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 شناسی اجتماعی در اینستاگرامهای روانوگفتسلسله گپ

  
 

  
را از توانید صفحه رسمی انجمن جهت اطالع و پیگیری این برنامه در اینستاگرام می

 طریق لینک زیر دنبال کنید.

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

 

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

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

www.instagram.com/iranian_asp 
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 های اجتماعینقش تولیدات سینما و تلویزیون در پیشگیری و کاهش آسیب

 
 نگاریبنفشه حیرت

 عضو انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

را ویههه درحیطهه ارتباطهات    امروزه جامعه بشری دوره درخشانی از تحول و توسعه بهه 

شهود  نامیده می« عصر انقالب اطالعات و ارتباطات»عنوان  کند. دورانی که بهسپری می

ههایی کهه منجهر بهه     و هر یک از ما به میزان امکانات خود در معرض نقل و انتقال داده

مان است، قهرار داریه .   هایی که مورد نیاز و عالقهارتقاء سطح آگاهی و دانش در زمینه

ای وجود دارنهد کهه همانهان    رسانه ترعظی  دو بخش نسبتا قدیمیدر میان این گستره 

ههای صهوتی و   آوریواسطه پیشرفت فهن اند بلکه بهجایگاه خود را، نه تنها حفظ نموده

های تصهویری نهوین در محصهو ت    گیری از جذابیتتصویری و دانش دیجیتال وبهره

« سهینما »ایهد    زدهانهد بلهه درسهت حهد    خود، مخاطبین بیشتری را نیز کسهب نمهوده  

 «.تلویزیون»و

شهماری از تولیهدات تلویزیهونی و سهینمایی در هانرههای گونهاگون       هر روزه تعداد بی

 ((Entertaining« سهرگرم کننهدگی  »شوند که هر یک به جز هدف مشهتر   ساخته می
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های متنوعی را وابسته به سبک هنری وموضوع مورد نظر، به مخهاطبین  سعی دارند پیام

 ((Social Cinemaگان خود منتقل نمایند. یکی از این هانرهها، هانهر اجتمهاعی    و بینند

است که به واسطه پرداختن به موضوعاتی که مردم هر جامعه در زندگی روزمره خهود  

های پر مخاطب قرار دارد. این سبک در کشور مها نیهز   با آنها مواجه هستند جزو سبک

بخهش   دههد و در نتیجهه  خود اختصاص مهی ای از تولیدات تصویری را به بخش عمده

نماید. مضمونی که در ایهن محصهو ت   بزرگی از بییندگان را به سمت خود جذب می

ههای  آسیب»فرهنگی همواره مد نظر سازندگان و تولیدکنندگان بوده و هست، موضوع 

ههای  هها و ناهنجهاری  ای از نابسهامانی های اجتمهاعی بهه دسهته   است. آسیب« اجتماعی

گهردد کهه ریشهه در    افراد یک جامعه چه به صورت فردی یا جمعی اطالق می رفتاری

ههای اجتمهاعی و پیامهدهای نهامطلوب آنهها دارد.      های پدیدهها و کهکارکردینظمیبی

ههای روانهی، جسهمانی و مهادی و     ها که در برگیرنهده جنبهه  عوارض جانبی این آسیب

پذیر از این پیامدها همهواره سهه    بباشد اما سه  اقشار آسیاقتصادی فرد و جامعه می

 گیرد. تری را نسبت به دیگر سطوح اجتماع در بر میبزرگ

های اجتماعی است گاه تمرکزشان بهر  هایی که محور توجه آنها آسیبها و سریالفیل  

باشد مانند شرایط خانوادگی، محل زنهدگی، وضهعیت   ها میساز این آسیبعوامل زمینه

   ههای شخصهیتی افهراد و هیهره ... ماننهد     جسمانی و روانی و ویهگهی اقتصادی، شرایط 

ههای درخهور تامهل و    ساخته هر دو از« متری شش و نی »و « ابد و یک روز»های فیل 

   ههای ایجهاد   تقدیر سعید روستایی کهه تصهویری دقیهق و حقیقهی از عوامهل و انگیهزه      

گذارند. همانین فیل  دیهدنی  های اجتماعی در برابر بینندگان خود به نمایش میآسیب

ساخته شایان توجه هومن سیدی که بر چگونگی وضعیت « مغزهای کوچک زنگ زده»
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ها در زنهدگی کاراکترههای   روزمره افراد آسیب دیده و مشکالتی که در پیامد آن آسییب

ههای  هها و تلخهی  بیننده ناکامی هادر این فیل    برد.متوان نافیل ، متمرکز گردیده را می

عمیقها در بهرانگیختن تفکهر و     کهه کند تماشا می رازندگی گروهی از افراد آسیب دیده 

اند. نمونه دیگری که در این سبک تولید شهده و بهه   دهوهمدلی مخاطب موفق عمل نم

های یک دختر نوجوان روستایی کهه در مرحلهه پهذیر  و تتبیهت     موضوع بلندپروازی

زنهد فهیل    وشت تلخی را برای خهود رقه  مهی   هویت خود دچار ناکامی گردیده و سرن

سازد تا بیشهتر بها تهاایرات    که بیننده را قادر می است ساخته علیرضا داوودنهاد« فراری»

عمیق شکاف طبقاتی و تمرکز بر ظواهر فریبنده زندگی طبقه مرفه در شههرهای بهزرگ   

     یب یها ههایی کهه برشهی از زنهدگی افهراد در معهرض آسه       فهیل   آشنا گردند. در مقابهل  

شوند که به پیامدها و عهوارض  نمایند گاه آااری نیز تولید میدیده را منعکس میآسیب

نمایهد،  هایی که فرد در بخشی از زنهدگی خهود آن را تجربهه مهی    آسیب طو نی مدت

 یها  ساخته شایسته تقهدیر کیهانو  عیهاری و   « خانه پدری »شود مانند فیل  پرداخته می

دهد که دیدنی فریدون جیرانی که با دقت و ظرافت نشان می کار« من مادر هست » فیل 

انند مخهت  بهه   وتها تاایرات ماندگاری در زندگی افراد درگیر، دارند ونه تنها میآسیب

یدهنهد و  مقطع زمانی معینی نباشند بلکه تنها قشر ضعیف جامعه را مورد هدف قرار ن 

انگاری خود و یا دیگهران، بهه   یا سهلهر فردی در هر موقعیتی ممکن است با ناآگاهی 

 آنها مبتال گردد.

های بسیار محدودی از تولیدات سینمایی پرشماری است تمامی آاار نامبرده شده، نمونه

های اجتماعی پرداخته شده است. اگهر بخهواهی    که در آنها به موضوعات حوزه آسیب

انهد  ساخته و پرداخته شهده  های اجتماعیهایی را نیز که با محور قراردادن آسیبسریال
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   واسهطه  تهر کهه بهه   ههای قهدیمی  تهوان از سهریال  به ایهن مجموعهه اضهافه نمهایی  مهی     

ساخته محسن « آئینه عبرت»شان جا دارد در اینجا از آنها نام برده شود مانند تاایرگذاری

ههایی  کهه بها رو    66سهاخته هالمحسهین لطفهی در دههه     « آئینه»محمدی، سریالشاه

ههای  درست و نادرست بودند و بیشهتر پیهام  دهنده مفاهی  هیرپیایده و روشن، بازتاب

که از نظر اجتماعی و سیاسی تمرکهز افکهار    76آموزشی مستقی  در بر داشتند. در دهه 

عمههومی تحههت تههاایر جنههگ پشههت سههر گذاشههته شههده و عواقههب آن قههرار داشههت،  

 خهانواده و  بهو  بهه جنهگ،   تولیدکنندگان محصو ت فرهنگی نیهز بهر موضهوعات مر   

دگربار جهذابیت موضهوعات    16و  16. اما در دهه حوادث تاریخی بیشتر توجه داشتند

     اجتماعی مهورد توجهه سهازندگان ایهن حهوزه قهرار گرفهت و بیینهدگان بهه تماشهای          

سهاخته پهر   « خهط قرمهز  »به کارگردانی علیرضا افخمهی و  « تب سرد»هایی مانند سریال

نشستند که هر دو اار بیشتر گروه هدف نوجوان و جوان را مهد  مخاطب قاس  جعفری 

ههایی بودنهد کهه اگهر بهه      نظر قرار داه بودند. با یک نگاه اجمالی، اکتر این آاار ملودرام

بازگویی عوامل و پیامدها توجه داشتند، این توجه به شکلی کلی و به دور از تعمیهق و  

ههای تصهویری و ورود شهبکه    رسهانه  یابی بوده است. امروزه به واسطه گسهتر  ریشه

امکانهاتی فراتهر    منهدی از نمایش خانگی به جمع تولیدکنندگان آاهار تصهویری و بههره   

نسبت به تولیدات صدا و سیما، شاهد ساخت آااری در حوزه اجتماعی هسهتی  کهه بها    

گری نپرداخته بلکه در این محصو ت از آاار مسبوق، صرفا به روایت نگری بیشترهرف

یهابی معضهالت و مشهکالت فهردی و     یافتگی و تال  برای ریشهه تعمیق  د نوعیشاه

کاری از محمدحسین مهدویان که بها  « زخ  کاری»اجتماعی هستی . آااری مانند سریال 

شهدن  « درشهت »خهانوادگی و اجتمهاعی    زای فهردی، بیانی تاایرگذار پیامدهای آسهیب 
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برانگیهز  توان از اار بحثهمانین میبه تصویر کشیده شده است. « هاریزآبادی»خاندان 

   ساخته هومن سیدی نام برد کهه در کنهار معضهل مهواد مخهدر نوظههور بهه        « قورباهه»

شناسی وتجربیات زندگی کاراکترهای داستان با تعمیق و دقهت بیشهتری   های روانجنبه

که نتیجه برداشهتی آزاد  « یاهی»ساخت سریال خو  ،پرداخته شده است. در این طیف

توان در به قل  مهدی افروزمنش و به کارگردانی محمد کارت را نیز می« سالتو»از رمان 

ههای اجتمهاعی   های خوب و قابل توجهی قرار داد که بهه موضهوع آسهیب   زمره سریال

ههایی  پرداخته است. در این سریال که از شبکه نمایش خانگی پخش شهد بها دیهالوگ   

و ملمو  خود  پیایده و روند داستانی باورپذیربرانگیز، کاراکترهای چندوجهی و تامل

حسهین   که نشان از دقت نظر و آگاهی گروه نویسندگان فیلمنامه آن )پدرام پهورامیری، 

هایی درخشان به بیهان  محمد کارت( دارد به همراه ترکیبی هنرمندانه و بازی دوماری و

 پردازد.می های چندگانه به شکلی عمیق ترعلل و عوارض آسیب

شناسهی  شهناختی، روان های روانتوان از دیدگاهوجود اینکه هر یک از این آاار را میبا 

بررسی نقش  ،اینجا هدف شناسی مورد نقد و بررسی قرار داد ولی دراجتماعی و جامعه

انتقهال و ارتقهاء    یعنهی  ،گونه محصهو ت این آاار در تحقق بخشی از رسالت ذاتی این

هها و  . اگهر یکهی از نقهش   اسهت  ههای اجتمهاعی  سیبمفاهی  پیشگیرانه جهت کاهش آ

های دیداری در سبک اجتماعی را نمایانهدن مسهائل و بهارز و    های اصلی رسانهویهگی

گهردد  اول  پررنگ نمودن معضالت در نظر بگیری  دو کارکرد برای رسهانه نمایهان مهی   

را نسهبت   ها را به منعکس کرده و سطح آگاهی جامعهوار مشکالت و چالشاینکه آئینه

ساز و عوارض و پیامدهای آنها با  برد و اینکه با ارائه الگوهای متبت و به عوامل زمینه
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تهری را بهه بیننهدگان و مخهاطبین خهود معرفهی       های رفتاری مناسبکارآمد، جایگزین

 نمایند. 

حال پرسش اساسی اینجاست که آیا این حج  از تولیدات تلویزیونی و سهینمایی هانهر   

های اساسی را به خوبی ایفاء نماینهد  و تها چهه حهد در     اند این نقشتوانستهاجتماعی 

 اند  تحقق این دو هدف مه  موفق بوده

درمهانگر همانهین   شهنا  بهالینی و فهیل    ها از دیدگاه یک رواندر پاسخ به این پرسش

ههای اجتمهاعی فعالیهت    هها در عرصهه پیشهگیری از آسهیب    گر اجتماعی که سالکنش

رسهد کهه تولیدکننهدگان    ی در قالب آموز  و مشاوره داشته است، به نظر میاگسترده

انهد  آاار سینمایی و تلویزیونی در دستیابی به این اهداف کارنامه قابل قبولی را نتوانسهته 

 ارائه نمایند چرا که 

   ارتبها  محکه  و مهداومی مهابین بخهش علمهی و پهوهشهی در        رسد،به نظر می -

شناسی برقرار نباشد چرا که اصولی مانند یادگیری و جامعهی سشناهای روانحیطه

ای و یا الگوپذیری اجتمهاعی در آاهار بها موضهوع اجتمهاعی متمرکهز بهر        مشاهده

اهداف پیشگیرانه و یا نوعی پرداخت ساختاری که منجر بهه   ،های اجتماعیآسیب

 خورد.کاهش این معضالت باشد کمتر به چش  می

تصویری نه تنها از تهوان   -تولیدات فرهنگی در عتقدندبسیاری از صاحب نظران م -

جههت  های این حوزه اع  از سهینما و تلویزیهون بهه درسهتی در     و ظرفیت رسانه

بلکه گروههی از آنهان بهر     برداری نگردیده است،های اجتماعی بهرهکاهش آسیب

یی این باورند که برخی از این تولیدات، با پرزرق و برق جلوه دادن و رفهاه رویها  

ههای اجتمهاعی هسهتند و خهود بهه ابهزاری بهرای        به نوعی عامهل اشهاعه آسهیب   
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آمیز، فهرار از  سازی و ترویج مواردی چون رفتارهای خشونتهنجارشکنی، عادی

آزاری و هیره گری، خیانت در روابط زناشویی، طالق، کود خانه، اعتیاد، قاچاقی

 اند. تبدیل شده

را در به تصویر کشیدن امکانات و  از اار بزرگیدر بسیاری از آاار تصویری بخش  -

ههای قهانون   هها و نادیهده گهرفتن   هها، هنجارشهکنی  گذرانیرفاه و اروت و خو 

و فقههط در لحظههات پایههانی شههاهد حضههور نیروهههای انتظههامی و  اختصههاص داده

 یبیننهده از پیامهدها   هها هسهتی  و  ها و بزهکهاری گرفتارشدن عوامل ایجاد آسیب

 تواند منجر به تحقق امهر و عقوبت عملکرد آنان که می جاعی و نتایقانونی و اجتم

 آورند.تصویر روشنی به دست نمی گردد،« بازدارندگی»مه  

کارگیری عواملی چون خالقیهت و ابتکهار در انتقهال    در محصو ت تصویری از به -

توانهد تاایرگهذاری آنهها را در نظهر مخاطهب      هیر مستقی  مفاهی  پیشگیرانه که می

 شود. ضاعف گرداند، کمتر ااری دیده میم

زا یکی از عواملی که در پیشگیری از گرایش و وقوع رفتارهای پرخطهر و آسهیب    -

       نمایههد حههس ارزشههمندی و  در یههک جامعههه نقههش بسههیار مهمههی ایفههاء مههی   

. متاسهفانه در اکتهر محصهو ت    اسهت پذیری نسبت به خهود و دیگهران   مسئولیت

تولیدشده، با الگویی مناسب از فردی که نسبت خود دارای حس فرهنگی و هنری 

ارزشمندی باشد و نسبت به وظایف فردی و اجتماعی خود مسئولیت  زم را دارا 

باشد مواجه نیستی . البته این کوتاهی صرفا در حیطه سهینما و تلویزیهون صهورت    

گردد ن حوزه میگیرد ولی از آنجا که موضوع مورد نظر این مقاله مربو  به اینمی

مند بهره سالمی( Self-Esteem زم به توضیح است که افرادی که ازعزت نفس )
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ها و امکانات فردی خود دارای دیدگاهی متعادل و هستند نسبت به خود و توانایی

های بالقوه و بالفعل خود در سطح مطلهوبی آگهاهی   واقعی بوده و نسبت به ارز 

این آگاهی و در  ارزشمندی وجودی خود، نسبت دارند. چنین افرادی به واسطه 

کنند. رسیدن به این سهطح از در   به زندگی و هستی خود احسا  مسئولیت می

ارزشمندی خود حس ارزشمندی نسبت به دیگران و زنهدگی آنهان را نیهز بهرای     

افراد قابل دستیابی نموده و در نتیجه از اینکه بخواهند رفتاری را در پیش بگیرنهد  

ر به آسیب نسبت به خود و زندگی خود و همانین دیگران و زندگی آنها که منج

نمایند. این چرخه بسهیار مهه  و اساسهی    شود، باآگاهی، دقت و شدت دوری می

هایی که افهراد بهه   های مفقوده جلوگیری از آسیبتواند به عنوان یکی از حلقهمی

آورنهد، تلقهی   وارد مهی متقابل جامعه و افراد آن بهه فهرد   به طور خود و جامعه و 

گردد. حال که به طور اجمالی به مکانیزم حس ارزشهمندی فهردی و اجتمهاعی و    

شهما چنهد درصهد از آاهار      احسا  مسئولیت فردی و اجتمهاعی اشهاره گردیهد،   

سینمایی و تلویزیونی را در القهاء ارز  فهردی و اجتمهاعی و تهرویج مسهئولیت      

 در فهیل  اراکتر دختهر  فهراری   کنیهد  که  فردی و اجتمهاعی موفهق ارزیهابی مهی    

Ferrari    یا دختر  رهاشده به دنبال نزدیک شدن به یک سهوپر اسهتار در گربهه  

سیاه  که از اتفاق هر دو نقش را بازیگری واحد در قاب سینما به نمایش گذاشته 

پهذیری نسهبت بهه خهود و     ولیتئای از حس ارزشمندی و مسیک ذرهاست، کدام

نماینهد  آیها ایهن    یان منتقهل مهی  چهمسا ن خود و سایر تماشاجامعه را به گروه 

مسهئولیتی فهردی و اجتمهاعی    ارزشهی و بهی  ها برعکس بیشتر مروج بیشخصیت

 نیستند 
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زایی که مخت  به قشری خاص بوده ولی در های نامناسب وآسیبتمرکز بر ویهگی -

خصوصیات عمومیت شوند که گویی آن ای نشان داده میپرده و صفحه نمایش به گونه

تواند بهه عنهوان عامهل    شوند. این مورد میدارند و بخش بزرگی از جامعه را شامل می

، «سههازیعههادی»دلیههل سههازی آسههیب و رفتارههها پرخطههر بهههمهمههی در جهههت زمینههه

هایی ماننهد بهه کهارگیری الفها  یها      تلقی گردد. ویهگی« الگوبرداری»و « همانندسازی»

جایی ندارند ولی وقتی در چنهد فهیل  و سهریال بهه کهار      اصطالحاتی که در فرهنگ ما 

ای نانهه نمایند و یا رفتارههای هنجارشهکن  شوند، جایگاه ناروایی را کسب میگرفته می

 شوند.ها میشکستن دیوار حرمت عثبا

بخشی از د یلی است که به واسهطه آنهها   فقط موارد عنوان شده،  که  زم به ذکر است

ههای  زمینهه آسهیب   مطلوبی در زمینه نقش پیشگیرانه و کاهنده درآورد دست توان،نمی

 اجتماعی برای محصو ت فرهنگی تصویری در نظر گرفت. 

  راهکارهای پیشنهادی 

 رسبک اجتماعی   اندرکاران محصو ت فرهنگی و هنری دشایسته است دست

د در گردنه منهد مهی  های گوناگون بهرهمشاوره کارشناسان حوزه گونه که ازهمان -8

ههای  نامهه از نظهرات و دیهدگاه   مراحل گونهاگون تولیهد بهه ویههه تهدوین فهیل       

      شناسههی اجتمههاعی و شناسههی، روانان و متخصصههین حههوزه روان سههکارشنا

ها و معضالت اجتماعی فعال هسهتند  شناسان اجتماعی که در حیطه آسیبآسیب

تا بتوانند تاایرگذاری آاار خود را در جهت پیشگیری و کهاهش   کنندنیز استفاده 

 معضالت اجتماعی افزایش دهند.
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شهکنان  از ارائه تصاویر پرطمتراق و جهذاب از زنهدگی افهراد بزهکهار و قهانون      -1

کهاری قلمهداد   تواند به نوعی پهادا  خهالف  اجتماعی که از دیدگاه بینندگان می

پیامهد رفتارههای هیهر اخالقهی و هیهر      عواقهب   طور جدی کاسته و بهر به شود،

 اجتماعی آنان تاکید گردد.

ها بر ارزشمندی افراد و لزوم تکیهه بهر توانهایی و    ها و نقشسازیدر شخصیت  -3

 گرایانه، تاکید بیشتری گردد.استعدادها و امکانات حقیقی افراد با دیدی واقع

ه اههداف مهالی و   د سرعت هیرواقعی در رسیدن به یهایی که موئاز تاکید بر المان -4

    گههذاری افههراد صههرفا و منحصههرا بههر اسهها از ارز  پرهیههز و هسههتندرفههاهی 

 شود.  پرهیزطور جدی های مادی، بهدارائی

بها کمهک گهرفتن از    « های زنهدگی مهارت»انتقال مفاهی  اساسی و اصولی فنون  -3

 ترویج گردد. زبان هنر نمایشی

کنش و واکنش کاراکترها بر اسها  اصهول   فرایند  ،هاها و کارگردانینامهدر فیل  -6

پنهداری و در   ذاتگرایی تنظی  شود تا مخهاطبین امکهان هه    منطقی و واقعیت

 .داشته باشند را تر مفاهی کامل

های وخیمی که امهروزه جامعهه مها بها آن روبروسهت عهدم در        یکی از آسیب -7

    شهود نقهش  اسهت. لهذا پیشهنهاد مهی    « نقهش و مسهئولیت اجتمهاعی   »صحیح از 

های ارزشهمند انسهانی و اجتمهاعی کهه در     های گروهی هدفمند با آرمانفعالیت

گردد مورد توجه فعا ن محصو ت فرهنگی جای خالی آن به شدت مشاهده می

 .حوزه سینما و تلویزیون قرار گیرد
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شود هر یک از فعا ن حیطه تولیدات فرهنگهی و هنهری بهه    در پایان توصیه می -1

نظریهه یهادگیری   » ری همواره به یاد داشهته باشهد کهه طبهق    ویهه تولیدات تصوی

یهادگیری افهراد از طریهق مشهاهده،     « آلبرت بنهدرا »آور شنا  نامروان« اجتماعی

دهد، لذا با توجه به امکانات وسهیعی کهه امهروزه بهه     سازی رخ میتقلید و مدل

 اختیهار دارنهد،   ههای تصهویری در  در کل رسانه واسطه پیشرفت صنعت سینما و

ههای وا یهی را جههت    ، ارز «مشاهده» های زیبایی از زندگی و امید برایقاب

بهه پیشهگاه نظهر    « سهازی مهدل »و الگوهای حقیقی و کارآمدی را جهت « تقلید»

 بییندگان و مخاطبین خود عرضه نمایند.

باشد که هر یک از ما، در ههر نقهش و جایگهاه اجتمهاعی کهه قهرار داریه  در جههت         

گردنهد،  مهان مهی  هایی که موجب رنج و ناکامی آحاد جامعهه آسیبپیشگیری و کاهش 

 احسا  مسئولیت کرده و در تحقق این امر مه  کوشا و موار باشی .

 8468امرداد ماه  ست یب ،درمانگرل یو ف ینیشنا  بالروان ینگاررتیبنفشه ح
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 مرکز بافتنمایندگی جدید انجمن در 

 

 

سرکار خان  فهرو  بختیهاری عضهو     تاسیس نمایندگی توسط پیرو درخواست

و پس از بررسی صهالحیت ایشهان   مرکز بافت  شناسیگروه روان هیات علمی

 ایشهان  شناسهی اجتمهاعی بها اعطهای نماینهدگی بهه      هیات مدیره انجمن روان

ههای  برای این همکار محترم آرزوی توفیق در انجهام مسهئولیت   موافقت کرد.

 محوله داری .

 

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

 
 

شناسهان دارای عضهویت   شناسی اجتماعی ایران در نظر دارد از میهان روان انجمن روان

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

شهود تصهویر مهدار  زیهر را از     از تمامی افراد عالقمند دارای شرایط فوق دعوت مهی 

 .طریق رایانامه به دفتر دبیرخانۀ انجمن ارسال بفرمایند

 آخرین مدر  تحصیلی -8

 حک  کارگزینی -1

 درخواست کتبی -3

 رزومۀ فردی -4
 

 

Info@iranianasp.ir 
  

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

 
 

         در صههورت تمایههل بههه درج خبههر دفههاع از رسههاله دکتههری  گرامههی دانههش آموختگههان

را  شهان مشخصات کامل به همراه چکیهده رسهاله   توانندمی روان شناسی اجتماعی خود

 .دنارسال کن به ایمیل زیر برای خبرنامه
 

dalirasp@gmail.com 
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www.iranianasp.ir 

 شناسی اجتماعی ایرانسایت رسمی انجمن رواننشانی وب
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 (1) معرفی کتاب

 
 درمانی آنالین نظریه و عملروان :عنوان

 نبرگیو میه و کیآرنون رولن :گاننویسند

 اینیسبا صفار ،فاطمه مقصودلونژاددکتر  ،اینیصفار دیمجدکتر  :انمترجم

 ارسباران :انتشارات

  1411 :سال نشر
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 کتاب ۀدربار
 :فهرست مطالب

   مقدمه ای بر بخش مالحظات کلی8فصل 

   مصاحبه با لوییز آرون و گالیت اطلس1فصل 

   همدلی در فضای مجازی3فصل 

 دور راه از حرکتی –  روان درمانی حسی 4فصل 

   کلینیک هیچ مزیتی نسبت به صفحه کامپیوتر ندارد3فصل 

   سوپرویهن مجازی در روان درمانی6فصل 

 ات عملی برای درمان آنالین فردیظ  مالح7فصل 

   مقدمه ای بر بخش زوج درمانی و خانواده درمانی آنالین1فصل 

 جان گاتمن  مصاحبه با جولی و 1فصل 

   رو  درمان از طریق اینترنت در امور زوجین و خانواده86فصل 

   دیالکتیک دیجیتالی88فصل 
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 (2) معرفی کتاب

 
 یباز ۀو قاعد لمیف ۀروانکاوان یۀنظر :عنوان

 گوانتاد مک :هنویسند

 مجتبی دلیردکتر  :مترجم

 ارجمند :انتشارات

  1411 :سال نشر
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 کتاب ۀدربار
دربارۀ روانکاوی و فیل  است. نظریۀ روانکاوانۀ فهیل ، و پهرداختن نظهری بهه سهینما و      این کتاب 

آورد. این کتاب پهس از   درمانی فراه  می تحلیل فیل ، زیربنایی برای کاربرد عملی آن در قالب فیل 

یل  و ای دربارۀ روانکاوی و فیل  و بیان پیوند ذاتی آنها، در فصل اول به نظریۀ روانکاوانۀ فه  مقدمه

پردازانهی   های فروید و  کان و مظاهر معاصر آن در کار نظریه سیر تحول آن از طریق مبانی اندیشه

چون اسالوی هیه  و جون کاپجک پرداخته، و در فصل دوم ضمن تحلیل روانکاوانۀ فیل  قاعهدۀ  

کهار گرفتهه    هتواند برای تفسیر فیل  ممتاز هان رنوآر به  دهد که چگونه این نظریه می بازی نشان می

گیری، نظریۀ روانکاوانۀ فیل  امهروزی، و در نهایهت مطالهب خوانهدنی       شود. سپس در بخش نتیجه

شود. هدف نویسنده معرفی نظریۀ روانکاوانۀ فیل  امروزی و کاربرد آن در تحلیهل   بیشتر مطرح می

 فیل  بوده است.

وی و سینما است. در متن کتهاب  این کتاب ااری تخصصی بوده و نیازمند آشنایی با مفاهی  روانکا

به آاار علمی و هنری متعددی ازجمله فیل ، نقاشی، کتاب و هیره اشاره شده است که بهرای در   

تهوان اطالعهات کهافی    بهتر مطلب آشنایی با آنها  زم است. خوشبختانه با یک جستجوی ساده می

ی در  مطالب کتاب اهمیت دارد. برا قاعدۀ بازیعالوه، دیدن فیل  دست آورد. بهدربارۀ هریک به

آموختگان، اساتید و پهوهشهگرانی کهه مشهتاق یهادگیری بیشهتر      این کتاب برای دانشجویان، دانش

دربارۀ نظریۀ روانکاوانۀ فیل  و کاربرد مفاهی  این نظریه از طریق تفسهیر مففصهل فهیل  هسهتند یها      

ود. بنهابراین، مخاطبهان اصهلی کتهاب     درمانی دارند مفید خواهد به گرایش به فعالیت در زمینۀ فیل 

شناسههی، مشههاوره، آموختگههان و اسههاتید هههر دو حههوزۀ علههوم رفتههاری )رواندانشههجویان، دانههش

 روانپزشکی( و سینما )کارگردانی، بازیگری، نمایش و تئاتر( هستند.

 روانکاوی همواره جذاب و همراه با مقاومت بوده، و مقاومت ه  مانعی مه  است. مانع اجتمهاعی 

ههای آن بهرای   است! عموم مردم از فیل ، داستان، و روایهت « قاعدۀ بازی»شده در این کتاب مطرح

کنند اما هوشمندان، زدایی و حتی خوابیدن )قبل از خواب( استفاده میگذرانی، آگاهیتفریح، وقت
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برای اینکه جنبهۀ  برند. فیل  کار میافزایی و بیداری بهخردمندان، و اندیشمندان، آنها را برای آگاهی

دلیهل، بیشهتر   همینافزا باشد و افزایش آگاهی همراه با رنج است. بهدرمانی داشته باشد باید آگاهی

بینند. به هرحال، آناه در کتاب آمده چون تخصصی و ترکیبهی از  افزا نمیمردم فیل  خوب  آگاهی

اسب و قابل فه  باشد امها  رسد برای عموم مردم مننظر نمیدو حوزۀ پیایدۀ دانش بشری است به

شناسان، سینماگران و فرهیختگان بسیار ضروری، مفید و دردستر  قرار گرفتن این اار برای روان

 منشاء آاار خیر خواهد بود.

طورجداگانه در بازار نشر موجود است اما کتابی کهه  های زیادی دربارۀ روانکاوی یا سینما بهکتاب

صورت همزمهان  طور ذاتی باه  پیوند دارند بهرد توجه را که بهاین دو حیطۀ جذاب، پیایده و مو

هایی منتشر شهده  معرفی کند تاکنون منتشر نشده است. در حوزۀ علوم رفتاری و فیل  معدود کتاب

اند! به ها اکتفا کردههای موجود آنقدر سطحی هستند که صرفاً به معرفی فیل است اما برخی کتاب

شود، هرچنهد اخیهرا یکهی دو    سی و فیل  آاار درخور توجهی مشاهده نمیشناواقع، در حوزۀ روان

کتاب خوب در این زمینه منتشر شده است. به هر حال، روانکاوی آنه  از نوع  کانی و کاربرد آن 

       در تحلیل فیل  که این کتهاب بهه آن پرداختهه اسهت موضهوعی بسهیار عمیهق بهوده و حتهی ههر          

کهه در ایهن   « قاعهدۀ بهازی  »رواندرمانگری توان ورود به آن را ندارد. از طرفی، فیل  شنا  یا روان

کتاب معرفی و تحلیل شده است بنابر ادعای نویسندگان کتاب و تاییدهای متعدد اهل فن بهتهرین  

ک  جزء ده فیل  برتر تاریخ سینما است. با همۀ این تفاصیل، سعی شهده  فیل  تاریخ سینما یا دست

راحتی قابل فه  و روان باشد. به سی ترجمۀ کتاب برای افراد آشنا به روانکاوی و سینما بهمتن فار

طورکه در این کتاب اشاره شده است روانکاوی و سینما ارتباطی تنگاتنگ و متقابل هر حال، همان

دارند. پس کسب دانش دربارۀ هردوی آنهها بهرای متخصصهان و عالقمنهدان ههر دو حهوزه یهک        

رو . با توجه به این امر و نیز کمبود جدّی منابع فارسی در ایهن زمینهه کتهاب پهیش    ضرورت است

 ترجمه شد.
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 (3) معرفی کتاب

 
 آموزان با آسیب بینایی: از نظریه تا عمل های اجتماعی به دانش آموزش مهارت :عنوان

 شارون ساکس و کارن وولف :گاننویسند

 مهدویپژوه و دکتر مجتبی  دکتر احمد به :انمترجم

 نشر دانژه :انتشارات

  1411 :سال نشر
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 کتاب ۀدربار
های اجتماعی است؛ زیرا انسان  های زندگی، مهارت ترین مؤلفۀ مهارت در هزارۀ سوم میالدی، مه 

شود و رفتارهای اجتماعی بر تمامی ابعاد زنهدگی سهایه افکنهده و بهر رشهد و       در جمع تربیت می

ان های اجتماعی  ماهرانه، اسا  موفقیت انس گذارد. رفتار سازگاری اجتماعی و سعادت او تأایر می

ناپهذیر اسهت. در ایهن     دهد و آموز  و اکتساب آنها به طریق درست، امری اجتنهاب  را تشکیل می

برانگیهز اسهت و کسهب     راستا، رشد اجتماعی اشخاص، چه بینا و چه نابینها، یهک فراینهد چهالش    

عنوان تأایرگذارترین عامل بهر اجتمهاعی شهدن و سهازگاری اجتمهاعی را       های اجتماعی به مهارت

ههای اجتمهاعی بهه شههروندان بها       توان از نظر دور داشت. بنابراین،  زم است مهارت نمیگاه  هیچ

ریزی سنجیده آموز  داده شهود تها همهۀ آحهاد      آسیب بینایی، مانند دیگر شهروندان بینا، با برنامه

 نایل گردند. جانبه همهجامعه به با ترین میزان رشد 

گیرند، پس باید همۀ رفتارها را  ینا، تمام رفتارها را یاد میبدون تردید افراد جامعه، چه بینا و چه ناب

ههای   کتاب آمهوز  مههارت  ، نویسندگان رو نیادر مراحل گوناگون زندگی به آنان آموز  داد. از

اند بهرای نخسهتین بهار، بها      تال  کردهآموزان با آسیب بینایی  از نظریه تا عمل،  اجتماعی به دانش

ههای اجتمهاعی بپردازنهد. کتهاب      ها و راهبردهای آموز  مههارت  نگاهی جامع، به معرفی راهکار

حاضر در سیزده فصل نوشته و با زبانی شیوا به زبان فارسی ترجمه شده است. در پایهان، معرفهی   

نویسهندگان و معرفهی برخهی از آاهار     های علمی در آمریکا و در ایران، معرفی  ها و انجمن سازمان

بر جامعیت و مرجعیت این کتاب نفیس افزوده است. کتاب حاضر، ااهری   پهوه دکتر احمد بهآقای 

درسهی در کلیهۀ سهطوح آموزشهی      عنوان یهک کتهاب درسهی و کمهک     تواند به نظیر است و می بی

سهان، پهوهشهگران،   )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( توسهط اسهتادان، دانشهجویان، کارشنا   

مهادران توسهط مدرسهان آمهوز       افزایهی  پهدران و   های دانهش  درمانگران، مشاوران و نیز در دوره

 برداری  زم قرار گیرد. خانواده مورد استفاده و بهره
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 کنید معرفی را خود اثر
 

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

 تصویر لطفاً شود معرفی ایران اجتماعی شناسیروان انجمن اینترنتی پایگاه

، همراه با کتابجلد، مشخصات کامل  ، واضح و مناسب از رو و پشتکامل

  .نمایید ارسال ایمیل زیر به را خود اار ۀتوضیح مختصری دربار
 

Info@iranianasp.ir 
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 انجمن هاینشریه جدید ۀشمار

 
 

 

 

 اجتماعی شناسیروان هایپژوهش ۀفصلنام
 و شهده  منتشهر  اجتماعی شناسیروان های پهوهش پهوهشی  -علمی ۀفصلنام 46 ۀشمار

 تها  شهود مهی  دعهوت  گرامی پهوهشگران همۀ از .دش خواهد منتشر زودیهب 47 شمارۀ

 سهایت  به اجتماعی( شناسیروان با مرتبط های زمینه در )فقط را خود پهوهشی مقا ت

 .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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 06ۀفهرست مقاالت چاپ شده در شمار

 
بها   یاجتمهاع  یهها  بهه شهبکه   یبها وابسهتگ   یروانشهناخت  یادیبن یازهایو ن یزندگ رابطه سبک -8

 یجانیه هو  یگریانجیم

 وانیساله شهرستان مر 1-88دختران  ییرو و ک  یبر مهارت اجتماع یدرمان شینما یااربخش -1

 یجراح یزنان متقاض یمنف یبدن ریبا نگر  به مد و تصو ییبایز یبه جراح شیگرا نیرابطه ب -3

 جانیه یشناخت  یتنظ یگریانجی  نقش میبر نوع جراح هیبا تک ییبایز

 ی  بررسیمجاز یاجتماع یها رو به با  در شبکه یاجتماع سهیمقا قیاز طر یافسردگ یابی مدل -4

 همسر تیادرا  حما گر لیحسادت و نقش تعد یگریانجینقش م

 یتیمطالعه روا کی  یرانینوجوانان پسر ا تیهو یاجتماع یروان یالگو یابیو اعتبار یکربندیپ -3

 یرفتار تیو سرا یهمدل یها بر اسا  مؤلفه یمآب  یق ینیب شیپ -6

( یآشکار و ناآشهکار )ضهمن   ۀانیدوسوگرا یزدگ تیّبر اسا  جنس یتیّجنس یها نقش ینیب شیپ -7

 در نوجوانان
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 اجتماعی شناخت ۀدوفصلنام
 نهور پیام دانشگاه همکاری با (8468 خرداد) اجتماعی شناخت دوفصلنامۀشماره جدید 

 مقها ت  از توانندمی عالقمندان و رسیده چاپ به ایران اجتماعی شناسیروان انجمن و

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

http://sc.journals.pnu.ac.ir است.  

 
  



                                   شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 1041 تابستانخبرنامۀ 

 

35 

 

 انجمن در عضویت شرایط

 

صهورت  ه شناسی اجتماعی ایران  زم اسهت به   انجمن روانعالقمندان به عضویت در 

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

صورت حضهوری اقهدام   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 

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

 .(تومان 46.666

 عضویت وابسته

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

 .ومان(ت 36.666)حق عضویت   درآیند

 عضویت دانشجویی

شناسی مشغول به تحصیل هستند می توانند به عضویت  که در رشته رواندانشجویانی 

 .تومان( 16.666)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 اجتماعی  شناسیروان ویههبه و شناسی شخصیت، روانشناسیروان ۀزمین

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

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

 اجتماعی( شناسیروان ویههبه) شناسیروان روزآمد هایپهوهش اخبار -8

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

 (مرتبط هایحوزه و) اجتماعی شناسیروان هایباکت چاپ اخبار -3

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان ۀچکید -4

 (اجتماعی شناسیروان ویههبه) شناسیروان ایحرفه رویدادهای اخبار -3

 شناسیروان پهوهشی -علمی هاینشریه چاپ اخبار -6

 

 شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان
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 شناسهی روان حهوزۀ  بهر  کیهد أت با) شناسیروان المللیبین و ملی نوین هایپهوهش نتایج اخبار -7

 (اجتماعی

 (شخصیت و اجتماعی شناسیروان) شناسیروان جدید هاینشریه معرفی -1

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در علمی هایسایت معرفی -1

 بهه  خواستار که (اجتماعی شناسیروان ویههبه) شناسیروان ایحرفه ۀحوز روزآمد مطالب سایر و

 .هستید همکاران دیگر با هاآن گذاشتن اشترا 

 

 

 

 
 

dalirasp@gmail.com 
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 تسلیت باد حسینیاربعین 

 

 
 

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


