انتخاب

نفر  421نفری که پرسشنامه ارسال کردند، اندکی بیش از  1121تحلیل قرار داد. از بین 

را بااور دارناد:   کرونا اظهار داشتند که حداقل یکی از دو مورد اطالعات غلط در مورد 

ر عمدی در آزمایشگاه ایجاد شده و دوم، در حال حاضر اول اینکه ویروس کرونا به طو

واکسنی برای ویروس وجود دارد. از پاس  دهندگان همچنین خواساته شاد کاه میازان     

 این باورها ارزیابی کنند. بارهاطمینان خود را در

های مربوط به استفاده از شابکه هاای    سو این داده ها را با سایر پاس  ها در نظرسنجی

میزان اعتماد و عدم اعتمااد باه دانشامندان و همچناین میازان عالقاه پاسا         ،  اجتماعی

وی یاك اثار    های متفاوت با افکارشاان، مقایساه کارد.    دهندگان به تبادل نظر با دیدگاه

های اجتماعی پیادا کارد کاه باه صاورت خااص و        تقویت شده در میان کاربران شبکه

 دند.ای حاکی از نگرانی ناشی از ویروس کرونا بو ویژه
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، احتماال   به نظر می رسد هرچه بیشتر از رسانه های اجتماعی استفاده کنید"سو گفت: 

ابد، شاید به این دلیال  ی اینکه نگرانی شما در مورد این ویروس بیشتر شود افزایش می

که فرد در رسانه های اجتماعی مواجهه بیشتری با تئوری های بای اسااس و همچناین    

سپس این مسئله می تواند سهح بازتری از نگرانی " ."شتهای توطئه خواهد دا تئوری

 ."را ایجاد کند که منجر به اعتقاد مضاعف به اطالعات غلط شود

مرکاز  "داده های تحقیه در آغاز همه گیری جمع آوری شدند. تقریباً در هماان زماان،   

در نفر معتقدناد کاه ویاروس کروناا      1نفر  21دریافت در آمریکا از هر  "تحقیقات پیو

آزمایشگاه ایجاد شده است، و این درحالی است که هیچ مدرکی برای این گفته وجاود  

 ندارد و یك سوم معتقدند که واکسن کرونا از قبل تولید شده است.

های دروغین و گمراه کنناده در   سو گفت که تحقیقات بیشتر به دلیل ادامه شیوع داستان

طی همه گیری ویروس کرونا، رسانه  در"وی گفت:  مورد بیماری همه گیر ززم است.

های اجتماعی باعث انتشار بسیاری از تئوری های توطئه و اطالعات غلط شده اند، که 

پیامدهای منفی دارد زیرا بسیاری از افراد از این اظهارات دروغ به عنوان مدرکی بارای  

درک " ."های سیاسی قبلی خود و حمله به یکدیگر استفاده می کنناد  تحکیم ایدئولوژی

پیشینه ها و انگیزه های دیدگاه ها و همچنین چرخه انتشار باورهای غلاط و تاثیرگاذار   

 ."از اهمیت برخوردار است، بنابراین می توان راه هایی برای مقابله با آنها یافت

 منبع:
Yan Su. It doesn’t take a village to fall for misinformation: Social media use, discussion 

heterogeneity preference, worry of the virus, faith in scientists, and COVID-19-related 

misinformation beliefs. Telematics and Informatics, 2021; 58: 101547 

DOI: 10.1016/j.tele.2020.101547 

  

http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2020.101547
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 پذیردشناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال میانجمن روان

 
 

شناسان دارای عضویت هیاتت علمای   شناسی اجتماعی ایران در نظر دارد از میان روانانجمن روان

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

شود تصویر مدارک زیر را از طریه رایانامه به دفتر دبیرخانۀ انجمان  دارای شرایط فو  دعوت می

 ارسال بفرمایند.

 آخرین مدرک تحصیلی -2

 حکم کارگزینی -1

 درخواست کتبی -1

 رزومۀ فردی -4

 ایرانشناسی اجتماعی روابط عمومی انجمن روان
 

Info@iranianasp.ir 
  

mailto:Info.iranianasp@gmail.com
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 شناسی اجتماعیروان دکتری هایاز رسالهدفاع 

 
وان شناسای  ره زدر حواخیراً  های ایشان که رسالهعنوان ، جدید دانش آموختگانضمن تبریك به 

 است. اند در زیر آمده اجتماعی و روان شناسی سالمت اجتماعی دفاع شده

مقایساه اثار بخشای درماان     سرکار خانم دکتر ارمغان دماوندیان از رساله دکتری خود با عنوان: 

( بر پرخاشگری و رفتار های خود آسیۀ DBT( و رفتاردرمانی دیالکتیك )CFTمبتنی بر شفقت )

راهنماایی   ه، با تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصالح و تربیت شهر تهاران رسان و خود 

دانشاگاه آزاد  ، در دکتر آنیتا باغداسااریانس  ، و مشاورهدکتر مجید صفاری نیا ودکتر فاطمه گلشنی 

 دفاع کرد. واحد تهران مرکزی اسالمی

جاویی  صرفهرفتار  ینیب شیپاز رساله دکتری خود با عنوان:  ورمزان یعبدمراد جناب آقای دکتر 

یاك   و نیاز اجتماعی و طراحی گریینعیخود ت ،سازی هنجارهای شخصی فعال: نقش خانگی بر 

دکتر مجید و  پوردکتر حمید خانیو مشاوره  ،ی فراهانیمحمدنقدکتر ، به راهنمایی یبرنامه آموزش

 در دانشگاه خوارزمی دفاع کرد. نیاصفاری

ارائاه ی مادل سااختاری    از رسااله دکتاری خاود باا عناوان:       فریبا مقصودلو سرکار خانم دکتر

خودناتوان سازی بر اساس چشم انداز زمان، باورهای هوشی و سبك فرزندپروری ادراک شده باا  

و  ،مجیاد صافاری نیاا   ، باه راهنماایی دکتار    میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان

 دفاع کرد. واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسالمیدر  علی شیرافکنمشاوره دکتر 
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 (9) کتاب معرفی

 
 خانه ای برای زندگی :عنوان

 نوربخشدکتر مجید صفاری نیا و زهرا  :هنویسند

 نسل نواندیش انتشارات:

 1399 نشر: سال
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 کتاب ۀدربار
قصاه هاایی    فضای مشاوره روان شناختی و تعامل درمانگر و مراجع پر از قصاه هاا و  

است که گاهی بیش از اندازه ناباورانه و گاهی ساده و خسته کننده است. روان شاناس  

مای شاود کاه هار یاك ارزش      روزانه از میان مراجعان خود با روایت هایی، رو به رو 

ساخت فیلمی بلند و یا کوتاه را دارد. در خالل دهه های اخیر کم نیستند روان شناسان 

فالسفه ای که مفاهیم علمی و فلسفی را در قالۀ داستان، قصه و یاا حتای فایلم باه      و

تصویر کشیدند. از نمونه های معاصر آن می توان از میشل فوکو، اروین یاالوم و پاائلو   

یلو ناام بارد و از گذشاتگان نیاز ژان پال ساارتر و آلبار کاامو نویساندگان حاوزه           کوئ

اگزیستانسیالیست که سرشناس ترند. روایت درمانی نیز یکای از رویکردهاای درماانی    

جدید در روان شناسی است که تالش می کند روایت مراجعاان را از خاود و زنادگی    

ه درمانی دارد اخیرا ساینما درماانی   خود تغییر دهد. ضمن اینکه خواندن روایت ها جنب

به این طرف مورد استفاده بسیاری از درمانگران قارار گرفات و باه     2991از دهه های 

خاناه ای  »نقش سینما و رسانه بیش از گذشته بر سالمت روان تاکید می شاود. کتااب   

که توسط مجید صفاری نیا و زهرا نوربخش  ی استمراجع داستان واقعی «برای زندگی

و توساط انتشاارات نسال نوانادیش در ساال       شاده شکل فیلم نامه سینمایی تدوین  به

 منتشر شده است. 2199
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 (2معرفی کتاب )

 
 )ویراست سوم(آزمون های روان شناسی اجتماعی و شخصیت  :عنوان

 دکتر مجید صفاری نیا :هنویسند

 ارجمند انتشارات:

 1399 سال نشر:
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 کتاب ۀدربار
ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات،       رانیدر ا یساز آزمون ۀنیکه در زم ییها از حوزه یکی

 یاجتمااع  یشناس آزمون روان 15کتاب  نیاست. در ا یاجتماع یشناس روان یها آزمون

شاده   یاناد، معرفا   شاده  یابیکه اغلۀ آنها توسط نگارنده ساخته و هنجار تیو شخص

 انیدانشاجو  یبودن موضاوعات، بارا   یکاربردنوبودن و  ۀها به واسه آزمون نیاست. ا

و ... قابال   تیریمد ،یشناس جامعه ،یتیترب علوم ،یشناس مختلف از جمله روان یها رشته

 .استفاده است

 راشیا آزمون باا و  15متشکل از  تیو شخص یاجتماع یروان شناس یآزمون ها کتاب

 توسط انتشارات ارجمند منتشر شده است. دیجد

 

 

 

                                                   

 

  



                                          شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 9911خبرنامۀ زمستان 

 

23 

 

 (3معرفی کتاب )

 
 شناسی دین و معنویت: شناخت عمیق و دقیق روان :عنوان

 مورهتیموتی ای. سیسه :هنویسند

 دکتر مجتبی دلیر و فرزانه رسانه مترجمان:

 ارجمند انتشارات:

 1399 سال نشر:
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 کتاب ۀدربار
عنوان منبع درسی برای دانشجویان آمریکایی نوشته شده است اماا ترجماۀ    این کتاب به

زبانِ عالقمناد   عنوان کتاب درسی یا کمك درسی برای دانشجویان فارسی تواند به آن می

هاای   به این حوزه نیز مفید باشد. کتاب حاضر با چارچوب نگاهی از بیارون )پاژوهش  

هاای   های شخصی( تتلیف شاده اسات. نقال داساتان     نگاهی از درون )تجربهعلمی( و 

تر کارده   شده کتاب را خواندنی واقعی از افراد ادیان و مذاهۀ مختلف یا مُلحدانِ مؤمن

شناسای تکااملی دیان،     است. عالوه بر این، مهالۀ جذاب، جالۀ و جدیدی مثل روان

و اقتادارگرایی راساتین، و یاا    علوم شاناختی دیان، علاوم اعصااب دیان، بنیاادگرایی       

فارد سااخته اسات. همچناین، نویسانده       باه  بندی انواع مُلحدان این اثر را منحصار  طبقه

شاده و در خادمت    سازی توانند بومی کند که می های نابی را برای پژوهش ارائه می ایده

و  شناسی و مردم این مرز و بوم نیز قارار بگیرناد. بناابراین، دانشاجویان، اسااتید      روان

شناسی  شناسی اجتماعی، روان شناسی دین، روان ویژه روان شناسی و به پژوهشگران روان

پزشکی، علاوم اعصااب، علاوم     شناسی بالینی، روان شناسی تکاملی، روان فرهنگی، روان

شناختی، مشاوره، الهیات، فلسفه، علاوم تربیتای، علاوم اجتمااعی، روحانیاان و دیگار       

اند. شایان ذکر است که یکای   ن مخاطبان خاص این کتابشناسی دی عالقمندان به روان

های مربوط باه دیان مباین     از مترجمان )دکتر مجتبی دلیر( در نگارش و ویرایش بخش

شناسی دیان و معنویات   موره که هم اکنون ریاست بخش روان اسالم با پروفسور سیسه

ت اماا خاود   شناسی آمریکا را بر عهده دارد همکااری ماؤثری داشاته اسا     انجمن روان

تواناد بارای مخاطاۀ     نویسنده نیز شخصاً مهالبی را دربارۀ اسالم و ایران آورده که مای 

 .ویژه جذاب باشد ایرانی مسلمان به
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 (4معرفی کتاب )

 
 یفعال شیگام به گام اختالل توجه و ب یخوددرمان :عنوان

 گرانیسافرن و د ونیاست :هنویسند

 نوری زهرا سیدسیده  پژوه،احمد بهدکتر  مترجمان:

 دانژه انتشارات:

 1399 سال نشر:
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 کتاب ۀدربار
 ادیا  یاخاتالل دوران کاودک   نیتار  عیبه عنوان شاا  یفعال شیتوجه و ب یاز اختالل کاست

 16. حادود  اباد یهام اداماه    یساال  و بازر   یجوان ،یکه امکان دارد تا نوجوان شود یم

طورمعماول شایوع آن در ماردان     اختالل مبتال هساتند و باه   نیسازن، به ا درصد بزر 

اظهاار   کنناد،  ینارم ما   اختالل دست و پنجه نیبا ا هک یاز زنان است. اکثر افراد شتریب

را  یدها  و ساامان  یریاز  در توجه، تمرکز، مدیریت زمان، برناماه  یکه مشکالت دارند یم

 اند. کرده تجربه 

شاده    اساتفاده  یدارودرماان   اختالل، بیشاتر از روش  نیدرمان ا یبرا ر،یاخ یها سال در

ساردرد   ،یخواب یاین روش، مانند کاهش اشتها، ایجاد ب یاثرات جانب توان یاست که نم

و افزایش فشار خون و ضربان قلۀ را نادیده گرفات. از ایان رو، در کتااب ارزشامند     

باا   یدارودرمان ۀیخود را مدیریت کنیم؟ ترک یفعال شتوجه و بی یچگونه اختالل کاست

باه عناوان    یرفتاار  -یبر رویکرد شناخت یبا استفاده از ده کاربر  مبتن یشناخت درمان

 توصیه شده است. یبانی ساده و کاربردیك روش جدید، با ز

به افراد مباتال باه ایان اخاتالل کماك       یارائه شده در این کتاب، به خوب یدرمان ۀبرنام

 تا از عهدۀ رویارویی با اختالل خود برآیند و آن را مدیریت کنند. کند یم
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 کنید معرفی را خود اثر
 

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

پاس از   لهفااً  شاود  معرفای  ایران اجتماعی شناسیروان انجمن اینترنتی پایگاه

 نبش زند، خانمیکر ابانیخ تهران، آدرس به را خود اثر از نسخه یك هماهنگی

 دفتر 119 اتا  دوم، هطبق ،)ره( ییطباطبا عالمه دانشگاه ساختمان ،یشمال آبان

 . نمایید ارسال ایران اجتماعی شناسیروان انجمن
 

 39232293  هماهنگی جهت تماس ۀشمار
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 انجمن هاینشریه جدید ۀشمار

 
 

 

 

 اجتماعی شناسیروان هایپژوهش ۀفصلنام
 و شاده  منتشار  اجتماعی شناسیروان های پژوهش پژوهشیِ -علمی ۀفصلنام 41 ۀشمار

 تاا  شاود مای  دعاوت  گرامی پژوهشگران همۀ از. دش خواهد منتشر زودیهب 42 شمارۀ

 ساایت  به اجتماعی( شناسیروان با مرتبط های زمینه در )فقط را خود پژوهشی مقازت

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

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

 

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

 دوازده سال ریدر کودکان ز یتوجه و پرخاشگر زانیبر م یآموزش ذهن آگاه یاثربخش -2

 زنان سالمند یدر سالمت جنس یو اجتماع ینقش سالمت روان -1

 یروانا  یو خودکارآماد  یاجتماع یستیبر اساس سالمت روان، بهز یده یرفتار رأ ینیب شیپ -1

 در انتخابات یشهروندان تهران

 -یاجتمااع  یبازخوردهاا  نیدر رابهاه با   یاجتمااع  یهاا  آرماان  یساز یدرون یا نقش واسهه -4

 یاز ظاهر بدن یتیو نارضا یفرهنگ

 امداد تهیاز کم یعنوان عضو خود به یاجتماع تینوجوانان با هو یاجتماع یزندگ یچالش ها -5

بر  یاضهراب اجتماع ینیب شیچشم و صدا در پ هیاز طر یو ذهن خوان یاجتماعنقش هوش  -6

 اساس مدل کالرک و ولز

 یباه فضاا   یو وابستگ یفرد نیب تیحساس نیدر رابهه ب یاجتماع تیحما یگر لینقش تعد -7

 یمجاز

 انیدانشاجو  یریپاذ  تیو مسئول یاجتماع یبر اساس سازگار یشناخت یریپذ انعهاف ینیب شیپ -2

 دختر

در  تیو رابهه آن با صافات شخصا   یتبادل اجتماع یسبك ها اسیمق یروانسنج یها یژگیو -9

 شهر تهران انیدانشجو
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 اجتماعی شناخت ۀدوفصلنام
 همکاری با نیز (2199 پاییز و زمستان) اجتماعی شناخت دوفصلنامۀ ۀشمار همیندهج

  عالقمنادان  و رسایده  چاا   باه  ایاران  اجتماعی شناسیروان انجمن و نورپیام دانشگاه

 جهات  نشریه این اینترنتی نشانی. کنند استفاده آن پژوهشی -علمی مقازت از توانندمی

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

 

صاورت  ه شناسی اجتماعی ایران ززم اسات با   عالقمندان به عضویت در انجمن روان

برای تمدید عضویت سازنه نیز کارت  به یکی از دفاتر انجمن مراجعه نمایند.حضوری 

صورت حضاوری اقادام   ه به دفتر انجمن پست نموده و یا ب عضویت و فیش بانکی را

 .شود
 

 عضویت پیوسته

 رشته و اجتماعی روان شناسی رشته در ارشدافرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی 

: عضاویت  حاه )درآیناد   انجمان  پیوساته  عضاویت  باه  توانناد  می هستند وابسته های

 .(تومان 410111

 عضویت وابسته

می توانناد باه عضاویت وابساته انجمان       اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند،

 .ومان(ت 110111)حه عضویت:  درآیند

 عضویت دانشجویی

به عضویت شناسی مشغول به تحصیل هستند می توانند  دانشجویانی که در رشته روان

 .تومان( 110111)حه عضویت:  انجمن درآیند
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 خبرنامه تدوین در همکاری
 

 
 

 در روزآماد  اخبار و مهالۀ دارد نظر در گذشته همانند ایران اجتماعی شناسیروان انجمن ۀخبرنام

 شاما  توساط  شده ارسال اجتماعیِ شناسیروان ویژهبه و شناسی شخصیت، روانشناسیروان ۀزمین

 ساایر  و دانشاجویان،  همکاران، اساتید، تمامی از لذا نماید، درج آتی شمارگان در خودتان نام با را

 .نمایید ارسال ذیل رایانامه به زیر هایزمینه در را خود مهالۀ شودمی دعوت عالقمندان
 

 اجتماعی( شناسیروان ویژهبه) شناسیروان روزآمد هایپژوهش اخبار -2

 المللی(بین و ملی) شناسیروان هایکنگره و هاهمایش اخبار -1

 (مرتبط هایحوزه و) اجتماعی شناسیروان هایباکت چا  اخبار -1

 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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 شناسای روان حاوزۀ  بار  کیاد تت با) شناسیروان المللیبین و ملی نوین هایپژوهش نتایج اخبار -7

 (اجتماعی

 (شخصیت و اجتماعی شناسیروان) شناسیروان جدید هاینشریه معرفی -2

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در علمی هایسایت معرفی -9

 باه  خواستار که (اجتماعی شناسیروان ویژهبه) شناسیروان ایحرفه ۀحوز روزآمد مهالۀ سایر و

 .هستید همکاران دیگر با هاآن گذاشتن اشتراک

 

 

 

 
 

dalirasp@gmail.com 
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 مبارک پیشاپیش بهار

 
 

 
 

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

 


