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  اهللا الرحمن الرحيم بسم

رو  نياز تبعي كه يك ضرورت انساني است و از اين نه يكهمراهي تفكر بشري با نقد    
حتي در (قوة نّقادي بالقوة انسان با نخستين قرارگيري دو عنصر اطالعاتي در كنار يكديگر 

 است؛ »پرسش«كند كه بهترين نشانة آن آغاز به حركتي فزاينده مي) ترين صورت آن خام
هاي ذهني در  لذت ها و احياناً گيري مواد اطالعاتي و جابجايي داده پرسش از نحوة جاي

 حظّاما نقد نه به عنوان يك  .قراردادن تصورات موزون و ناموزون متفاوت در كنار يكديگر
  1!دكودكانه كه شايد تا فلسفة خلقت نيز پيش رو

ون ترديد نقطة ثقل يك انديشة متديك و بد ،ورزي را به نقد بدانيم چنانچه حيات انديشه
مند نيز وابسته به مولفة نقد علمي است چرا كه بدون آن نه تنها ساختار يك پژوهش  نظام

ي با نّقادي، خالقّيت آن تضمين شده و از سوي ديگر يگيرد كه از سو علمي ناب شكل نمي
فردي نقّادي را از  ـپس اگر در حوزة علمي . يابد خود دست مي ةبه پويايي بايست

اجتماعي نيز مي توان نقد  ـدر حوزة علمي  2،هاي حتمي يك پژوهشگر بدانيم ويژگي
استدالل ورزي،  4.يك جامعة آزاد انديش قلمداد كرد را از نشانه هاي پويش 3اجتماعي

                                                            
  .»خلقتنقد و فلسفة   نسبت فلسفة: بشنوازني«تحت عنوان  1373اشاره به يادداشتي منتشر نشده از نگارنده در سال . 1
حسيني، سيدحسين، مقالة نقد و پژوهشگري، نشرية علمي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد : ك.ر. 2

جويي و  ، كه در آن مقاله، نبوغ، پرشوري، جديت، عمق، سلطه1389، مهر 9پردازي، شماره   هاي نظريه علم و كرسي
  .هاي يك پژوهشگر قلمداد شده است نقادي، از ويژگي

و عناويني چون نظريه نقد، فرهنگ نقد ) اما نه الزاماً با آنچه در متن مراد شده(خصوص مفهوم نقد اجتماعي  در. 3
والزر، مايكل، تفسير و نقد اجتماعي، ترجمه مرتضي بحراني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و : ببينيد

  .1387اجتماعي، 
پردازي و آزادانديشي، تهران، انتشارات آواي نور،  هاي نظريه حسيني، سيدحسين، نهضت توليد علم، كرسي: ك.ر. 4

كرسي انديشه، ستاد  و نيز مقاله نسبت آزادانديشي و نقد انديشي، نشريه علمي تخصصي 145و  139، ص 1392
  70، ص 1388، دي 8پردازي، شماره هاي نظريه نهضت توليد علم و كرسي
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ادبيات تحقيقي و مسالة  ،نظم منطقي ،مندي روش ،زبان ديالوگي ،گفتمان انتقادي
 پژوهشگر و نقّاديِ انديشمند و پژوهشِ ةكه انديش 5هاست اي از آن نشانه ، پارهمحوري

مي دهد دخل فضاي بايسته و شايستة خود قرارمنتقد را در م.  
هاي يك  ازات و كاستييتحليل امت«در چنين جايگاهي اگر نقد را در يك معناي كلّي 

تحليل و ارزيابي  ،بررسي«تر  و مفهومي نزديكديگر و در معنا  دو در يك فراگر ،6»ديدگاه
علمي نقاط قوت و ضعف يك موضوع در ابعاد شكلي و محتوايي آن با توجه به معيارهاي 

فرهنگ «و  »سطح فرهنگ عمومي«آنگاه مي توان در دو  ،7بدانيم» علمي مورد نظر
هاي تودرتوي جامعة  از توسعه و ترويج آن در جامعه سخن گفت؛ يعني هم در اليه »علمي

سبب ، چه اين كه در سطح نخست. هاي درهم تنيدة جامعه علمي فرهنگي و نيز در دامنه
دوري از ظاهر بيني و سطحي نگري ها، و پرهيز از  ،توجه عميق به عمق مسايل اجتماعي

چه اين (تواند عامل توليد علم باشد  مي اوالً ،هاست و در سطح دوم تظاهرگرايي و چاپلوسي
هاي جديد علمي  ، ابداع و توليد مكاتب و انديشهكه بدون نقد دستاوردهاي علمي پيشين

علمي محسوب مي گردد چرا كه  بهترين نيروي محرك آزادانديشي و ثانيًا )ممكن نيست
تحقيق علمي راه به جايي ندارد و البته پژوهش  تقليد است و آزادانديشي نيز بي نقد در برابر

ايستادن در مرز انديشه است و نه راه بردن به  ،رف و بدون نقدصعلمي ناب با تقليد 
   .هاي دانش دروازه

است و البته  »آداب اخالقي«و  »علمياصول «ما نيازمند  نقد علمي در زمانة ،با اين همه
 و در آن منظومة متكثّر .نيز بيانديشيم »نقد پژوهي ةمنظوم«به  ،سزاوار است از اين فراتر

                                                           
كتاب و نقد، خالصه مقاالت همايش تخصصي كتاب،  هش،حسيني، سيدحسين، مقاله سامانة پژو: ك.ر .5

  .1388پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران، آذر 
كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد علم و  حسيني، سيدحسين، مقاله نقد نقد، نشريه علمي تخصصي: ك.ر .6

  32، ص 1387، آبان 7پردازي، شماره هاي نظريه كرسي
كارگاه پژوهشي متد نقد كتب در حوزه علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  CD: ك.ر .7

  .1392خرداد 
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و پيچيده بايد به نقشة راهي دست يافت كه بتوان ساختار پژوهش پيرامون نقد را به 
در حوزة نقد، هاي بايسته  طرح مسايل و پرسش. درستي و راستي ترسيم و تنظيم نمود

هاي علوم  هاي گوناگون رشته ها و گرايش تحليل و تبيين نسبت نقد با قلمرو تخصص
ريزي  بخشي از كارسترگي است كه هم اكنون پي ،بندي آنها بندي و تقسيم ، اولويتانساني
بردوش انديشمندان علوم انساني سنگيني   ما،اسالمي  يهاي آن در جامعة علمي ايران پايه
نقد كه درواقع حكم ثبت يك نظام جامع ( ينخستين انتظار از تنظيم چنين منشور. كند مي

آن است كه نحوة قرارگيري يك رشتة تخصصي علوم انساني، يك واحد سازماني  )را دارد
ها با  ديگر، نسبت كلّ رشته ةمرحل دانشگاهي و يك پژوهشگر را در يك مرحلة و در

 ز نسبت مراكز آموزشي و پژوهشي دانشگاهي، وو ني) آنها در تبادل و ترابط(يكديگر 
روشن خواهد  ،همچنين نسبت اعضاء هيئت علمي و صاحبنظران را در يك مجموعة كالن

  .كرد
سازد؛ در آغاز  ترسيم چنين منظومة عظيمي مقدمة دو انقالب علمي ديگر را فراهم مي

 كه سامانة نقد اي ساز تحقّق شبكة نقد علمي و اجتماعي شود؛ شبكه تواند زمينه مي
ساز توليد  در گام پسين، زمينه گذاري كند و پژوهشي را در بستر جامعة علمي كشور پايه

. در قلمروهاي گوناگون خواهد شد 8هاي علمي و اجتماعي پردازي علوم جديد و نظريه
علمي يا طرح   اعم از كتاب، مقاله، يادداشت(گرچه نقد انديشه و يا نقد يك اثر علمي 

في نفسه موضوعيت داشته و داراي بار علمي و ارزشي خود است و نبايستي ) پژوهشي
صرفاً نقد را امري ابزاري و درجة دوم به حساب آورد اما جداي از اين مقصود، در اين گام 

تواند  مي) اعم از ايراني و غير ايراني و يا اسالمي و غيراسالمي(هاي موجود  نيز، نقد نظريه
  .هاي نويني در حوزه بومي و اسالمي قرار گيرد پردازي اي جهت نظريه زمينه

                                                           
پژوهي، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران،  پردازي جمعي، همايش نظريه حسيني، سيدحسين، مقاله نظريه: ك.ر. 8

  .125دانديشي، ص پردازي و آزا هاي نظريه نهضت توليد علم، كرسي: و نيز 1389دي 



 روانشناسي نقدنامه  6
 

 

در اين ميان و به وِزان مباحث نقد مضموني در نقد آثار هنري، پرسشي بايسته است؛ كه 
، نقد را به غايت، شهودگرايانه دانست به نحوي كه »ژرژپوله«آيا بايد همانند افرادي چون 

هاي جدايي ناپذير  شكل و محتوا را واقعيتكمترين بها را به شكل و فرم دهيم يا اين كه 
وي معتقد است براي نيل به هستة انديشة يك اثر كه مقدم بر هر   بدانيم؟ در نگاه پوله

ساخت و شكلي است، بايد شكل و ساختارها را كنار زده تا به آن واقعيت انتزاعي مقدم و از 
شدن با اين آگاهي دروني و  پيش موجود غيرمادي دست يافت و لذا نقد وي به دنبال يكي

آغازين و ناب  ها و ساختارها، آگاهي  شهودي است و درصدد است با پس زدن شكل
  9.نويسنده را از هستي درك كند

نقد  اگر اين سخن در حوزة آثار هنري جاي طرح داشته باشد، بايد ديد آيا در حوزة 
به همين صورت تحليل مسأله ) در همة جايگاهان آن(هاي علوم انساني نيز  انديشه

  .شود مي
اولين نكته آن كه با همة همدلي منتقد با جهانِ خالق يك اثر امكان دستيابي به آگاهي 
ناب و شهودي نويسندة اثر وجود دارد؟ اگر مسأله از سنخ شهود است كه جهان شهودي 
. هر فردي مختص خود و متفاوت با هر آن ديگري و البته غيرقابل دسترس خواهد بود

علوم انساني، همدلي منتقد با مؤلف نه صرفاً   دومين اين كه در دايرة نقد انديشه در حوزة
اي و  براي رسيدن به حس ناب مشترك كه به جهت فهم و درك درست نظام انديشه

اش  گونه كه احساس ناب با همة درجة خلوص سوم، همان. تفكرات يك انديشمند است
به طريق اَولي چنانچه تفكر انتزاعيِ  ل تشخيص نيست، مادام كه صورت بيروني نيابد قاب

ذهني، شكل و شمايل سخن، كالم و گفتارِ عيني پيدا نكند، قابليت مذاكره و گفتگوي 
اي  علمي، نقد و بررسي، و سنجش و مقايسة صحت و سقم نخواهد يافت و لذا هر انديشه

شود تا » ل و تحليل و بررسيشواهد و استدال«بايد صورت مكتوب علمي يافته و همراه با 
                                                           

شناسي ژرژپوله، تهران، شركت انتشارات علمي  ها و روش بابك معين، مرتضي، نقد مضموني، آراء و انديشه: ك.ر. 9
  .5و151، ص 1389و فرهنگي، 
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بتوان پيرامون راستي و ناراستي و درستي و نادرستي آن سخن گفت و به اين منظور 
شود تا از زاوية اين قالب  محتواي علمي يك انديشه، محتاج شكل و صورت علمي مي

الم، بنابراين در يك ك. بتوان به باطن آن محتوا نظاره كرد و ارزيابي دقيقي از آن ارائه داد
  .گردد نقد محتوايي يك انديشه با نقد شكلي آن همراه و عجين مي

شوراي «نه تنها براساس اين منطق كه به ضرورت كاربردهاي علمي و عملي ديگر نيز در 
، نقد و تحليل و بررسي كتب و متون علوم انساني از دو »بررسي متون و كتب علوم انساني

گرفته و به همين جهت براي داوري علمي پيرامون زاوية شكلي و محتوايي مورد نظر قرار 
هاي گوناگوني در دو بعد بيروني ـ صوري ـ شكلي و نيز دروني ـ باطني ـ  مؤلفه  يك اثر،

  .افتد ها به سپهر تحليل علمي مي محتوايي مطرح، و هر كتابي بر اساس اين شاخصه
گروه  13اختيار داشتن با در » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«بر اين بنيان 

ها و حوزة وسيع علوم انساني، تنها مجموعة دانشگاهي و علمي  در تمامي رشته 10تخصصي
سال سابقة فعاليت خود در  18پس از انقالب شكوهمند اسالمي است كه با قريب به 

زمينة بررسي، تحليل، ارزيابي و نقد متون و كتب علوم انساني و با مشاركت صاحبنظران و 
اما نجيبانه به  ،پوياي استادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور، همچنان پرشتاب شبكة

  .دهد فعاليت تعريف شدة خود ادامه مي
هاي اصلي اين شورا كمك به رشد تفكر انتقادي در توليدات علمي  از جملة سياست

وم دانشگاهي بود و در آغاز فعاليت خود به اين نتيجه رسيد كه توليد علم در حوزة عل
انساني بدون توجه به نقد وضعيت موجود و البته نقد محتواي كتب درسي دانشگاهي و 

اهداف ديگري  ،اما افزون بر اين. منابع علمي موجود، موجب ارتقاء اين علوم نخواهد شد
تقويت جايگاه علوم انساني در  ،توسعة فرهنگ نقد در جامعة علمي: شد مانند نيز دنبال مي

                                                           
ــ علـوم   2علوم سياسي  -1گروه : عبارتند از» شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«گروههاي تخصصي . 10

ـ فقـه و حقـوق   7 شناسي علوم انساني اسالمي ـ روش6ـ روانشناسي 5ـ علوم تربيتي 4كالم فلسفه و  ـ 3 اجتماعي
ـ اقتصـاد و  12شناسي  ـ زبان11ـ زبان و ادبيات عربي  10زبان و ادبيات فارسي  ـ 9 شناسي  ـ تاريخ، هنر و باستان8

  ـ مديريت13
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بيني  سازواري توليدات علوم انساني با مباني فرهنگ و جهاننسبت سنجي كشور، 
هاي آموزشي علوم انساني و يا توليد متون  ها و برنامه تدوين و اصالح سرفصلاسالمي، 

  .دانشگاهي با رويكرد اسالمي ـ ايراني
هاي بسياري وجود  هاي شورا فراز و نشيب ها در مسير فعاليت گرچه در طول اين سال

نيت خير و صفاي صدق بانيان اصلي، انگيزه عالي و  ،ا همة تنگناها و مشكالتداشته اما ب
هدفمند اعضاء، همراهي انديشمندانة استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همكاري 

، سبب شده تا اين نهاد علمي به دور شورا مشفقانه مديران و ياري مجدانه اعضاء دبيرخانه
 ضعفنقاط قوت و  ،اتقان پيش برد و متناسب با شرايطبا را از هياهوهاي ظاهري كار خود 

همزمان با رويكرد جديد مديريتي كه به  1390در اين راستا از سال . خود را ارزيابي كند
دادهاي آن صورت گرفت، مجموعة  نوها و بر كميت فعاليت كيفيت و و ساختار شورا

تحوالت بنياديني و دستاوردها و كارهاي آن شتاب روزافزوني به خود گرفته و شاهد تغيير 
هاي مطرح و تاثيرگذار جهاني در قالب كتب و  در اين رديف نقد و تحليل نظريه. ايم بوده

طريق عالوه  متون تراز جهاني در دستور كار گروههاي تخصصي شورا قرار گرفت تابه اين
نظريات مطرح در  مند نقد علمي، جامع و نظام ،بر ترويج جريان نقد در مراكز دانشگاهي

 گسترة علوم انساني معاصر و به ويژه غربي مورد لحاظ بوده و پياپي توليد علوم انسانيِ
. يابدبتحقّق سوي اسالمي ـ ايراني متناسب با مقتضيات جديد جهان علمي راهي به 

جهاني، در نظر داشتن متون آكادميك جهاني و  بندي ملّي و ون براساس تقسيمانتخاب مت
نقدهاي نظريه محور و نه صرفاً متن محور،  ةو همچنين ارائ ،اي نه صرفاً متون ترجمه

  .بخشي از آثار اين رويكرد جديد است
راكز و اق و همياري مت خلّاميدوارم بتوانيم اين تالش مضاعف را با مديريت بهينه، ذهني

اي نه چندان دور  انديشمندان علوم انساني به سمت چنان هدفي پيش بريم كه در آينده
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مراكز علمي و پژوهشي در ايران، به عنوان مراجع نقد علمي آخرين دستاوردهاي روز علوم 
   11.انساني جهان به حساب آيند

هاي موجود،  نامه نامه و آيين هاي تخصصي شورا براساس اساس گمان هريك از گروه بي
برگزاري : كنند مانند هاي خود را در حيطة عناوين مختلفي تنظيم مي وظايف و برنامه

هاي  هاي تخصصي حاوي داوري و نقد كتب ملي، ارائة نقدنامه ارائة نقدنامهجلسات گروه، 
متون در تراز جهاني، ارائة مقاالت علمي پژوهشي نقد متون جهت چاپ در نشريه علمي 

ليف أهاي پژوهشي، طرح ت ريزي درسي، طرح شنامه انتقادي متون و برنامهپژوهشي پژوه
هاي  برگزاري جلسات نقد نظريه  هاي تخصصي، كتاب، برگزاري همايش، كارگاه و نشست

  ...علمي، برگزاري جلسات مشترك نقد كتاب با مولفين و ناقدين و
هاي تخصصي در  دنامههاي تخصصي، تنظيم و چاپ نق هاي گروه ترين فعاليت يكي از مهم

 .باشد رشتة خاص خود است كه محصول يك فرايند طوالني و بسيار پر زحمت مي زةحو
هاي علمي انجام شده در خصوص كتب  نهايي داوري  بندي هر نقدنامه حاوي خالصة جمع

تخب در هر گروه خواهد بود؛ گروههاي تخصصي كه متشكّل از استادان و صاحبنظران نم
هاي گوناگون در آن رشته خاص و با  تخصصي بوده و غالباً از گرايش  رشتهمرتبط با 

هر گروه  ،شوند و از لحاظ ساختار مديريتي پوشش تمامي دانشگاههاي كشور برگزيده مي
عنوان بازوي  به(و نيز دبير گروه  )عنوان مسئول اصلي و مدير علمي به(متشكل از رئيس، 

به عنوان بدنة اصلي علمي (مچنين اعضاء گروه و ه )گيري امور گروه اجرايي و پي
ها و  نقد كتب در گروهها بدين شكل است كه كتاب روند اجمالي بررسي و. است )همجموع

متون مورد نظر پس از معرفي از سوي اعضاء گروه و يا مراكز و يا اعضاء هيئت علمي 
و سپس براي شوند  در گروه مطرح شده و جهت نقد و بررسي انتخاب مي ،دانشگاهها

. گردند هاي مخصوص نقد و داوري ارسال مي استاد صاحبنظر به همراه فرم 2حداقل 
                                                           

و تحليل آثار و كتب در تراز جهاني، تهران،  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، شيوه نامه نقد: ببينيد. 11
  .1390انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، بهمن 
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هاي متعدد و جامع  هاي نقد و بررسي كه حاوي پرسش منتقدين مورد نظر براساس فرم
هاي خود را  شكلي و محتوايي است، متن منتخب را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پاسخ

 لسه تخصصي گروه توسط استادان رشته،ها در ج اين پاسخ. كنند در جداول منعكس مي
مطرح و به بحث گذارده شده و چنانچه نياز به بازبيني داشته، پس از نظر بازبين تحرير 

بندي نظرات در قالب ابعاد شكلي و محتوايي و  جمع ،هاي مخصوص شده و نهايتاً در فرم
رسد تا در فرجام كار  ائيد نهايي گروه ميسازي خواهد شد و به ت نقاط قوت و ضعف، چكيده

ناشر، گروه علمي، دانشكده، و يا سايت شورا   براي مولف،) نظر گروه به فراخور حال و(
ارسالي به مولفين و ناشرين محترم از آنها دعوت  هاي در نامه. ارسال و منعكس گردد

شود شركت جسته  اي كه به همين مناسبت توسط گروه مربوط منعقد مي شود در جلسه مي
از سوي . تا نظرات منتقدين و مولفين به بحث و تبادل نظر علمي مشترك گذارده شود

شود مجموعة ديدگاههاي انتقادي خود را  منتقدين كتب و متون درخواست مياز ديگر 
مقاله «صورت يك  به 12پيرامون متن مورد داوري در قالب يك دستورالعمل پيشنهادي

مقاالت پژوهشي منتقدين از طريق  كهاين امكان نيز فراهم گردد  تنظيم كنند تا» نقد
نشريات پژوهشي شورا و همچنين وسايل ارتباطي ديگر در اختيار شبكة علمي 

تواند اين  آنچه مي. ور قرار گيرد و بدين وسيله چرخة نقد علمي رونق يابدشفرهيختگان ك
است كه در پي » دقن سامانة نقد«ق فرايند را تكميل و بر بالندگي آن بيافزايد امكان تحقّ

 ةدرسائقة جامعنقد تر، پي در پي درآيد تا نبض زندة  تر و فربه هر نقدي، نقدي ديگر؛ پخته
هاي گوناگون مسايل علمي به  اليه ،پر تفطّن در حال حركت آمده و عالوه بر اين ،علمي

هاي علمي  پردغدغه بهرهاين پيكرة  ة نخبگاني نيز ازعجامو تحليل و تبيين الزم درآيد، 
  .الزم را ببرد

از برگزاري جلسات گروه تا گزينش متن و ارسال  پرواضح است كه فرآيند نقد متون؛
مند است، اما آنچه براي گروههاي  بندي كار، روندي زمان آوري و جمع ها و جمع فرم

                                                           
  9، ص )كتب ملي(شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، فرم نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني : ك.ر. 12
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تخصصي شورا اهميتي دوچندان يافته، دقت در افزايش كيفيت علمي نقدها و كم كردن 
هاي نقد و بررسي متون، چندين دوره  زمان حصول نتيجه خواهد بود و با وجود اين كه فرم

توان اذعان كرد كه در موقعيت  مورد تجديد نظر و بازنويسي قرار گرفته و از اين حيث مي
رداشتن تمامي ربهاي علمي برخوردار است، اما همچنان تا د كاب باالي مالنصخود از 

  . شرايط مطلوب و جامع، فاصله وجود دارد كه اميدواريم قدم به قدم اين مرزها كمتر شود
يكي از » نقدنامه گروه تخصصي«پيش رو تحت عنوان  ةبا اين توضيحات مجموع

است كه  »علوم انساني شوراي بررسي متون و كتب«دستاوردها و محصوالت گروههاي 
و » گروه تخصصي« ،»شوراي مركزي«برآمده از يك روند پرتكافو بين سه حلقة 

بايسته است خوانندگان فرهيخته به اين نكات توجه  ،است و بر اين پايه» دبيرخانه شورا«
  :كنند

نو و جديد است و از اين  ةنقد و بررسي متون علمي به شيوة جاري يك تجرب ةتجرب -1
اي كه هنوز فرهنگ نقد جاي و  به لوازم و مقتضيات چنين امري آن هم درجامعه رو بايد

داشت و به ويژه صبوري، آداب ديني و  رخوو الزم خود را نستانده، توجه در گاه ضروري
 .ادي علمي را مدنظر قرار دادالزامات نّقو  ،اخالقي

از چاپ و نشر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«ترين اهداف  يكي از مهم -2
هاي تخصصي، عالوه بر ترويج جريان نقد علمي، دعوت خاضعانه از  هاي گروه نقدنامه
است تا » سامانة نقد نقد«لفين محترم براي شركت در ؤخصوص م صاحبنظران و به  همة

بر مدار يك مسألة پژوهشي بتواند به روشن شدن ابعاد آن و » ان قلت قلت علمي«چرخة 
منتهي ) از منظر كاركردهاي علوم انساني( هايل و معضالت روزآمد جامعو تحليل مس حلّ
 .گردد

فرهيختگان محترم بايد در نظر آورند كه مجموعة عملكرد طوالني و دقت نظرهاي  -3
ها  شود كه در واقع چكيدة ده بندي نهايي مي استادان، نهايتاً در يك يا دو صفحه جمع

هاي شورا مسئوليت  نامه چه براساس آييناگر. هاي موجود است صفحه مطلب و داوري
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به صورت  ،هاي گروه مراقبتبا همة ها با رئيس گروه است اما  بندي علمي نهايي جمع
ي مطالب منتقدين لفين و يا حتّؤطبيعي اين امكان وجود دارد كه در مواردي، مقاصد م

اصل متن و يا درستي و با ظرافت منعكس نشده باشد و لذا در اين فرض با مراجعه به  به
 .اصل نقد بايد به رفع ابهام مبادرت ورزيد

گاه در يك گروه بين نقدهاي ارائه شده از جهت تعداد صفحات و يا حتي شيوة ارائه  -4
هاي مختلف شورا، ممكن است وحدت روية كامل و جامعي در نقد  گاه بين گروه و ،نقد
ص گروه يا تفاوت سبك و ها مشاهده نشود كه اين امر ريشه در آزادي عمل تشخي نامه
توان سبك  هاي تخصصي و يا تفاوت سياق كتب مورد نقد دارد؛ و گرچه نبايد و نمي رشته

گروه تخصصي را در دامنة پر پيمانة خانوادة بزرگ علوم انساني كامالً با  13و سياق 
هاي  با حفظ روحية خالقيت گروهها، تفاوت هستيمسازي كرد اما درصدد  يكديگر يكسان
اقل برسانيمصوري را به حد. 

سعي بر آن  ،1390ها در سال  در مجموعة منشورات پيش روي نقد نامه هاي گروه -5
بوده براي نخستين بار، شكل ارائه و قالب كار همسان باشد تا عالوه بر رفع نسبي اشكال 

 ،علوم انساني واجد آن بوده  تخصصي در حوزةنقدنامة يك پيش ياد، همة آنچه الزم است 
نيم در منشورات سا و دبيران محترم گروهها بتواؤاميدواريم با همت مثال زدني ر. دارا باشد

 .سازي الزم حركت كنيم بعدي در جهت كيفي

لفين محترمي است كه كتب آنها ؤانديشمندان، پژوهشگران و م  دعوت از همة ،سخن آخر
را ما رد نقد و بررسي قرار گرفته تا با ارسال نظرات و نقدهاي خود در اين مجموعه مو

  .مفتخر به ياري رسانند
جناب آقاي دكتر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«الزم است از رياست محترم 

اللهي و همة همكاران ايشان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  حميدرضا آيت
كرده و به ويژه به دوستان عزيز و اعضاء  تشكر مستمر خود  هاي به پاس حمايت
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پور،  مقيسه، نجف: اسماعيلي و محسني و آقايان: ها وش دبيرخانه شورا خانمك سخت
  .كران بفرستم نصيري و شهابي، درودي بي

هاي ارزشمند استاد گرانمايه جناب آقاي  گذاري خالصانة خود را از تالش همچنين سپاس
جناب آقاي دكتر رئيس محترم گروه روانشناسي و نيز دبير گروه  وزافر غالمعليدكتر 
كه توأمان زحمات اصلي تهيه و گردآوري اين مجموعه را برعهده  اكبر ارجمندنيا علي
هاي  نشستن ساير فعاليتر و اميدوارم پس از اين شاهد به با اند، اعالم كرده داشته

  .باشيماين عزيزان چشمگير 
  

  سيدحسين حسيني  
  دبير شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

5/5/1392  
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شناسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني با عضويت هشت نفر از  گروه روان   

هاي  استادان متخصص و متعهدو با همكاري بسياري از استادان مجرب و متعهد دانشگاه
شناسي را به عهده  هاي موجود روان كشور در اين رشته، ارزيابي علمي و محققانه كتاب

به لحاظ حساسيت موضوع، همواره نهايت دقت را  شناسي بديهي است گروه روان. دارد
داشته، اميدوار است با مطالعه دقيق و ارزيابي موشكافانه، بتواند پيشنهادهايي منطقي و 
معقول براي تكميل و اصالحات احتمالي و اساسي عرضه كند و نتيجه را براي بازنگري 

  . ها قرار دهد هاي مورد نظر، در اختيار آن مولفان و مترجمان محترم كتاب
جلسه را به بررسي متون اختصاص داده و در  130شناسي تاكنون  باره، گروه روان در اين

. شناسي را بررسي كرده است اين فاصله، حدود يكصد و پنجاه كتاب رايج در حوزه روان
  .عنوان چرخه داوري خود را به اتمام رسانده و نهايي شده است 100از اين ميان، 

شناسي و ترويج  اسي با هدف جلب همكاري داوران و استادان حوزه روانشن گروه روان
 1381شناسي، در اسفند  هاي درسي حوزه روان فرهنگ نقد متون و تشريح موجود كتاب

با حضور قريب به شصت تن از استادان و داوران اين حوزه، نشستي را در مشهد مقدس 
يف متون جديد و همكاري با نيز با هدف تأل 1383برگزار كرد و در مهمر ماه 

شناسي اميدوار است، با  گروه روان. هاي مشهد نشست دوم  خود را برگزار نمود دانشگاه
گذشت حدود پانزده سال از شروع كار، بتواند پس از شناسايي خالءهاي موجود در 

  . شناسي، با همكاري استادان و محققان، متوني جديد را تأليف يا ترجمه نمايد  رشته روان
صالح از گروه  شناسي به عهده اعضاي گروه و داوران ذي بررسي كتاب در گروه روان

دارند اعضاي گروه، كتابي بررسي و بازبيني شد،  نتايجي را كه داوران اعالم مي. است
  .كند گروه نظر نهايي خود را درباره كتاب اعالم مي

دادي از استادان تع)1390سال ( آيد نتيجه تالش يك ساله  آنچه در ادامه مي
كتاب  20مقاله نقد كوتاه در خصوص  20شناسي و مشاوره كشور است كه در قالب  روان
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در مقاالت نقد كوتاه . آوري شده است شناسي و مشاوره جمع رايج و پرتيراژ از حوزه روان
سعي شده است تا ابعاد شكلي، محتوايي، علمي، فني و ويرايشي كتاب از منظر دانشجو 

  .پيشنهادهاي اصالحي، در پايان هر مقاله گنجانده شودبررسي و 
  



 

 

 
  

 نقد و بررسي كتب





 

 

  
  
  
  
  
  

  »)آموزش، كنترل و درمان(اختالالت اضطرابي «
  

  هلن كنرلي: مؤلف
  سيروس مبيني: ترجمه
  رشد  :ناشر

  1384 :سال نشر
  دوم  :نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  240 : تعداد صفحات
  

توسط دكتر سيروس اثر هلن كنرلي ) آموزش، كنترل و درمان(كتاب اختالالت اضطرابي 
اين كتاب در حال حاضـر  . از سوي انتشارات رشد چاپ شده است 1384مبيني در سال 

بـه   1384نقد اين اثر بر اساس چاپ دوم كتاب كـه در سـال   . به چاپ دوم رسيده است
رشته تحرير در آمده است، صورت گرفته و مطالـب ايـن مقالـه در سـه بخـش بررسـي       

  .اثر و پيشنهادات و نظر نهايي تنظيم گرديده است شكلي، بررسي محتوايي و علمي
  بررسي شكلي اثر) الف

اي روان و رسـا اسـتفاده نمـوده     مترجم محترم براي كتاب اختالالت اضطرابي از ترجمـه 
نگـاري نيـز    از لحـاظ صـفحه  . است و نظم منطقي خوبي بين مطالب برقرار نموده اسـت 

توان به وجود جداول و تصاويري اشـاره كـرد    از مزاياي كتاب حاضر مي. باشد مناسب مي
اما كتاب حاضر ايده و نظريه نـويني  . توانند نقش مهمي در يادگيري داشته باشندكه مي

 . را مطرح نكرده است
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بـراي مثـال   . قواعد ويرايش و نگارش نسبتاً رعايت شده و بنابراين نيـاز بـه اصـالح دارد   
  :توان به موارد زير اشاره داشت مي

 كه و هدف آن؛ : 1، خط 3مه مترجم در بند در مقد •
 ؛ )ورزش(مداخله مشترك، وزش : خطوط پايين 24صفحه  •
 پاورقي در متن فارسي تايپ نشده است؛  5شماره  4خط  3بند  34صفحه  •
عنـاوين سـه مولـف    (در خط آخر صفحه اين سه مولف، بهتر اسـت   35صفحه  •

  ).ذكر شود
به كتاب گرفت، اين است كـه فصـول از نظـر    توان از لحاظ شكلي  اشكال ديگري كه مي

  :حجم با يكديگر تناسب ندارند
دو و : 9چهـار صـفحه؛ فصـل    : 5دو صفحه؛ فصل : 4بيست و پنج صفحه؛ فصل : 1فصل 

در اين كتاب پس از ارايـه  .  دو صفحه است: 15سه صفحه؛ فصل : 10نيم صفحه؛ فصل 
فصـل  : ر گرفته شـده اسـت  چندين فصل، يك فصل به عنوان خالصه فصول قبلي در نظ

 4-1خالصـه فصـول    5و فصل  9-6خالصه فصول  10؛ فصل 14-11، خالصه فصل 15
رسد با توجه به هدف نگارش و محتواي كتاب  در نتيجه به نظر مي.  باشدكه صحيح نمي

تواند به عنوان منبع كمكي و فرعي از آن استفاده نمود و براي واحد درسي مشـخص   مي
  . ن منبع اصلي معرفي نشودبهتر است به عنوا

   بررسي علمي و محتوايي اثر) ب
توان به نكته قوتي چون كاربرد اصطالحات تخصصـي   در رابطه با نقد محتوايي كتاب مي

انطبـاق محتـوي و فهرسـت نيـز     . هاي ارايه شده اشاره كرد مناسب و نوآوري در مداخله
هاي متعددي بهره گرفتـه شـده    ها و مثال همچنين در ترجمه اثر از نمونه. مناسب است

هاي عملي مناسبي مورد توجـه قـرار گرفتـه     است و براي كنترل و درمان اضطراب شيوه
  . كند هاي خودياري را براي بيماران مضطرب معرفي مي است و مهارت

تواند به عنوان يك منبع فرعي و تنها براي اختالالت اضـطرابي   از لحاظ محتوايي اثر مي
  . گيردمورد توجه قرار 

  ها آمدي و اتقان داده ميزان روز 
هايي كه در كتاب به كار رفته اند، به روز نيستند و بسيار  رسد كه منابع و داده به نظر مي

قديمي هستند و بهتـر اسـت تـا مطالـب از دانـش جديـد و بـا توجـه بـه تكنولـوژي و           
  .هاي جديد نوشته شود پيشرفت



 23اختالالت اضطرابي   

 

  كاربرد اصطالحات تخصصي
هاي علمي دقيـق نيسـتند، مـثالً عـزت نفـس بـه جـاي حرمـت خـود،           برخي از معادل 

  . ناخودآگاه به جاي ناهشيار، هراس به جاي وحشت زدگي
  مثال؛: اصطالحات تخصصي در مواردي نياز به اصالح دارد

در  anxiety provoking thoughtانگيز كه معادل اصـطالح   افكار اضطراب •
  :به كار رفته است و سايرين 20صفحه 

واژه شغلي در ترجمه فارسي اضافه شده است در  burn outودگي شغلي فرس •
  38صفحه 

  48گيري است صفحه  كه صحيح آن فقدان جهت disorientationگم گشتگي  •
و در جايي ديگر ) 65صفحه ( self monitoringو موشكافي و وارسي معادل  •

  ).130صفحه (خودپايي ترجمه شده است 
اثر تنهـا بـه اخـتالالت اضـطرابي پرداختـه اسـت، از لحـاظ        همچنين از آنجايي كه اين 

محتوايي محدود است و از نظر رويكرد درماني نيز محدود اسـت، بـه همـين دليـل اثـر      
شود و همچنين از ابزارهاي علمـي بـراي تفهـيم موضـوع در مـتن       جامعي محسوب نمي

  . كتاب به ميزان متوسط استفاده شده است
  پيشنهادات و نظر نهايي) ج

بايستي درچاپ بعدي به مـوارد زيـر    بنابراين با توجه به نكاتي كه ذكر گرديد مترجم مي
  :توجه كند

 .به روز شدن منابع .1
 .هاي معرفي شده توجه به انسجام و نظم منطقي متن با توجه به مثال .2
فصول بايد از نظر حجم مناسـب و  . توجه به ارايه و معرفي فصول از نظر شكلي .3

 .يك دست باشند
 .ها سازي واژه به ويراستاري و معادل توجه .4

هـاي   تواند براي كاركنان بهداشت رواني مفيد باشد و بـا توجـه بـه روش    كتاب حاضر مي
هاي خودياري بيمـاران را افـزايش دهـد و در تخفيـف      تواند مهارت مديريت اضطراب مي
ن با هـدف  تواند به عنوان يك اثر فرعي براي دانشجويا اين كتاب مي. اضطراب موثر باشد

  .هاي مديريت اضطراب و درمان آن مفيد واقع شود آشنايي با روش
   





 

 

  
  
  

  »اصول روانشناسي باليني و مشاوره«
  

  اثر جوديت تاد و ارتور بوهارت: مؤلف
  مهرداد فيروزبخت: ترجمه
  رسا  :ناشر

  1379  :سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  772   :تعداد صفحات
  

  
كتاب اصول روانشناسي باليني و مشاوره اثر جوديت تاد و آرتور بوهارت، ترجمه مهـرداد  

شناسي باليني و مشاوره اولين بار به واسطه انتشارات رسا بـه   فيروزبخت براي گروه روان
مطالب . باشد كه مورد نقد قرار گرفته است كتاب حاضر چاپ اول مي. چاپ رسيده است

اين مقاله در سه بخش بررسي شكلي اثر، بررسي محتوايي و علمي اثـر و پيشـنهادات و   
  .نظر نهايي تنظيم گرديده است

  بررسي شكلي اثر) الف
كتاب حاضر اثري رسا و روان است و قواعد ويرايشي در آن به نحو مطلوبي رعايت شـده  

ويـرايش سـوم زبـان     نگاري مناسب است و برگرفتـه از  اثر مورد بحث از نظر حروف.است
  .باشد كه با دو ويرايش قبلي تفاوت زيادي دارد اصلي مي

  بررسي علمي و محتوايي اثر) ب
با توجه به جامعيت مطالبي كـه اثـر مـورد بحـث دارد، بـراي درس روانشناسـي بـاليني        

توانـد   درمـاني نيـز مـي    هـاي روان  همچنين كتاب مذكور براي درس نظريه. مناسب است
فهرست مطالب كتاب نيز با محتواي آن همـاهنگي الزم را  . ا داشته باشدمناسبت الزم ر
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هاي بعدي برخوردار بوده و متناسـب بـا    دارد و درنتيجه كتاب از تحول مناسب در چاپ
  . رشد علمي تغيير يافته است
شناسـي و   هـاي روان  تواند بـراي دوره كارشناسـي در رشـته    همچنين اثر مورد بحث مي

شناسـي و مشـاوره تاريخچـه مناسـبي از      كتاب اصـول روان . شته باشدمشاوره كاربرد دا
شناسـي بـاليني را در    هـاي روان  شناسي باليني را ارائه كرده و عالوه بـر آن فعاليـت   روان
  . شناختي مورد بررسي قرار داده است هاي روان هاي آزمون، مصاحبه و نظريه حوزه

هـاي بـاليني متعـدد نـوآوري      نمونه هاي و ارائه DSMIVارائه مثال بر اساس چارچوب 
ناسي در ميان كتب فارسي وجود دارد كه ايـن گونـه   ش خاصي است كه كمتر كتاب روان

همين امر موجب شده تا متن كتاب بـراي خواننـده جـذاب و جالـب     . نگاشته شده باشد
  . جلوه كند و از ابطال كالم و مالل آوري دوري گزيند

  كاربرد اصطالحات تخصصي
صطالحات تخصصي در كتاب حاضر خوب است و تنها در موارد اندكي اشتباهات كاربرد ا

هـاي بعـدي اصـالح گـردد كـه       ها وجود دارد كه بايـد در چـاپ   سازي كوچكي در معادل
  :مواردي از آن در زير خواهد آمد

 object relation"روابــط شــي بــراي كلمــه  "نظريــه"واژه  186صــفحه  •
therapy"  واژه متن اصلي آورده شده كه شايد"theory" بوده. 

آورده شـده كـه    "خودسـنجي "واژه  "self- report"براي كلمه  168صفحه  •
 . استفاده شود "گزارش فردي"بهتر است از واژه 

ــه  364صــفحه  • ــرل "، " counting energy management"كلم كنت
  .ترجمه شده است "وابستگي

  
  استفاده از ابزارهاي علمي

هاي مناسـب   مباحث و موضوعات با مثال. خوبي استفاده شده است از ابزارهاي علمي به
همراه است و در متن اثر براي موضوعات مختلف از جداول، نمودارهـا و مثـاالي بـاليني    

هـاي تئـوريكي اسـتفاده شـده      ها و ديـدگاه  هاي باليني در بيمارستان منطبق بركارورزي
بهـره بـرده    APAاثر از چهارچوب  تر از همه اينكه نويسنده در نگاشتن متن مهم. است
  . است
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  ميزان روزآمدي مطالب
با توجه به اظهار نظر مولفين كتاب در مقدمه اثر حاضر بر اساس ويرايش سـوم نگاشـته   

هـا   هاي جديـدي در نظريـه   ها و افق ديدگاه. شده كه با تغييرات فراواني همراه بوده است
هـاي   مواردي از اين افق. مناسب مي باشدمطرح شده كه برالي دانشجويان بسيار مفيد و 

  :تازه در سطور زير ذكر خواهد شد
 .مشاوره، ازدواج، خانواده و كودك 14فصل  •
 .درماني ادغام روان 16فصل  •
 .شناس و جامعه معاصر روان 17فصل  •
  .اي و آينده مباحث حرفه 18فصل  •

  پيشنهادات و نظر نهايي) ج
باال ذكر گرديد و اهداف و انتظارات بررسي يك  كتاب مورد نظر با توجه به آن چه كه در

. تواند به عنوان يك كتاب درسي و براي سه واحـد دانشـگاهي پيشـنهاد شـود     كتاب، مي
هـاي   شـود و حـوزه   شناسي بـاليني محسـوب مـي    منبع خوب و جامعي براي درس روان

رشناسـي  شناسي باليني را در قالب آزمون، مصاحبه و درمان براي مقطـع كا  فعاليت روان
شناسـي بـاليني و وضـعيت كنـوني آن در      تاريخچـه روان . به خوبي تبيـين كـرده اسـت   

هاي درماني و نظري نيز بسيار مناسـب   ها را به نحو مطلوبي بيان نموده و ديدگاه دانشگاه
و خوب در ترجمه اثر توضيح داده شده است و با اضافه كردن فصـول و مباحـث جديـد    

 .فراروي دانشجويان ارائه دهدجديدي را  هاي توانسته افق
  

  

 





 

 

  
  
  

  »DSMIV ياصول مصاحبه باليني برمبنا«
  

  اثر اوتمر و اوتمر : مؤلف
 آرزومندي و بهشتي: ترجمه
  انتشارات ارجمند  :ناشر

  1387: سال نشر
  چهارم: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  475:  تعداد صفحات
  

كتاب اصول مصاحبه باليني اثر اوتمر و اوتمر ترجمه آرزومندي و بهشتي به ويراسـتاري  
ايـن كتـاب   . از سوي انتشارات ارجمند چاپ شده است 1387دكترنصراصفهاني در سال 

اين چاپ كتـاب انجـام    نقد اين اثر بر اساس. در حال حاضر به چاپ چهارم رسيده است
شده و مطالب موجود در آن، در سه بخش بررسي شكلي اثر، بررسي محتـوايي و علمـي   

  .اثر و پيشنهادات و نظر نهايي تنظيم گرديده است
  بررسي شكلي اثر) الف

هـا   هرچنـد كـه بـراي تعـدادي از واژه    . باشـد  نگارش اثر روان، مناسب و قابـل فهـم مـي   
نه (گرفته نشده و يا به صورت غيرمستقيم در پاورقي و يا متن هاي فارسي به كار  معادل
  . ها نوشته شده است هاي آن معادل) در تيتر

  :براي مثال
لتـاژري، اسـتوپور و اغمـاء را ذكـر كـرده      : دو مورد سطح هشياري 176صفحه  •

ها نيز ذكر  تر بود مانند بقيه اصطالحات؛ معادل فارسي اين واژه است كه مناسب
 . مي شد
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مثالً . نويسنده يا مترجم همچنين يكدست سازي را در تدوين و بيان رعايت نكرده است
ها در تيتـر آورده در صـورتي كـه برخـي      ها را در مقابل آن معادل انگليسي برخي از واژه

  :مثالً. ديگر را در پاورقي نوشته است
 ."memory"و حافظه "orientation"يابي  معادل جهت 134در صفحه  •
معــادل انگليســي حافظــه كــاذب را در پــاورقي و واژه بعــدي  136ه در صــفح •

يا عاطفه را در متن آورده كه به هم ريختگي و آشـفتگي را در   "affect"يعني
 .رساند تدوين مي

  
   بررسي علمي و محتوايي اثر) ب

  كاربرد اصطالحات تخصصي
با همـاهنگي  كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي نسبتاً خوب است، هرچند بهتر بود كه 

توانسـت مـانع    شد زيرا مي از متخصصين روانشناسي در كاربرد اصطالحات دقت الزم مي
سـازي اصـطالحات    در مـورد كيفيـت معـادل   . هـا شـود   ها و آشـفتگي  برخي ناهماهنگي

توان به اين نكته اشاره داشت كه با توجه به اينكه از نقطه نظر علم پزشكي  تخصصي مي
  .باشد وجه شده است، ولي زبان نگارش بسيار بد ميو روانپزشكي به موضوع ت

  استفاده از ابزارهاي علمي
توان نامطلوب دانست و از  گيري از ابزارهاي علمي در اين اثر را مي ميزان و چگونگي بهره

چنين مواردي كمتر استفاده شده است و بيشتر با ذكر شواهد از متن مصاحبه بيمـاران  
  .بار دهدسعي شده است كه به كتاب اعت

در رابطه با جامعيت كتاب اين نكته را عنـوان كـرد كـه اثـر حاضـر بـراي درس اصـول        
همچنين انطباق اثر با عنوان . تشخيص باليني از جامعيت محتوايي خوبي برخوردار است

توان  و فهرست آن، مناسب است و برطبق آن جلو رفته اما در زمينه روايي شكلي آن مي
ارائه شده در مورد تيترها تفاوت هايي با هم دارند و انطباق آن اظهار داشت كه محتواي 

  . هاي شوراي عالي برنامه ريزي تاحدودي قابل قبول است با سرفصل
باشـد زيـرا از سـطح     اثر حاضر براي تدريس در مقطع كارشناسي ارشد بسيار مناسب مي

 يا تكميلي مـورد  تواند در مقاطع تحصيلي باال تخصصي بسيار بااليي برخوردار است و مي
  .استفاده قرار گيرد
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  ها و مطالب آمدي داده ميزان روز 
كتاب حاضر از روزآمدي خوبي برخوردار است هرچند كه آثار جديدي به التين به چاپ 

درضمن نوآوري خاصي نيز در كتـاب  . ها هم استفاده نمود توان از آن رسيده است كه مي
د فـراوان، متعـدد و عملـي در روشـن كـردن      خورد و تنها بـه شـواه   حاضر به چشم نمي

  . توان اشاره كرد مطالب مي
مطالب هر فصل نيز از نظم نسبي برخوردار است، هرچند كه در كل فصول، در مقايسه با 

رسد برخي مطالب ضروري قابل  به نظر مي. شود يكديگر، چنين انسجامي كمتر ديده مي
 .  طرح در مصاحبه تشخيصي مطرح نشده است

ايـن موضـوع هـم در مـتن     . اصلي كتاب عدم وجود فهرست منابع و ماخذ اسـت  مشكل
مشخص نيست كه نويسندگان از چه . سراسر كتاب و هم در پايان آن قابل مشاهده است

اند، ممكن است فهرست منابع در كتـاب اصـلي    هايي استفاده كرده منابعي و در چه سال
رسـد كتـاب    در واقع به نظر مي. است در پايان وجود داشته لكن در ترجمه مطرح نشده

از اين رو قضاوت در . در زمينه دقت در استنادات و ارجاعات با مشكل جدي مواجه است
زمينه ميزان دقت در استنادات و ارجاعات مشكل است و در تمام متن در سراسر كتـاب  

  .شود هيچ مرجع و يا منبعي كه به آن استناد شده باشد مالحظه نمي
رسـد كـه يـك     توان اظهار داشت كه به نظر مي گيري اثر حاضر نيز مي ا جهتدر رابطه ب

گيري اخالقي اجتمـاعي خاصـي در آن    منبع كاربردي در تشخيص است از اين رو جهت
  .وجود ندارد

  پيشنهادات و نظر نهايي
تر و رساتر  اگر كتاب حاضر تحت يك ويرايش كامل ادبي و نگارشي قرار گيرد متني روان

اشت و همچنين نحوه ارائه مطالـب نيـز از انسـجام و نظـم مناسـبي برخـوردار       خواهد د
  .تر خواهد شد نيست كه اگر اين جنبه نيز اصالح گردد، بسيار بهتر و قابل فهم
هاي انگليسي نيـز مـورد    در صورتي كه جلد دوم كتاب نيز ترجمه گردد و منابع و معادل

وان يك منبع اصلي بـراي دروس دانشـگاهي   توان از آن به عن تجديد نظر قرار گيرند؛ مي
نوشـته شـده و در    DSMIVدر مقاطع مختلف استفاده نمود زيرا اين كتاب بر اسـاس  

هاي  توانند از آن استفاده صورت اصالحات، اثر بسيار مفيدي خواهد بود و دانشجويان مي
البته جهت جذاب شدن بيشتر اثر براي خوانندگان كه اكثر قريب . كاربردي فراواني ببرند
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آرايي نيـز تغييراتـي داشـته     به اتفاق آنان دانشجويان دانشگاها هستند؛ بايد نحوه صفحه
  .   مند به خواندن كتاب كند باشد تا بهتر و بيشتر آنان را عالقه

منابع فارسي موجود در آن در زمينه مصاحبه باليني، در مجموع كتاب حاضر با توجه به 
هـاي   هاي مفيد و كاربردي در زمينه فعاليـت  از جامعيت خوبي برخوردار است و از كتاب

  .گردد باليني محسوب مي
  
   



 

 

  
  
  

  »يدرمان رويكرد التقاطي روان: روان درماني كوتاه مدت«
  

  اثر گارفيلد : مؤلف
 سيروس مبيني: ترجمه
  انتشارات رشد: ناشر

  1388: سال نشر
  سوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  310:  تعداد صفحات
  

بـراي   1388كتاب روان درماني كوتاه مدت اثر گارفيلد ترجمه  سيروس مبيني در سال 
 310ايـن اثـر در   . به واسطه انتشارات رشد در شهر تهران به چاپ رسيده استاولين بار 
شمارگان براي بار سوم به چاپ رسيده كه نقد حاضر با توجه به همـين   1500صفحه و 

مطالب اين مقاله در سـه بخـش بررسـي شـكلي اثـر، بررسـي       .  چاپ انجام گرفته است
  .نظيم گرديده استمحتوايي و علمي اثر و پيشنهادات و نظر نهايي ت

  بررسي شكلي اثر) الف
كيفيت شكلي اثر از نظر رعايت قواعد ويرايشي و روانـي و رسـايي در حـد قابـل قبـولي      

  . و از لحاظ سوري از جامعيت مناسبي برخوردار است. باشد خوب و مناسب مي
يبـاً  نيـز تقر ....... نگـاري، طراحـي روي جلـد و     آرايي، حروف اثر مورد نظر از لحاظ صفحه

اي كـه موجبـات ضـعف بسـيار آن را نشـان        مناسبت الزم را داشته و در اين زمينه نكته
  . دهد، وجود ندارد

  .باشد اثر مورد بحث از لحاظ حجم نيز خيلي مناسب نيست و در حد متوسطي مي
  بررسي علمي و محتوايي اثر) ب
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توان از آن بـه عنـوان يـك منبـع      اين كتاب چون كيفيت محتوايي الزم را ندارد تنها مي
درماني به  كمك آموزشي در دروس دانشگاهي استفاده نمود زيرا در آن رويكردهاي روان

  . ها به عمل نيامده است وار ذكر شده و توضيحات الزم براي هر يك از آن صورت خالصه
رسد كه مترجم دقت الزمه را مبذول نداشـته و از خـود    ر ميدر ترجمه اثر مذكور به نظ

همچنـين از لحـاظ ادبـي و علمـي نيـز احتيـاج مبـرم بـه         . خالقيت به خرج نداده است
اند و كيفيـت الزم را ندارنـد و بـه     ويراستاري اساسي دارد زيرا مطالب بدون توضيح آمده

  . همين منظور قابليت فهم مناسب را براي خواننده ندارند
رسـد كـه چكيـده     محتواي كتاب نيز از جانعيت مناسبي برخوردار نيست و  به نظر مـي 

در زمينه انطباق محتوا با عنوان كتـاب نيـز مناسـبت الزم    . چند اثر قبلي و قديمي باشد
هاي فعلـي   شود ولي با هيچ يك از سرفصل وجود دارد و مغايرتي در اين حوزه ديده نمي

هـاي تفصـيلي دروس    بقت ندارد و تنها با برخي از سرفصلشوراي عالي برنامه ريزي مطا
  . شود درماني مطابقت ديده مي هاي روان شناسي باليني و روش روان

  ها سازي آن كاربرد اصطالحات تخصصي و معادل
هاي مناسبي استفاده نشده و همان طور كه در سطور باال ذكر گرديد  در اين اثر از معادل

حات تخصصي به كار گرفته نشده است و بـه همـين جهـت    ترجمه مناسبي براي اصطال
بيشترين مشكل در اين حوزه به ترجمه نارسـاي مـتن   . باشد نيازمند بازنگري اساسي مي

ي  ، غلـط و نادرسـت اسـت و بايـد بـه جـاي آن از واژه      "بيمـار "واژه : مثال  .گردد بر مي
  .استفاده شود "مراجع"

  ها ميزان روزآمدي داده
به كار برده شده متون اين اثر بسيار قديمي است  و محتـوا بـه بـيش از    مطالب و منابع 

مترجم بهتر بود يا از كتاب جديدتري در اين حوزه اسـتفاده  . گردد سال پيش بر مي 25
 .نمود كه از ويرايش جديد كتاب در صورتي كه موجود باشد استفاده مي نمود و يا اين مي

ي برعهده نداشته و نتوانسته كمكي در اين زمينـه  ها نيز اين كتاب نقش در زمينه نوآوري
   . انجام دهد

 پيشنهادات و نظر نهايي)ج
در اين زمينه مترجم بايد نكات زير را جهت هرچه بهتر شدن اثر خويش و  قابليت بهتر 

رعايت كـرده و  ..... ) دانشجويان سال اول كارشناسي و (فهم آن براي خوانندگان مبتدي 
  :اين موارد عبارتند از. كتاب خويش به كار برد ها را در تصحيح آن
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تـري اسـتفاده    تر و مناسب هاي توصيفي و تخصصي دقيق در متون كتاب از واژه •
 .شود

 .هاي كتاب دقت بيشتري به عمل آورد در ترجمه برخي از قسمت •
 . اثر خويش را تحت ويراستاري ادبي و علمي الزم قرار دهد •
 .در مطالب ارائه شده استفاده كند هاي تخصصي و فني مناسب از واژه •
هاي كارشناسي و كارشناسي  و در صورت رعايت موارد باال، مي تواند براي دوره •

ارشد در دو واحد درسي؛ به عنوان يك كتاب كمك آموزشـي و كمـك درسـي    
 . استفاده شود

  
   

    





 

 

 
  
  

  »روان درماني و مشاوره با مسلمانان«
  

  اثر مروان دويري : مؤلف
 دكتر براتي و صادقي: ترجمه
  انتشارات رشد: ناشر

  1389: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  232:  تعداد صفحات
  

دويري توسط دكتر براتي و صادقي در درماني و مشاوره با مسلمانان اثر مروان  كتاب روان
اين كتاب در حال حاضر چـاپ اول  . از سوي انتشارات رشد چاپ شده است 1389سال 

مطالب اين مقاله در سه . آن است و نقد اين اثر بر اساس چاپ حاضر صورت گرفته است
بخش بررسي شكلي اثر، بررسي محتوايي و علمي اثر و پيشنهادات و نظر نهـايي تنظـيم   

  .رديده استگ
  بررسي شكلي اثر) الف

.  رسد اثر حاضر  از لحاظ نگارش متني رسا و روان دارد و از اين لحاظ مناسب به نظر مي
تنها در مـوارد انـدكي   . اثر حاضر از لحاظ رعايت قواعد ويرايشي و نگارشي مناسب است

  : ازجمله. گردد اصالحات تايپي الزم مي
  .ه جاي ناراحتي آمده استواژه نارحتي در كتاب ب 128صفحه 

كيفيت اثر از لحاظ حروف نگاري، صفحه آرايي، صحافي، طرح روي جلد و مـوارد ديگـر   
  . در اين رابطه مناسب است

با توجه به اينكه موضوع مربوط بـه درس اصـلي و مـرتبط بـا واحـدهاي درسـي رشـته        
بـراي اطالعـات   باشد مناسب تدريس در رشته روانشناسي نيست و تنها  روانشناسي نمي

  .تواند توصيه گردد فرعي دانشجويان و عالقه مندان در دروس درمان مي
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   بررسي علمي و محتوايي اثر) ب
هـاي   درماني به صورت مشخص نپرداختـه اسـت بلكـه زمينـه     كتاب به طور كلي به روان

اين كتاب تاحـدودي  .  شخصيتي، فرهنگي، اجتماعي اعراب را مطرح و تبيين كرده است
واند براي آشنايي بيشتر با مهاجرين عرب سـاكن در كشـورهاي اروپـايي و غربـي و     ت مي

امريكا مناسب باشد البته همان گونه كه نويسنده محترم اثر و نيز مترجم محترم مطـرح  
هاي روان درماني مبتني بر فرهنگ  باشد براي طرح ديدگاه اي مي اند اين اثر مقدمه كرده

  .از جمله فرهنگ ايراني
درمـاني بـا    گونه كه بيان شد، اثر حاضر به طور مسـتقيم بـه فراينـد و ابعـاد روان     همان

هـاي زيـادي    مسلمانان به عنوان يـك فرهنـگ خـاص نپرداختـه اسـت بلكـه در بخـش       
هاي فرهنگي، ديني و ارزشي و محيطي مهاجرين عرب در كشورهاي اروپا و خاصاً  زمينه

تواند به صورت شـفاف بـا محتـواي     درماني نمي روان مريكا را مطرح كرده است و  عنوانا
به عالوه واژه مسلمانان براي ايـن كتـاب مناسـب نيسـت و     . كتاب همخواني داشته باشد

  .باشد اصل اثر نيز عنوان اعراب را در بردارد و خاص همه مسلمانان مي
 هاي شوراي عالي برنامه ريـزي  مطالب اثر حاضر از لحاظ انطباق آن با سرفصل همچنين 

توانـد   درماني ارتباطي نداشته و همچنين به عنـوان كتـاب درسـي نمـي     براي درس روان
به اين ترتيب، تناسب اثر براي تدريس به عنوان درس اصلي مناسب نيسـت  . مطرح شود

تواند به عنوان منبعي فرعي و جهت كسب اطالعات بيشتر براي دانشجويان عالقه  اما مي
  .ب باشدمند به مطالعه درس درمان، مناس

آمـده اسـت كـه ايـن كتـاب بـه       ) 17صـفحه  (در مقدمه نوشته شده توسط پل پدرسن 
سـپتامبر   11نسـبت بـه مسـلمانان پـس از حادثـه      ) امريكا(هاي مردم  پيامدها و نگرش

ديدگاه اجتماعي فرهنگي مهاجرين اعراب در اين كتاب تبيين شده است كـه  . پردازد مي
  . ا جامعيت عنوان اثر را از بين خواهد بردتواند مورد نقد قرار گيرد و لذ مي

هـاي تربيتـي والـدين در مهـارجرين      در اين اثر تفردگرايي، درگيري خانواده در تعـارض 
، فقـدان خالقيـت صـفحه    56تنبيه در مدارس صفحه . (اعراب به نقد كشيده شده است

يل مـوارد  به بعد و از اين قب 164، درگيري خانواده صفحه 58، قبيله گرايي صفحه 560
هاي فرهنگي مسلمانان به طور اعم درنظر گفته شده است كـه نيازمنـد    به عنوان ويژگي

  .تحليل و نقد است
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رويكرد كتاب نسبت به فرهنگ را ميتوان چنين اظهار داشت در مقدمه مترجم محتـرم   
درمـاني   آمده است كه با توجه به فرهنگ اسالمي و ايرانـي ضـرورت ارائـه رويكـرد روان    

ي بر فرهنگ براي ايرانيان ضرورت دارد و الزم است كه درمان متخصص با توجه به مبتن
هـاي   درماني محـدود بـه ديـدگاه    هاي مختلف به ويژه مسلمانان ارائه شود و روان فرهنگ

  .غربي نباشد
 رسد كه كتـاب خـاص مسـلمانان از    عنوان اثر بايستي اصالح شود زيرا چنين به نظر مي

درحالي كه كتاب مربوط بـه مهـارجرين اعـراب در امريكـا اسـت و      جمله ايرانيان است، 
البتـه در اثـر و نيـز    . تواند با تأمل و نقـد همـراه باشـد    هاي ارائه شده در آن نيز مي بحث

ترجمه موارد مطرح شده در مورد قرآن، پيـامبر و روحـانيون بـه عنـوان ارزش و معيـار      
  ). 172رقي مترجم و صفحه پاو 128صفحه (صحيح مورد تاييد قرار گرفته است 

  كاربرد اصطالحات تخصصي
سـازي   كيفيـت معـادل  . كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي در ايـن اثـر مناسـب اسـت    

  . باشد اصطالحات تخصصي با توجه به زبان نگارشي آن نيز در اثر حاضر مناسب مي
  بهره گيري از ابزارهاي علمي

بـراي تفهـيم   ) طرح بحث مقدماتي مثالً(گيري از ابزارهاي علمي  ميزان و چگونگي بهره 
مطالب متاسفانه به همراه سوءگيري است و به نوعي بر جامعه اعراب مهاجر و سـاكن در  

  .كشور امريكا متمركز است
  ها روزآمدي داده

ي وسيع فرهنـگ مسـلمانان در كشـورهاي مختلـف آسـيايي،       با توجه به دامنه و گستره
تواند بـا عنـوان ترجمـه     اجتماعي متنوع، اين كتاب نميبا محتواي فرهنگي ... افريقايي و

براي ارائه يك درمان روانشناختي ديني مبتنـي بـر فرهنـگ، بـه نظـر      . شده مطرح شود
رسد رويكردهاي متعدد فرهنگي اسالمي متناسب با كشورهاي مختلف ضـرورت دارد   مي

  .نمي تواند روزآمد باشد 2006و اين اثر علي رغم انتشار آن در سال 
تواند به عنوان گام ابتدايي و مقدماتي براي درمان مبتنـي   با توجه به اينكه اثر حاضر مي

  . بر فرهنگ مطرح شود، خود نوعي نوآوري است
  پيشنهادات و نظر نهايي) ج

تواند بـه نكـات زيـر بـراي      توان به طور خالصه اظهار داشت مترجم محترم مي دركل مي
  :دبهتر شدن اين اثر توجه داشته باش
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 .عنوان كتاب اصالح شود و منطبق با عنوان اثر اصلي ترجمه شود .1
فرهنگـي  -هـاي اجتمـاعي   با توجه به محدود بودن موضوعات فصول به ويژگـي  .2

مهاجرين عرب در امريكا اين اثر نياز به نقد و تحليـل دارد و نبايـد بـه عنـوان     
 .درمان، خاص مسلمانان ارائه شود

ه فرهنگ ديني، الزم اسـت مطالـب مربـوط بـه     هاي ارائه شد با توجه به ويژگي .3
فرهنگ از ديدگاه اسالم و قرآن توسط متون وزين و معتبر در اين زمينه مـورد  

 .نقد قرار گيرد
شــناختي و  هــاي مســلمانان ايرانــي از ابعــاد روان شــود ويژگــي پيشــنهاد مــي .4

انيان درماني خاص اير درماني با توجه به توجه مترجم به ارائه رويكرد روان روان
 . به عنوان يك گام جديد و مقدماتي به اين اثر اضافه شود

  
   

    



 

 

 
  
  

  »شناخت اجتماعي«
  

  اثر زيوا كاندا : مؤلف
 دكتر حسين كاوياني: ترجمه
  نشر مهر كاويان: ناشر
  1384: نشرسال 

  اول: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  749:  تعداد صفحات
  

كتاب شناخت اجتماعي اثر زيوا كاندا ترجمه دكتر حسين كاوياني توسـط دكتـر بهـروز    
. براي اولين بار به واسطه نشر مهر كاويان به چاپ رسيده است 1384ميالني فر در سال 

بررسـي محتـوايي و علمـي اثـر و     مطالب اين مقاله در سـه بخـش بررسـي شـكلي اثـر،      
  .پيشنهادات و نظر نهايي تنظيم گرديده است

  بررسي شكلي اثر) الف
كتاب شناخت اجتماعي از لحاظ نگارشي، سالست و رواني نسبتاً خوب اسـت ولـي نيـاز    

درمجموع سعي شده است قواعد ويرايشـي و نگارشـي رعايـت    . جدي به ويراستاري دارد
: به طـور مثـال  . خوردتايپي و مشكالت ويرايشي به چشم ميهاي شود ولي در متن غلط

آمـده  ... و) 65صـفحه  (؛ بالتبع به صـورت بـاالتبع   )89صفحه (مختلف به صورت مختف 
هـا تكـرار شـده اسـت و يـا بعضـاً ترجمـه برخـي از         عالوه برآن، مكـرراً زيرنـويس  . است

مان حال و هم زمان اصطالحات آمده كه ضرورتي نداشته  است مثالً در يك صفحه هم ز
  .گذشته يك اصطالح آمده است

كيفيت حروف نگاري، صفحه آرايي، صحافي و طرح جلد در مجموع خوب است هرچنـد  
انتهاي برخي از صـفحات خـالي   :  مثالً. هايي وجود دارد كه بهتر است اصالح شودضعف

عالوه،  به. نامناسب است 492بندي برخي از صفحات مثل صفحه مانده است و يا صفحه
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بـه ويـژه صـفحه    (قلم تيترها و سرتيترها در برخي موارد با ساير موارد  هماهنگ نيست 
هايي كه عربي هستند در پرانتز و با قلم عربـي ارائـه شـده     همچنين كلمه). به بعد 295
  ).مثل مانعه الجمع با بالتبع(است 

توان گفـت كـه فاقـد     از نظر تناسب حجم اثر نيز با تعداد واحدهاي درسي مورد نظر، مي
  .تواند برخي از فصول را تدريس نكند تناسب است اما مدرس مي

  بررسي علمي و محتوايي اثر) ب
ترجمه اثر  از نوع ترجمه كامل است ولي فقط در يك مـورد مطـالبي خـارج از كتـاب و     

) ، مطالبي از دبيرستان البـرز، سـفر بـه اصـفهان    69صفحه (ناهماهنگ با آن آمده است 
  .فقط در اينجا اسامي ايراني شده است ظاهراً

  كاربرد اصطالحات تخصصي
در مجموع كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي خوب است و اگر ضعفي وجود دارد به دو 

يكي نبودن يك فرهنگ جامع و مورد قبول براي همه روانشناسـان و  : عامل بستگي دارد
  .شدهديگري ظاهراً غيرمرتبط بودن تخصص مترجم با اثر ترجمه 

سازي اصطالحات تخصصي به داليل ذكر شـده در فـوق، متـرجم     از لحاظ كيفيت معادل
هاي مناسب بهره نبرده اسـت   با اطمينان از معادل) ها مورد ده(محترم در بسياري موارد 

بـا  . و براي رهايي از اشتباه براي يك اصطالح دو و گاهي سه عامل را ارائـه كـرده اسـت   
، 29، 28، 15، 13صـفحه  : شـود  ها اشاره مي ها صرفاً به صفحه آن توجه به تعداد زياد آن

مــثالً ... .و 229، 218، 177، 174، 160، 158، 141، 125، 121، 91، 72، 70، 63، 39
يابي يـا اسـتدالل، برجسـتگي يـا      هاي ذهني، تطتبق يا سازگاري، دليل ها يا قالب كليشه

توضيح يا توصيه، تصويرپردازي ذهنـي يـا    ها، سازگار يا قانع، ها يا مجموعه وضوح، مقوله
پرتي يا فراموشكاري، تفكر خالف واقع يـا واقعيـت گريـز،    تخيل، تكليف يا آزمايه، حواس

خلق يا روحيه، كارايي يا بازده، پيچيدگي خويشـتن يـا خودپيچيـدگي، ناهمـاهنگي يـا      
  ...ناهمسازي، مفهوم خويشتن يا خودپنداره، برداشت يا استنباط

  :هاي انتخاب شده مناسب نيستند مثل موارد معادلدر برخي 
 62در صفحه  constraintاحياء براي  •
 69در صفحه   heuristicبافتاري براي  •
 127صفحه  adjustmentميزان كردن براي  •
 129صفحه  correspondence biasسوءگيري تطابق براي  •
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حه صـف  working self-conceptفعال و جاري براي ) خودپنداره(خويشتن  •
548 

  گيري از ابزارهاي علمي بهره
طرح بحـث مقـدماتي، جمـع    (گيري از ابزارهاي علمي  در رابطه با ميزان و چگونگي بهره

براي تفهيم مطالب بايد اشاره كرد كـه متاسـفانه   ...) بندي نهايي، تمرين و آزمون، نمودار
  .به ميزان كمي استفاده شده است

توان گفت اثـر حاضـر،    محتوا و موضوع اين اثر ميدر مجموع در رابطه با ميزان جامعيت 
  . دهد كتابي جامع است و محتواي درس را به خوبي پوشش مي

  ها و مطالب روزآمدي داده
ها و اطالعات مورد قبول است، اگرچه در فهرست نويسي كتابخانـه   ميزان روزآمدي داده

نوشته شده از سوي   ذكر شده است ولي در ديباچه 1999ملي ايران تاريخ انتشار كتاب 
در هـر دو صـورت، اثـر مـاخر بـه مطالعـات و       . ذكـر گرديـده اسـت    2002مترجم سال 

تـوان   هاي انجام شده تا زمان چـاپ را پوشـش داده اسـت و بـراين اسـاس مـي       پژوهش
  .روزآمدي آن را پذيرفت

  :ها اشاره داشت موارد ذيل است توان به آن هايي از نوآوري كه در اين كتاب مي نمونه
  :طبقه بندي اين اثر به سه بخش

 فرايندهاي پايه: بخش اول .1
 موضوع هاي پايه: بخش دوم .2
  چشم انداز ميان فرهنگي: و بخش سوم .3

  پيشنهادات و نظر نهايي
در پايان بايد اشاره داشت اثر مذكور اثر جديدي در حوزه روانشناسي شـناختي اسـت و   

شود كه برخي مطالب در چاپ  پيشنهاد مي. طراحي و صفحه بندي آن نيز مناسب است
بعدي نقد شده و توضيحاتي در پاورقي داده شـود و تحقيقـات ايفـا شـده در ايـران نيـز       

  .مطرح شود
   

    





 

 

 
  
  

  »شناسي از ديدگاه دانشمندان اسالمي روان) النفس علم(«
  

  عثمان نجاتياثر : مؤلف
 دكتر سعيد بهشتي: ترجمه
  انتشارات رشد: ناشر

  1385: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  320:  تعداد صفحات
  

از سـوي   1385كتاب علم النفس، روانشناسي از ديـدگاه دانشـمندان اسـالمي در سـال     
كتاب كـه در  نقد اين اثر بر اساس همين چاپ . انتشارات رشد به چاپ اول رسيده است

مطالب اين مقاله در سه بخش . به رشته تحرير در آمده، صورت گرفته است 1385سال 
بررسي شكلي، بررسي محتوايي و علمي اثر و پيشنهادات و نظر نهـايي تنظـيم گرديـده    

  .است
  بررسي شكلي اثر) الف

توان اذعان داشت، متن با اين كـه بـه طـور عمـده      در بررسي چگونگي نگارش كتاب مي
متني فلسفي است، لكن با سالست و رواني نگاشته شده است و نيازي به استناد خاصـي  

  . در اين مورد ندارد هر صفحه از متن گواه اين مدعاست
هرچنـد طـرح روي جلـد و    . كتاب از لحاظ كيفيت صفحه آرايي نيز خوب و فنـي اسـت  

وي جلد از زيبايي كافي برخوردار نيست، لكن داخل متن به خوبي نگاري عنوان ر حروف
  . كار شده است

همچنين كتاب حاضر از لحاظ تناسب حجم با تعداد واحدهاي درسي موردنظر، مناسبت 
  . الزم را دارد
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   بررسي علمي و محتوايي اثر) ب
حتـي  . اسـت  هاي رايج در انديشه اسالمي را مطرح كرده اين كتاب تقريباً تمامي مشرب

متفكريني چون غزالي كه خود ناقد، بلكه مخالف فلسفه هسـتند نيـز در ايـن مجموعـه     
توان آن  البته جاي مباحث قرآني و تفسيري در اين كتاب خالي است كه مي. آمده است

  .را هم موجه دانست، زيرا كتاب عمدتاً فلسفي است
دكتراحدي و بني جمالي تطابق  ريزي عيناً با كتاب اقاي هاي شوراي عالي برنامه سرفصل

در كتـاب آقـاي   . پـردازد  با اين وصف، كتاب مورد نظر به بسياري از آن مباحث مي. دارد
دكتراحدي و بني جمالي كارهايي در زمينه تطابق مباحث جديد و قـديم انجـام گرفتـه     

  .است
ار قـوي در  اثر حاضر با نگاه فلسفي به علم النفس نگاه شده، به همين منظور از جمله آث

لكن نگاه به درس علم النفس و يا روانشناسي از ديـدگاه اسـالمي، تنهـا    . اين حوزه است
ديدگاه هاي كالمي، تفسيري و نيز ديـدگاه نظريـه   . تواند ازنظر فلسفي صورت گيرد نمي

هـاي مطرحـي هسـتند كـه ايـن       پردازي اسالمي در متن روانشناسي تجربي نيز ديدگاه
  .دهد ميكتاب به آن ها پوشش ن
  سازي اصطالحات تخصصي كيفيت كاربرد و معادل

كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي مناسب است به طوري كه اصطالحات از يك سو بـا  
  .زبان تخصصي فلسفي تطابق دارد و از سوي ديگر با اصطالحات رايج در روانشناسي

فارسي در حوزه بحث از آنجايي كه متن از زبان عربي ترجمه و اصطالحات رايج در زبان 
لكن در مواردي . ها داراي مشكل زيادي نيست كتاب عمدتاً عربي است، لذا معادل سازي

ها بـه ميـان مـي آيـد      كه از كيفيات نفساني از قبيل اندوه و غم يا افسردگي و امثال آن
  .شايد نتوان با دقت كافي اصطالحات مورد اشاره را ترجمه كرد

اي علمي نامناسب است و تقريباً به جز طـرح بحـث مقـدماتي    گيري از ابزاره ميزان بهره
  .تقريباً هيچ يك از موارد مورد اشاره در اين بند در كتاب ذكر نشده است

  پيشنهادات و نظر نهايي) ج
لكن با توجه بـه موضـع گيـري شـخص     . كتاب را درمجموع مي توان خوب ارزيابي نمود

نويسنده كه متأثر از فكر و فرهنگ وهابي است بايد خالي بودن كتاب از مواضع شيعي را 
هرچند مترجم محترم با اضافه كردن فصلي از ديدگاه مالصـدرا تـا   . مورد توجه قرار داد

ت، لكن هرجا كه روايتي نقل شده يا برداشتي از قـران  حدي خالء موجود را پر كرده اس
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روايـات اهـل تسـنن اغلـب     . خـورد  صورت گرفته خالء از ديدگاه اماميه در آن چشم مي
هـاي روايـات    رسد به شكل عمدي شيعه از نقل قول منتسب به ابوهريره است به نظر مي

، بايسـتي از  بـه ايـن ترتيـب   . در كتاب راوي احاديث ذكر نشـده اسـت  . حذف شده است
 . احاديث شيعي استفاده شود

  
   

    





 

 

 
  
  

  »هاي شناختي، ارزشيابي شخصيت و سالمت روان آزمون«
  

  اثر علي فتحي آشتياني و محبوبه داستاني : مؤلف
  انتشارات بعثت: ناشر

  1388: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  400:  تعداد صفحات
  

هاي رواني، ارزشيابي شخصيت و سالمت روان نوشته علي فتحي آشتياني و  كتاب آزمون
ايـن  . از سوي موسسه انتشارات بعثت به چاپ اول رسيد1388محبوبه داستاني در سال 

نسـخه از آن منتشـر    3000باشد كـه در چـاپ اول حـدود     ميصفحه  400كتاب شامل 
اين كتاب در بدو ورود خود با توجه به عنوان و مطالب مندرج در آن بيشتر مورد . گرديد

مقالـه حاضـر بـر    . هاي مربوطه قـرار گرفـت   ناسي و رشتهش توجه دانشجويان رشته روان
شـده اسـت و بـر ايـن     اساس همين چاپ كتاب كه اكنون در دسترس قـرار دارد انجـام   

اساس در سه بخش بررسي شكلي، بررسي محتوايي و علمي و نظر نهـايي و پيشـنهادات   
  .تنظيم گرديده است

  بررسي شكلي اثر) الف
توان به رواني و رسايي متن آن اشاره كرد كه براي خواننده مبهم  از نقاط قوت كتاب مي

شي و نگارشي بر روايـي و رسـايي   همچنين رعايت قواعد ويراي. باشد و غير قابل فهم نمي
آرايي كتاب خيلي مناسـب نيسـت و ايـن     نگاري و صفحه كيفيت حروفاما . افزايد آن مي

شود تا روان بودن مطالب و رعايت نكـات ويرايشـي در مـتن، زيـاد بـه       ضعف موجب مي
طرح روي جلد نيز تناسب چنـداني  .  كاهد چشم نيايد و همين از ميزان قوت مطالب مي

اد و مطالب گنجانده شده در كتاب ندارد و اگر بتـوان آن را اصـالح نمـود، كيفيـت     با مو
  . توان در دسترس دانشجويان و عالقه مندان قرار داد باالتري از آن را مي
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  چگونگي استفاده از ابزارهاي علمي
نويسندگان تالش نموده اند تا از جداول  و داده هاي آماري و نمودارهاي مناسب جهـت  

  .آزمون ها استفاده كند معرفي
بين محتوي اثر و فهرست مطالب تطابق الزم وجود دارد و همگي بر اساس سرفصـلهاي  

از نوآوري هاي كتاب مي توان بـه تقسـيم آزمـون در دو    . شوراي عالي برنامه ريزي است
بخش ارزشيابي شخصيت و ارزيابي سالمت روان شناختي اشاره نمود كه اين امكان را به 

  .  دهد تا برحسب ضرورت و نياز هر بخش را جداگانه تدريس نمايد مدرس مي
  بررسي محتوايي و علمي اثر) ب

  كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي
هـاي مناسـب بـر نكـات قـوت آن       كاربرد مناسب اصطالحات تخصصي و معـادل سـازي  

تا خواننده شود  نامه آخر كتاب نيز موجب مي واژه. سازد افزايد و آن را بهتر نمايان مي مي
تفهيم هرچه بهتـر مطالـب كمـك شـايان      هداند فهميده و اين ب معناي لغاتي را كه نمي

    .كند توجهي مي
  ها و مطالب ميزان روزآمدي داده

  .باشند مطالب كتاب روزآمد هستند و منابع مورد استفاده در آن نيز تقريباً جديد مي
هـا از   ب، حاكي از اين است كـه آن نوع و ميزان مطالب گنجانده شده در هر بخش از كتا

باشند و تنها مورد قابل ذكر در ايـن زمينـه،    جامعيت مناسب در حوزه خود برخوردار مي
باشد كه سبب شده تـا كمـي از    عدم استفاده از آمارهاي فارسي مربوط به هر آزمون مي

هـاي جديـد نيـز وجـود دارنـد كـه        همچنـين برخـي از آزمـون   . جذابيت كتاب كم شود
  .  ها در متن كتاب كامالً محسوس است سفانه جاي خالي آنمتأ

هاي مربوط به  كه هدف اصلي كتاب معرفي جامع و نحوه استفاده از آزمون با توجه به اين
باشد؛ لذا كتاب حاضر بـه نحـوي تـدوين شـده كـه       ارزيابي شخصيت و سالمت روان مي

اسـتفاده كننـد ؛ زيـرا اغلـب     توانند از آن  شناسي در مقاطع مختلف مي دانشجويان روان
ها بر روي افراد جامعه ميزان شده تا هر فردي با هـر ميـزان سـواد و تحصـيالت،      آزمون

بـه   MMPIهـا ماننـد    كامالً واضح است كه برخي از آزمون. بتواند سواالت را درك كند
علت زيادي سئواالت براي آزمون شونده اندكي سخت باشد كه با رعايت دقت و توجه از 

  .  ي آزمونگر قابل رفع خواهد بودسو



 51هاي شناختي، ارزشيابي شخصيت و سالمت روان    آزمون

 

از منظر حجم مطالب نيز بايد اين نكته را عنوان كرد كه مطالب تا بـه حـدي اسـت كـه     
تواند براي دوره كارشناسي بسيار مناسب باشند و حتي براي دوران كارشناسي ارشـد   مي

  . نيز مي تواند مفيد فايده باشد
  نظر نهايي و پيشنهادات) ج

هاي نوين و كاربردي در حوزه شـناختي   اب مذكور از برخي از آزمونشايسته است تا كت
هاي غيرفرهنگي و غيرضروري را حذف نموده و  به تفصيل استفاده كند و برخي از آزمون

هاي مربوط به جامعـه   با اضافه كردن داده. با نگاه فرهنگي و علمي كتاب را بازنگري كند
شوند و هم براي خواننده و علـي   اب بومي ميها هم مطالب كت ايران در هر يك از آزمون

  .تر خواهد بود الخصوص دانشجويان كارآمدتر و مناسب
تـري در دوره   تواند براي دوره كارشناسي و همراه با منابع كامل در مجموع اين كتاب مي

  . كارشناسي ارشد قابل استفاده و مفيد باشد
   

    





 

 

 
  
  

  »يتمثيل درمانگر«
  )كاربرد تمثيل درمانگري در بازسازي شناختي(

  

  اثر علي صاحبي: مؤلف
  تدوين كتب علوم انسانيانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان مطالعه و  :ناشر

  1387: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  104:  تعداد صفحات
  

اثـر علـي صـاحبي    ) گري در بازسازي شناختي كاربرد تمثيل درمان(كتاب تمثيل درماني
توسط سازمان چاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي و سـازمان مطالعـه و       

  .منتشر گرديد 1387سال تدوين كتب علوم انساني در 
) چـاپ اول (اين كتاب در يك جلد به چاپ رسيده كه نقد حاضر بر اساس تنها چاپ آن 

مطالب اين مقاله در سه بخش بررسي شكلي، بررسي محتوايي و علمي . انجام شده است
  .اثر و نظر نهايي گروه تنظيم گرديده است

  بررسي شكلي اثر) الف
باشد و مطالب از رواني و رسايي برخوردار  آن خوب ميمتن كتاب، حروف چيني و چاپ 

نگاري و مشخصات مربوط به چاپ براساس مـدل و شـيوه سـازمان     شيوه حروف. هستند
امـا  . سمت است و قواعد ويرايشي و نگارشي در آن به نحو مطلوبي رعايت گرديده اسـت 

هـا   ا هـر دوي آن پوشي بسيار زيادي با همديگر دارند كه بهتر است ت بعضي از فصول هم
  ).فصل دوم و سوم(در يك فصل ارائه شوند 

حجم مطالب با توجه به نام كتاب و مطالب مهم گنجانده شده در آن بسيار كـم اسـت و   
انسجام مطالب كه بايد برخواسته از يك تفكـر منطقـي جـامع و كامـل باشـد در كتـاب       

مطـرح شـده خالصـه     تمام مسائل و مشكالت شناختي نيز در عناوين. شود مشاهده نمي
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بنـدي محتـواي    رسد كه نوعي نقـص و كاسـتي در فصـل    شوند، از اين رو به نظر مي نمي
  .كتاب وجود دارد

  بررسي علمي و محتوايي اثر) ب
كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي و معادل سازي ها نسبتاً خوب و مناسب اسـت و بـا   

هاي هماهنگ و متناسبي از  واژهها و  هاي شناختي و رفتاري معادل توجه به زمينه درمان
ها استفاده  سوي نويسنده ارائه گرديده است و همچنين از منابع مرتبط در زمينه تمثيل

هاي شناختي تماثيل تأكيد فراوانـي داشـته كـه     اما نويسنده محترم بر جنبه. شده است
تفاده هـايي همچـون رفتاردرمـانگري اسـ     ها در زمينه اين امر موجب شده تا نتواند از آن

  .كافي را ببرد
گيري و تفسـيرهاي ارائـه    الزم به ذكر است برخي از تماثيل هماهنگ و منطبق با نتيجه

باشـد   شـود، مـي   شده نيست چرا كه ماهيت مثال متفاوت از آنچه براي انسان تصور مـي 
  .23مثال صفحه : مانند

آوري كـرده و  هاي رايج در فرهنگ جامعه را در طول تاريخ، جمع  نويسنده محترم مثال
ها را با يك يا چند مفهوم شناختي كه امروزه در روانشناسـي شـناختي، بـه     هريك از آن
هاي درمان شناختي ـ رفتاري به كار مـي رود؛ تطبيـق و آن را شـرح داده      ويژه در شيوه

  .است
هماهنگي نسبي ميان محتواي كتاب با عنوان و فهرست اثر نيز وجود دارد و تنها اشكال 

گردد كه شايد با محتواي كتاب چندان  ه عنوان اول يعني تمثيل درمانگري بر ميوارده ب
هاي مختلفـي   سازگاري نداشته باشد، زيرا به درمان ارتباطي ندارد و اين موضوع از مثال

همچنين نويسنده متن تالش كـرده  . كه در طول كتاب آورده شده، قابل تشخيص است
ر دهد و بر اساس يك نگاه علمي و منطبق با فرهنگ تا نظام ارزشي جامعه را مد نظر قرا

  .هاي اسالمي آن را تدوين كند و ارزش
  ها و مطالب روزآمدي داده

كتاب حاضر در استفاده از مطالب و منابع به روز و جديد موفق نبوده و اكثر منابع به كار 
  .باشند مي 2002برده شده در آن مربوط به قبل از سال 

  ابزارهاي علمياستفاده از 
گيـري از ابزارهـاي علمـي     با توجه به ماهيت كتاب كه يك اثر جانبي و فرعي است بهره

گيري از تمرين و آزمـون در كتـاب بـه چشـم      مانند جداول، آمار، تصوير، نقشه و يا بهره
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توانـد ناشـي از موضـوع اثـر      خورد و بهتر بگوييم اصالً وجود ندارد كه اين مسئله مي نمي
ا شيوه اصلي كتاب به صورت نوشتاري است و در نتيجه جذابيت خاصي ندارد و باشد، لذ

  .باشد به همين منظور براي خواننده مالل آور مي
  نظر نهايي  پيشنهادات و) ج

هاي مـرتبط بـا درمـان بـه كـار       تواند به عنوان منبعي فرعي براي درس كتاب حاضر مي
تواند اين كتـاب   از متون ادبي و فرهنگي ميتر مطالب، با استفاده  ارائه عميق. گرفته شود

  .تر سازد و همچنين كمك مناسبي باشد در فهم مفاهيم شناخت درماني را غني
هاي روانشناسـي بـاليني و    تواند به عنوان اثري فرعي براي رشته همچنين اثر مذكور مي

رغم  عليدرماني مفيد فايده باشد؛ زيرا مطالب  عمومي در مقطع كارشناسي در درس روان
هاي روانشناختي ارائه شده به منظور  جذاب و شيرين بودن، عمق الزم را ندارند و تمثيل

  .بازسازي شناختي چندان گسترده نيستند
  
   

    





 

 

 
  
  

  »شناسي و آموزش تيزهوشان روان«
  

  اثر محسن شكوهي يكتا و اكرم پرند : مؤلف
  انتشارات تيمورزاده: ناشر

  1386: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  303:  تعداد صفحات
  

شناسي و آموزش تيزهوشان اثر محسن شكوهي يكتـا و اكـرم پرنـد در سـال      كتاب روان
اساس چاپ اول از سوي انتشارات تيمورزاده به چاپ رسيده است كه نقد حاضر بر 1386

مطالب اين مقاله در سه بخش بررسي شكلي، بررسي محتوايي و . آن صورت گرفته است
  .علمي اثر  و پيشنهادات و نظر نهايي گروه تنظيم گرديده است

  بررسي شكلي اثر) الف
نگارش اثر مناسب و روان صورت گرفته و نويسندگان قواعد نگارشي و نكات ويرايشـي را  

در زمينه كيفيت حروف نگاري و صـفحه آرايـي نيـز دقـت     . اند كردهبسيار خوب رعايت 
اين ويژگي در سراسر . فراواني صورت گرفته است تا اثر را قابل فهم و مناسب جلوه دهد

اما زياد بودن حجم مطالب براي واحد درسي مشابه آن بسـيار  . باشد كتاب بسيار بارز مي
راي يك درس دو واحدي سنگين و حجيم باشد و اين مسئله باعث مي شود كه ب زياد مي

هايي  بخش. واحدي استفاده نمود 3توان از آن به عنوان منبعي براي دروس  باشد اما مي
هـا و   از كتاب براي دانشجويان كارشناسي كاربردي ندارد مانند فصل تيزهوشان و ناتواني

سـنجش آن  نيز مربوط به دروس ديگري ماننـد هـوش و    5و  2هايي مانند فصول  بخش
  .ود كتاب مذكور ار اهداف اصلي فاصله بگيردش است كه موجب مي

  
  بررسي علمي و محتوايي اثر) ب
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كتاب مورد بحث از نظر نظم و انسجام منطقي مطالب وضعيت خوبي دارد و هر فصـل را  
. تر شوند تر و قابل فهم به يك موضوع اختصاص داده و اين امر سبب شده كه فصول روان

، تيزهوشان و 10فصل (هاي تيزهوشان  ثال يك فصل به مشكالت و كم توانيبه عنوان م
ايـن نكتـه يكـي از    . شـود  اختصاص يافته كه در كتب مشابه ديگر، ديده نمـي ) ها ناتواني
انـد تـا بـراي     مولفان در اثر مورد نظر سعي كـرده . باشد هاي ويژه و جالب كتاب مي بحث

ايـج فارسـي اسـتفاده كننـد و از ورود بـه      هـاي روان و ر  اصطالحات تخصصي از معـادل 
ونـه  گ در سراسر كتاب هـيچ . برانگيز پرهيز كنند هاي چالش اي يا معادل هاي حاشيه بحث

هر يـك  . شود ها و فرهنگ كشور باشد، ديده نمي رويكرد و يا موردي كه مخالف با ارزش
موجـب   گيري پايـان هـر فصـل كـه     از فصول اثر شامل بحث مقدماتي هستند اما نتيجه

الزم به ذكر اسـت كـه   . تر شود در كتاب وجود ندارد شود تا آن فصل بهتر و قابل فهم مي
اي از متون فارسي و بـومي در زمينـه مباحـث     پديدآورندگان در كل كتاب خود استفاده

مباحثي همچون آمار واقعي و بومي تيزهوشان در ايـران، تاريخچـه   . اند مورد نظر نداشته
هـاي شخصـيتي، خـانوادگي، فرهنگـي و      هوشان در ايـران، ويژگـي  آموزش و پرورش تيز

هايي كه براي سنجش ايـن كودكـان در ايـران وجـود      اجتماعي تيزهوشان ايراني، آزمون
تواند هم كتاب را از حالت ترجمه  دارد و آسيب شناسي آنان و گردآوري اين اطالعات مي

. تـر سـازد   يان ايرانـي جـذاب  به حالت تأليف درآورد و هم محتواي آن را بـراي دانشـجو  
همچنين زمينه مناسبي را براي انجام كار مفيد در حيطه ايـن كودكـان فـراهم خواهـد     

  . كرد
  استفاده از ابزارهاي علمي  

توان گفت كه مولفان كتاب  در زمينه چگونگي و ميزان استفاده از جداول و نمودارها مي
امـا در زمينـه اسـتفاده از تصـاوير چنـدان      اند  حاضر بسيار خوب از اين ابزارها بهره برده

البتـه هـيچ يـك از جـداول و     . باشـد  مناسب نيست و براي خواننده كمي مـالل آور مـي  
  .نمودارها در متن كتاب، بومي  و مربوط به جامعه ايران نمي باشد

شـناختي و يـا    در زمينه جامعيت كتاب بايد گفت كه مـتن كتـاب بيشـتر مطالـب روان    
شناسي كه در عنوان كتاب مذكور  ا در بر گرفته و كمتر به مقوله روانشناختي و ذهني ر
هـاي عـاطفي و روانـي و اجتمـاعي ايـن گونـه كودكـان         ها و خصيصه آمده مانند ويژگي

هاي بومي بـه آن اضـافه شـود بـر      اما در كل اگر مطالب فارسي و پژوهش. پرداخته است
  . مطلوبيت كتاب خواهد افزود
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  ب و منابعميزان روزآمدي مطال
مطالب و منابع مورد استفاده در كتاب از نظر ميزان كفايت استفاده از منـابع خـارجي و   
حجم آن، بسيار مناسب هستند ولي نسـبت بـه سـال انتشـار آن از روزآمـدي مناسـبي       

  .  خورد برخوردار نيستند و منابع فارسي نيز در آن به چشم نمي
نظـر آن بـراي يـك درس سـه واحـدي در      در مجموع اين كتاب با توجه به حجم مـورد  

همچنين با توجه بـه اينكـه برخـي از فصـول     . باشد مقاطع مختلف قابل به كار بستن مي
  .باشد باشند، بيشتر براي دانشجويان كارشناسي ارشد مفيد مي بسيار تخصصي مي

  پيشنهادات و نظر نهايي ) ج
گر چه با بهره گيري از آمار و اين اثر از منابع ارزشمند در حوزه آموزش تيزهوشان است ا

  .اطالعات بومي مي توان كتاب را غني تر كرد
  
   

    





 

 

 
  
  

  »خانواده درماني«
  

  گلدنبرگ و گلدنبرگ: مؤلف
 حسين شاهي و همكاران: ترجمه
  نشر روان: ناشر

  1389: سال نشر
  دهم: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  452:  تعداد صفحات
  

كتاب خانواده درماني گلدنبرگ و گلدنبرگ ترجمه حسين شـاهي و همكـاران در سـال    
كتـاب حاضـر مربـوط بـه     . براي اولين بار از سوي نشر روان به چاپ رسيده است 1389

مطالـب مقالـه   . گرفته اسـت چاپ دهم است و نقد اين اثر بر اساس همين چاپ صورت 
حاضر در سه بخش بررسي شكلي اثر، بررسي محتوايي و علمي اثر و پيشنهادات و نظـر  

  .نهايي تنظيم گرديده است
  بررسي شكلي اثر) الف

كتاب خانواده درماني گلدبرگ و گلدبرگ ترجمـه حسـين شـاهي و همكـاران از لحـاظ      
و ميزان قواعد ويـرايش و نگـارش بـه     نگارشي از متني نسبتاً رسا و روان برخوردار است

همچنين كيفيت اثر از لحاظ حروف نگاري، صفحه آرايي و . طور نسبي رعايت شده است
  . طرح روي جلد خوب است

صـورت گرفتـه، از لحـاظ تناسـب حجـم اثـر بـا تعـداد           كتاب حاضر با توجه به بررسـي 
  .گيرد تواند براي سه واحد درسي مورداستفاده قرارواحدهاي درسي مي

رسد تاكنون تغييري  با توجه به اينكه كتاب حاضر به چاپ دهم رسيده است، به نظر مي
انـد كـه تغييراتـي در چـاپ دهـم       نكرده است، اگرچه مولفان در چاپ دهم مدعي شـده 

  .صورت گرفته است
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  بررسي علمي و محتوايي اثر) ب
وضـوع خـانواده،   جهت گيري در كتاب حاضر جهت گيري علمي است و البته به دليـل م 

جنبه اجتماعي و فرهنگي نيز پيدا كرده است و نكته قابل ذكر ايـن اسـت كـه نيـاز بـه      
ويرايش ادبي و فرهنگي دارد و نيازمند اين است كه مترجم محترم در پاورقي ها مباحث 

  . فرهنگي را متذكر گردد
  كاربرد اصطالحات تخصصي

در رابطـه بـا   . نسـبتاً خـوب اسـت    اثر مذكور از لحاظ به كار بردن اصطالحات تخصصـي 
هـا در   توان اذعان نمود كه معـادل سـازي   كيفيت معادل سازي اصطالحات تخصصي مي

هـا دقيـق    كل خوب هستند و از دقت نسبي برخوردارند، البتـه در مـواردي هـم معـادل    
شـناختي؛ بـدكار بـه    -رفتاردرماني شناختي به جاي درمان رفتـاري : نيستند؛ براي مثال

  .رود هاي متفاوتي به كار مي رسد معادل نارساكنشوري و در كل گاهي به نظر ميجاي 
  استفاده از ابزار هاي علمي

طـرح  (همچنين اثر حاضر توانسته است در حد ضرورت به طور متوسط ابزارهاي علمـي  
بحث مقدماتي، جمع بندي نهايي، تمـرين و آزمـون، نمـودار و جـدول، آمـار، مقايسـه،       

  .را براي تفهيم مطالب مورد استفاده قرار دهد...) تصوير، نقشه و
ميزان جامعيت محتوا و موضوع اين اثر با توجه به اهداف درسي مربوط به حوزه خانواده 

شـود و ميـزان انطبـاق محتـواي اثـر بـا عنـوان و         درماني اثري نسبتاً جامع محسوب مي
خانواده درمـاني يـا    اثر حاضر همچنين براي تدريس در درس. فهرست آن مطابقت دارد

ها مفيد است و همان طور كه ذكر گشت، در  به عنوان اثري فرعي در حوزه روان درماني
  . حد سه واحد براي مقطع كارشناسي  يا دو واحد كارشناسي ارشد كاربرد دارد

  ها روزآمدي منابع و داده
ر حاضر در زمينـه  در اث. ها و اطالعات نسبتاً روزآمد هستند از لحاظ ميزان روزآمدي داده

توان به تدوين و تاليف رويكردهاي موجود در زمينه خـانواده درمـاني اشـاره     نوآوري مي
  . كرد

براي تبيين مطالب از منابع موجود نسبتاً خوب استفاده شده است و منبعـي كـه در آن   
بدون ذكر ماخذ آمده باشد، ديده نمي شود و ميزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر نيز 

  .خوب است
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  پيشنهادات و نظر نهايي
اند و اثر  درمجموع بايد اشاره داشت  مولف محترم دركل، كتاب حجيمي را ترجمه نموده

شود و همچنين اثري نسبتاً جامع در زمينـه رويكردهـاي    حاضر در كل خوب ارزيابي مي
فاده قـرار  تواند هم به عنوان يك منبع درسي مورد اسـت  اين اثر مي. خانواده درماني است

خواهند در زمينه خانواده درماني فعاليـت   گيرد و هم راهنمايي باشد براي كساني كه مي
هـا و اصـطالحات تخصصـي نيـز از دقـت خـوبي        متن كتاب در استفاده از معـادل . كنند

. توان مطرح كرد اين است كه نـوآري برجسـته اي نـدارد    مشكلي كه مي. برخوردار است
هايي هستند كه كه در آثار متعددي بـه صـورت مسـتقل يـا      رويكردهاي مطرح شده آن

هـاي ترجمـه در زمينـه     مشـكل ديگـر همـه كتـاب    . انـد  تر نيز مطرح شده تركيبي پيش
به عنوان (تواند  موضوعاتي مثل خانواده كه جنبه فرهنگي دارد اين است كه مترجم نمي

 . داثر اصلي را با معيارهاي فرهنگي جامعه منطبق نماي) صرفا ترجمه
  
   

    





 

 

 
  
  

  »يراهنماي گام به گام درمان مشكالت زناشوي«
  

  اليري، هيمن و جانگي: مؤلف
 نژاد سيد علي كيميايي و زهرا باقريان: ترجمه
  انتشارات رشد: ناشر

  1384: سال نشر
  اول: نوبت چاپ

  تهران  :نشرمحل 
  326:  تعداد صفحات

  
كتاب راهنماي گام به گام درمان مشكالت زناشويي نوشته اليري، هـيمن و جـانگي كـه    
توسط سيد علي كيميايي و زهرا باقريان نژاد ترجمه گرديده با همكاري انتشـارات رشـد   

به چاپ اول رسيد كه مقاله حاضر نيز مربوط به همين نوبت چاپ كتاب  1384در سال 
  . باشد مي

هـاي آموزشـي و درمـاني     صفحه است كه دربرگيرنـده روش  326كتاب مورد نظر داراي 
اين كتاب در يك جلد منتشر شـده و توسـط گـروه    . باشد براي رفع مشكالت زوجين مي

آيند در سه بخش بررسـي   مطالبي كه در پي مي. علمي رشد، به ويراستاري رسيده است
انـد كـه هـر يـك از      ي اثر و پيشنهادات تنظيم گرديدهشكلي اثر، بررسي محتوايي و علم

  .پردازد جوانب مختلفي به ارزيابي كتاب مورد نظر مي
  بررسي شكلي اثر) الف

كيفيت حروف نگاري و صفحه . متن كتاب مذكور از رواني و رسايي خوبي برخوردار است
  . آرايي نيز تقريباًخوب ارائه شده است

از نظر طرح روي جلد نيز خيلي ضعيف عمل شده و اصالً با عنوان و مطالب مطرح شـده  
رنگ آن زنده و طبيعي نيست، دريـاي زرد رنـگ و غـروب آن    . در كتاب سنخيتي ندارد

تواند هيچ گونه تناسبي با روش هاي درماني مشكالت زناشويي كـه از آن در عنـوان    نمي
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عنوان كتاب با متن اصلي هماهنگ نيست و واژه . دكتاب سخن به ميان آمده، داشته باش
  .گام به گام به آن اضافه شده است

اما مطالب بسيار خالصه و چكيده وار ارائه گرديده و با توجه به عنـوان كتـاب و اهـدافي    
محتـواي كتـاب بـه    . گردد، مناسـبت الزم را نـدارد   كه با توجه به آن به ذهن متبادر مي

هـا، فنـون، نـام     ه گام قابـل قبـول نيسـت زيـرا تنهـا بـه روش      عنوان يك راهنماي گام ب
بسياري از راهكارهـا و مـداخالت   . ها و مانند آن پرداخته است ها، نام برخي كتاب آزمون

درماني به توضيح بيشتري نيازمندند و همچنين نگارش نويسنده در برخـي از صـفحات   
  .41شماره  169براي مثال صفحه . واضح و مبرهن نيست

  ان استفاده از ابزارهاي علميميز
در اثر مورد بحث هيچ گونه جدول، نمودار، آزمون و يا تمريني كه به تفهيم هر چه بهتر 

به همين جهت خوانـدن آن بـراي دانشـجويان و    . خورد مطالب كمك كند به چشم نمي
  . آموزان مالل آور و خسته كننده است حتي دانش

  برررسي محتوايي و علمي اثر) ب
ام كتاب اثري از نوآوري وجود ندارد و در زمينه محتوايي نيـز نقطـه قـوت شـايان     در تم

اثر مورد نظر بسيار قديمي است و تنها به جنبه آموزشـي تأكيـد   . شود توجهي ديده نمي
دارد و علي رغم آن چه كه در عنوان كتاب آمده است هيچ مطلبي دال بر توجه به جنبه 

در هـيچ كجـاي كتـاب    . شود يك از فصول ديده نميدرماني مشكالت زناشويي، در هيچ 
تر خواهد نمود و هـم مطالـب را    مباحث نظري و تعاريف عملياتي كه هم كتاب را جذاب

هـا و   همچنـين جمـع بنـدي   . شود تر خواهد ساخت ديده نمي براي خوانندگان قابل فهم
ي هـر فصـل   شود نيز در انتها ها كه موجب تفهيم بهتر مطالب مي نتيجه گيري و خالصه

  . ديده نخواهد شد
بنـدي مناسـبي بـراي     مهمترين ضعف كتاب ايـن اسـت كـه در آن پيوسـتگي و دسـته     

بندي وارد مشكالت شده و ترتيب  مشكالت وجود ندارد و نويسنده بدون توضيح يا دسته
به عنوان مثال ابتداي كتاب بـا مشـكل اخـتالل خـوردن     . ها نيز مشخص نيست ارائه آن

بعد از آن اختالل استرش شـغلي بـه عنـوان مشـكالت زناشـويي آورده      شود و  شروع مي
  .  شود كه هيچ تناسبي با هم ندارند مي

هاي ايراني وجود دارد تطابق الزم را  مطالب مطرح شده در كتاب با آن چه كه در خانواده
هـاي ايرانـي در ايـن كتـاب مشـاهده       ندارد و هيچ گونه بومي سازي با فرهنـگ و ارزش 
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، اعتدال در مصـرف الكـل كـه بـا     3هدف بلند مدت شماره  216مانند صفحه . شود نمي
  .جامعه ايراني تطابقي ندارد و قابل قبول نيست

همچنين برخي از جمالت ارائه شده نياز به توضيح بيشتر دارند تا بـراي خواننـده قابـل    
گرافـي و  فهم باشد زيرا بسياري از اهداف درماني و يا اهداف كوتاه مـدت، بـه صـورت تل   

اند كه در اين صورت خواننده متوجه برخي از مطالب نشـده و   كوتاه و بدون توضيح آمده
اين موجب خواهد شد تا درك درستي از مطالب مطرح شـده در وي ايجـاد نشـود و در    

توانـد   ايـن خـود مـي   . نتيجه در به كار بردن مباحث مورد نظر دچار مشكل خواهند شد
مذكور محسوب شود و خوانندگان را در همان صـفحات اول  ضعف بسيار بزرگي براي اثر 

  .از خواندن ادامه مطالب باز دارد
  كاربرد اصطالحات تخصصي

مترجمين محترم در زمينه استفاده از اصطالحات فني و تخصصي بسـيار ضـعيف عمـل    
هاي استفاده شـده و   برخي از اصطالحات تخصصي نيز مانند نوع درمان، آزمون. اند كرده

مـواردي كـه در پـي    . ها داده نشده است يا زير نويس نشده و يا توضيحي در مورد آن.... 
مداخلـه   81، صـفحه  41شـماره   168صـفحه  . باشند هايي از اين نكته مي آيند نمونه مي

  .و مواردي از اين قبيل 12هدف كوتاه مدت شماره  79، صفحه 18دروني شماره 
  ها و مطالب ميزان روزآمدي داده

اصل . اي هستند باشند و مطالب عمدتاً كليشه ائه شده در كتاب بسيار قديمي ميمنابع ار
به اين ترتيب . ترجمه گرديده است 1384است كه در سال  1998كتاب مربوط به سال 

. اند حدود يك دهه از انتشار كتاب گذشته است كه مترجمين كتاب فوق را ترجمه كرده
  . نمودند استفاده مي بهتر بود براي ترجمه از نسخه جديد آن

  پيشنهادات و نظر نهايي) ج
توانـد بـه عنـوان     اين كتاب شايسته معرفي به عنوان يك كتاب درسي نيست و تنها مي 

آمـوزان و البتـه نـه بـراي      يك منبع فرعي و عمدتاً آموزشـي و نـه درمـاني بـراي دانـش     
اين اثر براي دانشجويان به عنوان يك منبع درسـي كـافي   . دانشجويان مفيد فايده باشد

  .تري دارد نيست و نياز به مباحث نظري عميق
شناسان و مشاوراني مناسب خواهد بود كه قبالً با مباحث مشكالت  در مجموع براي روان

آشنايي كافي داشته باشـند و بتواننـد از ايـن كتـاب بـه       DSMخانواده ومطالب كتاب 
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تواند به عنوان يك منبع جانبي در كنـار   همچنين مي. عنوان يك منبع فرعي سود ببرند
 . وره خانواده و يا خانواده درماني مورد استفاه قرار گيردهاي اصلي مشا كتاب

  
   

    



 

 

 
  
  

  »)كاربرد روانشناسي در كار، سازمان و مديريت(روانشناسي كار «
  

  اثر محمود ساعتچي: مؤلف
  انتشارات مؤسسه نشر ويرايش: ناشر

  1385: سال نشر
  دوم  :نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  400:  تعداد صفحات
  

اثر محمود ساعتچي ) كاربرد روانشناسي در كار، سازمان و مديريت(كتاب روانشناسي كار
نقـد حاضـر   . از سوي انتشارات مؤسسه نشر ويرايش به چاپ رسيده است 1385در سال 

. باشد انجام شده است ويراست دوم اين كتاب كه درحال حاضر در دسترس ميبر اساس 
مطالب آن در سه بخش بررسي شكلي اثر، بررسي محتوايي و علمي اثر و پيشـنهادات و  

 .نظر نهايي تنظيم گرديده است
  بررسي شكلي اثر)الف 

بي نيـز  هاي تخصصي مناس باشد و نويسنده از معادل نگارش اثر حاضر روان و سليس مي
هـا پيـدا كـرده     در كار خود استفاده كرده است و متن كتاب با تغييراتي كه در طي سال

اما حجم مطالب بسيار زياد است و حروف نيـز بسـيار   . انسجام بهتري كسب نموده است
  .باشد كوچك هستند درنتيجه براي دو واحد درسي متناسب مي

ي و غيـره بسـيار مناسـب و در    كيفيت شكلي اثر از جمله طرح روي جلـد، صـفحه آرايـ   
  .باشد ارتباط با مطالب كتاب مي

ريـزي منطبـق اسـت و مـي توانـد بـراي        هاي شوراي عالي برنامـه  متن كتاب با سرفصل
  .روانشناسي صنعتي در دوره كارشناسي كاربرد فراواني داشته باشد

  بررسي علمي و محتوايي اثر) ب
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اما علي رغم اينكه اثر . خورد ه چشم مينظم منطقي و انسجام مطالب در سراسر كتاب ب 
ويراست دوم كتاب مذكور است از منابع جديدي در آن استفاده نشده اسـت و همچنـان   

هاي گروهـي در انتهـاي هـر     استفاده از بحث. باشند منابع كتاب، همان منابع قديمي مي
  .خورد فصل نوآوري خاص كتاب است كه در كتب مشابه ديگر نمونه آن به چشم نمي

باشـند، امـا در آن از    مطالب كتاب بسيار جامع و منطبـق بـا فهرسـت مطالـب اثـر مـي      
و يا مشـتري مـداري كـه زيـر مجموعـة روانشناسـي       ) ارگونومي(مهندسي نيروي انساني

هـاي قبـل از    درصد منابع مربوط به سال 95. صنعتي است، سخني به ميان نيامده است
. شـود  ديده نمي 1990ارجاعات و منابع جديدتر از و در بعضي از فصول نيز حتي  1990
امـا از مهمتـرين نقـاط قـوت كتـاب      ). نقش زنان در كـار و آثـار آن  (فصل دوازده : مانند

باشد كـه در فصـول كتـاب از     هاي مختلف كشور مي تجارب شخصي نويسنده در سازمان
  .آن استفاده شده است

ن كتاب به درسـتي بيـان نشـده؛ زيـرا     تاريخچه روانشناسي صنعتي و كار در ايران در اي
هـاي   دانشگاه الزهراء كه قبل از انقالب اين گرايش را به صورت گرايش اصـلي در رشـته  

  .روانشناسي داشته است و با انقالب فرهنگي حذف شده، از قلم افتاده است
  استفاده از ابزارهاي علمي

هـا،   ننـد اسـتفاده از مثـال   گيري از ابزارهاي علمي در ايـن اثـر ما   ميزان و چگونگي بهره
باشد و روش مناسبي بـراي تفهـيم مطالـب     تصاوير و نمودارها بسيار مناسب و خوب مي

ها و مباحث ارائه شده بيشـتر   رسد كه مطالب كتاب با توجه به مثال اما به نظر مي. است
ار بهتر اسـت در كنـ  . ها و مديران كاربرد داشته باشد تا دانشجويان براي كاركنان سازمان

ها و مباحث مطرح گرديده، مطالبي نيز مرتبط با گـروه دانشـجويي ارائـه     اين گونه مثال
به اين دليل كه مقاطع باالتر از كارشناسي، نيازمنـد مطـالبي فراتـر از ايـن كتـاب      . شود

  .هستند
  
  

  ها ميزان روزآمدي مطالب و داده
سطور قبل بيان شد  كتاب حاضر از روزآمدي مناسبي برخوردار نيست و همانطور كه در

باشـد و تنهـا نـوآوري آن اسـتفاده از      منابع آن مربوط به حدود بيسـت سـال قبـل مـي    
  .هاي داخلي است هاي بومي در رابطه با سازمان مثال
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باشد،  دقت مؤلف محترم خوب است ليكن شيوه ارجاعات نيازمند تجديد نظر اساسي مي
ي كه بـا تـاريخ مـيالدي كتـابي نوشـته      ا زيرا قرار دادن تاريخ شمسي در مقابل نويسنده

  .53پانويس صفحه : مانند. توجيه علمي و منطقي ندارد
  پيشنهادات و نظر نهايي) ج

اين كتاب نيازمند ويرايش فنـي و ادبـي اسـت و الزم اسـت بخشـي از مطالـب روزآمـد        
هـاي   گرديده و در بخش ارجاعـات دقـت بيشـتري مبـذول شـود و همچنـين از معـادل       

  .تري استفاده شود تخصصي مناسب
: گيري از منابعي جديد و پرهيـز از منـابعي قـديمي؛ ماننـد     در مجموع اين كتاب با بهره

تواند به عنوان منبـع درسـي در دوره كارشناسـي قابـل اسـتفاده       مي... و  1952، 1925
  .باشد

   

    





 

 

 
  
  

  »روانشناسي كاربردي براي مقابله با مشكالت«
  

  دكتر محمدرضا حجت و همكاران: مؤلف
  نشر نيكتاب: ناشر

  1387: سال نشر
  اول  :نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  535:  تعداد صفحات
  

كتاب روانشناسي كاربردي براي مقابله با مشكالت اثر محمدرضـا حجـت و همكـاران در    
مطالب اين مقاله . براي اولين بار به واسطه نشر نيكتاب به چاپ رسيده است 1387سال 

 و پيشنهادات و نظـر نهـايي   بررسي محتوايي و علمي اثر ،بخش بررسي شكلي اثر سهدر 
  .تنظيم گرديده است

  شكلي اثربررسي ) الف
مطالب موجود در كتاب از سـوي مـولفين، بـه    از نظر نگارشي و ميزان روان و رسا بودن 

 ي بيان شده كه معناي لغات و مطالب براي خواننده قابـل فهـم و درك  قابل قبولصورت 
 در حد قابل قبولي اسـت  ي نيز كتابو نگارش يقواعد ويرايشاز نظر كيفيت رعايت . باشد 

. ه دقت الزم در اين زمينه آنچنان كه شايسته بوده رعايت نشده استرسد ك و به نظر مي
و طرح روي جلد نيز مانند رواني و رسايي متن، خوب عمـل شـده و   از نظر صفحه آرايي 

  . است رعايت نكات الزم شده
  بررسي علمي و محتوايي اثر) ب

  كاربرد اصطالحات تخصصي
هـاي   ترجمهبه البته در مواردي . ستاصطالحات تخصصي درحدقابل قبولي به كار رفته ا

  :گردد كه در اينجا مواردي از آن ذكر مي نادرستي اشاره شده است
 ). 384و  382، 310صفحه (زوال عقالني كه صحيح آن اختالل ذهني است  •
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 ). 230صفحه (كاربرد واژه بيمار هم مطلوب نيست  •
در  :ماننـد مثـال زيـر    انـد  بيان شـده  غيرعلمي و غيربومي، برخي مطالب هم خيلي كلي

  ).ارثي است ،پنج درصد عقب ماندگي( 371صفحه 
 نيـز  مقـاالت . كتاب حاضر درواقع مجموعه مقاالت در حوزه  روانشناسي كاربردي اسـت 

از دلبسـتگي  . اند، درواقع به صورت مجموعه جنـگ ارائـه شـده اسـت     خوب تدوين شده
روانشناسـي عمـومي پيـروي     از اصول منطقي بـراي و  كودكي آمده تا تنهايي بزرگسالي

  .نشده است
كتاب حاضر منطبق با موضوع درسي خاصي نيست، مگر اينكه براي ايـن كتـاب عنـوان    

البته به عنوان كتاب كمكي و مطالعات تخصصي در ارتباط با . درسي جديدي تاليف شود
  .برخي دروس مناسب است

م روز روانشناسـي در  توان گفت كه برخـي مباحـث مهـ    در رابطه با نوآوري در كتاب مي
  .تواند قابل توجه باشد حوزه دلبستگي كودكي و بزرگسالي مي

امـا برخـي    اسـت براي دو واحـد درسـي مناسـب    كه آن توان گفت  از نظر حجم اثر، مي
هـاي   ند؛ يعني در محدوده مواد درسي گنچانده شده در حيطه رشتهمطالب درسي نيست

  . مربوطه نيست
  پيشنهادات و نظر نهايي) ج
هشـت نفـر از   . توان اشاره داشت كه اين اثر اساساً يك كتاب درسي نيست ع ميوجممدر

برند مجموعه مطالب خوب و مفيدي را  روانشناسان كه غالباً در خارج از كشور به سر مي
كتاب از نگاه درسي انسجام منطقي ندارد، .  اند آماده نموده و به صورت كتاب انتشار داده

گردد، از دلبستگي كودك سخن گفته شده تـا تنهـايي    حسوب نمياصوالً كتاب درسي م
  .برخي اصطالحات نيز الزم است اصالح شود. بزرگسالي

به عنوان يك كتاب كمكي و منبع مطالعـاتي  توان گفت كه اثر مذكور  مي خالصهبه طور 
 . براي برخي از دروس مناسب است و نيازمند يك ويرايش ادبي و فني است

  
   

    



 

 

 
  
  

  »يمباني رواني ـ اجتماعي در تربيت بدن«
  

  نيا فرهاد رحماني: مؤلف
  انتشارات وارسته: ناشر

  1386: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  رشت: محل نشر

  140:  تعداد صفحات
  

اجتماعي در تربيت بدني نوشته فرهاد رحماني نيا توسـط انتشـارات    -مباني رواني كتاب
صفحه و  140اين كتاب داراي . منتشر گشت 1386وارسته در شهرستان رشت در سال 
مقاله مورد نظر كه در سه بخش بررسي شكلي اثر، . در قطع وزيري به چاپ رسيده است

و نظر نهايي تنظيم شده، بر اساس چـاپ دوم  بررسي محتوايي و علمي اثر و پيشنهادات 
  .نگاشته شده است) مربوط به همين سال(اين كتاب 

  بررسي شكلي اثر) الف
باشد مترجم نتوانسته آن طور كه شايسته اسـت   رواني و رسايي متن در حد متوسط مي

حق مطلب را ادا كند و در انتقال مطالب به خواننده و تفهيم آن موفقيت خوبي نداشـته  
همچنين قواعد ويرايشي و نگارشي نيز به نحو مطلوبي رعايت نشده است و در كل . است

كيفيت اثر از نظر حروف نگاري و صفحه آرايي . توان به وضوح آن را مشاهده كرد اثر مي
باشد و نتوانسته جذابيت الزم را براي فرد در حين خواندن مطالب  نيز در حد متوسط مي

  .فراهم كند
  توايي و علمي اثربررسي مح) ب

هاي شوراي عالي برنامه ريـزي مطابقـت    اثر مورد نظر از نظر موضوعي چندان با سرفصل
هاي مناسب ديگري را در اين زمينه يافت كه از نظر مفـاهيم هـم    توان كتاب ندارد و مي

به همـين جهـت ايـن اثـر     . اند تر عمل كرده تر هستند و هم در تفهيم مطالب موفق غني
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توانـد بـه عنـوان منبعـي جـانبي و جهـت        اصي مورد استفاده نيست و ميبراي درس خ
همچنين آن، به عنوان يك اثر ضعيف مورد . مطالعه بيشتر دانشجويان، مفيد فايده باشد

  . ارزيابي واقع شده است
  استفاده از ابزارهاي علمي

  تر نمودن كتاب بهره تر مطالب و جذاب در متن كتاب از ابزارهاي علمي براي فهم مناسب
عـدم وجـود   . چنداني گرفته نشده و جاي فهرست موضوعي و اعالم در كتاب خالي است

جداول مناسب، نمودارها، تصاوير و غيره در متن كتاب، بر : ابزارهاي مناسب علمي مانند
  .  افزايد وارد اشاره شده در باال ميعدم جذابيت آن عالوه بر م

  روزآمدي مطالب و استفاده مناسب از اصطالحات تخصصي
نويسنده در زمينه استفاده از اصطالحات تخصصي چندان موفق عمل نكـرده و كيفيـت   

در زمينه اسـتفاده مناسـب از منـابع بـه روز و     . ها نيز چندان مناسب نيست سازي معادل
ونه بيان كرد كه كيفيت مباحث اين اثر ضـعيف بـوده و منـابع    توان اين گ مرتبط نيز مي

نويسنده . باشد روزآمدي خاص خود را ندارند و صرفاً جمع آوري مطالب قديمي قبلي مي
هـاي نـوين    در بيان مباني نظري و اصول مربوطه فوق العاده ضعيف عمل كرده و از يافته

  . نبرده استاي  پژوهشي بهره
  اداتنظر نهايي و پيشنه) ج

واند به عنوان يك منبع جانبي و كمك درسي بـراي دو واحـد درسـي در    ت اين كتاب مي
شناسـي ورزشـي    همچنين مطالب اين اثر بـا درس روان . مقطع كارشناسي مناسب باشد

تواند آن را پوشش دهد به همين منظـور نيازمنـد يـك     هيچ گونه سنخيتي ندارد و نمي
نندگان جذابيت الزم را داشته و مالل آور نباشـد و  ويرايش ادبي و فني است تا براي خوا

ايـن كتـاب مطلقـاً بـه     . همچنين بتواند براي درس مربوطه كارايي الزمه را داشته باشـد 
  .شود عنوان كتاب درسي پيشنهاد نمي

  



 

 

 
  
  

  »يمباني مشاوره و راهنماي«
  

  اثر گيبسون ميشل: مؤلف
 فريده همتي: ترجمه
  انتشارات سمت: ناشر

  1387: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  556:  تعداد صفحات
  

 1387كتاب مباني مشاوره و راهنمايي اثر گيبسون ميشل ترجمه فريده همتي در سـال  
هم اكنون مطالب اين مقاله بر اسـاس همـين   . توسط انتشارات سمت به چاپ اول رسيد

چاپ كتاب صورت گرفته و در سه بخش بررسي شـكلي، بررسـي محتـوايي و علمـي، و     
  . ستپيشنهادات و نظر نهايي گروه تنظيم گرديده ا

  بررسي شكلي اثر) الف
خـورد و رعايـت قواعـد ويرايشـي و      متن روان و رساي كتاب در سراسر آن به چشم مـي 

سازد ولـي انـدازه كوچـك     نگارشي در كل كتاب، خواندن آن را براي خواننده جذاب مي
  .باشد حروف كمي مالل آور مي

  استفاده از ابزارهاي علمي
ي تفهـيم مطالـب از نمـودار و تصـاوير و كمتـر از      نويسنده در هر جا كه مناسب بود بـرا 

تواند نقطه قـوتي باشـد بـراي فهميـدن مسـائل و       ها بهره گرفته كه اين خود مي پانويس
  . مطالب مطرح شده در آن
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  ميزان و چكونگي استفاده از واژه هاي تخصصي
كـه  هاي تخصصي به صورت مناسب استفاده نشـده   هاي كتاب از واژه در برخي از قسمت

مثالً در موارد . دار سازد  تواند مفيد بودن و كاربردي بودن مطالب را خدشه اين مطلب مي
  : هايي از آن را خواهيم ديد زير نمونه

 "فرسـودگي شـغلي  "بهتـر اسـت از واژه    "burnaul"بـراي واژه   494صفحه  •
 ."تحليل قواي رواني"استفاده شود تا 

مـثالً  . انـد  لخواه زيرنويس شـده كلمات مبهم و كليدي به صورت د 451صفحه  •
براي شش تيپ شخصيتي هالند فقط سه مورد زير نويس شده است و از ميـان  

و  "قراردادي"از واژه  "cinvention"هاي زيرنويس شده بهتر است براي  واژه
 . استفاده شود "متهور"از واژه  "enterprising"براي 

ها دچـار مشـكل شـده     برگردان فارسي واژههاي كتاب نيز مترجم در  در برخي از قسمت
 :مانند

مشـاوره سـه   "نوشـته شـده    "مشاوره سه جانبـه "به جاي واژه  55در صفحه   •
 ."جناحي

و  "جامعـه محـور  "نوشـته شـده    "محلـه محـور  "به جاي واژه  482در صفحه  •
  .  مواردي از اين قبيل

  بررسي محتوايي و علمي اثر) ب
خورد كه هماهنگ با فهرسـت   به خوبي به چشم ميدر كل كتاب، نظم و انسجام مطالب 

نكته قابل ذكر در اين جا اين است كه اثر مورد نظـر قـديمي و   . مطالب پيش رفته است
اي  سد كه مترجم خالصـه  به بعد به نظر مي 10باشد و از فصل  مي 1999مربوط به سال 

ها  همچنين پيوست .از متن اصلي كتاب را آورده و از ترجمه بقيه مطالب سرباز زده است
  . تواند به تفهيم بهتر مطالب كمك  كند نيز ترجمه نشده كه در صورت ترجمه شدن مي

  ها و مطالب روزآمدي داده
به چاپ رسيده، در صورتي كه چاپ جديد اثر به زبـان   1387ترجمه مورد نظر در سال 

، ترجمـه دكتـر ثنـايي و همكـاران     )1386( 2001اصلي و ويرايش جديـد آن، در سـال   
 20مطالب موجود در كتاب مربوط به حدوداً . توسط انتشارات رشد به چاپ رسيده است

  . باشد سال پيش مي
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برخـوردار نيسـت امـا مطالـب از جامعيـت مناسـبي برخـوردار         كتاب از نوآوري خاصـي 
توانـد بـه    واحد درسي مـي  3باشند و براي درس مربوطه در مقطع كارشناسي و براي  مي

  .عنوان منبع جانبي در نظر گرفته شود
  پيشنهادات و نظر نهايي) ج

مـومي  ها كلي و به صورت ع كتاب حاضر مطالب چندان تازه و جديدي ندارد و بيشتر آن
هـا   ها توضيح داده شود و براي واژه بهتر بود تا بعضاً مطالب در پانويس. اند مطرح گرديده

باشـد   مـي  2001ويرايش جديد اثر مربوط به سال . تري برگزيده شود هاي مناسب معادل
  . كه مترجم محترم بهتر است از اين نسخه استفاده كند

ع فرعـي بـراي دانشـجويان در مقطـع     تواند به عنوان يـك منبـ   در مجموع اين كتاب مي
  .كارشناسي قابل استفاده باشد

  
   

    





 

 

 
  
  

  »يشناخت مشاوره مباني روان«
  

  محمد خداياري فرد: مؤلف
  انتشارات يسطرون در حوزه مشاوره: ناشر

  1381: سال نشر
  اول: چاپنوبت 

  تهران  :محل نشر
  306:  تعداد صفحات

  
براي اولين بـار بـه واسـطه انتشـارات      1381كتاب مشاوره مباني روان شناختي در سال 

كتاب مذكور در حال حاضـر چـاپ اول   . يسطرون در حوزه مشاوره به چاپ رسيده است
مقاله در سه مطالب اين . باشد و نقد اين اثر بر اساس همين چاپ صورت گرفته استمي

بخش بررسي شكلي اثر، بررسي محتوايي و علمي اثر و پيشنهادات و نظر نهـايي تنظـيم   
  .گرديده است

  بررسي شكلي اثر) الف
در كتاب حاضر صرف نظر از زحمات فراوان مولف محترم، از نظـر نگارشـي در برخـي از    

س مباني مشاوره چنانچه قرار باشد كه كتاب حاضر براي در. فرازها نيازمند بررسي است
و راهنمايي كه درس تعريف شده اي است مورد اسـتفاده قـرار گيـرد فصـول كتـاب بـه       

تـوان بـه    مـي : چرا كه برخي از مباحث مبهم هستند، به طور مثـال . تجديدنظر نياز دارد
هـاي   توصـيه  143و  142موعظه كـوه؛ صـفحه    112پاراگراف آخر؛ صفحه  145صفحه 

 .اجتماعي اشاره داشت
  :مثالً. هاي خارجي نيز در متن كتاب با دو شكل مختلف ترجمه شده است از نامبرخي 
  وتز؛ / فرتيز 15و  14صفحه  •
  لوبورسكي؛ / البورسكي 231صفحه  •
 ... فريد لندر و/ فريد الندر 252صفحه  •



 روانشناسي نقدنامه  82
 

 

 
از نظر صحافي كتاب حاضر از كيفيت بااليي برخوردار نيست و جلد و صفحات از يكديگر 

  :شود، مثالً لط چاپي نيز در برخي از صفحات ديده ميغ. شوند جدا مي
  .نوشته شود Hollandكه بايد  Halland 299و  17در صفحات  •
  .پروچاسكا كه پروسكا نوشته شده است 25صفحه  •
 . نوشته شده است  gبدون  methodology 232صفحه  •

مبـاني   باشد ولي محتـواي آن بـراي درس   واحد درسي مي 2حجم اثر نيز ظاهراً مناسب 
  .مشاوره مناسب نيست

 بررسي علمي و محتوايي اثر) ب
ميزان جامعيت محتوا و موضوع با توجه به اهداف درس مباني راهنمايي و مشاوره قابـل  

در ابتداي كتاب بيشتر درباره مسائل غير مرتبط با موضوع مشاوره بحـث  . مالحظه است
رخ داده ... مشاوره؛ مـذهب، فلسـفه و  شده است، همين اتفاق در رابطه با فصل مربوط به 

مـواردي  . ب حجم زياد و جمالت نامفهوم و مبهم و بدون منبع ذكر ديده مي شود. است
سـالكي   45يك مشاور تا زماني كه به سـن  "، جمله  117مثل الهيات باليني در صفحه 

يح مس"و  عبارت  109در صفحه  "تواند فرد مناسبي براي مشاوره باشد نرسيده باشد مي
 . جاي تامل دارد... و 112در  صفحه  "خواند اغلب خود را يك مشاور فوق العاده مي

محتواي كتاب با فهرست كتـاب مطابقـت دارد ولـي بـا محتـواي درس مبـاني مشـاوره        
در اين كتاب از فصولي استفاده شده كه با سرفصل هاي مشاوره منطبق . همخواني ندارد

پرداخته شده است و مطالـب  ) بدون ذكر منبع(بي اي، مذه نيست و به مباحث تاريخچه
  . اصلي درس مانند اصول، انواع مشاوره، فنون و ديگر مباحث مشاوره كم رنگ است

تعريـف  : مولف محترم در پيشگفتار اشاره كرده اسـت كـه ايـن كتـاب شـامل دو بخـش      
و روان هـاي مشـاوره    است و در بخش دوم نظريـه ... درماني  و تاريخچه و مشاوره و روان

تـر از   درماني است؛ در حالي كه اين دو بخش در فهرست مطالب ذكر نشده است و مهـم 
كتاب مبـاني در واقـع كتـابي    . همه اينكه مباني مشاوره فقط شامل اين دو بخش نيست

باشد و بايد به همه مباحث مشـاوره اشـاره داشـته باشـد نـه       پايه براي رشته مشاوره مي
برخي از مطالـب نيـز   . هاي مشاوره داشته باشد به نظريه اينكه يك سوم كتاب اختصاص

برخـي از مباحـث بـدون     .با توجه به سال انتشار كتاب، منابع و مطالبي روزآمد نيسـتند 
  .اشاره به منبع آمده است و برخي از منابع استفاده شده در متن در فهرست نيامده است
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  كاربرد اصطالحات تخصصي

برخـي از  . ي در كتاب مذكور نيازمند تجديد نظر استكيفيت كاربرد اصطالحات تخصص
 :به طور مثال. ها يا مباحث نيازمند تجديدنظر است واژه

  عنصر مشاوره:  168صفحه  •
  مشاوره باز، مشاوره بسته:  25صفحه  •
  تعاريف انتقادي مشاوره 26صفحه  •

ده افكار تحريف ش 228و  227سازي اصطالحات نيز در صفحات  در مورد كيفيت معادل
ها نيز نامتداول اسـت كـه از    در نظريه بك زيرنويس نشده است و برخي از معادل سازي

اي، مشاوره باز و بسته و الهيات بـاليني فرانـك ليـك     آن ميان مي توان به تفكر دومقوله
  .اشاره كرد

  بهره گيري از ابزارهاي علمي
تمـرين و آزمـون،    طرح بحث مقدماتي، جمع بندي نهايي،(اين كتاب از ابزارهاي علمي 

مباحث ارائه شده بدون تمرين، . استفاده چنداني نكرده است...) نمودار و جدول، تصوير و
جدول و آمار است، بيشتر جنبه تاريخي، و فلسفي دارد و به منـابع كـافي و الزم اشـاره    

  .نشده است
  روزآمدي منابع و مطالب

در فـرازي از   113و  112برخي مطالب بدون ذكر منبع نگاشـته شـده ماننـد صـفحات     
كتاب با اظهار نظرهايي مواجه مي شويم كه براي تاييد آنهـا بـه تحقيقـات متقنـي نيـاز      

اشاره به اين موضوع شده كه كساني كه بچه دارند در مقايسه  145است مثال در صفحه 
  . با كساني كه بچه ندارند مشكالت رواني بيشتري دارند

  پيشنهادات و نظر نهايي
مي تواند در امر پژوهش و مطالعه در كتابخانه ها مورد استفاده عالقمنـدان   كتاب حاضر
 .قرار گيرد

  
   

    





 

 

 
  
  

  »يروانشناسي و آموزش كودكان استثناي«
  

  اهللا نادري دكتر مريم سيف نراقي و دكتر عزت: مؤلف
  انتشارات ارسباران: ناشر

  1385: سال نشر
  پنجم: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  304:  تعداد صفحات
  

كتاب روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي توسـط دكتـر مـريم سـيف نراقـي و          
براي اولين بار به واسطه انتشارات ارسباران به چاپ  1385دكتر عزت اهللا نادري در سال 

مطالـب ايـن   . نقد اين اثر بر اساس چاپ پنجم كتاب صورت گرفتـه اسـت  . رسيده است
ررسي محتوايي و علمي اثر و پيشـنهادات و نظـر   مقاله در سه بخش بررسي شكلي اثر، ب

  .نهايي تنظيم گرديده است
  بررسي شكلي اثر) الف

همچنين . شناسي كودكان و نوجوانان استثنايي نگارشي روان و رسا دارد كتاب روان      
كيفيـت  . رود متن كتاب از لحاظ رعايت قواعد ويرايشي و نگارشي مناسـب بـه نظـر مـي    

نكتـه ديگـر   . ، طرح روي جلد و حروف نگاري نيز قابل قبول اسـت صفحه آرايي، صحافي
نيز در رابطه با تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درسي است كه در حد قابل قبولي به 

هـا و تصـاويري    اي كه بايد خاطرنشان كرد اسـتفاده از جـدول   نكته. آن توجه شده است
باشـند و بـه قابـل    هـا مـي   ننـده آن ها به كار رفته و تبيين ك است كه جهت گويايي متن

  .ها زياد نيست كنند، هرچند تعداد آن تر بودن مطالب كمك مي فهم
  
  بررسي علمي و محتوايي اثر) ب

  كاربرد اصطالحات تخصصي
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هـا   هايي كه در اين كتاب مستلزم توجه بيشتري است، وضعيت معادل يكي از بخش      
مؤلفان محترم برخي از اصطالحات تخصصي در اين اثـر را  . و اصطالحات تخصصي است

) 10صـفحه  (سن عقلي : مثالً. اند به صورت بسيار ناروا، ناصحيح و غيرمنطقي به كار برده
عنـوان شـود و همچنـين اصـطالح كنـدذهن كـه در       كه بايد سن هوشي يا سن ذهنـي  

هـا جـايي ندارنـد و اصـطالحات      روانشناسي و آموزش امروزي ديگـر از ايـن دسـت واژه   
درضمن كيفيت معادل سـازي برخـي   . ها استفاده كرد توان به جاي آن تري را مي مناسب
انـدگي  تـوان از تعـاريف عقـب م    به طور مثال مـي . ها با دقت صورت نگرفته است از واژه

  .نام برد... ذهني، تعاريف تيزهوشي و
  استفاده از ابزارهاي علمي

طرح بحث مقدماتي، جمع بندي نهايي، : ازجمله(گيري از ابزارهاي علمي  ميزان بهره     
باشـد؛   بسيار محدود مي...) تمرين و آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير، نقشه و

  . ي استاما در هرحال در حد قابل قبول
توان اظهار داشت كه اين اثـر از   در رابطه با جامعيت محتوا و موضوع اثر حاضر مي       

جامعيت نسبي برخوردار است و ميزان انطباق محتواي اثر با عنـوان و فهرسـت آن نيـز    
اثر حاضر بـه شـرط روزآمـد شـدن بـراي دو واحـد درسـي در مقطـع         .  قابل قبول است

  .ستكارشناسي خوب و مناسب ا
  ها آمدي و اتقان داده ميزان روز

از آمـار كودكـان   . متاسفانه در اين رابطه بسياري از مطالـب كتـاب روزآمـد نيسـت         
سال پيش است تا شرايط عقـب مانـدگي    40گرفته كه مربوط به ) 10صفحه (استثنايي 

ل از متأسـفانه دركـ  . عمدتاً قديمي است و نياز بـه بـازنگري دارد  ... و) 67صفحه (ذهني 
همچنـين مـوارد   . منابع نوين، معتبر با رويكرد علمي و فرهنگي اصالً استفاده نشده است

بـدون ذكـر منبـع    ) به زبـان فارسـي  (زيادي به صورت ترجمه آزاد و يا از متون ديگران 
  . استفاده شده است

  پيشنهادات و نظر نهايي) ج
اند تا كتاب درسي  ت كشيدهدر پايان بايد اشاره داشت كه مولفان محترم خيلي زحم     

كتاب فصول مناسـبي دارد و از خودآزمـايي قابـل قبـولي     . مناسبي را تهيه و ارائه نمايند
برخوردار است و براي واحد درسي در واحد كارشناسي به شرط اصالحات مناسب خواهد 

  . بود
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  .منابع اين كتاب در غالب موارد قديمي و بعضاً كم اعتبار هستند •
  .منابع بومي در تدوين كتاب استفاده نشده است از بسياري از •
هاي مشابه بدون ذكر منبع استفاده  در برخي موارد از منبع كتاب •

  .شده است، بخصوص بخش نابينايي
  .برخي آمارهاي اين كتاب قديمي و نادرست هستند •
  ).30به طورمثال صفحه (برخي تعاريف مبهم و نادرست هستند  •
  .برخي اصطالحات قديمي هستند •

        
   

    





 

 

 
  
  

  »هاي مشاوره مهارت«
  

  اثر ايگن: مؤلف
 پور و دكتر سيف دكتر زندي: ترجمه
  انتشارات سمت: ناشر

  1383: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  523:  تعداد صفحات
  

از سـوي  1383هاي مشاوره اثر ايگن ترجمه زنـدي پـور و سـيف در سـال      كتاب مهارت
باشـد و   اين كتاب در حال حاضر چاپ اول آن مـي . انتشارات سمت به چاپ رسيده است

نيز به رشته تحرير در آمـده اسـت،    1384نقد اين اثر بر اساس همين چاپ كه در سال 
لب اين مقاله در سه بخش بررسي شكلي اثر، بررسي محتوايي و مطا. صورت گرفته است

  .علمي اثر و پيشنهادات و نظر نهايي تنظيم گرديده است
  بررسي شكلي اثر) الف

هرچند مطالب كتاب قابل فهم است ولي با رعايت برخـي از نكـات ذكـر شـده در زيـر،      
توضيح كـافي داده نشـده اسـت    ها  مثالً براي برخي از واژه. شود تر مي ترجمه رسا و روان

 .....خودحفاظ، گفتگوهاي توفيق محور و 262اهرم سازي، صفحه ): 146صفحه (
با اين حـال، بـا توجـه بـه     . قواعد ويرايش و نگارش در حد قابل قبولي رعايت شده است

موارد ذكر شده در پيوست ويرايش جمالت، نقطه گـذاري، ويرگـول يـا شـماره گـذاري      
تـر   ها نوشـته را قابـل فهـم    ها يا پررنگ نوشتن برخي از طبقه بندي هبرخي از زيرمجموع

... . و 234هـاي اكـراه، صـفحه     زيرمجموعـه برخـي از ريشـه    226مثالً صـفحه  . سازد مي
  .به تنهايي بهتر است جدا نوشته شود 239و  62صفحات 
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 طرح روي جلد گويا نيست و. كيفيت حروف نگاري، صفحه آرايي و صحافي مناسب است
  هاي مشاور؟  هاي آتش است يا دست شعله. رنگ بسيار تندي دارد

از لحاظ تناسب اثر حاضر با تعداد واحدهاي درسي براي سه واحد درسي مناسب به نظر 
  .باشد رسد ولي فنون مشاوره فقط مربوط به مطالب ذكر شده در اين كتاب نمي مي
   بررسي علمي و محتوايي اثر) ب

مشاوره از ديدگاه  خاصي مورد توجه قرار گرفته است ولـي بـراي   هاي  در اين اثر مهارت
همچنين ميزان انطبـاق مطالـب بـا عنـوان و فهرسـت      . درس فنون مشاوره كافي نيست

از نظـر مطابقـت اثـر نيـز بـا      . شود هاي مشاوره نمي مناسب است ولي شامل همه مهارت
هـاي شـورايعالي    لريـزي، بـا توجـه بـه اينكـه سرفصـ       هاي شوراي عالي برنامـه  سرفصل
تناسـب اثـر حاضـر    . توان مقايسه مناسبي انجـام داد  ريزي بسيار قديمي است نمي برنامه

هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنـوان كتـاب جنبـي بـراي      براي تدريس در دوره
  .درس فنون مشاوره و اصول و فنون راهنمايي و مشاوره مناسب است

  كاربرد اصطالحات تخصصي
  .كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي متوسط است          

  .هاي مشاوره ترجمه شده است است كه مهارت skilled helper كتاب نام •
 200ها به صورت غلط و نامتداول ترجمه شـده اسـت مـثالً صـفحه      برخي واژه •

. هاي خرد، ريزمهارتي ترجمـه شـده اسـت    به جاي مهارت microskillsبراي 
  .آمده است self defense systemودحفاظ براي نظام خ 262صفحه 

سـازمان   147صـفحه  : مـثالً . ها نياز به بازبيني دارد برگردان برخي از زيرنويس •
. با وجود زيرنويس كامل، ولي درست ترجمـه نشـده اسـت   ) HWO(بهداشت 

آرزوانديشـي؟ يـا تفكـر    . مطابقت معنايي ندارد 3زيرنويس شماره  452صفحه 
  آرزومندانه؟

 . حذف شده است selfواژه  2زيرنويس شماره  454 صفحه •
اي بـوده و در مـوارد ديگـر     هـا در برخـي مـوارد سـليقه     يـابي  در اين اثر معادلهمچنين 

گفتگوهاي توفيق محور، صـفحه   262ها ارائه نشده است، مثالً صفحه  زيرنويس براي آن
  ...خود چالش و 256پراكنش، صفحه  168
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  علميگيري از ابزارهاي  بهره
در شروع هر فصل يك فهرست از موارد قابل بحث در همان فصل آمده كه مفيد اسـت،   

كننده هستند  كند، نمودارها و اشكال كمك برخي از مثال ها به تفهيم موضوع كمك مي
هـا نيـز در    بنـدي  هم بهتر است برعكس شود و جمع 471، شكل صفحه 30مثالً صفحه 

  .مده استانتهاي هر فصل و در آخر كتاب نيا
  ها و مطالب روزآمدي داده

توان چنين ارزيابي كرد كه ترجمه كتاب با توجه به اينكـه   ها را مي ميزان روزآمدي داده
باشد بنـابراين مـتن اصـلي     مي 1994و متن اصلي مربوط به سال  1383مربوط به سال 

  .ستولي در رابطه با ارجاعات و استنادات رعايت امر شده ا. چندان روزآمد نيست
  پيشنهادات و نظر نهايي

به طوركلي اين كتاب به عنوان يك منبع فرعي براي دروس فنون مشاوره و روانشناسـي  
  . مشاوره و اصول و فنون راهنمايي و مشاوره كاربرد دارد

هاي مشاوره بـا توضـيح    مهارت. عنوان كتاب كمي عجيب و سوال برانگيز است •
  !!!رويكردي در حل مشكل مددكاري؟؟؟

  .جلد نامفهوم است و پيام خاصي را براي خوانندده ندارد طرح •
برخي واژه ها و اصطالحات به كار رفته در كتاب بايد مورد بازبيني و تجديدنظر  •

  .قرار گيرد
هاي ذكرشده در مـتن بـه درك و فهـم مطالـب كتـاب كمـك        سواالت و مثال •

راري و با اين حال كتاب نياز به خالصـه كـردن برخـي از مطالـب تكـ     . كند مي
 .طوالني دارد تا خواننده را خسته نكند

  
   

    





 

 

 
  
  

  »يسنجش و درمان مشكالت دوران كودك«
  

  شرودر و گوردون: مؤلف
 مهرداد فيروزبخت: ترجمه
  نشر دانژه: ناشر

  1385: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران  :محل نشر

  846:  تعداد صفحات
  

كتاب سنجش و درمان مشكالت دوران كودكي نوشته شرودر و گوردون ترجمه مهـرداد  
 846نسـخه و در   3300در يك جلـد و   1385فيروزبخت با همكاري نشر دانژه در سال 

در حال حاضر چاپ اول اين اثر در دسترس قـرار دارد كـه نوشـته    . صفحه منتشر گشت
بخش به شرح زير تنظـيم گشـته    3اين مقاله در . حاضر بر مبناي آن نگاشته شده است

) بررسـي محتـوايي و علمـي اثـر و ج    ) بررسـي شـكلي اثـر، ب   ) الـف : كه عبارت است از
  .پيشنهادات و نظر نهايي

  بررسي شكلي اثر) الف
خـوب   نگـاري بسـيار   آرايـي و حـروف   متن كتاب بسيار روان و رسا است و از نظر صفحه

اشد و همچنين از نظر طراحي روي جلد نيز دقـت الزم بـه عمـل آمـده و طراحـي      ب مي
  . خوبي صورت گرفته است

موضوع و مطالب نگاشته شده در كتاب هماهنگي الزم را با هم داشته و نظـم و انسـجام   
در زمينه فهرست مطالـب هـم عنـاوين    . مطالب به نحو بسيار مطلوبي رعايت شده است

  . ل آمده اما عناوين فرعي ذكر نگرديده استاصلي هر فص
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  كاربرد ابزارهاي علمي
ها به خوبي بهره برده تـا مطالـب بـراي     كتاب از جداول و نمودارها و ابزارهايي مانند اين

همچنين كتاب از جامعيـت  . تر باشند تر جلوه كنند و هم قابل فهم خوانندگان هم جذاب
تـا   2و اختالالتي را كه ممكـن اسـت در دوران    مناسبي برخوردار است و كليه مشكالت

در مـورد هـر يـك از    . سالگي هر كودكي به وجـود آيـد، در خـود جـاي داده اسـت      12
اختالالت نيز در مراحل سنجش و طرح درمان و همچنين فرايندهاي مداخله درماني به 

بردي هاي موردي مختلف استفاده شده كه اين ويژگي جنبه كار صورت مناسب از مطالعه
بودن كتاب را دو چندان كرده است و موجب شده تا انواع اختالالت و فرايندهاي هر يك 

تر قابل  كه در اين زمينه تجربه چنداني ندارند، بهتر و سليس براي دانشجويان و يا كساني
  .  فهم و استفاده باشد

  بررسي محتوايي و علمي اثر) ب
جود در متن اشاره كرد كه متن روان و رساي هاي تايپي مو توان به غلط در اين زمينه مي

ها بسيار كم هستند كه در ايـن جـا بـه     البته تعداد آن. كتاب را دچار مشكل خواهد كرد
  :ها اشاره خواهد شد برخي از آن

 .واژه مقياسه به جاي مقايسه 2بند آخر خط  93صفحه  •
 .ادار به جاي ادرار 4در همين صفحه و همين بند خط  •
 .مقياسه به جاي مقايسه 5دوم خط  بند 101صفحه  •
 .خط اول پدرها كه احتماالً منظور همان والدين است 131صفحه  •
 .روابطه به جاي روابط 6بند سوم خط  344صفحه  •
فاعل ندارد و مـواردي از   "..........همچنين فرض كرد"بند آخر جمله  88صفحه  •

 . اين دست
نقاط ضعفي است كه خواننـده بـا    همچنين نبودن فهرست مطالب به صورت تفصيلي از 

  . دقت، به آن توجه خواهد نمود
مترجم بايد ضمن حفظ و رعايت حق امانت، مطالب نوشته در متن كتاب را با فرهنگ و 

هاي جامعه ايراني مطابقت دهد تا براي خوانندگان و يا دانشـجويان بـومي بيشـتر     ارزش
صوص مشكالت جنسي كودكان بايد در خ 7به عنوان مثال در فصل . قابل استفاده باشد

اين نكته را در نظر گرفت و مطالب هماهنگ با فرهنگ جامعه ايران نيز به صـورت زيـر   
  . نويس و يا در توضيحات آورده شود
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اما انسجام و نظم منطقي موجود در كتاب و پوشش كامل مطالب و موضوعات موجود در 
واحدي و به عنوان يـك منبـع    3رس اي مناسب است كه براي يك د اين زمينه به اندازه

در زبان فارسي بسيار كم است ) ترجمه(از اين نوع آثار . توان از آن سود جست اصلي مي
هايي براي آموزش، تحقيق و درمان ، مناسـب و ارزشـمند ارزيـابي     و انجام چنين ترجمه

مختلـف و  هاي درمان براي درمانگر و انجام طرح درمان در متن فصول  ارائه فرم. شود مي
  . باشد هاي اثر فوق الذكر مي همچنين پايان كتاب از ارزش

  هاي تخصصي استفاده از معادل
هاي مناسب، مترجم دقت الزم  در زمينه استفاده از اصطالحات تخصصي و معادل سازي

را مبذول نداشته و اين امر موجب شده تا تفهيم مطالب و موضوعات از سوي خواننده بـا  
  .باشند هايي از اين نكته مي موارد زير نمونه .مشكل مواجه شود

 .معناي نامأكول خواري آمده كه مناسب نيست picaبراي واژه  837صفحه  •
معناي مادر در نظـر گرفتـه شـده كـه واژه      maternalبراي واژه  837صفحه  •

 .باشد تر مي مادري براي آن صحيح
ي غذا نخوردن آمده كـه بـه نظـر     كلمه food refusalبراي واژه  836صفحه  •

 .رسد براي اين واژه معناي مناسبي باشد نمي
همچنين عالوه بر موارد ذكر شده تا كنون، مترجم معادل اصطالحات اختصـاري را  
در كتاب زيرنويس نكرده است كه در اين زمينه نيز شواهدي در دست است كـه در  

  .ها اشاره خواهد شد زير به تعدادي از آن
 DSM-pcبند دوم اصطالح  78فحه ص •
 .و مواردي مانند اين DCO-3بند اول اصطالح  79صفحه  •

  ها روزآمدي مطالب و داده
ها تقريباً مناسب خواهد بود و ترجمه كتـاب بـر    ميزان روزآمدي مطالب و داده

  .  است 2001اساس ويراست دوم آن صورت گرفته كه مربوط به سال 
  پيشنهادات و نظر نهايي) ج
ر اين كتاب برخي از مباحث كه از نظر فرهنگـي مالحظـات خـاص خـود را دارد بهتـر      د

ارائه يك فهرسـت تفصـيلي   . است تا با زبان علمي و فرهنگي ولو در پانويس تبيين گردد
باشد و همچنين با يك ويرايش فرهنگي و فنـي و ادبـي    براي هر فصل از كتاب الزم مي

  . تواند مورد استفاده قرار گيرد مي
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هـاي چـاپي    هاي تخصصي بايد تجديد نظر صورت گيرد و غلط در زمينه برخي از معادل
  . نيز تصحيح گردد

  
   



 

 

  
  
  

  :فهرست داوران به ترتيب حروف الفبا
  

  اسامي داوران
 استاديار دانشگاه تهران    احمدي اصغر  دكتر عليجناب آقاي 

 استاديار دانشگاه تهران    ارجمندنيااكبر  عليجناب آقاي دكتر 
 استاد ممتاز دانشگاه تهران    افروزغالمعلي جناب آقاي دكتر 

     استاد دانشگاه تهران    بشارتعلي  محمدجناب آقاي دكتر  
 ه الزهراءاستاد دانشگا    حسينيانسيمين سركار خانم دكتر 
 اهللا استاد دانشگاه بقيه    سليميسيد حسين جناب آقاي دكتر 
 اهللا استاد دانشگاه بقيه    آشتياني فتحيعلي جناب آقاي دكتر 

 اهللا استاد دانشگاه بقيه    جناب آقاي دكتر واعظ موسوي
 استاد دانشگاه خوارزمي    مراديعليرضا جناب آقاي دكتر 

 دانشيار دانشگاه الزهراء    سركار خانم دكتر سيده منور يزدي 
  
 
  
 
  





 

 

  :نمايه كتب و مؤلفين
اكهارت اوتمرو و زيكلينيده : ، تأليفDSMIVاصول مصاحبه باليني بر مبناي  -

 .حسين آرزومندي، محسن بهشتي: ترجمه/ اوتمرو
: ترجمـه / جوديت تاد و و آربوهارت: شناسي باليني و مشاوره، تأليف اصول روان -

 .مهرداد فيروزبخت
 .حجت و همكاران: شناسي كاربردي براي مقابله با مشكالت، تأليف روان -
 .برواتي و همكاران حسين شاهي: ترجمه/ درماني، گلدنبرگ و گلدنبرگ خانواده -
 .حسين كاوياني: ترجمه/ زيوا كاندا: تأليف: شناخت اجتماعي، تأليف -
براتـي و  : ترجمـه / مـروان دويـري  : يفشناسي و مشاوره با مسـلمانان، تـأل   روان -

 .افسانه صادقي
 .فرد محمدخداياري: شناختي، تأليف مشاوره و مباني روان -
: ترجمـه / عثمـان نجـاتي  : شناسي از ديدگاه مسلمانان، تـأليف  النفس، روان علم -

 .سعيد بهشتي
/ گارفيلـد . ال سـول : درماني، تأليف رويكرد التقاطي روان: مدت درماني كوتاه روان -

 .سيروس مبيني: ترجمه
 .سيروس مبيني: ترجمه/ هلن كنرلي: اختالالت اضطرابي، تأليف -
اهللا  نراقـي و عـزت   مريم سـيف : شناسي و آموزش كودكان استثنايي، تأليف روان -

 .نادري
 .پور و سوسن سيف طيبه زندي: ترجمه/ جراردايگن: هاي مشاوره، تأليف مهارت -
مهـرداد  / شـرودر و گـوردن  : ليفسنجش و درمان مشكالت دوران كـودكي، تـأ   -

 .فيروزبخت
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محسن شكوهي يكتا و اكـرم  : شناسي و آموزش كودكان تيزهوشان، تأليف روان -
 .پرند

: ، تـأليف )شناسـي در كـار، سـازمان  و مـديريت     كـاربرد روان (شناسي كار  روان -
 .محمود ساعتچي

/ دانيـل اليـري و ديگـران   : راهنماي گام گام درمان مشكالت زناشـويي، تـأليف   -
 .نژاد علي كيميايي و زهرا باقريان: ترجمه

 .فريده همتي: ترجمه/ گيبسون ميشل: مباني مشاوره و راهنمايي، تأليف -
 .نيا فرهاد رحماني: ماعي در تربيت بدني، تأليفتاج -مباني رواني -
علـي فتحـي   : هاي شناختي، ارزيـابي شخصـيت و سـالمت روان، تـأليف     آزمون -

 .آشتياني و محبوبه داستاني
علي : ، تأليف)درمانگري در بازسازي شناختي كاربرد تمثيل(درمانگري  تمثيل

 .صاحبي
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