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 نیاصفاری مجید دکتر مسئول: مدیر

 دلیر مجتبی دکتر سردبیر:
 

 شماره این همکاران
 

 Majid Saffarinia (Ph. D)                                       نیاصفاری مجید دکتر

 Mojtaba Dalir (Ph. D, Post Doctorate)                           دلیر مجتبی دکتر

 Shiler Kikhavani (Ph. D)                                         دکتر شیلر کیخاونی

 Setareh Jafari                                                                  یستاره جعفر
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 اینستاگرامشناسی اجتماعی در های روانوگفتسلسله گپ
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توانید صفحه رسمی انجمن را جهت اطالع و پیگیری این برنامه در اینستاگرام می

 از طریق لینک زیر دنبال کنید.

 

 

 

www.instagram.com/iranian_asp 
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 دنبال کنید در اینستاگرام را صفحۀ رسمی انجمن

 

ایران در اینستاگرام بهه آدر  زیهر را   شناسی اجتماعی لطفا صفحۀ رسمی انجمن روان

منهدان  عالقهه  دنبال نموده، به همکاران، دانشجویان و دیگر عالقمندان معرفی بفرمایید.

 به همکاری با این صفحه پیام ارسال کنند.

www.instagram.com/iranian_asp 

  



                                          شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 1044 زمستانخبرنامۀ 

 

7 

 

 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام روان شناسی
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 شناسی محیط زیستآموزش محیط زیست و رواننشست علمی 

 شناسی اجتماعی ایران برگزار شدبا حضور سه تن از اعضای هیات مدیره انجمن روان
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 شناسی محیط زیستو روان از همایش ملی آموزش محیط زیست یگزارش

، پنجمین همهای  ملهی آمهوزش محهیط زیسهت توسهط        1422در تاریخ ششم بهمن 

سکو در آموزش محیط زیست برگزار شد. ایهن همهای    دانشگاه پیام نور و کرسی یون

سهازمانها و   برخهی از ملی به منظور ارتقاء سواد حفاظت از محیط زیست با همکهاری  

 نهادهای دولتی و علمی از جمله انجمن علمی روان شناسی اجتماعی ایران برگزار شد.

نشست علمی آموزش محیط زیسهت و روان شناسهی محهیط زیسهت      ،در این همای 

 توسط اعضاء هیئت مدیره انجمن روان شناسی اجتماعی ایران برگزار گردید. 

نشناسهی و ریهیه هیئهت مهدیره انجمهن      در ابتدا آقهای دکتهر صهفاری نیها اسهتاد روا     

هها،   محهیط زیسهت، گهرای    حفاظهت از  روانشناسی اجتماعی به معرفهی روانشناسهی   

گرای  نوین مورد بررسی است پرداختند. در سال مفاهیم و اصولی که در این  ،اهداف

 گردیهد و از نتهایا ایهن همهای      روانشناسی محیط برگزار  ا محوریتهمایشی ب 0222

یه رشته روانشناسی حفاظت از محیط زیست بهرای پاسهخگویی بهه دو    پایه های تاس

انسان چگونه با طبیعت و محیط زیست رفتار می کنهد  انسهان چگونهه از    سوال اصلی 

  بنا گذاشته شد.  ههدف علهم روان شناسهی محهیط     ارزشهای طبیعت حفاظت می کند

است ، که  بیعت جایگاه انسان در طو  جایگاه طبیعت در زندگی انسان زیست بررسی 

تجربهه ههای   ، شخصیت های دوست دار محهیط زیسهت  با محوریت موضوعاتی مانند 
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و .. به دنبال دستیابی بهه اههداف    ترغیب رفتارهای پایدار در حوزه محیط زیست، اوج

 این رشته است.

عوامه  مهو ر بهر    عضو هیئهت مهدیره انجمهن بهه بررسهی      در ادامه خانم دکتر رافضی 

عامه  بهه عنهوان رفتارههای حهافظ محهیط        5پرداخت.  محیط زیسترفتارهای حافظ 

زیست مطرح شد که این عوامه  عبارتنهد از ارزش هها، هنجارهها، هیجهان، هویهت و       

در ابتدا هر کدام از عوام  تعریف گردید و نحوه تا یر گهذاری ایهن   . مدیریت برداشت

ریه های که ظترین نعوام  بر رفتارهای حافظ محیط زیست پرداخته شد. در ادامه مهم 

 رفتارهای حافظ محیط زیست ارایه گردید.در ارتباط با 

آخرین موضوع مورد بررسی در این نشست، نگرش و رفتارهای حافظ محهیط زیسهت   

پایدار توسط خانم دکتر کیخاونی عضو هیئت مدیره انجمن ارایه شد. در ابتدا تعهاریفی  

محیط زیسهت پایهدار    .ارایه گردید از محیط زیست پایدار و نق  آن در توسعه جوامع

مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان شاخص توسهعه در جوامهع   در کنار 

نگرش به عنوان نقطه ا ر رفتارهای حافظ محیط زیسهت  در نظر گرفته می شود . سپه 

معرفی شد و نحوه تا یر گذاری آن بر رفتارهای حهافظ محهیط زیسهت و راهکارههای     

 رش جهت همسو شدن با این رفتارها مورد بررسی قرار گرفت. تغییر نگ

  . های حاضرین در این نشست پاسخ داده شد در پایان به پرس 
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  نیاسخنرانی آقای دکتر مجید صفاریاسالیدهای 

 شناسی محیط زیستدر نشست علمی آموزش محیط زیست و روان
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   شناسی اجتماعی ایرانروانروابط عمومی انجمن 
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 شناسی کارمجله روانمعرفی 

  
 

کارکردن فراگیرترین رفتار انسان است که نیازهای مادی و معنوی را برآورده می کند. 

شنا  کار، مطالعه و کاربرد آن دسته از اصول و یافته های علم  هدف اصلی روان

 گروه راستا این درروانشناسی است که در رابطه بین انسان و کار او ا ر می گذارد. 

شگاه پیام نور با محوریت دانشگاه پیام نور استان فار  دان تربیتی علوم و شناسی روان
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نموده « شناسی کار روان»اندازی فصلنامه  راهها، اقدام به  و همکاری اساتید دانشگاه

های پژوهشی نشریه فعالیت  است. لذا از کلیه اساتید و پژوهشگران که در زمینه

شود مقاالت خود را جهت بررسی و چاپ به این نشریه ارسال  نمایند دعوت می می

 .نمایند

 

 :برخی از محورهای مجله به شرح ذیل است

 محیط کارشناختی در  فرایندهای روان

 شخصیت و انتخاب کار و حرفه

 ای مندی شغلی و حرفه رضایت

 فشارهای کاری

 های روانی و اجتماعی و کار بحران

 ای کارکنان توانمندی حرفه

 جو سازمانی و پیامدهای روانی و رفتاری

 اعتیاد کاری، تعهد شغلی

 کارهای تیمی و عوام  مرتبط

 

 نشانی پایگاه اینترنتی مجله:

https://jpsy.journals.pnu.ac.ir/ 
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 عرض تسلیت
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 پذیردشناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال میانجمن روان

 
 

شناسان دارای عضویت هیهتت علمهی   شناسی اجتماعی ایران در نظر دارد از میان روانانجمن روان

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

شود تصویر مدارک زیر را از طریق رایانامه به دفتر دبیرخانۀ انجمهن  دارای شرایط فوق دعوت می

 ارسال بفرمایند.

 آخرین مدرک تحصیلی -1

 حکم کارگزینی -0

 درخواست کتبی -0

 رزومۀ فردی -4
 

 

Info@iranianasp.ir 
  

mailto:Info.iranianasp@gmail.com
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 شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان  

Iranian Association of Social Psychology 
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 شناسی اجتماعیهای دکتری رواندفاع از رساله

 
وان شناسی ره زدر حواخیراً  های ایشان که رساله چکیده، جدید دان  آموختگانضمن تبریک به 

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

سهبکهای   یروابهط سهاختار  از رساله دکتری خود با عنهوان   ی نرگه تنکمانسرکار خانم دکتر 

پی  بینی واکن  روانی به کرونا با میانجیگری نشهخوار   کمالگرایی در دلبستگی؛ ناگویی هیجانی؛

، دکتر احمهدعلیپور ، و مشاوره دکتر علیرضا آقایوسفیدکتر مجید صفاری نیا و ، به راهنمایی ذهنی

 دفاع کرد. ننور تهرا پیام دانشگاهدر 

 چکیده

هدف این پژوه  بررسی روابط سهاختاری سهبکهای دلبسهتگی؛ نهاگویی هیجانی؛کمهالگرایی      

درپی  بینی واکن  روانی به کرونا بها میهانجیگری نشهخوار ذهنهی بهود. روش پهژوه  از نهوع        

پژوه  حاضر شام  دانشجویان دانشگاه ههای دولتهی    جامعه آماریتوصیفی و همبستگی است. 

نفهر   001بود.از بین افراد جامعهه تعهداد    1011-1422سال تحصیلی تهران در مقطع کارشناسی در

پرسشنامه های پژوه  شام   ابزار حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

نهاگویی   (،1112)کهولینز و ریهد،    سبک دلبستگی (؛1111 )هوکسما و مارو، پاسخ های نشخواری

هانه  و   و واکن  روانی (1111)هویت  و فلت، کمالگرایی (،1114)بابگبی،پارکر و تیلر،هیجانی 

بود. داده ها بااستفاده از روش معادالت ساختاری تحلی  و بررسی شد. یافته ها  سبک  (1116فدا، 

های دلبستگی به صورت مستقیم و به صهورت غیرمسهتقیم بها میهانجیگری نشهخوار ذهنهی روی       
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ایی بهه صهورت مسهتقیم و بهه صهورت غیرمسهتقیم بها        واکن  روانی به کرونا تا یر دارند. کمالگر

میانجیگری نشخوار ذهنی روی واکن  روانی به کرونا تا یر دارنهد. نهاگویی هیجهانی بهه صهورت      

مستقیم و به صورت غیرمستقیم با میانجیگری نشخوار ذهنی روی واکن  روانهی بهه کرونها تها یر     

راستای کاه  سطح نشخوارذهنی با اسهتفاده  توان در از نتایا این پژوه  می نتیجه گیری:دارند. 

و سهبک دلبسهتگی نهاایمن در افهراد در معهرض کرونها        ابرازگرى هیجانىاز اصالح کمالگرایی و 

 استفاده کرد.

کمالگرایی؛واکن  روانی به کرونها و نشهخوار    کلیدواژه ها  سبکهای دلبستگی؛ ناگویی هیجانی؛

 ذهنی

 

 

 

     در صورت تمایل به درج خبر دفاع از رساله دکتری روان شناسی اجتماعی خود 

 لطفا مشخصات کامل به همراه چکیده رساله خود را برای خبرنامه ارسال کنید.
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 معرفی کتاب

 
 روان شناسی سالمت :عنوان

 آر. گورونگریگان ا.  :هنویسند

مجید صفاری نیا، دکتر ارمغان دماوندیان، دکتر نسرین حسینی، دکتر  مترجمان:

 دکتر مریم جهاندار، دکتر ناهید حسن نژاد مرزونی

 ویرایش انتشارات:

  1411 سال نشر:
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 کتاب ۀدربار
امروزه پدیده سالمت با پدیده سالمت در یک قرن پی  بسیار فهرق دارد. در حهال حاضهر، اک هر     

کشهند، غهذای ناسهالم     هها سهیگار مهی    ها هستند. آدم ها و اختالالت جدی، نتیجه رفتار آدم مریضی

ور  آیند. همهانط  های زندگی نوین، به نحو مو ری کنار نمی کنند و با استر  خورند، ورزش نمی می

ا ای به  رابطهه فزاینهده   -)یها همهان( علهم فتهار      -که در این کتاب یاد خواهید گرفت، روانشناسی 

سالمت فیزیکی دارد. روانشناسی سالمت، مطالعه علمی رفتارهایی است کهه بها ارتقهای سهالمت،     

 .پیشگیری از مریضی، ایمنی و توانبخشی رابطه دارند

کتاب حاضر به جای تاکید نظری بر مباحث روانشناسی سهالمت، سهعی کهرده تها جههت گیهری       

کتاب در تمام زمینه های روان شناسهی   انعطاف پذیری داشته باشد. از آنجاکه موضوع مورد بحث

تدریه می شود )م ال بالینی، اجتماعی، شناختی، فیزیولوژیکی، یادگیری، و رشد(، مطهالبی از ههر   

 .یک از این زمینه ها در کتاب آورده شده است تا بتواند با گرای  هر استاد تطابق داشته باشد

 :کتاب سرفصل های زیر را به خوبی پوشش داده است

 روان شناسی سالمت چیست 

 سیستم های بدن

 رفتار های سالمتی

 رفتارهای حامی سالمتی

 رفتارهای زیان آور برای سالمتی

 استر 

  مقابله گری، انعطاف پذیری، و حمایت اجتماعی
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www.iranianasp.ir 

 شناسی اجتماعی ایرانسایت رسمی انجمن رواننشانی وب
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 کنید معرفی را خود اثر
 

 و رسهمی  ۀخبرنام در شما کتاب هستید مای  که صورتی در فرهیخته همکاران

پهه از   لطفهاً  شهود  معرفهی  ایران اجتماعی شناسیروان انجمن اینترنتی پایگاه

 اجتماعی شناسیروان انجمن دفتر آدر  به را خود ا ر از نسخه یک هماهنگی

 . نمایید ارسال ایران
 

 88840888  هماهنگی جهت تماس ۀشمار
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 انجمن هاینشریه جدید ۀشمار

 
 

 

 

 اجتماعی شناسیروان هایپژوهش ۀفصلنام
 و شهده  منتشهر  اجتماعی شناسیروان های پژوه  پژوهشیِ -علمی ۀفصلنام 44 ۀشمار

 تها  شهود مهی  دعهوت  گرامی پژوهشگران همۀ از. دش خواهد منتشر زودیهب 45 شمارۀ

 سهایت  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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 00ۀدر شمارفهرست مقاالت چاپ شده 

 
در  هیه و نشهانگان افهت روح   یبر عالیم اضطراب اجتماع یفراشناخت یها آموزش مهارت ریتت  -1

 اضطراب کرونا یدختران با سطوح باال

در  یاجتمهاع  بیآسه  کیه عنهوان   بهه  یافکهار خودکشه   یریگ شک  یاستخراج مدل روانشناخت -0

 یمطالعه گراندد تئور کی  انیدانشجو

 شرم و گناه جاناتیه یا   نق  واسطهانیدر دانشجو یو پرخاشگر یاخالق یها رابطه من  -0

 یا   نقه  واسهطه  یلیو عملکهرد تحصه   تیه هو یها براسا  سبک نترنتیبه ا ادیاعت یابی مدل -4

 یافسردگ

)مهورد   یمسهکون  یهها  در محلهه  یمکهان  تیبا احسا  هو ییو معنا یاجتماع یوندهایرابطه پ -5

 (نیقزو  محله سپه شهر یمطالعات

 انیدانشهجو  انیه در م یو اجتمهاع  یفهرد  تیهو یمنزلت ها و ارتباط عیتوز تیسنج  وضع -6

 تهران یدانشگاه ها

 انیبر نشخوار خشم زندان یدار نیو د یناکام ،یاجتماع یینق  تنها -7

و خشهم نوجوانهان بدسرپرسهت و     یبهر اضهطراب اجتمهاع    یارتباط یها آموزش مهارت ریتت  -8

 شهرستان تهران سرپرست یب

 ،یجهان یه یپرخطر در نوجوانان دختهر  نقه  بهدنظم    یبه رفتارها  یگرا یها کننده ینیب  یپ -1

 و ابراز وجود یافتگیزیتما
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 اجتماعی شناخت ۀدوفصلنام
 و نورپیام دانشگاه همکاری با (1422 بهمن) اجتماعی شناخت دوفصلنامۀشماره جدید 

 مقهاالت  از تواننهد مهی  عالقمندان و رسیده چاپ به ایران اجتماعی شناسیروان انجمن

 مقالهه  ارسهال  جههت  نشهریه  ایهن  اینترنتهی  نشهانی . کننهد  استفاده آن پژوهشی -علمی

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

 

صهورت  ه شناسی اجتماعی ایران الزم اسهت به   عالقمندان به عضویت در انجمن روان

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

صورت حضهوری اقهدام   ه به دفتر انجمن پست نموده و یا ب عضویت و فی  بانکی را

 .شود
 

 عضویت پیوسته

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

  عضهویت  حهق )درآینهد   انجمهن  پیوسهته  عضهویت  بهه  تواننهد  می هستند وابسته های

 .(تومان 420222

 عضویت وابسته

می تواننهد بهه عضهویت وابسهته انجمهن       اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند،

 .ومان(ت 020222)حق عضویت   درآیند

 عضویت دانشجویی

نند به عضویت شناسی مشغول به تحصی  هستند می توا دانشجویانی که در رشته روان

 .تومان( 020222)حق عضویت   انجمن درآیند
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 خبرنامه تدوین در همکاری
 

 
 

 در روزآمهد  اخبار و مطالب دارد نظر در گذشته همانند ایران اجتماعی شناسیروان انجمن ۀخبرنام

 شهما  توسهط  شده ارسال اجتماعیِ شناسیروان ویژهبه و شناسی شخصیت، روانشناسیروان ۀزمین

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

 .نمایید ارسال ذی  رایانامه به زیر هایزمینه در را خود مطالب شودمی دعوت عالقمندان
 

 اجتماعی( شناسیروان ویژهبه) شناسیروان روزآمد هایپژوه  اخبار -1

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

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

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان ۀچکید -4

 (اجتماعی شناسیروان ویژهبه) شناسیروان ایحرفه رویدادهای اخبار -5

 شناسیروان پژوهشی -علمی هاینشریه چاپ اخبار -6

 

 شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان
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 شناسهی روان حهوزۀ  بهر  کیهد تت با) شناسیروان المللیبین و ملی نوین هایپژوه  نتایا اخبار -7

 (اجتماعی

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

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در علمی هایسایت معرفی -1

 بهه  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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 نو سالشادباش  و ایام تبریک

 

 
 

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


