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 شناسی اجتماعی ایرانبیستمین سال تأسیس انجمن روان

 

 رانیا اجتماعی یشناس انجمن روان یمعرف

آم وز    و در جه ت گس تر     9089در س ال   رانی  ا اجتم اعی  یشناس   روان انجمن

 محم د عل ی  موسسان )دکت ر  اتیتوسط ه اجتماعی یشناسروان کارگیریپژوهش و به

 حس ین  دکت ر   یروان  یامحم ود  دکتر   یمیکریوسف دکتر   یکتبمرتضی کاردان  دکتر 

ه دایت   دکت ر  و انیباقرفاطمه دکتر  دکتر جعفر سخاوت   یفکوهناصر شکرکن  دکتر 

 فاتیتش ر  یو پس از ط   سیتاس رانیا یعلم یهاانجمن ونیسیکم وده( با مجوزست اهلل

خ ود را   تی  رس ما فعال  9089در سال  رهیمد تیاانتخابات ه یبرگزار باو  الزم یقانون

کنگ ره   7انجم ن ت اکنون    .دارد عض و  9108انجم ن در ح ال حا  ر     نیا .آغاز نمود

 .ا  را برگ زار نم وده اس ت   کنگره آخرین 9011شهریورماه سال و در دوساالنه داشته 
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شناس ی  برای اولین بار در کشور موفق ب ه تاس یس رش ته روان    9011در سال  همچنین

پژوهشیِ  -انجمن دارای دو نشریۀ علمی .ارشد شده استاجتماعی در مقطع کارشناسی

 .شناسی اجتماعی و شناخت اجتماعی استهای روانروز با عناوین فصلنامه پژوهشبه

شناسی اجتماعی امۀ انجمن به صورت فصلی و شامل اخبار روزآمد مرتبط با روانخبرن

بعالوه انجم ن   .شماره در دورۀ جدید تا به امروز منتشر شده است( 03شود )منتشر می

در چند استان و شهر کشور  ازجمل ه ف ار   هم دان  خوزس تان آذربایج ان ش رقی        

 اکن ون ه    .کشور امارت دارای شعبه است شهرکرد  دلیجان  زنجان و گرگان  و نیز در

 و ه ا خ ان   ش امل  رهیم د  اتی  ه یو اعضا نیامجید صفاریدکتر  یانجمن آقا استیر

مجتبی دلیر  دکت ر ش یلر کیخ اونی  دکت ر     دکتر  دکتر عزیزاهلل تاجیک اسماعیلی  /انیآقا

ان  خ   س رکار  انو بازرس   مژگان سپاه منص ور زهره رافضی  دکتر آزاده عسکری  دکتر 

 .است و سرکارخان  فاطمه اسدپور ارمغان دماوندیاندکتر 
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 صفحۀ رسمی انجمن را در اینستاگرام دنبال کنید

 

شناسی اجتماعی ایران در اینستاگرام ب ه آدر  زی ر را   لطفا صفحۀ رسمی انجمن روان

من دان  عالق ه  .ن  دانشجویان و دیگر عالقمندان معرفی بفرماییددنبال نموده  به همکارا

 .به همکاری با این صفحه پیام ارسال کنند

www.instagram.com/iranian_asp 
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 11-تاثیر تنهایی بر تولید پادتن ناشی از واکسن کووید

 
 ستاره جعفریترجمه سرکار خانم 

 عضو انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

 

در ب دن را آش کار    91-تاثیر تنهایی بر تولید پادتن ناشی از واکسن کووی د پژوهش ها 

بیانگر این است که انسجام اجتماعی ک    موج ک ک اهش واک نش      اتکرده اند. مطالع

 مؤثر واکسن در بدن می شود.

معلوم ش د ک ه تنه ایی و فش ارهای      (1311)گاالگر و همکاران   در یک مطالعۀ جدید

در ب دن م ا دارد.    91-ر منفی بر نح وۀ واک نش واکس ن کووی د    اجتماعی  تأثی -روانی

 91محققان همچنین میان انسجام و همبستگی با همسایگان و عملکرد واکس ن کووی د   

 در بدن  ارتباط پیدا کرده اند.

اکتش افات جدی د دانش گاه لیمری ک  ایرلن د  نش ان داد ک ه تنه ایی و          برای اولین بار

در بدن ما داشته  91-یر منفی بر عملکرد واکسن کوویدفشارهای اجتماعی می تواند تاث

برای اولین ب ار درجه ان  متوج ه ش دند ک ه ارتب اط        ULگروهی از پژوهشگران  باشد.
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دهی این واکسن در بدن را تضعیف کن د  ای ن     عیف وک  با همسایگان  میزان پاسخ

ص از مو وع بسیار مه  است زیرا هرچه پ ادتن بیش تری در ب دن تولی د ش ود  ش خ      

       بیش تر در ام ان   91-بستری شدن در بیمارس تان و ی ا م رگ ناش ی از بیم اری کووی د      

گ روه تحقیق اتی    «مغز  رفتار و مصونیت»مجله یک مطالعۀ منتشر شده در  می ماند. در

نشان دادند که انسجام اجتماعی پایین باعث ایجاد احسا  تنهایی در افراد می ش ود و  

  بود. انس جام اجتم اعی   91-دهی واکسن کووید اهش پاسخدر ک این یک عامل ا افی

بین گروه های مختلف در ی ک جامع ه اس ت و     میزان همبستگی و ارتباط اجتماعی در

شامل سطح اعتماد و ارتباط بین افراد و گ روه ه ای جامع ه اس ت. پروفس ور اس تفان       

  ULش ت در  گاالگر  نویسنده اصلی و مدیر مطالعۀ استر  ا طراب و آزمایش گاه بهدا 

     گفت: انسجام اجتماعی پایین یک محرک ت نش زای اجتم اعی اس ت  بط ور کل ی م ا       

اجتماعی م ی توانن د    -نه تنها مدت هاست که می دانی  این عوامل استر  زای روانی

تاثیرات مخربی بر ایمنی داشته باشند بلکه به دنبال واکسیناسیون نیز تأثیراتی ب ر می زان   

دارند که قبال آن را نشان داده ای   بنابراین بررس ی می زان ترش ح     ترشح پادتن در بدن

منطق ی ب ود. محقق ان ع واملی مانن د انس جام        91-پادتن در اثر واکسیناس یون کووی د  

نف ر از م ردم بریتانی ا ک ه در      633اجتماعی و تنهایی را با استفاده از اطالعات ب یش از  

شرکت  1319در مار   91 -سن کوویدمطالعۀ فه  میزان پادتن ترشح شده در اثر واک

کردند بررسی کردند تا دریابند که آیا این عوامل تأثیر منفی بر میزان ترشح پادتن ناشی 

 از واکسن دارند یا خیر. 

نویسندگان دریافتند که انسجام اجتماعی پایین پیش بینی کنندۀ واک نش کمت ر ب ه ی ک     

س ایگان خ ود کمت ر در ارتب اط     است و کسانی که ب ا هم  91-تزریق از واکسن کووید
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بودند  اعتماد کمتر و همچنین احسا  ع دم حمای ت و پش تیبانی از ط ر  آن ه ا را      

داشتند و همچنین شباهت کمتری میان خود و آنان احسا  می کردند و در مقایسه ب ا  

کسانی که از انسجام اجتماعی باالتری برخوردار بودند  پ ادتن کمت ری تولی د کردن د.     

انی که انسجام اجتماعی پایین را نشان دادند تمایل به ابراز احس ا  تنه ایی   بعالوه کس

پروفسور اورال مولدون   .داشتند که این به نوبه خود باعث کاهش ترشح پادتن می شود

( در زمین ه رفت ار و   NPHETعضو گروه مشاوره ت ی  مل ی بهداش ت عم ومی ایرلن د )     

بار دیگر اهمی ت اعتم اد    ت: این نتایج یکارتباطات و یکی از نویسندگان این مقاله گف

عمومی و انسجام اجتماعی را در موفقیت ما در واکنش به همه گیری نشان م ی ده د.   

اعتماد بین مردم و ه  محله ای ها  انسجام اجتماعی و تنه ایی همگ ی در ط ول دورۀ    

س ا   همه گیری نمایان شدند. پروفسور مالدون تو یح داد: در طول قرنطینۀ اولی ه اح 

ک ف زدن ب رای مراقب ان    » باه  بودن یک مانترای پرکاربرد بود. بعنوان مثال در بریتانی ا 

  ایتالیایی ها از بالکن ها آواز می خواندند  دوبلینی ها یک نوع بازی شبیه بازی «داشتی 

لوتو )دبرنا( در آپارتمان ها انجام می دادند و تمام ای ن ه ا باع ث اف زایش انس جام و      

ماعی می شد. این احسا  اعتم اد و انس جام اجتم اعی کوت اه م دت ب ود        اعتماد اجت

سطوح کاهش  .می نامند «اثر کامینگ دومینیک»چیزی که محققان انگلستان اکنون آن را 

مشابهی از اعتماد نیز در این دوره ه ا در ای االت متح ده مش اهده ش د. در ای ن می ان        

مت ر و اف زایش خط ر تنه ایی را ب ه      قرنطینه خطرات اجتماعی مانند تعامل اجتم اعی ک 

 همراه داشت.
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پروفسور مولدون افزود: عالوه بر یافته های این مطالعه که نق ش آن ه ا را در واک نش    

پادتن در بدن مشخص کرد اعتماد و انسجام باعث پیروی از دستورالعمل های بهداشت 

 عمومی و جذب واکسن می شود. 

ر این مقاله افزود: تنهایی یک عامل خطرناک است دکتر سیوبهان هاروارد  نویسندۀ دیگ

که تاثیر آن در شرایط مختلف باعث بیماری م ی ش ود. ی ک اث ر اساس ی آن احتم اال       

این مطالعه ب ه ش واهد در ح ال    نتایج بازداری و سرکوب سیست  ایمنی است. بنابراین 

 رشد مربوط به تاثیر تنهایی بر سالمتی  عیف می افزاید. 
 

 منبع:
Gallagher Stephen, Howard Siobhán, Orla. T. Muldoon, Anna. C. Whittaker. 

Social cohesion and loneliness are associated with the antibody response to 

COVID-19 vaccination. Brain, Behavior, and Immunity, 2022; 103: 179 

DOI: 10.1016/j.bbi.2022.04.017 
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 به بهانه کرونا و تجربه سوگ

 گروه درمانی سوگ و از دست دادن عزیزان با رویکرد روان درمانی وجودی

 
 اکبر پیرایش کندریجناب آقای 

 عضو انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

 

 ریس  ا مانن  د ت  وان ینم   را Existential psychotherapy"" یوج  ود یدرم  ان روان

 .گرف ت  نظر در مستقل مکتک کی یلیتحل روان ای ییارفتارگر مانند یدرمان یها مکتک

 یج ا  ب ه  درم ان  نوع نیا .کرد ادغام یدرمان یکردهایرو ریسا با توان یم را درمان نیا

 یدرم ان  روان نیق وان  از یا مجموع ه  رندهیبرگ در که کند ارائه یکیتکن یکردیرو نکهیا

 گون ه  ه ر  از یتقس م  دیش ا  ک ه  اس ت  یانس ان  تج ارب  درب اره  تفکر از یروش باشد 

 آزاد  ی اراده ب   ر یوج   ود یدرم   ان روان .(1399 )کورس   ینی اس   ت یدرم   ان روان

 تیظرف بر کردیرو نیا .کند یم تمرکز فرد خود درون معنا یوجو جست و یخودمختار

 .دارد دیتاک ل یپتانس حداکثر به دنیرس و یمنطق ماتیتصم گرفتن یبرا فرد
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 تعریف داغدیدگی و سوگ

 ه ا  انس ان   یکل   ط ور  ب ه  اس ت   یزندگ چرخه از رییناپذ اجتناب بخش یدگیداغد

 و بس تگان  همس ر   م ادر   پ در   فرزن د   م رگ  چون ییها بتیمص با برخورد درهنگام

 در کودک ان  شتریب .دهند یم بروز یشناخت و یعاطف رفتاری دیشد های واکنش دوستان

    تجرب ه  را وس تان د ای   خ انواده  اعض ای  از یکی مرگ  ینوجوان و یکودک دوران طول

 کودکان زان یعز از یکی مرگ دنبال به .گذارند یم سر پشت را سوگ ندیفرا و کنند یم

 ک    کودکان .کنند یم تجربه را رفتارها و عواطف از یعیوس گسترۀ معموالً نوجوانان و

 ب ه  خ ود  عالق ه  آنها از یبعض .شوند یم ترسو و نیخشمگ ن یغمگ اغلک سال و سن

 کودک ان  دهن د   یم دست از را است بوده بخش لذت شانیبرا قبالً که ار ییها تیفعال

 و ه ا  ب ازی  محت وای  .دهن د  یم   نشان مخرب و پرخاشگرانه رفتارهای یدبستان شیپ

 خ واب   و اش تها  در اخ تالل  دچ ار  ن یهمچن   شود یم فشارزاه واقع آنها هایی نقاش

 به عالقه و شوند یم رییادگی مشکالت و پرخاشگری قراری یب  یخستگ ری یگ گوشه

 ش وند  تمرکز در مشکل دچار است ممکن .ابدی یم کاهش آنها در مدرسه های تیفعال

 آنه ا  عملک رد  ب ر  یمنف رییتأث ن یا و کنند بازگشت رشد یقبل های دوره به یحت ای و

 .( 1338ن همکارا و راتر) دارد

 عزی زان  م رگ  اث ر  بر که احساساتی به و بزرگ فقدان هر روانی های واکنش به سوگ

 اما شود  نمی شمرده روانی اختالل عار ه بدون داغداریِ .شود می گفته آید  می پدید

 اخ تالل  ب ه  س رانجام  ان د  ک رده  تحم ل  را عار ه بدون داغداریِ که کسانی از برخی

(  افس ردگی  اخ تالل ) بیم اری  ای ن  ای ن   وج ود  ب ا  .ان د  ش ده  مبتال اساسی افسردگی
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 ک ه  عالئم ی  .ن رود  ب ین  از طبیعی طور به داغداری اینکه گرم شود نمی داده تشخیص

 از ان د  عب ارت  ش وند   م ی  مشاهده نشده حل داغداریِ به مربوط افسردگیِ در معموالً

 ی ا ) شخص اقدام اینکه احسا  خودکشی  افکار ارزشی  بی با بیمارگونه ذهنی اشتغال

 شخصِ متعلقات نداشت نگه نخورده دست است  شده شخص مرگ موجک(  او اشتباه

هم راه اس ت    خودکش ی  ب ه  اق دام  با ه  گاهی که سالگرد به واکنش و رفته  دست از

    رخ زم انی  نابهنج ار  س وگ  .(9011ترجمه ف رزین ر  اعی    1337)سادک و سادوک 

 روان خصوص یات  تش دید   ی ا  تحری ف  اث ر  بر طبیعی سوگ وجوه برخی که دهد می

 فرد که کارهایی دربارۀ گناه احسا  همچون گیافسرد عالئ  نیز و کند می پیدا پریشی

 .یابد می تجلی مرگ به راجع افکاری و است نداده انجام عزیز  برای مرگ از قبل

 

 و مروری بر تحقیقات مقدمه

 مش اوره  :دارد وج ود  زیمتم ا  یا مداخل ه  کردیرو دو  یدگیداغد و سوگ با رابطه در

 جه ت  دهی  داغد ف رد  ب ه  م ک ک از است عبارت سوگ مشاوره .سوگ درمان و سوگ

 مناس ک  یزمان چهارچوب در یسوگوار فیتکال تا بهنجار  ای عار ه یب سوگ لیتسه

 عب ارت  س وگ  درمان .شود برطر  یمتوف با ناتمامی ذهن اشتغال هرگونه و شده انجام

 هس تند  دهی  چیپ سوگ دچار که یکسان به کمک یبرا که یا ژهیو یها کیتکن از است

 .(1393 همکاران و هورن) رود یم کار به دارند  قرار آن بهی ابتال خطر درمعرض ای

 یرفت ار  یش ناخت  یدرمانه ا  ژهی  و به وی درمان روان پژوهشگران  از یاریبس اعتقاد به

 و دارد ق رار  مراجعانی فرهنگ درون یارزشها و باورها  یفرهنگ یها نهیزم ریتأث تحت
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 درم ان  تحت افراد یاعتقاد و یفرهنگ یهاه نیزم با شان یهماهنگ زانیم به آنها ییکارا

 .( 1336 هافمن ) دارد یبستگ

ن ام   ب ه  مشاوره از شاخه ای و شود می محسوب علمی مسئله یک فقدان  مسئله امروزه

گروه  در توان می را سوگ درمان و مشاوره .دپرداز می فقدان ها درمان به سوگ مشاوره

 فرد باعث در نحوی به مصیبت دیدگی  اردمو تمام در که چرا داد  قرار بازتوانی مشاوره

 ب ازتوانی و  ب ه  نی از  او و گردد می ایمنی سیست  آسیک آن  پی در و روانی فشار ایجاد

پذیرفت ه ان د    را مه  این جوامع از بسیاری امروزه  .دارد را باقیمانده توانایی سازی فعال

در  آنه ا  ب ه  و دید تدارک یدرمان برنامه های داغدیده خانواده های و افراد برای باید که

نی ز   متع ددی  درم انی  چارچوبه ای  راس تا   ای ن  در رس اند   یاری سوگ از یافتن بهبود

 و فرهن گ  چارچوب در ها خانواده که دهد می نشان مطالعات ولی است  شده پیشنهاد

 (1393 )مالکینسون دهند می نشان واکنش فقدان به خود  مذهک

 ی ا  دارودرم انی  ب ه  داغدی دگی   نش انگان  ک ه  دن د دا نشان (1339) شی بر و همکاران

درک  برای فشارزا واقعه چش  انداز از استفاده با آنها دهد  نمی جواب سنتی رواندرمانی

اجتن اب   افک ار  ی ا  موقعیت ها با مواجهه شامل رفتاری  شناختی تکنیک های از سوگ 

 نش ان  و نمودن د  استفاده ذهن تمرکز با همراه تنفس و هدایت شده تصویرسازی شده 

 ش د   خواهد ایجاد سوگ نشانگان و افسردگی ا طراب  در معناداری که بهبودی دادند

 ب ین  درمانی روان با را رفتاری شناختی درمان براسا  درمانی مداخالت آنها همچنین 

 ع وارض  بهب ودی  در رفت اری  ش ناختی  درمان که داده اند نشان و نموده فردی مقایسه

 .است دهبو داغدیدگی مؤثرتر



                                          شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 1041خبرنامۀ بهار 

 

15 

 

درم ان   در معنوی ت  و م ذهک  ک ردن  ملح ق  عن وان  تح ت ( 1393فرانکلین ) پژوهش

ه ای   امریکایی جامعه در را مذهبی تنوع وی .شد انجام تبار افریقای امریکایی مراجعان

    مک انیزم ه ای   عن وان  ب ه  معنوی ت  و م ذهک  نق ش  بر وی .دنمو بررسی تبار افریقایی

 مقال ه   این در .کند می تأکید فقدان و سختی ها ژادپرستی ن با مقابله در بقا مقابله ای و

     بح ث  زن دگی  مختل ف  مراح ل  در کنن دگان ت ش رک  معنوی و مذهبی مورد مسائل در

 ای ن  زن دگی  در معنویت و مذهک اهمیت به زیادی پژوهش های هرحال  به .شود می

 پژوهش ی  ادبی ات  در زیادی سه  خود نوبۀ به نیز تحقیق این و است  کرده اشاره افراد

 ک ه  آم د  دس ت  ب ه  نتیج ه  ای ن  شد  انجام مدار  در که پژوهشی در .دارد حوزه این

 ب ا  مقابل ه  در جامعه  سرسختی و مقاومت در زیادی سه  بقا عنوان مکانیزم به معنویت

 عن وان  ب ه  معنویت همچنین  دارد  تبعیض و نژادپرستی از ناشی شناختی دردهای روان

دا  ) باشد می فقدان و فشارزا واقعه از سالمتی بازیافتن و هبودیب در موتور شفابخشی

1393). 

 و جامع ه  در س وگ  نق ش  ب ه  ( نی ز 1399ج روم )  پ ژوهش  دا   پژوهش راستای در

   ب ا  ک ه  زم انی   معن وی  و م ذهبی  اعتق ادات  نقش به وی .کند می اشاره خاص مدار 

 گیرد می نتیجه و کند می اشاره متحد می شود  مدرسه در سوگ مداخالت برنامه های

از  گ رفتن  کم ک  و کردن مشورت برای مدار  در روان سالمت متخصصان که تشویق

در  کودک ان  م ذهبی  اعتقادات و منابع کشف همچنین  و والدین و جامعه مذهبی رهبران

 .است داشته سزایی به تأثیر مداخالت

 و اعتقادات مذهبی نقش به شد  ( انجام1399همکارانش ) و بکر توسط که پژوهشی در

 در و ج نس  س ن  ک ه  گونه همان آنها  بیان به .پرداختند داغدیدگی و سوگ در معنوی
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 پژوهش پیشینه در خالصه  طور به .مؤثرند ه  معنویت و مذهک است  تأثیرگذار سوگ

 را سوگ ایند فر توانند می بهتر و مذهبی معنوی اعتقادات با افراد که شود می مشخص

 و اف راد  ب رای  معنا ایجاد با معنوی مداخالت متغیرهای در  همچنین گذارند  سر پشت

 ب ه  توجه با البته .کنند کسک بهتری مراجعان نتایج تا شود می باعث ها ارز  بازسازی

 یه ودی  و مس یحیت  معنوی ت  ه ا   این پژوهش در شده اشاره مذهک و معنویت اینکه

 این و سوگ در اسالم دین بر نیمبت دات مذهبی اعتقا و اسالمی های آموزه جای است 

 .است خالی ها پژوهش

 آن مراحل و یگروه روش به سوگ درمان

       جم ع  ه    دور نف ر  93 ح داکثر  تع داد  ب ه  ان د  دهید را یسوگ کدام هر که یافراد .9

 .شوند یم

 .است مؤثر اریبس بودن یتیحما لیدل به یدرمان گروه .1

 هفته ای ماه در یجلسات یط اند  داده دست از را یزیعز کدام هر که یسوگوار افراد .0

 .شوند یم جمع ه  گرد

 نی  ا و کنن د  یم   ص حبت  شانیدستاوردها ای و خود هیروح نیهمچن و خاطرات از .4

 .ستندین سوگوار ها آن تنها جهان در که دهند یم گریکدی به را نانیاطم

     زی  ن را س خت  طیش را  ب ا  آم دن  کن ار  و رنج تحمل یراهکارها درمانگر یرهبر به .5

 .آموزند یم

 مراحل درمان سوگ

 سوگ مراحل ییشناسا 

 سوگ مراحل از کردن عبور 
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 روانشنا  از گرفتن کمک 

 کردن هیگر و یجانیه یزیر برون 

 یزیر برون و احساسات ییشناسا 

 

 انواع سوگ

 .کرد  یتقس نوع شش به توان یم را سوگانواع 

 کیترومات سوگ 

 افتهیدیتشد سوگ 

 مزمن سوگ 

 سوگ از پس یفسردگا 

 سوگ PTSD 

 یپاندم سوگ 

 :منابع
 ب ر  ی ی دارو و رفتاری یشناخت  درمانینید هگرای کپارچی یندرمان روا یاثربخش سهیمقا  ( 9086. ) ا  یمیابراه

  ینشناس   روا دکت ری  ننام ه  ای  پا ی  یخ و  افسرده به مبتال مارانیب ناکارآمد های نگر  و یافسردگ زانیم

 .اصفهان دانشگاه

 اخ تالل  یم ذهب  مش اوره  و یش ناخت  درم ان   ( 9085)  همک اران  و. ع نوروزی  ق   یاسداله    ان یآکوچک

 ب ا  یدرم ان  روان یالملل   نیب شیهما نیاول در شده ارائه مقاالت خالصه  یمذهب محتوای با اجبار -وسوا 

 .اصفهان دانشگاه ی  نید کردیرو

 (.عج)عصر امام انتشارات : ق  انصاری  یمحمدعل ترجمه م  لکلدررا و غررالحک   ( 9081)  عبدالواحد آمدی 

 یزن دگ  تی  فیک و ییخ و  ه افس رد  عالئ    ب ر  یاس الم  معن وی  یدرم ان  گ روه  یاثربخش(.  9081. ) ر  یفتاح

 .اصفهان دانشگاه  ینیبال یشناس ن روا ارشد یکارشناس نامه انیپا ن  اصفها دانشگاه دختر انیدانشجو
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اثربخشی طرحواره درم انی و معن ا درم انی ب ر      (9016)ود  مقدم زاده  علی  جعفری  عیسی قربانعلی پور  مسع

  .51-66 (9) 7های روانشناسی بالینی و مشاوره  به خودبیمارپنداری. پژوهش مبتالا طراب مرگ در افراد 

 ش هر  زن یس م ج نیمعل ول  یروان مرخیبرن یمذهب یشناخت یدرمان گروه یاثربخش یبررس(.  9081. ) ا مرادی 

 .اصفهان دانشگاه  ینیبال یشناس ن روا ارشد یکارشناس نامه ن ایپا  ناصفها
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 شناسی کارمجله روانمعرفی 

  
 

 .ار انسان است که نیازهای مادی و معنوی را برآورده می کندکارکردن فراگیرترین رفت

شنا  کار  مطالعه و کاربرد آن دسته از اصول و یافته های عل   هد  اصلی روان

 گروه راستا این در .روانشناسی است که در رابطه بین انسان و کار او اثر می گذارد

دانشگاه پیام نور استان فار   شگاه پیام نور با محوریتدان تربیتی علوم و شناسی روان
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نموده « شناسی کار روان»اندازی فصلنامه  ها  اقدام به راه و همکاری اساتید دانشگاه

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

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

 .دنماین

 

 :برخی از محورهای مجله به شرح ذیل است

 شناختی در محیط کار فرایندهای روان

 شخصیت و انتخاب کار و حرفه

 ای مندی شغلی و حرفه ر ایت

 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 عوامل مرتبط

 

 نشانی پایگاه اینترنتی مجله:

https://jpsy.journals.pnu.ac.ir/ 
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 نمایندگی های جدید انجمن در استان آذربایجان غربی و گیالن

 

 

جناب آقای دکتر هیمن محمود فخ ه   تاسیس نمایندگی توسط پیرو درخواست

ی د ب رادران از اس تان گ یالن     از استان آذربایجان غربی و جناب آقای دکتر مج

 ایش ان  هیات مدیره انجمن روان شناسی اجتم اعی ب ا اعط ای نماین دگی ب ه     

 موافقت کرد.

 

 شناسی اجتماعی ایرانروابط عمومی انجمن روان
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 پذیردشناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال میانجمن روان

 
 

شناس ان دارای عض ویت   انشناسی اجتماعی ایران در نظر دارد از می ان رو انجمن روان

بدینوسیله  .هیأت علمی با حداقل مرتبۀ استادیاری در سراسر کشور نماینده فعال بپذیرد

ش ود تص ویر م دارک زی ر را از     از تمامی افراد عالقمند دارای شرایط فوق دعوت م ی 

 .طریق رایانامه به دفتر دبیرخانۀ انجمن ارسال بفرمایند

 آخرین مدرک تحصیلی -9

 کارگزینیحک   -1

 درخواست کتبی -0

 رزومۀ فردی -4
 

 

Info@iranianasp.ir 
  

mailto:Info.iranianasp@gmail.com
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 شناسی اجتماعیهای دکتری رواندفاع از رساله

 
 

ه زدر ح و اخی راً   های ایشان که رساله  چکیده جدید دانش آموختگان من تبریک به 

 ان د در زی ر آم ده    اعی و روان شناسی سالمت اجتماعی دفاع ش ده وان شناسی اجتمر

 است.

 نیت دو »از رساله دکتری خ ود ب ا عن وان     دکتر معصومه تدریس تبریزی سرکار خان 

 یافتگی  زیتما  یج ان یه ییزنان بر اسا  ن اگو  یعملکرد جنس یروابط ساختار یالگو

ب ه راهنم ایی   « یم اع تب ادل اجت  های سبک یگر یانجیبا م یتیجنس یخود و نقش ها

 ب ا  ی ودهکرد اکبری یمهناز عل دکترو سرکار خان   انی یصفار دیدکتر مججناب آقای 

 پور دفاع کردند. دکتر احمد علیمشاوره جناب آقای 

 چکیده

  یج ان یه یین اگو  نیرابط ه ب    یم دل س اختار   نیپژوهش به منظ ور ت دو   نیمقدمه: ا

     یگ ر  یانجی  زن ان ب ا م   یرد جنس  در عملک   یتیجنس   های خود و نقش یافتگیزیتما

از ن وع   یفیص ورت گرف ت. رو : پ ژوهش حا  ر توص       یتبادل اجتماع های سبک

     یته ران زن دگ   ش هر ب ود ک ه در    یزنان متأهل هیشامل کل یبود. جامعه آمار یهمبستگ
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در پ ژوهش ش رکت    ینترنت  یفراخ وان ا  قی  نف ر از طر  553  انیم نیکه از ا کردند یم

 ا ی  (  مق9114تورنت  و ) یج  انیه یین  اگو ا ی  هش حا   ر از مقکردن  د. در پ  ژو

عملک رد   ا ی  (  مق9189ب   )  یتیجنس   های نقش ا ی(  مق9111خود ) یافتگیزیتما

و همک اران   بمنی  ل یپرسشنامه تبادل اجتماع و( 1333زنان )روزن و همکاران   یجنس

 یابی  الگو قی  ز طرا یش نهاد یپ یالگ و  یابی  . ارزدی( به عنوان ابزار استفاده گرد1399)

 یانجام شد. روابط واسطه ا زرلی( و با استفاده از نرم افزار لSEM) یمعادالت ساختار

 جی: نت ا ه ا  افتهی. ندبا استفاده از رو  بوت استرپ آزموده شد زین یشنهادیپ یدر الگو

از براز  مدل بعد از اصالح مدل بود و نشان داد    یحاک یمعادالت ساختار یابی مدل

و س بک   یمنفع ت طلب    یتب ادل  یبا سبک ها یزنانگ یتیو نقش جنس یجانیه ییناگو

 یفقط با سبک تب ادل  یمردانگ یتیدارند و نقش جنس یرابطه معن یافراط یگذار هیسرما

تب ادل   یک دام از س بک ه ا    چیخود ه  با ه یافتگیزیاست. تما رتباطدر ا یمنعت طلب

آزمون بوت استرپ نشان داد ک ه فق ط    جینتا نیدار ندارد. همچن یارتباط معن یاجتماع

اث ر   یافراط یگذار هیو سبک سرما یسبک منفعت طلب یگر یانجیبا م یجانیه ییناگو

جهت بهبود عملکرد  ج یبه نتا جه: با تویرگی جهیدارد. نت یبر عملکرد جنس  یرمستقیغ

پ ژوهش حا  ر    ه ای  افت ه یتوج ه ک رد.    یتب ادل اجتم اع   یبه سبک ها دیبا یجنس

 یاجتماع یشناس در حوزه روان رگذاریتأث یمؤلفه ها ییرا در شناسا یدیب مفچهارچو

           یو درم ان  یریش گ یپ ه ای  ک ه در برنام ه   کن د  یزن ان ف راه  م     یدر عملکرد جنس  

 .ردیگ رمدنظر قرا ستبای یم
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 یمدلس از »از رس اله دکت ری خ ود ب ا عن وان      فاطمه ادب دوست  دکتر سرکار خ ان  

و تب ادل    یس بک عش ق  واک نش روان      ت یبر اسا  ابع اد شخص    ییزناشو یدلزدگ

به راهنم ایی جن اب   « شهر تهران نیدر متاهل یاجتماع سهیمقا گری یانجیبا م یاجتماع

و با مشاوره جناب آق ای   شاهنده  یمر دکترو سرکار خان   این یصفار دیدکتر مجآقای 

 دفاع کردند. زارع نیدکتر حس

 چکیده

براس ا  ابع اد شخص یت      زوج ین سازی دلزدگی زناشویی  مدلهد  از این پژوهش 

ب ود.  مقایس ه اجتم اعی    گ ری  می انجی سبک عشق  واکنش روانی و تبادل اجتماعی با 

رو  پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آم اری پ ژوهش را تم امی اف راد     

ل داد ک ه از  تش کی  9433متاهل مبتال به دلزدگی زناشویی شهر تهران در نیمه اول سال 

 نف ر انتخ اب ش دند.    118گی ری در دس تر  تع داد     این بین با استفاده از رو  نمونه

عش ق     مقی ا  (NEO-FFI) شخص یت نئ و   عاملی پنج پرسشنامه ها با استفاده از داده

 پرسش نامه   (QMPR) روان ی  واکنش گیری اندازه (  پرسشنامهSTLS) استرنبرگ مثلثی

 و( SCOS) اجتم اعی  مقایس ه  گی ری  جه ت  مقی ا    (SESS) اجتم اعی  تبادل سبک

ه ای   ه ا ب ا تحلی ل    تحلیل داده .آوری گردید جمع (CBM) زناشویی دلزدگی مقیا 

مقدماتی مختلف )یعنی فراوانی  میانگین  انحرا  معیار  همبستگی پیرسون( ب ا ه د    

رای تر ب   های پیچیده ها آغاز گردید و سپس تحلیل کسک یک بینش اولیه نسبت به داده

و ب ا   یابی مع ادالت س اختاری   ارزیابی برازندگی الگوی پیشنهادی از طریق اجرای مدل

جه  ت آزم  ودن اثره  ای انج  ام ش  د. Amos24 و  SPSS24افزاره  ای  اس  تفاده از ن  رم
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استفاده گردید. نتایج نشان  استرپ گری فر ی از رو  بوت غیرمستقی  در مدل میانجی

از ( MIهای اصالحی ) ح در مدل به کمک شاخصاصال دودادند که مدل پیشنهادی با 

  ریک مس یر مس تقی  ویژگ ی     (. >35/3pها برخ وردار اس ت )   براز  خوبی با داده

  (>ß  39/3 p= 18/3)دار  مثبت و معن ی  دلزدگی زناشوییرنجوری به  شخصیتی روان

  (>ß  39/3 p= -98/3)گرای ی   های شخصیتی برون ویژگیدر حالی که  رایک مسیر 

ب  ه  (>ß  39/3 p= -91/3)شناس  ی  و وظیف  ه (>ß  39/3 p= -96/3)پ  ذیری  قتواف  

ویژگی شخصیتی گش ودگی ب ه   دار بودند.  ریک مسیر  منفی و معنی دلزدگی زناشویی

 ریک مسیر مستقی  سبک عشق  (.<p 35/3دار نبود ) تجربه به دلزدگی زناشویی معنی

  در ح الی ک ه   (>ß  39/3 p= 99/3)دار  مثب ت و معن ی   دلزدگی زناشوییشورآمیز به 

س بک عش ق متعهدان ه    و  (>ß  39/3 p= -96/3)ص میمانه   رایک مسیر سبک عشق 

(11/3- =ß  39/3 p<) دار بودن د.   رایک مس یر     منفی و معن ی  به دلزدگی زناشویی

ب ه   (>ß  39/3 p= 06/3)و مقایس ه اجتم اعی    (>ß  35/3 p= 31/3)واکنش روان ی  

ه ای تب ادل    دار بودن د.   رایک مس یر مس تقی  س بک      معنی مثبت و دلزدگی زناشویی

و  (>ß  39/3 p= 99/3)   فردگرای    ی(>ß  35/3 p= 38/3) پیگی    ریاجتم    اعی 

دار  در حالی ک ه   مثبت و معنی دلزدگی زناشوییبه  (>ß  39/3 p= 94/3) طلبی منفعت

و  (>ß  39/3 p= -11/3)انص  ا  ه  ای تب  ادل اجتم  اعی       رایک مس  یر س  بک  

دار  منف ی و معن ی   به دلزدگی زناش ویی  (>ß  39/3 p= -09/3)گذاری افراطی  هسرمای

های شخصیتی فقط  از بین ویژگیمدل نشان داد که  غیرمستقی  مسیرهای برآوردبودند. 

به دلزدگ ی زناش ویی از طری ق    گرایی  ویژگی شخصیتی برون ریک مسیر غیرمستقی  

های عشق نی ز فق ط    (. از بین سبک>ß  35/3 p= 37/3دار بود ) مقایسه اجتماعی معنی
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 ریک مسیر غیرمستقی  سبک عشق شورآمیز به دلزدگ ی زناش ویی از طری ق مقایس ه     

 واک نش روان ی  (.  ریک مسیر غیرمستقی  >ß  39/3 p= 19/3دار بود ) اجتماعی معنی

. از ب ین  (<p 35/3)دار نب ود   معن ی  مقایس ه اجتم اعی  از طری ق   به دلزدگی زناش ویی 

از  دلزدگی زناش ویی  طلبی به منفعتتبادل اجتماعی  ریک مسیر غیرمستقی   های سبک

(  در حالی ک ه   ریک   >ß  35/3 p= 38/3دار ) مثبت و معنی مقایسه اجتماعیطریق 

 مقایس ه اجتم اعی  از طریق  دلزدگی زناشویی گذاری افراطی به سرمایهمسیر غیرمستقی  

 (.>ß  35/3 p= -31/3دار بود ) منفی و معنی

 

 

در صورت تمایل به درج خبرر دفراع از رسراله دکترری روان شناسری       گرامی دانش آموختگان

 به ایمیل زیر را برای خبرنامه شانمشخصات کامل به همراه چکیده رساله توانندمی اجتماعی خود

 .ارسال کنید

 

 

dalirasp@gmail.com 
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www.iranianasp.ir 

 شناسی اجتماعی ایرانسایت رسمی انجمن رواننشانی وب
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 معرفی کتاب

 
 مرزهای جدید در علوم اعصاب اجتماعی :عنوان

 جین دیسیتی و یاووس کریستین :گاننویسند

 مجید صفاری نیادکتر پور، دکتر احمد علی :مترجمان

 نیازاده، دکتر الهام موسوی، دکتر زهرا رمضاندکتر پرستو حسن

 روان :انتشارات

  1411 :نشر سال
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 کتاب ۀدربار

انسان ه ا    ژهیمغز و رفتار موجودات زنده به و نیرابطه ب یتاب به بررسک نیا

 کی  رش ته مغ ز را ب ه عن وان      نیا .ها  مو  ها و ملخ ها توجه دارد ینخست

 یعملکرد متف اوت   یاجتماع یندهایکه در فرا ردیگ یدر نظر م یمحور اجتماع

ترجم ه و   ترجم ان از م یکتاب توسط گروه   نیا .رفتارها دارد رینسبت به سا

کت اب را در   نیانتشارات روان ا .شده است یراستاریو این یتوسط دکتر صفار

 .صفحه به انتشار رسانده است صدیحدود س
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 کنید معرفی را خود اثر
 

 و رس می  ۀخبرنام در شما کتاب هستید مایل که صورتی در فرهیخته همکاران

پ س از   لطف اً  ش ود  رف ی مع ایران اجتماعی شناسیروان انجمن اینترنتی پایگاه

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

  .نمایید ارسال ایران
 

 88840881  هماهنگی جهت تماس ۀشمار
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 انجمن هاینشریه جدید ۀشمار

 
 

 

 

 اجتماعی شناسیروان هایپژوهش ۀفصلنام
 و ش ده  منتش ر  اجتماعی شناسیروان یها پژوهش پژوهشیِ -علمی ۀفصلنام 44 ۀشمار

 ت ا  ش ود م ی  دع وت  گرامی پژوهشگران همۀ از .دش خواهد منتشر زودیهب 45 شمارۀ

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

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

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

 
 

www.socialpsychology.ir 
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 00ۀفهرست مقاالت چاپ شده در شمار

 
در  هی  و نش انگان اف ت روح   یبر عالئ  ا طراب اجتماع یفراشناخت یها آموز  مهارت ریتأث -9

 ا طراب کرونا یدختران با سطوح باال

در  یاجتم اع  کیآس   کی  عن وان   ب ه  یافک ار خودکش    یریگ شکل یاستخراج مدل روانشناخت -1

 یمطالعه گراندد تئور کی: انیدانشجو

 شرم و گناه جاناتیه یا : نقش واسطهانیدر دانشجو یو پرخاشگر یاخالق یها رابطه منش -0

 یا : نق ش واس طه  یلیو عملک رد تحص    تی  هو یها براسا  سبک نترنتیبه ا ادیاعت یابی مدل -4

 یافسردگ

)م ورد   یمس کون  یه ا  در محل ه  یمک ان  تیبا احسا  هو ییو معنا یاجتماع یوندهایرابطه پ -5

 (نی: محله سپه شهر قزویمطالعات

 انیدانش جو  انی  در م یو اجتم اع  یف رد  تیهو یمنزلت ها و ارتباط عیتوز تیسنجش و ع -6

 تهران یدانشگاه ها

 انی  زندانبر نشخوار خش یدار نیو د یناکام  یاجتماع یینقش تنها -7

و خش   نوجوان ان بدسرپرس ت و     یب ر ا  طراب اجتم اع    یارتباط یها آموز  مهارت ریتأث -8

 شهرستان تهران سرپرست یب

  یج ان یه یپرخطر در نوجوانان دخت ر: نق ش ب دنظم    یبه رفتارها شیگرا یها کننده ینیب شیپ -1

 و ابراز وجود یافتگیزیتما
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 اجتماعی شناخت ۀدوفصلنام
 ن ور پیام دانشگاه همکاری با (9439 خرداد) اجتماعی شناخت دوفصلنامۀید شماره جد

 مق االت  از توانندمی عالقمندان و رسیده چاپ به ایران اجتماعی شناسیروان انجمن و

 مقال ه  ارس ال  جه ت  نش ریه  ای ن  اینترنت ی  نش انی  .کنن د  استفاده آن پژوهشی -علمی

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

 

ص ورت  ه شناسی اجتماعی ایران الزم اس ت ب    عالقمندان به عضویت در انجمن روان

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

صورت حض وری اق دام   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 

: عض ویت  ح ق )درآین د   انجم ن  پیوس ته  عض ویت  ب ه  توانن د  می هستند وابسته های

 .(تومان 43.333

 عضویت وابسته

می توانن د ب ه عض ویت وابس ته انجم ن       اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند 

 .ومان(ت 03.333 )حق عضویت: درآیند

 عضویت دانشجویی

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

 .تومان( 13.333)حق عضویت:  انجمن درآیند
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 خبرنامه تدوین در همکاری
 

 
 

 در آم د روز اخبار و مطالک دارد نظر در گذشته همانند ایران اجتماعی شناسیروان انجمن ۀخبرنام

 ش ما  توس ط  شده ارسال اجتماعیِ شناسیروان ویژهبه و شناسی شخصیت  روانشناسیروان ۀزمین

 س ایر  و دانش جویان   همکاران  اساتید  تمامی از لذا نماید  درج آتی شمارگان در خودتان نام با را

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

 اجتماعی( شناسیروان ویژهبه) شناسیروان روزآمد هایپژوهش اخبار -9

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

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

 ماعیاجت 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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 شناس ی روان ح وزۀ  ب ر  کی د أت با) شناسیروان المللیبین و ملی نوین هایپژوهش نتایج اخبار -7

 (اجتماعی

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

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در علمی هایسایت معرفی -1

 ب ه  خواستار که (اجتماعی شناسیروان ویژهبه) شناسیروان ایحرفه ۀحوز روزآمد مطالک سایر و

 .هستید همکاران دیگر با هاآن گذاشتن اشتراک

 

 

 

 
 

dalirasp@gmail.com 
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 مبارک امام رضا )ع(میالد 

 

 
 

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


