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  آورندگان گرد ةمقدم
  

ت هشـت نفـر از اسـتادان    يشوراي بررسي متون و كتب علوم انساني بـا عضـو   شناسي روانگروه 
هاي كشـور در ايـن    از استادان مجرب و متعهد دانشگاهبسياري  و متعهد و با همكاري  متخصص

  بديهي است گروه. را به عهده دارد شناسي روانهاي موجود  كتاب ةرشته، ارزيابي علمي و محققان
اميـدوار اسـت بـا مطالعـه      ،داشتهنهايت دقت را همواره  ،به لحاظ حساسيت موضوع شناسي روان

منطقـي و معقـول بـراي تكميـل و اصـالحات       يهـاي  ند پيشـنهاد بتوا ،دقيق و ارزيابي موشكافانه
هـاي   لفان و مترجمـان محتـرم كتـاب   ؤمبراي بازنگري را ه كند و نتيج عرضهاساسي  و  احتمالي

  .نظر، در اختيار آنها قرار دهد مورد
تاكنون هشتاد جلسه را به بررسي متون اختصـاص داده و در ايـن    شناسي روانگروه ،باره در اين

 ،اين ميـان  از. است كردهرا بررسي  شناسي روان حوزة در بيست كتاب رايج  و  حدود يكصد ،هفاصل
يك يـا  كتاب نيز  است و حدود سيداوري خود را به اتمام رسانده و نهايي شده  چرخة عنوان 43

  .استشده داوري  دو بار
و ترويج فرهنگ  شناسي روان ةحوز تادانبا هدف جلب همكاري داوران و اس شناسي روانگروه 

بـا   1381در اسـفند   ،شناسـي  رواندرسـي حـوزه    هاي بانقد متون و تشريح وضعيت موجود كت
و داوران اين حوزه، نشستي را در مشهد مقدس برگزار كرد  تادانتن از اس حضور قريب به شصت

هاي مشهد نشست دوم  ليف متون جديد و همكاري با دانشگاهأنيز با هدف ت 1383و در مهرماه 
بتوانـد   ،گذشت حدود ده سال از شروع كار ، بااميدوار است شناسي روانگروه . خود را برگزار نمود
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 يمتـون  ،و محققـان  اندابا همكـاري اسـت   شناسي، روانرشته هاي موجود در پس از شناسايي خأل
  .ليف يا ترجمه نمايدأترا جديد 

الح خـارج از گـروه   صـ  ن ذياعضاي گـروه و داورا  به عهدة شناسي روانبررسي كتاب در گروه 
پس از آنكه بـا تصـميم    .كنند بازبيني مياعضاي گروه  دارند مياعالم كه داوران را نتايجي . است

  .كند كتاب اعالم مي بارهنهايي خود را در ، گروه نظرشدگروه، كتابي بررسي و بازبيني 
و مشـاوره   شناسـي  روان تادانتن از اسـ  آيد نتيجة تالش ده سالة حدود هفتاد آنچه در ادامه مي

ـ  43كشور است كه در قالـب    كتـاب رايـج و پرتيـراژ حـوزة     43خصـوص  نقـد كوتـاه در    ةمقال
مقاالت نقد كوتاه، نقـد يـك سـطري     رضةعقبل از . آوري شده است و مشاوره جمع شناسي روان

مـي،  ابعاد شكلي، محتـوايي، عل  تا سعي شده است نقد كوتاه در مقاالت. منابع گنجانده شده است
هـر مقالـه    پايـان در ، پيشـنهادهاي اصـالحي   بررسـي و كتاب از منظر دانشـجو   فني و ويرايشي
تبيـين   منظـور  ، كـه بـه  شناسي همايش گروه روان از دومين پيش در پايان، گزارشي. گنجانده شود
. گردد  برگزار شد، عرضه مي 1385آبان ماه  11و  10ملي علوم انساني در تاريخ  ةاهداف كنگر

توانيـد در ايـن     هاي متعددي انجام شـد كـه مشـروح آنهـا را مـي      سخنراني ،همايش ين پيشدر ا
و طراحـان   كننـد  اين مجموعه را نيز نقد و بررسـي  ،اميد است خوانندگان محترم. مجموعه ببينيد

  .ياري نمايند ،اين برنامه ارزشمند را كه در حال حاضر همچون نهالي در حال رشد است
  
  



  لي و نقد يك سطريگزارش ك .الف 



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  ارزيابي ةنتيج  سال نشر مترجم/لفؤم كتاب
ــاعي روان.1 ــي اجتم  شناس

 عنوان منبع اصلي با معرفي به  1371  دكتر يوسف كريمي  ها، مفاهيم و كاربرد نظريه
  اصالحات

عنوان منبع  معرفي به  1374  محمد كاردان علي دكتر/ استوتزل  شناسي اجتماعي روان. 2
  اي بخانهكتا

مهرداد  ترجمة/ زوي  استفن فران  شناسي اجتماعي روان. 3
و  عنوان منبع درسي معرفي به  1381 فيروزبخت و منصور قنادان

  نيازمند به تجديد نظر اساسي

 ،شناسي اجتمـاعي  روان. 4
  با نگرش به منابع اسالمي

 سسةؤم/ لفان ؤجمعي از م
حوزه و دانشگاه و  پژوهشي

  انتشارات سمت
1382  

عنوان منبع درسي  معرفي به
از تجديد نظر فني،  پس

  و ادبي فرهنگي، علمي
  شناسي اجتماعي روان هاي ارزيابي شده در حيطة كتاب. يكجدول 

  
  

است كـه   شده ارزيابي كتاب چهاراجتماعي  شناسي روان دهد كه در حوزة شان مين جدول يك
ديگـر  و يـك عنـوان    مناسـب اسـت  درسـي   عنوان منبع استفاده بهبراي عنوان  سه ،از اين تعداد

كتاب اول اين است كـه   سه بارةجالب توجه در نكتة. اي معرفي شده است منبع كتابخانهعنوان  به
  .نياز دارداساسي علمي، ادبي و فني  سه به بازنگريهر 

كتـاب   ،دانشـگاه  اه بـه عمـل آمـد، نشـان داد كـه در دوازده     دانشـگ  22كه از  1اي سنجينظر
ي هـا  كتاب. شود بع اصلي استفاده ميعنوان من تأليف دكتر يوسف كريمي به اجتماعي شناسي روان

                                                      
بررسـي وضـعيت    منظـور  بـه  ،شوراي بررسي متـون و كتـب علـوم انسـاني     ، دبيرخانةدر سال گذشته. 1

نمـود   ها دانشگاه انداحي و ارسال فرمي براي استاها اقدام به طر ستفاده در دانشگاهي مورد اها كتاب
  .شود به برخي از نتايج اين طرح پرداخته مي ،كه در اين گزارش
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ز ژان استوتزل،  ا شناسي اجتماعي روان: هاي بعدي قرار داشتند، عبارت بودند از كه در رده يديگر
از اليـوت ارونسـون، ترجمـة دكتـر حسـين       شناسي اجتماعي روان محمد كاردان؛ ترجمة دكتر علي

نتايج ارزيـابي  . محمد كاردان از اتو كالين برگ، ترجمة دكتر علي شناسي اجتماعي نروا شكركن؛
  .ديد توان مي آيد در مقاالتي كه در ادامه مي، عالوه بر جدول،ها را اين كتاب

  

  ارزيابي ةنتيج  سال نشر  مترجم/ لفؤم  كتاب

  اساسينيازمند به تجديد نظر   1374 دكتر محمود ساعتچي  شناسي مشاوره و روان.1
 خـــانواده و خـــانواده. 2

، عنوان منبع جانبي معرفي بهقابل   1375  باقر ثنايي /مينوچين  درماني
  نظردر صورت تجديد

دكتر / ادي استريت  خانواده مشاورة. 3
، عنوان منبع جانبي قابل معرفي به  1379 تبريزي و علوي

  نظربا تجديد
ــون  . 4 ــول و فنــ اصــ

راهنمــايي و مشــاوره در 
 صيليتح هاي دوره

عنوان منبع كمكي  قابل معرفي به  1380  احمد صافي
  پس از انجام اصالحات ،درسي

عنوان منبع كمك  معرفي به  1374  آرين /شيلينگ  هاي مشاوره نظريه. 5
  درسي پس از انجام اصالحات

ــون و روش. 6 ــاي فن  ه
پس  ،عنوان منبع فرعي معرفي به  1376  آبادي عبداهللا شفيع  مشاوره

  از اصالحات
ــي در. 7  راهنمــايي عمل

  مشاوره با كودكان
مينو / گلدارد و گلدارد

عنوان منبع كمك  معرفي به  1382  پرنياني
  پس از ويرايش ،درسي

  خانواده درماني. 8
 /گالدينگ ساموئل

 فرشاد بهاري و
 همكاران

1382  
عنوان منبع كمك  معرفي به

درسي براي مقطع كارشناسي 
  نظر، پس از تجديدارشد

  نواده درمانيفنون خا. 9
 مينو چين و فيشمن

فرشاد بهاري و / 
  فرح سيا

1381  

عنوان منبع كمك  معرفي به
اي مقاطع كارشناسي درسي بر

ارشد و دكتري، نيازمند 
  نظرتجديد

  مشاوره ةشده در حيط  ي ارزيابيها كتاب. 2جدول 

  )ها اصول، فنون و نظريه( 
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ـ  ل،اصو(دهد كه در حوزة مشاوره  نشان مي 2 جدول گـروه   راعنـوان   نـه  ،)هـا  ون و نظريـه فن
كـه   كـرده اسـت  درماني بررسـي    مشاوره و روان با كمك داوران متخصص در حوزة شناسي روان
 همگي بـه  اند و درسي معرفي شده مككجانبي و منبع عنوان  شده به ارزيابي يها كتاب همة تقريباً

  .نياز دارندتجديدنظر اساسي 
  

  ارزيابي ةجنتي سال نشر  مترجم/ لفؤم  كتاب
ــومي   روان. 1 ــي عم شناس
  اي عنوان منبع كتابخانه ي بهمعرف  1371  دكتر حمزه گنجي  )2و  1ج(

ــ. 2 ــي  روان  ةزمينـ شناسـ
  )1ج(

/ اتكيسون و همكاران 
دكتر محمد نقي براهني 

  و همكاران
  اي عنوان منبع كتابخانه معرفي به  1378

  شناسي سالمت  روان. 3
  )2و  1ج(

 كاوياني و/ديماتئو
ويرايش پيشنهاد تجديد نظر علمي و   1378  موسوي

  ادبي و فني
  اي عنوان منبع كتابخانه معرفي به 1379  وزارت آموزش و پرورش  شناسي دبيرستان روان. 4

  عمومي شناسي روان ةي ارزيابي شده در حيطها كتاب. 3 جدول                

دهد كه از چهار عنوان،  نشان مي 3ول هاي مندرج در جد يز، دادهمومي ندر حوزة روانشناسي ع
، با  2و  1ج  شناسي سالمت روانعنوان منبع درسي را ندارند و فقط  سه عنوان قابليت استفاده به

  . است  ويرايش ادبي و فني قابل استفاده ،نظر علميتجديد
  

  ارزيابي ةنتيج  سال نشر  مترجم/ لفؤم  كتاب
  اي عنوان منبع كتابخانه ي بهمعرف 1360  دكتر سعيد شاملو  بهداشت رواني

  بهداشت رواني شده در حيطة ي ارزيابي ها كتاب. 4 جدول

توانـد   هم نمـي  بهداشت رواني ارزيابي شده است كه آن ، فقط يك كتاب در حوزة4ر جدول د
  .بهداشت رواني منابع فراواني وجود ندارد ةالبته در حوز ،باشد مفيد براي تدريس

هاي كشور به عمـل آمـد، معلـوم شـد كـه كتـاب        استاد دانشگاه وازدهاي كه از د در نظرخواهي
هـاي بررسـي    ه تأليف دكتر سعيد شاملو بيشترين ميزان استفاده را در ميان دانشگا بهداشت رواني

و در  توانيـد در جـدول بـاال    ين كتـاب را مـي  نتايج ارزيابي ا). نفر 12نفر از  7(شده داشته است 
از  بهداشـت روانـي  ، ديگر كتاب استفاده شـده   .آيد، ببينيد ادامه مي كه در ،مقاالت نقد مختصري

  . فر است دكتر بهروز ميالني
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  ارزيابي ةنتيج  سال نشر  مترجم/ لفؤم  كتاب

اي بـــــر  مقدمـــــه. 1
شناســي و آمــوزش  روان

 كودكان استثنايي
با  ،عنوان منبع اصلي معرفي به  1384  دكتر غالمعلي افروز

  تكميل برخي مباحث

هاي يادگيري  اتوانين. 2
  )ها و ويژگي  مفاهيم(

 /واالس والفلين
  1369  منشي طوسي

تا (عنوان منبع اصلي  ي بهمعرف
پس از  ،)زمان چاپ كتاب بهتر
  اصالحات

/ نلسون ايزرائيل و  هاي رفتاري اختالل. 3
 ،عنوان منبع كمكي معرفي به  1372  منشي طوسي

  پس از انجام اصالحات
 ناسازگاري، مشـكالت . 4

 هيجاني و رفتاري كودكان
دكتر سيمين / وارفا 

 ،عنوان منبع كمكي معرفي به  1377  حسينيان
  پس از انجام اصالحات

  كودكان استثنايي ةي ارزيابي شده در حيطها كتاب. 5جدول 
  

كودكـان   ةحيطـ هاي مختلف  ي فوق به حوزهها كتاب ،شود ديده مي 5 طور كه در جدول همان
فيـد تلقـي شـده و دو    تـدريس م بـراي  دهد كه دو عنوان،  تايج نشان مين. استثنايي مربوط است

  . پيشنهاد شده است ،كمكي منبع عنوان عنوان ديگر به
عنوان منبع اصلي براي درس كودكان  نشگاه، بيشترين استفاده را بهاستادان دا كتابي كه از نظر

مجتبي  ان و كافمن به ترجمةتأليف هااله هاي ويژه اي بر آموزش مقدمهاستثنايي داراست، كتاب 
بعد از اين ). فرآيند داوري اين كتاب در شوراي بررسي متون به اتمام نرسيده است(جواديان است 

، تـأليف دكتـر غالمعلـي     آموزش و پرورش كودكان اسـتثنايي و  شناسي اي بر روان مقدمهكتاب، 
توانيـد در جـدول    ين كتاب را مـي بي انتايج ارزيا. دوم قرار دارد ةافروز از نظر ميزان استفاده در رد

  .آيد ببينيد كه در ادامه مي طور در مقاالتي و همين باال
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  ارزيابي ةنتيج سال نشر  مترجم/ لفؤم  كتاب

هـــاي  نظريـــه  .1
  اصالحات انجام با تأييد  1377  سيدمحمدي/ شولتز و شولتز  شخصيت

ــه. 2 ــاي  نظريـ هـ
عنوان منبع  معرفي به  1377  اكبر سياسي دكتر علي مربوط به شخصيت

  اي كتابخانه
  شخصيت شناسي روان ةشده در حيط  ي ارزيابيها كتاب. 6جدول 

از اين دو، . پردازد يت ميهاي شخص و نظريه شناسي روان ةبه ارزيابي دو كتاب در زمين 6جدول 
ده عنوان منبع درسـي معرفـي شـ    بهبه شرط اصالحات، اي و ديگري  عنوان منبع كتابخانه يكي به
  .است
  

  نتيجه ارزيابي  سال نشر  مترجم/ مولف  كتاب
روانشناسي رشـد  . 1
با نگرش به  ،)2و1(

  منابع اسالمي
دفتر همكاري حوزه و 

  با انجام اصالحات تأييد  1375  دانشگاه

ــي  ن روا. 2 شناســـ
  پيشنهاد تجديدنظر اساسي  1372  دكتر محمود منصور )1ج(ژنتيك 

ــي  نروا. 3 شناســـ
  )2ج (  ژنتيك

محمود منصور و دكتر  دكتر
 ،عنوان منبع كمكي معرفي به  1371  پريرخ دادستان

  با اصالحات
شناسي رشد  روان. 4

  كودكي
دكتر حسن احدي و دكتر 
نهاد تجديد نظر اساسي و پيش  1368  شكوه السادات بني جمالي

  عنوان منبع كمكي معرفي به
شناسي رشد  روان. 5
)1(  

دكتر سوسن سيف، دكتر 
دكتر نوري،  پروين كديور،

  آبادي دكتر لطف
 عنوان منبع اصلي معرفي به   1374

  با انجام اصالحات

شناسي رشد  روان. 6
  نوجواني) 2(

دكتر حسن احدي و دكتر 
عنوان منبع  معرفي به  1377  محسني  نيكچهره

  اي كتابخانه
ــي  روان. 7 شناســـ

  نوجوانان
  1382  دكتر اسماعيل بيابانگرد

عنوان منبع  معرفي به
نيازمند تجديد  ،اي انهكتابخ

فرهنگي نظر اساسي علمي، 
  و ويرايش ادبي
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شناسي رشد  روان. 8
يحيي / برك لورا  )2و  1ج (

  1382  سيدمحمدي
 ،عنوان كتاب درسي معرفي به

و ويرايش پس از تجديد نظر 
  فني، ادبي و علمي

شناسي رشد  روان. 9
دكتر حسن احدي و دكتر  نوجواني و بزرگسالي

  1382  فرهاد جمهري
معرفي به عنوان كتاب 

نيازمند تجديد نظر  ،درسي
 اساسي و حذف موارد تكراري 

  رشد كودكي و نوجواني ةشده در حيط  ي ارزيابيها كتاب. 7جدول 

 ،رشد كـودكي و نوجـواني   شناسي روان ةدهد كه در حيط نشان مي 7اي مندرج در جدول ه داده
و هفت   اي معرفي شده منبع كتابخانه عنوان دو اثر به، تعدادكه از اين است شده عنوان ارزيابي  نه

  . اند انجام اصالحات پيشنهاد شده ادرسي ب عنوان منابع درسي و كمك اثر ديگر به
كـه   نشـان داد  آورد، كه شوراي بررسي متون و كتـب علـوم انسـاني بـه عمـل      اي خواهينظر
  :از اند دارند به ترتيب عبارت 1رشد  شناسي روانيي كه بيشترين استفاده را در درس ها كتاب
  مهشيد ياسايي ترجمة /ماسن / رشد و شخصيت كودك. 1
  انتشارات سمت/ جمعي از مؤلفان /  شناسي رشد روان. 2
  جمالي دكتر حسن احدي و دكتر بني/  شناسي كودكي مفاهيم بنيادي در روان. 3
  نژاد اكبر شعاري دكتر علي/  شناسي رشد روان. 4
  انتشارات سمت/ نوري  پروين كديور و رضا كرمي/  شدشناسي ر روان. 5
  دكتر محمد پارسا/  شناسي رشد كودك و نوجوان روان. 6

  : ند ازا دارند به ترتيب عبارت 2رشد  شناسي روانيي كه بيشترين استفاده را در درس ها كتاب
 ،نفر 22ز ده نفر ا(دكتر حسن احدي و دكتر نيكچهره محسني /  شناسي رشد نوجواني روان. 1
  )دهندگان در حدود نيمي از پاسخ يعني
  نژاد اكبر شعاري دكتر علي) نوجواني و بلوغ( 2شناسي رشد  روان. 2
  .مهشيد ياسايي ترجمة/ ماسن /  رشد و شخصيت كودك. 3
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  ارزيابي ةنتيج  سال نشر  مترجم/ لفؤم  كتاب

ــي  روان. 1 شناســـــ
 ،ان منبع اصليعنو معرفي به  1374  اكبر سيف دكتر علي  پرورشي

  پس از اصالحات جزئي

ــي  روان. 2 شناســـــ
  تربيتي

دكتر علي 
  1376  شريتعمداري

معرفي به عنوان منبع 
نيازمند به ، اي كتابخانه

نظر اساسي و روز آمد جديدت
  شدن 

  تربيتي شناسي روان شده در حيطة  ي ارزيابيها كتاب.  8 جدول

تربيتي اسـت كـه هـر دو     شناسي روان ةدر حوز بيانگر نتايج ارزيابي از دو كتاب 8نتايج جدول 
  .اند اصالحات تشخيص داده شده به نيازمند

نفـر از آنهـا از كتـاب     23كـه   استاد دانشگاه به عمل آمـد نشـان داد   45كه از  اي نظرخواهي
يعني حدود (كنند  عنوان منبع اصلي استفاده مي اكبر سيف به أليف دكتر عليپرورشي ت شناسي روان
نفر از آنها از  شريعتمداري، نه تربيتي دكتر علي شناسي رواننفر از كتاب  ، ده)تاداناز اسدرصد  50

نفـر از كتـاب    سـه و  ،نژاد و همكـاران   دكتر خويي ي گيج و برالينر ترجمةتتربي شناسي روانكتاب 
  .نندك يتي دكتر محمد پارسا استفاده ميترب شناسي روان

  

  رزيابيا ةنتيج  سال نشر  مترجم/ لفؤم  كتاب
هاي باليني  مصاحبه. 1

  با كودكان و نوجوانان
فرد  دكتر خداياري/ پاركر

پيشنهاد ويراستاري   1382  و علوي
  تخصصي، فني و ادبي

شناســـــــي  روان. 2
با  ،عنوان منبع اصلي معرفي به  1378  دكتر پريرخ دادستان  مرضي تحولي

  تاكيد بر ويرايش ادبي و فني
  عنوان منبع فرعي معرفي به 1380 ي و ثابتدكتر حمزه گنج  سنجي  روان. 3
هــــــــــاي  روش. 4

 ،عنوان منبع اصلي معرفي به  1380  اكبر سيف دكتر علي  گيري و ارزشيابي اندازه
  با اصالحات

ــول . 5 اصــــــــــ
ــاليني   روان ــي ب شناس

 بزرگساالن
آواديس / ليندزي و پاول 

  1377  يانس و نيكخو
ي براي مقطع عدم معرف

مند نياز كارداني و كارشناسي،
  به تجديد نظر اساسي و ارزشي

هاي درمانگري  شيوه. 6
  اضطراب و تنيدگي

دكتر مسعودجان بزرگي و 
،  درسي عنوان كمك عرفي بهم  1382  ناهيد نوري

  نظرنيازمند به تجديد
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هــاي روان  نظريــه. 7
  درماني

/ نوركراس و پروجاسكا
عنوان كتاب مرجع،  معرفي به  1381  يحيي سيدمحمدي

  ظرنپس از تجديد
هاي زبـان   اختالل. 8
شناسي مرضـي   روان(

  )3ج ،تحولي
  عنوان منبع درسي معرفي به  1379  دكتر پريرخ دادستان

 شناسي تاريخ روان. 9
  نوين

دكتر /شولتز و شولتز
اكبر سيف و  علي

  همكاران
1375  

عنوان منبع كمك  و معرفي به
نظر ، نيازمند به تجديددرسي

  اساسي

اي بـــر  مقدمـــه. 10
  سي سياسيشنا روان

 /دكتر علي فتحي
  1381  آشتياني

، عنوان كتاب درسي معرفي به
نيازمند به تجديدنظر و 

  روزآمد ساختن
  ي ارزيابي شده ها كتابساير . 9جدول 

هـاي منـدرج در    گـر كـه در حـوزه   اثـر دي  ده، بـه نتـايج ارزيـابي    9هاي مندرج در جدول  داده
درمـاني،   هـايي همچـون روان   ين آثار بـه حيطـه  ا. هاي قبلي گنجانده نشدند، پرداخته است جدول
كه نتايج ارزيابي هريـك در جـدول    استمرضي و باليني مربوط  شناسي روان، شناسي روانتاريخ 
  .آمده است باال
  

به تفكيك موضوع و  ،نهايي شده شناسي روانگروه در  آنها هايي كه داوري باكت. 10جدول  
  1385ارزيابي تا مهرماه سال  نتيجة

  وعموض
تعداد 

هاي  كتاب
  بررسي شده

هاي  تعداد كتاب
تأييد شده با 
  اصالحات

هاي  تعداد كتاب
معرفي شده به 

عنوان منبع 
  اي كتابخانه

  1  1 2 هاي شخصيتو نظريهشناسي روان
  1  1 2  تربيتي شناسي روان
  2  7 9  رشد كودكي و نوجواني شناسي روان
  1  3 4  اجتماعي شناسي روان

  --  9 9  )ها نون و نظريهاصول، ف(مشاوره 
  3  1 4  عمومي شناسي روان

  1  -- 1 بهداشت رواني
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  --  4 4 كودكان استثنايي
  --  10 10  ساير
  9  36 45  جمع

شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني در ده  شناسي رواندهد كه گروه  نشان مي 10جدول 
 45از ايـن  . ارزيابي كنـد  شناسي روانهاي مختلف  اثر را در حوزه 45توانسته است  ،سال گذشته

و خواهد بود استفاده  قابلعنوان منبع درسي و كمك درسي  عنوان با انجام اصالحات، به 36، اثر
  . اند اي معرفي شده عنوان منبع كتابخانه نه اثر ديگر به

  





  هاي نقد كوتاه مقاله .ب 



  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  بازپروري و تشخيص هاي روش زبان، هاي اختالل
 

 دكتر پريرخ دادستان :مؤلف* 
  سمت: ناشر* 
  1379: سال نشر* 
  اول: نوبت چاپ* 

 

) جلد سـوم  ،شناسي مرضي تحولي روان( هاي تشخيص و بازپروري هاي زبان، روش اختاللكتاب 
هـاي مختلـف بـه     ديـدگاه  هاي جديد سـعي در عرضـة   اد به يافتهبا استن ،از دكتر پريرخ دادستان

در ايـن  . خوبي بحث كرده اسـت  هاي ترميمي اختالالت زبان به راهربارة صورت يكپارچه دارد و د
حجم كتاب براي دو واحد درسي مناسـب اسـت، اگرچـه    . كتاب قواعد ويرايشي رعايت شده است

فصول مختلف كتاب فاقد مقدمه، اهداف آموزشي، تمرين و سؤال براي آزمون و منابع مفيد براي 
  .مطالعه است

ه است رويكردهاي متعدد درمان اختالالت گفتاري بيان شـود، ولـي بـه    در اين كتاب سعي شد
ـ  ،اي نشده اسـت و در برخـي از مـوارد    زبان اشاره مهم خوددرمانگري در درمان لكنت بحث ف مؤل

و  187 ص  صاسـتفاده كـرده اسـت؛ مـثالً در      »هوش و ذهن«به جاي  »عقل« محترم از كلمة
  .استفاده شده استسن عقلي حالي كه از  در ،است سن ذهني MAهمچنين معادل . 197

عنـوان مرجـع درسـي     بـه  ،سازي مطالب ويرايش ادبي و روان اين اثر پس از ،در هر حال
  .مناسب است
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  پرورشي شناسي روان
 

 اكبر سيف دكتر علي :مؤلف* 
  آگاه: ناشر* 
  1374: سال نشر* 
  چهارم :نوبت چاپ* 

 

خوب و رسا و كيفيـت   يدارد، از نگارش فراوان ناراهاي مختلف طرفد اين كتاب كه در دانشگاه
با  را هاي كليدي نامه است و مؤلف سعي نموده واژه  متن داراي واژه. بهره برده است مطلوبچاپ 

 هاي مكرر رسـيده   است كه به چاپديگر در مورد اين كتاب اين  نكتة. ترجمه انگليسي شرح دهد
  .است دادهتغييراتي در آن صورت  مؤلف ،و در هر چاپ

مطالب بـدون ارجـاع    اغلبي خارجي و يادداشت مؤلف است و ها كتابمحتواي اثر برگرفته از 
شـده در آن بـراي تعلـيم و     عرضـه گيري اصلي كتاب، رفتارگرايي و اهداف  جهت .ذكر شده است

و تربيتـي   يگويي مكاتب فكـري ديگـر غايـت پرورشـ     ؛تربيت مبتني بر مكتب رفتارگرايي است
 وجـود . هاي يادگيري نيز پيشنهاد داد توان براي درس نظريه اين كتاب را مي ،از اين جهت. ندارند
 كند، با اين همه،  مشخص مي هاي آموزشي در ابتداي هر فصل، تكاليف آموزشي خواننده را هدف

ـ  توانست به هاي آخر هر فصل نيز مي طرح پرسش هـاي مثبـت    ويژگـي  رعنوان تمرين و آزمون ب
  .كتاب بيفزايد
يي اسـت كـه   هـا  كتابتربيتي و پرورشي از معدود  شناسي روان ، اين كتاب در حوزةدر هر حال

 .يابـد ي درسـي بـراي خـود ب   هـا  كتـاب  ميـان مناسب در  يو توانسته جايگاهدارد جامعيت نسبي 
كردن منابع و ذكر آنها در متن، توجه به اهداف تعليم و تربيت از نظر  روز بهي همچون ياهپيشنهاد

  .افزايد ميغناي اثر  برويرايش فني و ادبي  انجام م واسال
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  هاي يادگيري ناتواني
  واالس و مك الفلين :مؤلف* 
 طوسي محمدتقي منشي: ترجمه* 
  آستان قدس رضوي : ناشر* 
  1377: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 

 

و سـي  طو حمـدتقي منشـي  م ترجمة ابمك الفلين تأليف واالس و  ،هاي يادگيري كتاب ناتواني
تواند ناشي از تجـارب   اين ويژگي مي. داردو رسا   روان اي ترجمه ي،آباد دكتر حسين لطفويرايش 

 يهـاي  در اين متن سـعي شـده اسـت واژه   . باشد شناسي روانزبان  اخوب مترجم و آشنايي كامل ب
براي  ؛دخور نظر به چشم مي ولي در برخي موارد نياز به تجديد ،ها انتخاب شود مناسب براي معادل

 Individualized Educational Planning برابـر  »آموزشـي عمقـي   ةبرنامـ «اصطالح  ،نمونه

(IEP)  است »برنامة آموزشي انفرادي«درست آن كه  ورده شدهآ.  
 .از مطالعات موردي و مورد پژوهشـي اسـتفاده شـده اسـت     ،تفهيم مطالب در متن اصلي براي

  . خورد  به چشم ميدر آن تايپي نيز  هاي غلط اگرچه برخي ،داردكتاب كيفيت چاپ خوبي 
محتواي است و كل  مختصر بسياراما  ،مطابقت دارد است آمدهمتن آنچه در با  فهرست مطالب

  .هاي بعدي اصالح شود بهتر است در چاپ كهدهد چشم خواننده قرار نمي پيشرا به اجمال كتاب 
هـاي مختلـف    زشـمند اسـت و در حـوزه   ار يهاي يادگيري، كتـاب  ينناتوا ةكتاب حاضر در زمين

 ،هبا اين همـ . آوري كرده است ارزشمند را جمع ينكات... شناسي، درمان و همچون تشخيص، سبب
از لحـاظ   »شناسـي  ببسـ «فصـل سـوم،     براي نمونـه در  .را نداردمطالب هر فصل جامعيت الزم 

 دربـارة  ،انـد  دهعلـل مختلـف مطـرح شـ    زيرا هـر چنـد    ؛بندي مشكالتي دارد ساختاري و سازمان
هـاي   ينهـاي تشـخيص نـاتوا    شـيوه « در فصـل چهـارم،  . بحث نشده استهاي نظري آنها  ريشه

، تشريح نشده و فقط به ذكـر مطالـب   مند نظاميص به صورت منظم و خهاي تش روش ،»يادگيري
آمده  يتعريف تشخيص آموزشي بعد از طرح نمودارها و مورد پژوه همچنين .كلي اكتفا شده است

  .افتاد كه بهتر بود، عكس اين قضيه اتفاق مياست 
ديگـر  ه كـ اسـت  ه باعث شـده  ئلحركتي است و اين مسـ   ادراكيالگوي تأكيد عمدة كتاب بر 

  . رويكردهاي شناختي، فراشناختي و پردازش اطالعات از قلم بيفتد
اگرچـه   ،ودش مثبت ارزيابي مي ،استفاده از منابع مرتبط با موضوع به لحاظنهايت، اين كتاب در 

  .ويرايش ادبي و فني را اعمال كند ،هاي بعد ضروري است مترجم محترم در چاپ
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  هاي مربوط به شخصيت نظريه
 

 اكبر سياسي دكتر علي :مؤلف* 
  دانشگاه تهران: ناشر* 
  1377: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 

 

ايي بـا  جه به آشـن نويسنده با تو. رسايي داردنگارش هاي مربوط به شخصيت  نظريه متن كتاب
از  اتكـه در اسـتناد  بلكـرده،   رعايت تنها در نگارش متن قواعد ادبي را فلسفه و ادبيات فارسي، نه

بـه لحـاظ بـه كـارگيري      ،با توجه به زمان خود ،اين متن. منابع ادب فارسي نيز بهره جسته است
  .اصطالحات موفق بوده است

 ؛را ندارنـد جامعيـت الزم   شده عرضههاي   ظريهنو  نيست آمد روز ،اطالعات موجود در اين كتاب
 هـاي  يـه و برخـي از نظر  اسـت  ها در كتاب عنوان نشده يك از نظريههاي بعدي هر دگرگوني زيرا

  .در كتاب موجود نيست نيزجديد 
از  ،فرويـد و يونـگ   هاي عمقـي مثـل نظريـة    خصوص نظريه هاند، ب شده مطرح  هايي كه نظريه
پـرداز متعهـد    نويسنده در بسياري از فرازها، بـه ديـدگاه نظريـه   . اند ودهنويسنده در امان نب دخالت

هم از نظريه دور مانـده و   رو،از اين  است كرده، عرضهانديشد  كه خود مي اي نمانده و آن را گونه
  .هم ذهن خواننده را از مطلب اصلي منحرف كرده است

، هـيچ تغييـري   شـود  مربوط مي 1354 سالبه  كه ،چاپ اول هاي بعد از كتاب در چاپ ظاهراً
ايـن امـر    در ، تغييرات جديد در آن لحاظ نشده كه البتـه درگذشـت مؤلـف   بنابراين .استنداشته 

  .نبوده است  تأثير بي
شخصـيت يـا    شناسـي   روانمناسب بـراي دروسـي همچـون     يمنبع اين كتابدر حال حاضر، 

انـدركاران   ، بـراي دسـت  شصتپنجاه و  هاي در دهة آناگرچه چاپ  نيست،هاي شخصيت  نظريه
  .وده استمفيد ب شناسي روان حوزة
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  با نگرش به منابع اسالمي ،2و  1رشد  شناسي روان
 

 دفتر همكاري حوزه و دانشگاه :مؤلف* 
  سمت: ناشر* 
  1375 :سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 

 

روان دارد و مؤلفان  نگارشي نسبتاً ساده و با نگرش به منابع اسالمي،  2و  1شناسي رشد  روانكتاب 
در ايـن  . قواعد زبان فارسي را رعايت نماينـد  اند تا كوشيدهجمالت طوالني، برخي از  صرف نظرمحترم، 

در جلد . شده است بهره گرفتهاي موجود  هاي تأليفي و ترجمه در كتاب اصطالحات به كار رفتهكتاب، از 
رد، امـا مطالـب منـدرج در جلـد دوم     نخست، مطالب در هر فصل، انسجام و تسلسل منطقـي خـوبي دا  

  .باشد 2شناسي رشد  تواند منبعي مناسب براي درس روان جامعيت الزم را ندارد و نمي
يـك  مـوارد  در برخـي   ،هاي تخصصـي صـورت گرفتـه    در انتخاب معادلبه رغم كوششي كه 

در يكجا  attachment اصطالح ،براي نمونه ؛شده است برابر گرفته ،هاي مختلف اصطالح با واژه
هاترجمـه   هـا نيـز واژه   در برخـي قسـمت  . پيوستگي و در جايي ديگر دلبستگي ترجمه شده اسـت 

مثـل اتولوژيـك بـراي     ،انگليسي بـه صـورت فارسـي نوشـته شـده اسـت       ةفقط كلمو  ،اند نشده
ethologic . ةبراي واژ مثالً ،براي برخي اصطالحات نيز معادل غلط انتخاب شده است Mental 
  .كه كلمات رواني و ذهني صحيح استآن ، حالشده  آوردهچون روحاني و عقالني كلماتي هم

ولي  است؛ دهاستفاده ش... از جدول، نمودار، تصوير، حاشيه و ، براي تفهيم مطالب در اين كتاب
 به ص صتوان  ميبراي مثال  شود، افزوده ميبر كيفيت كار  باشد  بومي  شده، هئچنانچه تصاوير ارا

  .اشاره كرد 1047و  1031، 498 ،291، 284
محـدود   يبايد گفت كه اين كتـاب در كـل از منـابع    استفادة مستقيم از منابع جديد و معتبر،در 

در بسياري موارد نيـز دقـت   . است بهره گرفتهسود جسته و از منابع خارجي به طور مستقيم كمتر 
  . ...و 1029، 413، 52، 51 از جمله در ص ص ،كر منابع صورت نگرفته استذالزم در 

هايي از منـابع اسـالمي اسـت كـه البتـه بهتـر بـود بـا          قول هاي ديگر اين كتاب، ذكر نقل يژگييكي از و
  .شد ممكن است مطرح شود، پاسخ داده ميهايي كه  ها، به پرسش قول تر در خصوص نقل جامع يتوضيح

 هاي جديد در حوزة ي افقاي، طراح هپرهيز از استفاده از منابع اسالمي به صورت يدكي و حاشي
رشد، حذف مطالب غيرضروري، استفاده از تصاوير روشن برگرفتـه از مراكـز علمـي،     شناسي روان

نگـرش بـه منـابع    «هـاي فارسـي، حـذف قيـد      آموزشي و پرورشي بومي، يكدست نمودن معادل
از  ويـرايش فنـي، علمـي و ادبـي     و بـا توجـه بـه تـأليفي و نـه تطبيقـي بـودن كتـاب         »اسالمي
  .خواهد افزودغناي اثر  ري است كه بياهپيشنهاد
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  2و  1جلد  ،شناسي سالمت روان
 

  رابين ديماتئو :مؤلف* 
 اصل و همكاران مهدي موسوي سيد: مترجم* 
  سمت: ناشر* 
  1378 :سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 

 

ـ  اي روان و رسا دارد و در آن ترجمه شناسي سالمت روانكتاب  ت شـده  ، قواعد زبان فارسـي رعاي
  محتواي متن با فهرست مطالب. به بازنگري نياز دارد 14-9اگرچه مواردي مانند صفحات  است؛

  .همخواني دارد و كيفيت چاپ و حروفچيني كتاب نسبتاً مطلوب است
ميـان   ياجتماعي كـه رويكـرد   -زيستي -متن كتاب به لحاظ محتوايي براساس رويكرد رواني

ولـي   ،اسـت  فراواني شدهكوشش هاي مناسب  انتخاب معادل در. است، تنظيم شده است اي رشته
 مـثالً است؛  آمده يمتفاوت يها معادل ،براي يك واژه گاه و موارد با موفقيت همراه نبوده در برخي
ــراي  ــادلstrategyب ــدبير   ، مع ــاي ت ــرد ) 166ص (ه ــراي ، )168ص(و راهب  Relapse و ب
، عــود )173ص(گشــت مجــدد، باز)150ص(برگشــت مجــدد  ،)137ص (عــود هــاي معــادل
. بــه كــار رفتــه اســت) 185، 183، 175، 173 ص ص(و بازگشــت دوبــاره ) 173ص(مجــدد

  .وجود دارد فراوانمواردي از اين دست در متن 
، 15، 14ص  ص(اليـه و عـدد و معـدود     هاي صفت و موصوف، مضـاف و مضـاف   هم بينيدر
مخـدوش   مـبهم و تركيبهـاي  ، به كار بردن حروف و كلمات اضـافي  همچنين ،...)و 472، 434

، 208، 204ص  ص(درصـدها   شـيوة نوشـتن  ناهمسـاني در   و) 139ص (مثل الزمة الينفـك  
  .دارد نياز دهنده اين مطلب است كه متن به ويرايش جدي ادبي  ، همه نشان...)و 694

 در عين. كافي بهره برده است عو از مناب داردكتاب انسجام و تسلسل منطقي خوبي  ،حالدر هر
تـر گـردد و از تصـاوير     شايسته است مترجمان هر فصل مشخص شود، موارد تـأليفي غنـي   ،حال
  .دارد نيز نياز ديگري به تأليفات ،بودن اين حوزه، به جهت نو البته. استفاده شود يبهتر
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  هاي مشاوره فنون و روش
 

 آبادي عبداهللا شفيع :مؤلف* 
  ترمه با همكاري رز: ناشر* 
  1376: سال نشر* 
  هشتم :نوبت چاپ* 

 

از  متني روان و رسا دارد ، قواعد زبان فارسي را رعايـت كـرده و   هاي مشاوره فنون و روشكتاب 
  .اصطالحات تخصصي مناسبي در متن استفاده شده است

منـابع  . منطبـق نيسـت   و با تعداد واحدهاي درسي را ندارداثر حاضر جامعيت الزم  ،همه با اين
ورت نگرفته و در نتيجه بازنگري در آن صهيچ ، چاپ هشتمبا وجود  و استقديمي  مورد استفادة

استفاده از ابزارهاي علمي ضعيف اسـت و مـواردي    ةدر زمين. است  بهره ، بيهاي جديد نيز از يافته
  .نداردرا نيز ... بندي نهايي، تمرين و آزمون، نمودار، جدول و همچون طرح بحث مقدماتي، جمع

، حـال  بـا ايـن   ،داردنياز نظر فني و علمي  تجديد به هرچند اين كتاب در مجموع بايدگفت كه
  .از آن استفاده كرد مرتبط،عنوان منبع جانبي در دروس  توان به مي
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  هاي مشاوره نظريه
 

  لوئيس شيلينگ :مؤلف* 
 سيده خديجه آرين: مترجم* 
  اطالعات: ناشر* 
  1374: سال نشر* 
  دوم :نوبت چاپ* 

 

مـتن   و رسا نيسـت، زيـرا در برخـي قسـمتها ترجمـة       چندان روان ي مشاورهها نظريهمتن كتاب 
در ايـن   هاي غيـررايج  همچنين استفاده از معادل .سنگين است و به ويرايش و بازنگري نياز دارد

 baseانگليسـي   ةبراي واژ  »تعيين مبنا«معادل  ، 204 اب فراوان است؛ براي مثال در صفحةكت

line آمده است »بنيانگذاري مبنا«معادل  ،)281ص (اي ديگر و در ج به كار رفته.  
ولـي طـرح روي    ،آرايي و صحافي خوب است نگاري، صفحه كيفيت چاپ كتاب از لحاظ حروف

  .باشدعنوان كتاب  متناسب باكه  ندارد پيامي جلد
 ،در تعريف رشـد هيجـاني   286 در ص مثالً است؛ ويرايش هاي كتاب نيازمند برخي از قسمت

از ايـن دسـت در كتـاب     هـايي  جملـه . گردد ترخط اول بايد كاما گذاشته شود تا جمله رسا بعد از
  .وجود دارد فراوان

مناسب و منطقي است و بـراي تفهـيم مطالـب از مباحـث مقـدماتي، تعريـف        ها ترتيب ديدگاه
بـه  در پايـان كتـاب هـم نويسـنده     . استفاده شده اسـت  يو مورد پژوهش همشاور آموزشها،  واژه
شـده  اي در اين كتاب مطرح  نظريه مشاوره نُهبه طور كلي، . استپرداخته ها  كلي ديدگاه ايسةمق

ي ها آمده است كه تفاوت نظريه »وضعيت كنوني اين نظريه«عنوان  بخشي با ،در برخي از آنهاكه 
  .دهد كند و توضيح مي را با شكل اولية آن مقايسه ميكنوني 

ديـدگاه   ،و در آن بهـره جسـته  براي توضيح مطالب ) مترجم پيشگفتار(مترجم محترم از مقدمه 
  .توضيح اضافه پرهيز كرده استنيز از  در زيرنويسو مؤلف را به بحث گذاشته است 

  .شود هاي مشابه ديده نمي يك از كتاب كتاب كاري جديد است كه در هيچاين بارة  خود در  بيان ديدگاه
كتـاب را   جديديرايش مترجم وضروري است  و شود م مربوط مي1984به سال  مطالب كتاب

  .كندخود لحاظ  در ترجمة
هـا و   ويـژه در انتخـاب معـادل    ، بـه هـاي الزم  تواند پـس از ويـرايش   اين كتاب مي ،در مجموع

  .، استفاده شود هاي مرتبط عنوان يكي از منابع براي درس ، بهگيري از منابع جديدتر بهره
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  شناسي سياسي اي بر روان مقدمه
 

 دكتر علي فتحي آشتياني :مؤلف *
  بعثت: ناشر* 
  1381: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 

 

حجم كتاب بـا  . سياسي متني روان و رسا و ويرايشي مناسب دارد شناسي اي بر روان مقدمهكتاب 
خصصي به نحوي مناسب در آن بـه كـار رفتـه و از    اصطالحات ت . واحد درسي متناسب استدو 

  .منطبق است مطالب محتوا با فهرست. شده است ره گرفتهتصوير و جدول نيز به
كتـاب  تنهـا   ،سياسـي  شناسي روان ةزبان فارسي و در حيط در حوزةاين كتاب با توجه به اينكه 

. وجـود نـدارد  آمار و نقشـه   ،در اين كتاب، تمرين، آزمون. است، اقدام مؤلف ارزشمند استموجود 
پردازي در آن ديده  غربي بسنده شده است و نظريه هاي هنظري و به نيستكافي شده  منابع استفاده

ايـن   با  .را داردجامعيت الزم  ،فروم هاي ههمچون نظري شدة هاي مطرح برخي از ديدگاه. شود مين
 مـدرن  شده از جامعة بيانهاي  مثال زيرا نيست؛ايران كارآمد  ، متن در تحليل وضعيت جامعةهمه
  .كارآيي ندارد ل ايرانئاست و در تحليل مسا غربي

بـه مبـاني    گردنـد،  روز هـا بـه   جـدول بـازنگري فنـي و ادبـي، مطالـب و     در  شـود  پيشنهاد مي
هـاي   و انگيـزه  يژه در تحليل شخصـيت رهبـران سياسـي   و هب –ناختي به معناي دقيق آن ش روان

در مباحـث   هـا  مثـل ريخـت   اي شـود، مباحـث غيرضـروري و كليشـه     يتوجـه بيشـتر   -سياسي
 سياسي و شخصيت رهبران سياسي هاي شناختي مكتب تحليل روانبراي  ف شود،حذ شناسي روان

ي ختشـنا  پيونـد ارگـانيكي و روان   ،فصول مختلف  در بين بيشتر استفاده شود واز منابع دست اول 
  .ايجاد گردد

اصـالح  شـود و   زبان فارسـي تلقـي مـي    دراين حوزه  عنوان طليعة به حاضركتاب  ،در هر حال
  .موجب ارتقاي اثر خواهد شدآن هاي  كاستي
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  هاي باليني با كودكان و نوجوانان مصاحبه
 

  فيليپ پاركر :مؤلف* 
 علوي فرد و دكتر سيدكامران دكتر محمد خداياري: مترجم* 
  دانشگاه تهران: ناشر* 
  1378: سال نشر* 
  دوم :نوبت چاپ* 

 

نگـاري،   دارد و از نظـر حـروف   ي روان و رسامتن هاي باليني با كودكان و نوجوانان مصاحبهكتاب 
 هـاي متعـدد و كـاربردي در مـتن بـراي      بيـان مثـال  . مناسـب اسـت  ... آرايي، صـحافي و  صفحه

اگر از جدول، تصوير، نمودار  .متخصصان باليني كه با كودكان سروكار دارند مفيد و سودمند است
  .و ديگر ابزارهاي علمي بيشتر استفاده شود، بر سودمندي آن خواهد افزود

مناسـب اسـت و    ، نسـبتاً در كتـاب بـه كـار رفتـه     هايي كه براي اصطالحات تخصصـي  معادل
قواعد ويرايشـي و نگارشـي در    با اين همه،. دنا مترجمان در اين مورد، دقت الزم را مبذول داشته

 نيـز  آمـده اسـت و   »مصـاحبات «  ، هبنـد   ،دو در صـفحه  مـثالً  ؛برخي موارد رعايت نشده است
  .دارد يازننظر به تجديد »تشكرات كتاب«حة در صف »تشكرات«

 ،ويرايش و تجديدنظر ادبـي و تخصصـي   در صورتبيانگر آن است كه اين كتاب  نتايج ارزيابي
بـا توضـيحات الزم در پـانويس، مالحظـات      ،شايسته اسـت در مـوارد خـاص   . است مفيد يمنبع

ذكـر   كتاب در قسمت ضميمة ي عيني با نوجوانانها هايي از مصاحبه و نمونه شودفرهنگي تبيين 
  .افزوده شودغناي آن بر تا گردد
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  شناسي تربيتي روان
 

  دكتر علي شريعتمداري :مؤلف* 
  اميركبير: ناشر* 
  1376: سال نشر* 
  دهم :نوبت چاپ* 

 

به عبارت  .ندارد را هاي يك متن درسي و دانشگاهي و پيچيدگي داردروان و رسا  ياين كتاب متن
شـناس   روان شـناس و غيـر   اي نگارش يافته كه براي كليه افراد اعـم از روان  هبه گون ،كتابديگر

اگرچـه برخـي از    ،رعايت شده استدر آن  يتا حدود زياد قواعد ويرايش .قابل فهم و درك است
  .جدانويسي در آن لحاظ نشده است مثالً در موردنكات جديد ويرايشي 

برخي از اصطالحات ترجمـه   حال آنكه ،ده استش يفراوان كوشش ها يابي براي واژه   در معادل
همـان  اغلـب   كـه  انتخاب شده است متوقف ساختن رشد رواني، Fixationبراي  مثالً ؛شوند نمي

  .رود به كار ميمعادل انگليسي 
 ،در آن زمـان . شـد  با ارزش قلمداد مـي  يمتن ،دليف شأبار ت اين كتاب زماني كه براي نخستين

 اثر بااين كتاب از اين نظر، . بود فقر المللي بسيار ح بينويران، بلكه در سطتنها در ا نه شناسي روان
 شناسـي  روانعنـوان كتـاب نيـز    . روز نيسـت  هبسياري از اطالعات آن ب اكنون ولي ،ارزشي است
عمومي پرداخته است و كاربرد چنداني براي  شناسي روانكتاب بيشتر به  كه  در حالي ،تربيتي است

اي است كـه از   نگارش در كل كتاب به گونه شيوة .تربيتي در حال حاضر ندارد شناسي رواندرس 
  .منابع مورد استفاده ذكري به ميان نيامده است

است و چندين مرتبه نيز به چاپ رسيده، اصـول   متقدم كه نسبتاً آنبا وجود در مجموع، اين اثر 
شايسـته   از ايـن رو،  .اسـت  ردهكتربيتي بحث  شناسي روانعمومي را با گرايش  يشناس كلي روان

حاضـر و نيـاز   زمـان  تربيتـي در   شناسـي  رواناست كه مؤلف ارجمند با عنايت به مباحـث نـوين   
اطالعـات آن را   كنـد و كتاب را تجديدنظر اساسـي   ،هاي نوين دانشجويان به مباحث تازه و يافته

  .سازدروزآمد 
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  شناسي اجتماعي روان
 

  زوي استفن فران :مؤلف* 
  قنادان منصور و بخت فيروز مهرداد: جممتر* 
  رسا: ناشر* 
  1381: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 

 

ولين بار براي ا 1381در سال  ،بخت و منصور قنادان، ترجمة مهرداد فيروز شناسي اجتماعي روان
هـاي   و پايگـاه  ستفادها از جدول و نمودار ،در آن نسبتاً خوبي دارد و كتاب ترجمة. چاپ شده است

  .ينترنتي و نيز مجالت مربوط به موضوع، معرفي شده استا
ترجمه شده اسـت، برخـي از فصـول جـامع و مناسـب       صورت گزينشي نظر به اينكه كتاب به 

بـه   ،رهبـري و مـديريت   از جمله ،اجتماعي شناسي روانهاي مهم  بحثهمچنين  .اند نشده عرضه
  .شده است مطرحخالصه و موجز  صورت بسيار

بـراي واژة   مـثالً  ؛دارد نيازها به تجديدنظر  عادلم يموارددر خوب كتاب،  ترجمةنظر از  صرف
self-discrepancies بـراي واژة  و  آمده »ها فاصله  - خود«، 58 در صembarrassment  در

فرهنـگ  ي، بـراي  هـاي انتخـاب    برخي از واژه عالوه بر اين،. است آورده شده »خجالت«، 78 ص
 »جلـوه دادن خـود  « ،»استراتژي نمونه« ،)75ص ( »وسايل صحنه«مثل  ،ايراني ملموس نيستند

  .)76ص ( »تبليغ شخصي«و ) 76ص (
در  مكمـل توضـيحات  چندان به آن توجـه نشـده، ذكـر    اين كتاب  ديگري كه در ترجمة مورد

متناسـب بـا فرهنـگ غربـي تهيـه شـده،        مزبور كتاببا توجه به اينكه . نويس صفحات است زير
ايـن   ،در هر حـال . بياورند مترجمان محترم توضيحات فرهنگي را در زيرنويسكه  استضروري 

 بـراي درسـي   عنوان كتاب كمـك  تخصصي، فني، ادبي و فرهنگي به مجددكتاب پس از ويرايش 
  .استاستفاده  قابل اجتماعي شناسي رواندرس 
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  فنون خانواده درماني
 

  مينوچين و فيشمن :مؤلف* 
  ح سيافرشاد بهاري و فر: مترجم* 
  رشد: ناشر* 
  1381: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 

 

يرايش و نگـارش در  متني نسبتاً روان و رسا دارد و از نظر رعايت قواعد و درماني فنون خانوادهكتاب 
  244 ، ص3بنـد   87، ص 2سطر  17در برخي موارد همچون ص  اگرچه سطحي مطلوب است؛

سـاختي نشـان    نمـادي از خـانواده را براسـاس رويكـرد    طرح روي جلد . به ويرايش نياز دارد 4  بند
از موردهـاي خـانواده    يهاي بسيار ندارد، مثال... چند جدول، نمودار، تصوير واين كتاب هر. دهد مي

  . قابل فهم و مفيد خواهد بود ،مند به مكتب ساختي درماني دارد كه براي دانشجويان عالقه
ـ است كه  م1996 اصل اين كتاب چاپ در ايـن كتـاب، رويكـرد سـاختي      .روز اسـت  هنسبتاً ب

  .مثال مطرح شده استبا تفصيل بيان شده و اصول اساسي درمان خانواده  به
تا خواننده به  كند حفظ را است انسجام منطقي آنهاتالش كرده مؤلف در طراحي فصول كتاب 

توضـيحات مناسـب و   با اند تا  كوشيدهمترجمان نيز در اين راستا  .را دريابدموضوع  ،بهترين شكل
، 19، 18، 17 ص ص يهـا  پـاورقي . به فهم بهتر موضوع كمـك كننـد   ،در قالب پاورقي،مكمل

  .شاهدي بر اين مدعاست... و 55، 49
عنوان  به را توان كتاب نمي از اين رو، .تأكيد عمدة اين كتاب بر يك مكتب خاص درماني است

عـات در خصـوص   ولي جامعيت اطال ؛ادپيشنهاد د ،مقطع كارشناسي براي نبع درسي، دست كمم
. بخشـد  فزونـي مـي   رساني آن را براي دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي    همان يك مكتب، فايده

اي  در پـاره  بـا ايـن همـه،    ،اند نموده يفراوان شهاي مناسب تال انتخاب معادل مترجمان در زمينة
 »نايـك نـواختي  «، paradoxesي برا »اضداد« واژة ؛ براي نمونه،موارد نياز به بازنگري وجود دارد

  .باشد از اين دست مي... و Disparityبراي 
، اللفظـي  دبي، فني و علمـي و پرهيـز از ترجمـة تحـت    پس از ويرايش اكتاب اين  ،در هر حال

و در دروسي همچون مشاورة خانواده خواهد بود مفيد براي دانشجويان تحصيالت تكميلي  يمنبع
  .استاستفاده  قابل فرعي نبعم عنوان درماني به و خانواده
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  2و1  ،شناسي رشد روان
 

  لورا برك :مؤلف* 
  محمدييحيي سيد: مترجم* 
  ارسباران: ناشر* 
  1382: سال نشر* 
  دوم :نوبت چاپ* 

 

ر آن رعايـت  متني روان و رسا دارد و قواعد ويرايشي و نگارشـي د  2و  1شناسي رشد  روانكتاب 
بـراي تفهـيم مطالـب از    . آرايي و صحافي مناسـب اسـت   نگاري، صفحه از نظر حروف. شده است

دقيق اصـطالحات، در   با وجود تالش فراوان در ترجمة. ستاستفاده شده ا در آن ابزارهاي علمي
 »خستگي مفرط« است؛ براي مثال، كاربرد معادلبرخي موارد زحمت مترجم با توفيق قرين نبوده 

 Mentalبراي  »عقل« و Disabilityبراي  »تمعلولي«، Modelبراي  »مدل«، يا Burnoutبراي 
از  ت است؛ عنوان اصـلي كتـاب عبـارت    عنوان انگليسي كتاب با عنوان فارسي آن متفاو. جاي تأمل دارد

Developmental Through The Life Span  است،  »حياتة در گستر) رشد(تحول «به معني
اين جهت، بسياري از مطالب كتاب با موضوع از . است برگردانده شده »شناسي رشد روان«فارسي  كه در

  .شناسي رشد تناسبي ندارد است و با روان مرتبط »حيات ةرشد در گستر«
بايد گفت كه  ،مترجم تاروزآمدي اطالعات موجود در كتاب كه بيشتر متوجه مؤلف است  ةباردر

لوغ جنسي دختران ميانگين ب خصوصدر  ،براي مثال ؛در برخي موارد از منابع قديمي استفاده شده
  .استفاده شده است م1990از منبع مربوط به سال 

 جامعه اسـت از   هاي فرهنگي و اخالقي تعارض با ارزشدر  پرداختن كتاب به مواردي كه اغلب
، ج 22ص (بـالغ   تن به فعاليت جنسي نوجوانان تـازه پرداخ. است كه جاي تأمل دارد ينكاتديگر 

حــق  و و شــريك جنســي، حــق مــردن)  83، 30، 28، 35، 24 ص ص(جنســي  شآميـز ، )2
، نيـز خـود دليلـي    23 فحهدر صـ  زيـر   باشد و ذكر جملة از اين دست مي ) 411ص (خودكشي 

افراد بيشتري اعتقاد دارند كه آميـزش جنسـي    ،در مقايسه با نسل گذشته«: بر اين مدعاستديگر 
  .»اشكال ندارد ،ته باشندقبل از ازدواج، تا وقتي كه دو نفر تعهد عاطفي به يكديگر داش

گيري  بهره پس از ويرايش تخصصي، فني و ادبي، همچنيناين اثر  كه توان گفت در نهايت مي
ـ ارا اسـب بـراي برخـي از اصـطالحات علمـي،     هاي تخصصي من از معادل ة توضـيحات الزم در  ئ

بـا  و حذف مـواردي كـه    ،ويژه در فصل نوجواني هبراي موارد خاص فرهنگي ب زيرنويس صفحات
 قابـل ي درسـي  هـا  كتابعنوان يكي از  بهاست، هاي ديني و اسالمي در تعارض  فرهنگ و ارزش

  .استاستفاده 
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  2و  1ج  ،شناسي نوين تاريخ روان
 

  دوان شولتز و سيدني شولتز :مؤلف* 
  همكاران و سيف اكبر علي: مترجم* 
  رشد: ناشر* 
  1378: سال نشر* 
  سوم :نوبت چاپ* 

 

اسـت  در آن رعايت شده  و رسا دارد، قواعد زبان فارسي متني روان شناسي نوين تاريخ روانكتاب 
مشـهود   در آن چندگانگي ترجمه به علـت تعـدد مترجمـان،    با اين همه،. و چاپ مطلوبي نيز دارد

تجربـة  . پذير نيست كتاب، امكان  توجه به عالقه و تخصص مؤلفان ارزيابي اين كتاب بدون. است
انـد بـه بررسـي     لذا در بسياري از فرازها نتوانسـته  هاست، يشتر در زمينة نظريهمؤلفان اين كتاب ب
، مؤلفـان . انـد  ها سوق پيـدا كـرده   شناسي مقيد بمانند و پيوسته به شرح نظريه تحول تاريخي روان

، شناسي در ايـن اثـر   سفي تاريخ روانهاي فل اند كه به ريشه نيز تأكيد كرده از كتابجايي خود در 
  .ه استتوجه نشد

بـه   اين مطلب چنانچـه . امريكايي معرفي شود يعلم شناسي روان است تا شدهكتاب تالش در 
در  شناسـي  روان زيربنـاي عمـدة  چرا كه  ؛درست نيست از نظر تاريخيلحاظ آماري درست باشد، 

  .مريكا تنها به گسترش آن كمك كرده استاروپا شكل گرفته و ا
اسـتفاده از   ، لـيكن است آمدهگرد در آن  يفراوانمطالب و  دارد، متن جامعيت خوبي در مجموع

رت خالصه تنظيم گـردد و  اگر اين كتاب به صو. آن  براي دو واحد درسي با دشواري همراه است
  .مفيد خواهد بود شناسي روانب براي درس تاريخچة مكات، حذف شود آن ضروريموارد غير

 با اصـول كه  هايي هذف برخي از نظريفني و ح ،در نهايت، اين كتاب پس از ويرايش تخصصي
 ،با حـروف مناسـب   هاي استوار در زيرنويس صفحات و پاسخ ئةارا همچنين و تعارض دارندديني 

  .استقابل استفاده 
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  هوش هيجاني
 

  دانيل گلمن :مؤلف* 
  نسرين پارسا: مترجم* 
  رشد: ناشر* 
  1382: سال نشر* 
  دوم :نوبت چاپ* 

 

قبولي قواعد ويرايشـي و نگارشـي    تا حدود قابل روان و رسا دارد و اي ترجمه هوش هيجانيكتاب 
ات مثبـت  استفاده از زيرنويس و آوردن مثال براي شروع مباحـث از نكـ  . در آن رعايت شده است

 ب از مواردي است كه از كيفيت كاردر انتهاي كتا ديگر اين كتاب است، ليكن نبود فهرست منابع
  .كاسته است

به طور كامل انجام شده  فراوان صورت گرفته و ترجمة متن ياي مناسب دقته انتخاب معادلدر
 توانسـت در زيرنـويس   ر عين حال كه ميد ،مترجم را ستود داريتوان امانت از اين جهت مي. است

هـوش   پردازان پيشـرو در زمينـة    نيل گلمن از نظريهاد ،هر حال به. مباحث بپردازداز به نقد برخي 
دروس دانشگاهي، ايـن كتـاب    ولي در حوزة است،ضروري  جمة كتاب اوتر هيجاني است و طبعاً

  .عنوان منبع جانبي سود جست توان از آن به پردازد و فقط مي يبه درس خاصي نم مستقيماً
رمـان ماننـد كتـاب،     توان به شيوة متفاوت ارجاعات، ترجمـة  هاي ديگر اين كتاب مي از ويژگي

هـا،   هرست منـابع در زيرنـويس، تأكيـد زيـاد بـر مصـاحبه      فكر ذعدم استفاده از منابع كالسيك، 
... و نگاري در مـتن اصـلي   ، وجود نگرش روزنامه)207و  206ص  ص(ها  ها و سخنراني قول نقل

  . اشاره كرد
، الزم است قبل از اين رو و ؛قدمت چنداني ندارد كلي، مباحث مربوط به هوش هيجاني به طور
با توجه به  .در دست داشت كافي هاي علمي يافته ،ط با اين موضوعخاص در ارتبا يكتاب از توصية

 ياين كتـاب را بـراي درسـ    ،يستبرخوردار ن يعلمي دقيق اينكه برخي از مباحث كتاب از پشتوانة
عنـوان   توان به با اين همه، از اين كتاب مي. توان معرفي نمود ص نميهاي مشخ خاص با سرفصل

  .استفاده كرد ،شناسي هوش روان مثل ،منبع فرعي در دروس مرتبط
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  هاي درمانگري اضطراب و تنيدگي شيوه
 

  جان بزرگي و ناهيد نوري مسعود :مؤلف* 
  سمت: ناشر* 
  1382: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 

 

بـا ايـن همـه،    . داردمناسـب   يوضعيت ا و از نظر رعايت قواعد نگارشي،رس روان، ياين كتاب متن
. نياز دارد تجديدنظر به مواردف گردآوري و ترجمه شده است در بعضي مطالب از منابع مختل چون

در  ، امـا اي خـاص اسـتفاده كننـد    اند از اصطالحات تخصصي به گونه  كردهمؤلفان محترم تالش 
بـه  »گري خودياري« :، از آن جمله استمواردي اين اصطالحات چندان روان، گيرا و متداول نيست

بـه    »فعـل پـذير  «و 36در ص  »رويكـرد « به جاي   »وي آوردر« ، 236در ص  »خودياري«جاي 
   .54ة، در صفح»منفعالنه«يا  »انفعالي«جاي 

عنايت چنداني به  اساساً ؛آوري، تلفيق و تأليف است جمع ،ترجمه اين اثر، گذشته از اينكه عمدتاً
رح كـرده  مباحث كلي را مطـ  اغلبو كردههاي اخير ن مورد بحث در سال درماني ايه كاربرد روش

  . است
، معـادل  statements ةبـراي كلمـ   نيست؛ براي مثـال،   دقيقها  ، انتخاب معادلبرخي موارددر 

ـ    برخي از واژه .است »اظهارات«كه معناي آن   در حالي، انتخاب شده »جمالت« درسـتي   ههـا نيـز ب
  .بدون توضيح آمده است REBT،  206در ص مثالًو  ؛توضيح داده نشده

 اسـت  در خور توجه ياطالعات حاوي مناسب و يكتاب به لحاظ كاربردي، كتاب، اين مجموعدر 
عنـوان كتـاب    هاي تخصصي بـه  ها در واژه نارساييويرايش ادبي، فني و اصالح برخي صورت در 

  .افزايد ميمطلوبيت آن  برنيز  تغيير طرح روي جلد. استاستفاده  قابل درسي كمك



 مهنقدنا     42

 

  

  بزرگسالينوجواني، جواني و  ،شناسي رشد روان
 

  دكتر حسن احدي و دكتر فرهاد جمهري :مؤلف* 
  پرديس: ناشر* 
  1382: سال نشر* 
  چهارم :نوبت چاپ* 

 

بـدون  و بـراي بـار چهـارم     1382در سال  نوجواني، جواني و بزرگسالي ؛شناسي رشد كتاب روان
ان و رسـا  رو نسـبتاً  يمتنـ  داراي اين كتـاب . به چاپ رسيده است ،هاي قبلي تغيير نسبت به چاپ

مفهوم طـرح روي جلـد مشـخص نيسـت و حجـم      در مقابل،  .نيز داردبندي خوبي  و صفحه است
فصـل    ،صـفحه  70فصل اول حدود  ،كه چنان هاي مختلف كتاب تناسبي با يكديگر ندارند فصل
و . صفحه اسـت  5صفحه و فصل دوازدهم  7صفحه، فصل دهم  6صفحه، فصل هفتم  15دوم 

در اين كتاب سعي شده اسـت از تصـاوير   . وجود داردمطالب تكراري  فدر فصول مختلهمچنين، 
 و برگرفتـه از منـابع خـارجي اسـت     هـا  برخي از اين عكـس تفهيم مطالب استفاده شود كه  براي

برخي از مطالب مندرج در كتاب تناسـبي   .نيز استفاده شودبومي و محلي تصاوير  از شايسته است
اعتياد، بزهكاري،  اختالالت رواني، ،براي نمونه ؛ندارد 2رشد  شناسي روانبا عنوان كتاب يا درس 

  .توان نام برد را مي پروري هاي فرزند روش
براي نمونه،  ؛جاي تأمل دارد آمده استاصطالحات  از هايي كه در اين كتاب براي برخي معادل

بـه   هكـ  اسـت  مدهآ operationبراي   »عمل«و Information processing براي »خبرپردازي«
  .ي باشند هاي مناسبتر معادل ،»عمليات«و  »پردازش اطالعات«، رسد نظر مي

، اساسي، متناسب نمودن فصـول آن بـا   نظر تجديدبه اين كتاب  كه توان گفت مي ،در مجموع
بـديهي اسـت در    .دارد نيـاز  ، حذف موارد غيرمرتبط با عنوان كتاب و حذف موارد تكرارييكديگر

  .خواهد بودقابل استفاده  درسي، واحد 2 و معادل يعنوان كتاب درس به ،صورت اعمال موارد فوق
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  با نگرش به منابع اسالمي ،شناسي اجتماعي روان
 

  جمعي از مؤلفان :مؤلف* 
  حوزه و دانشگاه ةسمت و پژوهشكد: ناشر* 
  1382: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 

 

نگـاري و   خوب چاپ، حروف ، كيفيتآن ييو رسا ينظر از روان هاي بارز اين متن، صرف از ويژگي
 نحـوة . محسوس در نگارش متن اسـت  هاي و وجود تفاوت  تأليف گي، چندگانآرايي خوب صفحه

عـرف  بـا  مطابق  مطالب را اند كردهكاربرد اصطالحات، در حد قابل قبول است و مؤلفان نيز سعي 
مشـخص رويكـرد اسـالمي    ، امـا بـه اهـداف    كننـد بندي  اجتماعي تقسيم شناسي روان يها كتاب
از  برگرفتـه  مطالـب  بيشـتر اما  ،قابل قبول است ها در حد ميزان روزآمدي داده .اند نكرده اي اشاره
مؤلفان محترم مطالبي را از قـول  . هاي اخير است ديگران در دهه ةتأليفي و ترجمه شد يها كتاب

عشق ناپسـند و  «مثل  ،ندارد موضوع اصلي اب يچندان اند كه ارتباط انديشمندان اسالمي نقل كرده
  .از قول خواجه نصيرالدين طوسي »عشق پسنديده

 ،براي مثال .تجديدنظر داردبه استنادات و ارجاعات اثر از موارد ديگري است كه در اين كتاب نياز 
و  11در ص  »1371استوتزل، «مثل  ،هنگام ذكر منبع به تاريخ ترجمه اشاره شده است در مواردي،

  .11 در ص »1972محرابيان، « مثل، مترجم ايراني با تاريخ ميالدي درج شده است نام نيز گاه
مؤلفان محترم در  اما ؛گيري اسالمي است گيري علمي، فلسفي و اخالقي اين متن، جهت جهت

خيـر بعضـي از   بـه ذكر تنهـا   ،مـوارد  و در اغلـب  انـد  اين مورد، توفيق چنداني بـه دسـت نيـاورده   
   .اند آوردههايي از آنها   قول اند و نقل اختهانديشمندان اسالمي پرد

اما ارجاعات و استنادات به نگرش  است،قابل قبول  ،ده در اين كتابش مطالب گردآوريكيفيت 
ميـان  حقيقـات ميـداني در   انجـام دادن ت از ايـن حيـث،    .تواند چندان معقـول باشـد    اسالمي نمي

 ،هـاي اسـالم   در تبيين بهتر ديدگاه جتماعيهاي مذهبي و مسلمان و نقد نتايج تحقيقات ا جمعيت
  .مفيد خواهد بود

هاي قرآني  اسالمي و آشنا به فرهنگ و ارزش شناسي روانمسلط به (الشرايط  جامع يانديشمند
بـه تجديـدنظر فنـي،     و دكنويرايش كتاب را  »منابع اسالميها و  ديدگاه«با توجه به بايد ) و ديني
  .ازدكتاب بپرد علمي و ادبي ،فرهنگي
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  شناسي نوجوانان روان
 

  اسماعيل بيابانگرد :مؤلف* 
  دفتر نشر فرهنگ اسالمي: ناشر* 
  1382: سال نشر* 
  هفتم :نوبت چاپ* 

 

. اسـت  شـده رعايـت  در آن و قواعد ويـرايش و نگـارش    داردروان و رسا  يمتن كتاب حاضر،
مقدمـة   ،چاپ هفـتم  مرغ به. آرايي و صحافي خوب است نگاري، صفحه حروف كيفيت اثر از لحاظ

دهد كـه در   نشان مي - است براي چاپ نخست نوشته شده 1376كه در سال  -مختصر كتاب 
  .ايجاد نشده استهاي بعدي هيچ تغييري در كتاب  چاپ
بـراي  ، 138 ص در از جملـه  ؛هـايي نامناسـب انتخـاب شـده اسـت      اصطالحات علمي معادلبراي  

  .است »هويت نقش جنسي« ،تر آن دقيق آمده كه ترجمة »نقش جنسي«، Sex- role Identityاصطالح 
هجـده در   براي مثال در صـفحة  ،محتواي ذيل آن هماهنگي نداردها با  برخي عنوانهمچنين  

تنها به نقل يك اظهارنظر غيرمستند از ارسـطو   ،»نوجواني هاي تاريخي مطالعة ريشه«نوان ذيل ع
سطر مطلب   ده به ،»نظريات بعدي«نيز در باب ده نوز فحةدر مورد ميل جنسي اكتفا كرده و در ص

  .رسد مؤلف قصد تحليل جدي مطلب را دارد كند؛ در حالي كه به نظر مي مي، بسنده مستندغير
هـاي   روز نيسـتند و در چـاپ   هب منابع و اطالعات كه بايد گفت ،هاي كتاب روزآمدي داده بارةدر

هيچ  آن با فهرست تقريباً ،ع مندرج در متن كتابمناب. كتاب، تغييري نيز ديده نشده است هفتگانة
موردي از آنها  هيچ هايي آمده است كه تقريباً سلسله اسامي با تاريخ ،در متن كتاب. ندارد ارتباطي

 سي يا قديمي و متعلق به بيست عمدتاً  همشده هاي ذكر شود و تاريخ در فهرست منابع ديده نمي
  .سال قبل است
ل مربـوط بـه رشـد در    ئمسـا «و  »اصول و مبـاني رشـد در نوجـواني   «ش به دو بخ اًكتاب ظاهر

 .كه مقصود از اصول و مباني چيسـت  مشخص نيست ،در بخش اول. تقسيم شده است »نوجواني
عبـارات متنـاقض و    ،در ضـمن . مشـخص نشـده اسـت    ،ل مربوط به رشدئدر بخش دوم نيز مسا

  .شود متضاد هم در متن ديده مي
در قلمـرو   ،بـا مـوازين علمـي    حاوي مطالبي اسـت كـه بعضـاً    ،اين اثر هك در نهايت بايد گفت

شايسـته و بايسـته    از ايـن رو، . هنگ اسالمي مغايرت داردهاي فر ارزش با و ،تحول شناسي روان
  .تجديدنظر اساسي علمي، فرهنگي و ادبي صورت پذيرد است كه در ويرايش بعدي كتاب
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  راهنماي عملي در مشاوره با كودكان
 

  گلدارد و گلدارد :مؤلف *
  مينو پرنياني: مترجم* 
  رشد: ناشر* 
  1382: سال نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 

 

وجـود تمـرين،    .شـده اسـت  رعايت  در آنو نكات نگارشي يي دارد خوب و رسا اين كتاب ترجمة
اين كتـاب،  . ملي، مشهود استعكتاب بر راهنماي متمركز بودن نمودار، مثال و جدول با توجه به 

دارد و را مخاطبان خـاص خـود    ،است را در نظام دانشگاهي هدف قرار نداده يگرچه درس خاصا
مركـزي بـر   ت .كـار بـا كودكـان باشـد     بـراي شناسـان   براي مشاوران و روان دمفي يتواند منبع مي

توانـد بـراي    مي؛ از اين جهت عملي آن مشهود است گيري كامالً هاي نظري ندارد و جهت ديدگاه
هـاي   غلـط در كنار برخـي  . عنوان منبع كمكي استفاده شود درماني به و بازي  هشاوردرس فنون م

در  »كنترل درماني« اصطالح استفاده از  مثالًدقيق نيست؛ تايپي، برخي از اصطالحات تخصصي 
. جـاي تأمـل دارد   »ينـدهاي حلقـوي  فرا«به جـاي    66 در ص »يندهاي اداريراف«، و 53 ص

از ديگر نقاط ضعف اين  هاي تخصصي  ري از واژهبسيا براي درزيرنويس انگليسي  معادل نياوردن
وارسـتگي  « اصـطالح و  )111تـا   77ص ص  (در 3مفاهيم تخصصي بخش  مثالًكتاب است؛ 

  .داردنياز  كه به زيرنويس  استاز مواردي  )35 ص(در  »عاطفي
زم بـراي برخـي   توضـيحات ال  افزودن با ،ويرايش تخصصي و ادبي ، اين اثر پس ازدر مجموع

  .استاستفاده  قابل  آموزشي عنوان منبع كمك به ،ر پانويسلغات و اصطالحات د
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  نظريه و كاربرد ،تاريخچه درماني؛ خانواده
 

    ساموئل گالدينگ :مؤلف* 
  تبريزيمصطفي سيف و سوسن  ،بهرامي ، بدري الساداتفرشاد بهاري: مترجم* 
  تزكيه: ناشر* 
  1382: سال نشر* 
  اول :اپنوبت چ* 

 

. كتـاب چنـدان همخـواني نـدارد     زبان نگارش در همةولي  ،داردقبول  تن كتاب رواني قابلم
 . ...و  166، 67، 44، 32 ص مثـل ص  ،تاسـ بعضي از صفحات كتاب از نظر چـاپ كمرنـگ   

؛ بـراي  است هماهنگ به كار رفتهناهاي مختلف كتاب به صورت  اصطالحات تخصصي در بخش
دو هر »ناكارساز خانوادة«و  »مختل خانوادة«هاي  معادلاز  »نامتعادل خانوادة«اصطالح براي  مثال،

 ،آزمـون  ،ي همچـون تمـرين  مـ از ابزارهـاي عل همچنين ). 75 و 49ص  ص(استفاده شده است 
  .است نشدهاستفاده خوبي  هب... نمودار و

ـ  آن ترجمة باچاپ اصل كتاب  فاصلة هرچند ،داردقبول  قابل يمحتواي اثر جامعيت ه نظـر  زياد ب
  .كاسته استروزآمدي كتاب  از ميزان و اين مسئله) حدود ده سال(رسد  مي

هـم   حتي يك زيرنـويس ، در بعضي فصولكه  در اين كتاب بسيار كم وجود دارد؛ چنان پانويس
خود تقديم كـرده   ةرا به خانواد آنو انجام داده يكي از مترجمان را  ويراستاري كتاب. وجود ندارد

  بنـابراين، . انـد  نقش داشـته كتاب  در ترجمة چقدر معلوم نيست مترجمان ديگر حيث،اين از  .است
در هـر حـال،   . مختلف تشريح شـود  هاي لفص نقش مترجمان در ترجمة ،قدمهمدر شايسته است 

توانـد بـراي    يمـ  اسـت،  ويرايش جامع فني، ادبي، علمـي و تخصصـي   نيازمنداگرچه  ،اين كتاب 
  .رشد مشاوره مفيد باشدا دانشجويان كارشناسي
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  درماني هاي روان نظريه
 

  پروجاسكا و نوركراس :مؤلف* 
  يحيي سيد محمدي: مترجم* 
  رشد: ناشر* 
  1381: سال نشر* 
  چهارم :نوبت چاپ* 

 

يـك جفـت   «تركيـب  همچون  ،در بعضي موارد دارد؛ هرچندروان و رسا  اي اين كتاب ترجمه
در  ويرايشي و نگارشي حدودي نكات ات .شود اهده نمياين رواني مش ،)2بند  ،50ص ( »زيرپوش

وضـعيت  كتـاب  صـحافي و طـرح جلـد    ، آرايي نگاري، صفحه از نظر حروف. رعايت شده استآن 
جـدول و   فهرسـت مطالـب،    با استفاده از ابزارهاي مختلف علمـي همچـون   و مؤلف خوبي دارد

ر نظـر از دقتـي كـه د    صـرف . رده اسـت تصوير، بيان اهداف و پيشگفتار به فهم مطالب كمك كـ 
 اصـطالح  ،؛ براي نمونهنيازمند تدقيق، تغيير و اصالح است انتخاب اصطالحات شده، برخي ازآنها

كـه  ( contingency managementبـراي   »كنتـرل وابسـتگي  «، integrationبـراي   »انسجام«
تأمـل   ، جـاي 227 در ص self-support براي »خودپشتواني«و  )مديريت اقتضايي صحيح است

 224 ص، زيرنـويس  227 مثل ص ،شود مشاهده ميتايپي متعددي هم در متن  خطاهاي .دارد
  .196 ص در 3از بند  2خط و 

هـاي   نظريـه  بيـان ولـي در   ،اسـت  گوناگوني بهره برده يوايي، از رويكردهاتحم لحاظ بهكتاب 
ي موجـود در زمينـة   اهـ  كتـاب متعـارف   نسـبتاً  شيوة به مطالب ةئارا . را ندارد دقت الزم سيستمي

مسـتند بـه منـابع     ،شده در اين اثر درماني استفاده رويكردهاي روان. درماني است هاي روان نظريه
نگـر   ، كه در اين كتاب يكپارچـه رويكردهاي سيستمي و جامع اگرچه منابع مربوط به ؛متنوع است

بـه   ، كه گـويي ها حذف ناقص بعضي زيرنويس .ترجمه شده است، از كفايت الزم برخوردار نيست
  .به اصالح نياز دارداز مواردي است كه ، ت شتابزدگي اتفاق افتاده عل

و پـرداز    نظريـه  نگـرش  نامه و تحول زندگي مختصر ح، شرتوان مي راين اث هاي ديگر ويژگياز 
 ئـة ارا. اشـاره كـرد   اي كه نظريه در آن طرح شـده اسـت،    وضعيت اجتماعي جامعه شرح كوتاهنيز

جـدول بـراي    تهيـة و -در چـارچوب ديـدگاه مـورد بحـث      -مراجعان  درمان فرايندازهايي  نمونه
  .هاي اثر حاضر است ها از مزيت بندي و اصول نظريه جمع

  .استاستفاده  قابلعنوان كتاب مرجع  به، اين اثر پس از ويرايش جامع فني و ادبي ،مجموعدر 
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  شناسي سال سوم دبيرستان روان
 

اصغر احمدي، زيبنده  دكتر گنجي، دكتر علي: و پرورش، گروه مؤلفانوزارت آموزش  :مؤلف* 
  ايزددوست مصلحي، يوسف 

  هاي درسي ايران شركت چاپ و نشر كتاب: ناشر* 
  1379: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 

 

 ، از ابزارهـايي همچـون   نگـارش يافتـه   ،ناا توجه به شرايط مخاطببساده و  زبانبه و  كتاب
 ،از لحاظ صـوري  ليكن به. تفهيم مطالب استفاده كرده است براي و خودآزمايي هدف بيانسؤال، 

عالوه بـر   . نيز قديمي و ناگوياست كتاب مطلوب نيست و تصاوير مندرج در آن چاپ و نوع كاغذ
بـا فرهنـگ    هـا و تصـاوير   عكـس  ،انـد  گيري و خالصـه  ه، نتيجهمقدمهاي كتاب فاقد  اين، فصل

از اصـطالحاتي   كـه  رعايت نشـده، چنـان  در آن قواعد زبان فارسي نيز  و تناسب نيستم سالميا
  .استفاده شده است... و 4بند  8 در ص »تكنيك«، 6بند  7 در ص »تست«همچون 
. در آن ذكر نشده استاز منابع بسيار قديمي است و ديدگاه اسالم نيز برگرفته متن  هايي از بخش

 ص ص هـاي   قول نقل مثال در، زيرا براي بررسي كرد  توان نمي ب رامطال درستي يا نادرستي اغلب
  .، به منبع اصلي اشاره نشده است90و  81، 56

 شناسـي  روانهـاي جديـد در    ها و افق ديدگاهو انسان سالم  شناسي روانبه در متن، از يك سو، 
اي براي نوجوانان و  ههيچ استفاد كه عمدتاًكهنه هاي  ديدگاه از سوي ديگر، و نشده است اي شارها

 و )50ص(، يـادگيري كالسـيك   )90ص(مكتـب كرچمـر و شـلدون     همچـون  -جوانان نـدارد  
بـا نيازهـاي   كتـاب  محتـواي  بنـابراين،  . مطرح گرديـده اسـت   - )120ص(هاي دفاعي  مكانيزم

  .تناسبي نداردنوجوانان در اين سن 
ي بـرا شايسـته اسـت    و دنـدار الزم را  علمـي  هـاي  ويژگـي  كتـاب درسـي   عنـوان  بـه اين اثر، 

در .  تأليف گـردد  شناسي رواناصول نوين  ابا هدف آشنايي ب ديگر يكتاب ،آموزان دبيرستاني دانش
چاپ مجدد  شايان ذكر است كه.  يرايش ادبي نياز داردكتاب به بازنگري علمي، فني و وهر حال،

 شناسي روانتخصصي گروه آموزش و پرورش تدوين شده و نظر اساسي وزارتاين كتاب با تجديد
  .شود اعالم مي در آيندهنتيجة ارزيابي  كه اقدام كرده است نيز به بررسي آن
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  شناسي رشد كودكي روان
 

  جمالي السادات بني دكتر حسن احدي و دكتر شكوه  :مؤلف* 
  بنياد: ناشر* 
  1368: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  دوم :نوبت چاپ* 

 

اصـطالحات   .منطبق است ،فهرست مطالب با آن ايو محتو ددار متني روان و رسا اين كتاب
 عمومـاً . داردمتن انسجام و تسلسل منطقي . مناسب به كار رفته است شكليعلمي در اين اثر به 
 ؛شـود  مشـاهده مـي  ولي در مواردي اشكال نگارشي  ،شده است رعايت در آن قواعد زبان فارسي

ا بر اثر آموزش و پرورش است كـه انسـان مقـام    باري، تنه... « ،24سطر  15 در ص ،براي مثال
و  »كپيه و عكس برگردان شخص بالغ نيست... «،  23سطر  17 يا در ص ».شود آدميت نايل مي

 ولي در كـل، بـه كـارگيري    .استفاده شده استنامناسب از كلمات عربي  نيز )75ص( موارديدر 
و بيشـتر اصـطالحات،   . لوب اسـت مط... و »سازه«، »روان بنه«هاي تخصصي فارسي همچون  واژه

  .ملموس، مناسب و قابل درك دارند مفهومي
كننـده اعـم از اهـداف فصـل، مقدمـه، جـدول، تصـاوير، خالصـه و          متن فاقد اجـزاي تكميـل  

  .هاي موضوعي است فهرست
كه در  اند بودهنوآوري در پي  »رشداز ديدگاه اسالم درباره اي از نظريات  پاره«مؤلفان با افزودن 

 »اخـتالالت دوران كـودكي و نوجـواني   «عنوان  با يافزودن فصل .اند نكردهتوفيقي حاصل كار  اين
رشد مرتبط نيست و  شناسي روانهيچ وجه با مباحث  كه بهشود، بل تنها نوآوري محسوب نمي نيز نه

  .شناسي رواني مطرح شود ي آسيبها كتاببهتر است در 
تـوان بـه    است كه از آن جملـه مـي   ، مطرح شدهر كتاب بدون ذكر منبعمطالب بسيار زيادي د

ديگر اين كتاب عدم تطابق با منابع روزآمـد و   هاي كاستياز . تعريف رشد در فصل اول اشاره كرد
  .استهاي جديد  عدم استفاده از نتايج پژوهش

ذكر منبع به شكلي . شودگرفته در تجديدنظر اثر از منابع جديد بهره  شود ، پيشنهاد ميپاياندر 
  .ويرايش شوداز نظر ادبي، علمي و فني و  تر صورت گيرد دقيق

كتـاب كمكـي  بـراي     عنـوان  جديـد در ايـن حـوزه، بـه     يها كتاببا توجه به چاپ اين كتاب 
  .استدانشجويان قابل استفاده 
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  هاي تحصيلي اصول و فنون راهنمايي و مشاوره در دوره
 

  احمد صافي :مؤلف* 
  رشد: ناشر* 
  1380: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  دوم :نوبت چاپ* 

 

اگرچـه  . داردمنطقي  يانسجام هاي تحصيلي كتاب اصول و فنون راهنمايي و مشاوره در دوره
بـراي  شود كه  ديده مي در آن نگارشي فراواني هاي غلط ،كندمتني روان تهيه  كردهمؤلف تالش 

بسيار سـاده  كتاب  ،نگاري حروفاز نظر  .اشاره كرد... و 132، 65، 84توان به صفحات  ميمثال 
اما اطالعات مربوط به مباني نظـري و   ،روزآمد است اطالعات آماري كتاب، نسبتاً. و ابتدايي است

  .قديمي است هاي مشاوره نسبتاً روش
هـاي مشـاوره و كتابنامـه     هـا و دسـتورالعمل   نامـه  صفحه از كتاب را به آيين 90حدود  در مؤلف

صـفحه   40حدود  7و  6فصل  ؛ها تناسب منطقي وجود ندارد فصل بين حجم. اختصاص داده است
ها با يكديگر متفـاوت   قلم اندازة مطالبتايپ برخي از صفحات،  در. صفحه است 5فقط  2و فصل 

شمارة نمودارها . ه استبا قلم ريزتر ذكر شد) 1340 ،شكوهي(منبع  34 صبراي نمونه، در  ؛است
  .در مواردي جدول بدون عنوان آمده است. ندارد شماره حتي برخي موارد مرتب نيست و

دانشـگاهي   يهـا  كتـاب كـه در   اي نيسـت  گونـه  ، كاربرد اصطالحات تخصصي بـه كليبه طور
 ماننـد  داردنيـاز  گرفتـه شـده بـه توضـيح و اصـالح      كار برخي اصطالحات به و -شود ميمشاهده 

 بـر ايـن، اصـطالحات    افـزون . 35ص  5بنـد  در  ،»فني شناسي روان«و  »تشخيص شناسي روان«
اشـاره   44 و 39، 51 تـوان بـه صـفحات    براي مثال مي ؛است آمده التين آنهاذكر معادل بدون 
  .نيز منظور از مشكالت كرداري و مشكالت رفتاري مشخص نيست 117در نمودار صفحه . كرد

ب از و استفاده از جدول و نمـودار در كتـا   در هر فصل ييخودآزما هاي پاياني براي وجود سؤال
فصـل   ،براي مثال ؛تقدم و تأخر مطالب رعايت نشده است هرچند ،رود نقاط قوت آن به شمار مي

هم  آن ،مقالة مؤلف درج. را مطرح كرده است »ها نظريه«پرداخته و فصل چهارم  »ها مدل«سوم به 
  .جاي سؤال دارد ،كاملبه صورت تصرف و  بدون دخل و

عنوان منبع كمكي در درس اصول و فنون  به. است مندازني كتاب به ويرايش ادبي، فني و علمي
در ارجاعـات و   عـالوه بـر مـوارد فـوق     ،اميد است مؤلف محترم. راهنمايي و مشاوره كاربرد دارد

  .به عمل آورددقت الزم را  آن منابعنيز متن و  استنادات
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  ناسازگاري، مشكالت هيجاني و رفتاري كودكان
 

  وارفا. پي :مؤلف* 
  سيمين حسينيان دكتر: مترجم* 
  )س( الزهرا دانشگاه: ناشر* 
  1377: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  دوم :نوبت چاپ* 

 

 زبان فارسي را رعايـت كـرده و   قواعد ناسازگاري، مشكالت هيجاني و رفتاري كودكان كتاب
، بـه درك  معرفي موارد بـاليني در كتـاب  . است ات تخصصي خوب و مناسب به كار بردهاصطالح

كيفيـت چـاپ چنـدان مطلـوبي      ،كتابدر عين حال. كند يح مشكل و فرايند درمان كمك ميصح
 8خط  ،2، بند 23درص  ،است كه از آن جملهخطاهايي دستور زباني دارد و در مواردي نيز ندارد

 10 اي مثال، صبر ؛تا براي خواننده روان و رساتر گردد استبازنويسي  در مواردي متن نيازمند. 
  .2بند  93 ص و 3و  2بند  109 ص ،1بند 

بـا  . خـورد  در متن به چشـم نمـي  ... بندي نهايي، تمرين و آزمون، نمودار، جدول، تصوير و جمع
بـه   ،جديد و روزآمد نيسـتند  چندانها  توان گفت كه داده شده در انتهاي اثر مي هئتوجه به منابع ارا

  .ه قديمي استاست ك DSM IIIشده در كتاب،  استفاده تشخيصي عالوه معيار
 ،كنـد  ميفرآيند درمان مشكالت عاطفي و رفتاري كودكان بحث دربارة ،  اثر حاضر در مجموع

، افـزون  در اين صورت .كردتوان اصول اساسي مصاحبه با كودك را استخراج  مي ،كه از درون آن
وة درمـاني و  شـي  نيـز  براي آموزگاران ،نتايج كاربردي خوبي به همراه دارد ،براي خواننده بر اينكه

  .كند عرضه ميتربيتي خوبي 
است كه بهتر اسـت در بررسـي    »تحليلگري روان«ديدگاه  ،شده در اين اثر ديدگاه درماني مطرح

فاقـد   ، كتـاب ؛ از ايـن حيـث  بهره گرفته شود شناسي روانهاي  از ديگر ديدگاه ،مشكالت كودكان
  .جامعيت ديدگاه است

ـ منطاي از مقاالت اسـت،   موعهمج از اينكه نظر صرف ، كتابحالدر هر هـاي   سرفصـل  بـا  قب
 ، بـراي درس دو واحـدي   به معناي دقيق كلمهرا جامعيت الزم  و ريزي نيست شوراي عالي برنامه

عنوان منبع فرعي و كمكي در تدريس دروسـي نظيـر اخـتالالت رفتـاري و      به با اين همه،. ندارد
  .استاستفاده  ، قابلهاي اصالح رفتار عاطفي و روش
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  روان سنجي
 

  مهرداد ثابت دكتر حمزه گنجي، :مؤلف* 
  ساواالن: ناشر* 
  1380: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  دوم :نوبت چاپ* 

 

هـاي   اصـطالحات و واژه . شـده اسـت   رعايـت  به طور نسبي قواعد زبـان فارسـي  در اين اثر 
مطالب اسـتفاده شـده    تفهيم براياز فنون و ابزار علمي . خوب به كار رفته است تخصصي تقريباً

  .ريز است، و قلم آن گيري و نمايه نيست در عين حال، متن داراي پيشگفتار، مقدمه، نتيجه .است
در   اي كه مطالب اساسـي آن  ت، به گونهمؤلف محترم اس ديگرآثار واقع برداشتي ازاين كتاب در

  .وجود دارد رشآموزش و پرو گيري در اندازهو  سنجي روانو  هاي رواني آزمونهاي  كتاب
به  »عقل« واژةاستفاده از  ،مثال براي ؛اند ها به صورت مناسب ترجمه نشده برخي واژههمچنين 

  .، نامطلوب است11و  5 ص  در ص »هوش«جاي 
 در زمينـة اينكـه   رغـم  بـه  كنـد و  جديـد بـراي خواننـده مطـرح نمـي      ياين كتاب ديدگاه و افق

بـه  ، بيشتر در بخش دوم. ضوع پرداخته شده استفقط در بخش اول به اين مو ،سنجي است روان
عمـوم  . داردسنجي ن كه ارتباط نزديكي با روان است اشاره شده بندي آنها ها و طبقه معرفي آزمون

 وجـود دارد و  ،هـا  كتـاب اكثر مطالب در ساير . قديمي است نسبتاً، رفته كار منابعي كه در كتاب به
بـه   ضروريغير ها اختصاص دارد كه به معرفي آزمونصفحه از كتاب  262 .تكراري است تقريباً

  .زياد است رسد و براي كتاب درسي نسبتاً نظر مي
با توجه به مباحث فوق، اين كتاب در واقع تأليفي است از چند كتـاب ديگـر مؤلـف محتـرم در     

ـ  ؛همين زمينه ع و از منـاب  فـزوده آن ا هلذا شايسته است با بازنگري اساسي، مطالب جديد و بديع ب
و بـا   شـود  حـذف آن نيز ضـروري مـوارد تكـراري و غير  . جديد داخلي و خارجي بهره گرفته شـود 
  .انجام پذيرد در آنويرايش فني و ادبي، اصالحات اساسي، 
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  2و  1ج  ،شناسي عمومي روان
 

  دكتر حمزه گنجي :مؤلف* 
  پيام نور دانشگاه: ناشر* 
  1371: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  يستمب :نوبت چاپ* 

 

بـا آنكـه قواعـد زبـان فارسـي را      . متني ساده و روان دارد 2و  1جلد  ،شناسي عمومي روانكتاب 
كـه   92خورد، مثل صفحة  هاي تايپي فراوان به چشم مي ، در سراسر متن غلطاست رعايت كرده

، )سـن عقلـي  ( M.Aبـه جـاي    كـه  3خط  3، پاراگراف 11، و صفحة Study ،Sdudyبه جاي 
N.A نوشته نشده استنيز   257و  167، 162هاي صفحات  زيرنويس. آمده است.  

 در صكـه   دقيق نيست؛ چنـان هاي تخصصي  كارگيري اصطالحات و واژه به از نظرمتن حاضر 
 Nerve بـا  متـرادف  را پيـام عصـبي   ،247 و در ص مدهنگراني آ ، دلAnxiety، به جاي 222

Impulse است كرده ذكر.  
ا هـ  در پايان فصل هايي نيز پرسش. المثل استفاده شده است ز ضربا تفهيم مطالب عموماً براي
ها يادگيري خاص و مناسـبي را از فصـل مـنعكس     پرسش ، اينلكن در برخي فصول ،است آمده
  .ها بيشتر بر روايي و اعتبار متمركز است در فصل هوش، پرسش مثالً ؛سازد نمي

 نسبتاً 2ولي در جلد  ،مناسب نيست 1د كيفيت چاپ در جل كه كتاب در دو جلد به چاپ رسيده،
  .بهتر است

) ادراك(1حجم فصل  ،براي مثال ؛تناسب كاملي با يكديگر ندارد ه شدهئهاي ارا محتواي فصل
) 6فصـل  (فصل آمـار و گـروه كنتـرل    . صفحه است 28) احساس( 8و حجم فصل  صفحه 15

. دارددر اين زمينه هم  يرديگ يها كتابهرچند  مؤلف  ،ضرورت بحث در حد يك فصل را ندارد
جنسـي،  (هاي مختلف انواع انگيـزش   جنبهدربارة . مطالب در فصل ادراك و انگيزش جامع نيست

 پياژه در مـورد تحـول هـوش، نـاقص و     ةنظري. در حد الزم بحث نشده است) گرسنگي، تشنگي
ه ، به توضيح آزمـون آدمـك پرداختـ   137 ةدر صفح). 129ص (خالصه طرح شده است  طور به

 ،رسـد  عمومي نيست و به نظر مـي  شناسي روانكه نيازي به طرح اين آزمون در كتاب  است شده
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  .طرح شده است جذابيتبراي 
تيـر كشـيدن،    لة هفتئمس. مباحثي كه در كتاب طرح شده، اصول علمي را رعايت نكرده است

ز اعتبـار  عنوان مثالي علمي طرح شده اسـت كـه جـداي ا    پريدن وسط كالس و وساطت استاد به
  .شودلة تربيتي و اخالقي آن نيز بايد توجه ئمس به علمي اين مثال،

در . عنوان هوش ذاتي و عملكرد، فاقد اسـتناد علمـي اسـت    به Bو  A، هوش 129در صفحة 
ايـن   مزبـور  توضـيح  .كه آزمايش مستند و علمي اسـت  ، عنوان شده11زيرنويس  147صفحة 
  .ها علمي نبوده است آزمايش ،يگركند كه در موارد د مطرح ميرا  ترديد
نمونه، بحـث   براي است؛كتاب قديمي روز نيست و منابع آخر هشده ب ها و اطالعات استفاده داده

 2ولي در جلد  ؛متفاوت است شود و كامالً ديگر مطرح مي يعنوان ، باي جديدها كتابهيستري در 
  . اين واژه طرح شده است،  102 ص

از منابع قديمي سود جسـته   ،كتاب فاقد مباني نظري قابل قبول استبا عنايت به مباحث فوق، 
درستي در كتاب بـه   هها و اصطالحات علمي ب واژه ،نداردنوين را  شناسي روانمحتواي غني  ،است

  .است نظر اساسي در ابعاد علمي و صوريتجديد به كار نرفته است و نيازمند
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  شناسي باليني بزرگساالن جلد اول اصول روان
 

  ليندزي و پاول :مؤلف* 
  نيكخو  محمدرضا هاماياك آواديسيانس و: مترجم* 
  بيكران: ناشر* 
  1377: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 

 

كيفيـت چـاپ   . داردمتني ساده و روان ) جلد اول( شناسي باليني بزرگساالن اصول روان كتاب
ها به طـور نسـبي    گذاري معادل. ست منابع استفهرست مطالب و فهر ه،خوبي دارد و داراي مقدم
كه دكتر براهنـي و   گرفته است صورت اي نامه هاي واژه اساس معادل بر خوب انجام شده و اساساً

كلمـة  ،  107 در ص بـراي مثـال   ،ولي در برخي مـوارد دقيـق نيسـت   ؛ اند كردههمكاران تأليف 
 ؛ يـا در ص به كار رفته اسـت  Compulsiveبراي  ،108 و در ص obessionalوسواسي براي 

  .استفاده شده است »عملي ـ وسواس فكري«، »وسواس اجباري« اصطالحبه جاي ،  109
 شده در اين اثـر  هئهاي ارا داده. ترتيب، انسجام و تسلسل منطقي مطالب در مجموع خوب است

ـ در ارا. كامـل و جـامع اسـت   نيز،  در همان حد كه ،است م1994تا سال  امي مطالـب، از تمـ   ةئ
  . ه شده استئكامل ارا طور به رويكردها سود جسته و استنادات

تـوان   مي ،مثال براي ؛ل با اصول اعتقادي، اخالقي و احكام ديني مغايرت داردئطرح برخي مسا
كـه   را، لئالبته مترجمان محتـرم برخـي از مسـا    .اشاره كرد 18و  17، 10، 9به مطالب فصول 

  .اند در ترجمه حذف كرده ،ردمشكالت جدي اخالقي و اعتقادي دا
اصـول  « فارسـي،  بـه  كـه The Hand Book of Clinical Adult Psychology اصـلي كتـاب    نـام 
چه بـه لحـاظ مفهـومي و چـه بـه لحـاظ        اين عنوان،. ترجمه شده است »شناسي باليني بزرگساالن روان

  .كند ن كفايت ميشناسي باليني بزرگساال روان نام اصلي نيست و برايمعادلي دقيق  ،محتوايي
فصـل اول   .طرح كرده است ،اي تنظيم شده كه هر اختالل عمده را در دو فصل كتاب به گونه

 در متن فارسـي، فصـل اول زيـر عنـوان     است كه Treatmentو فصل دوم  Investigationآن 
بـه جـاي    »بررسـي «معـادل   ،رسـد  به نظـر مـي   و درمان ترجمه شده است دوم،فصل پژوهش و 
  .ي داردهمخوانو با محتواي فصل  است تر يار مناسبپژوهش بس
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  بهداشت رواني
 

  دكتر سعيد شاملو :مؤلف* 
  سهامي چهر: ناشر* 
  1360: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  پنجم :نوبت چاپ* 

 

. اسـت  رعايـت شـده  در آن قواعد زبـان فارسـي    .ساده دارد نسبتاً يمتن بهداشت رواني كتاب
به كارگيري . مطابق استريزي  هاي شوراي عالي برنامه با سرفصل و رددامطالب انسجام منطقي 

بــراي واژة  ،268 مثــال در ص بــراياشــكاالتي دارد؛  ،هــا و اصــطالحات در برخــي مــوارد واژه
Nondirective Psychology  ياClient – Centered Psychology  پسـيكوتراپي  «اصطالح

كه به برخي از آنها  نيز وجود دارد از اين قبيلديگرمواردي . آمده است كه صحيح نيست »رهبر بي
  :شود اشاره مي

  ،Interest Testبراي  »آزمون عالقه« اصطالح 
  ،Amnesiaبراي  »هخاطر«واژه 

  .Behavior disorderبراي  »رفتار نابهنجار« اصطالح
ذكـر   اي آنبر ها با حروف فارسي نوشته شده و معادلي لفظ انگليسي واژهت ،موارد از در بسياري
  ... .و  )265 ص(، پيسكوسرژري )260ص (، كاتارسز مثل ؛نشده است

تعـدادي از منـابع در پـاورقي و برخـي ديگـر در      . نداردوجود  يكسان شيذكر مستندات، رودر 
  .اند يكديگر متفاوتها با  آمده است كه اين شيوهمنابع پايان كتاب  فهرست

در . روانكاوي و رفتارگرايي است ،ديدگاه غالب بر متن روز نبودن اطالعات و منابع، هعالوه بر ب
ل جنسـي،  ئدر بخـش مسـا   ضروري استكند و  جديدي را مطرح نميهاي  ديدگاه كتاب ،مجموع

  .شودبازنگري 
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  ها، مفاهيم و كاربرد نظريه ،شناسي اجتماعي روان
 

  دكتر يوسف كريمي :مؤلف* 
  ارسباران: ناشر* 
  1378: سال نشر* 
  تهران :محل نشر* 
  ششم :نوبت چاپ* 

 

متني ساده و روان، كيفيـت چـاپ    ها، مفاهيم و كاربرد شناسي اجتماعي نظريه روان كتاب
شـده  رعايـت  ، قوانين زبان فارسـي  م و تسلسل منطقي دارد و در نگارش آنانسجا مطلوب و

خط  65در ص  براي نمونه ؛داردنياز در برخي موارد به تجديدنظر  ، كتابدر عين حال. است
 عبـارت  4بنـد   175 در ص و »برعليـه « لفظ 1خط  4بند  94 در ص ،»شمارشي« ةواژ،  7
  .آمده است »شناس يك روان به اندازة... «
، 21 در ص  مثالً ؛داردنياز به بازنگري  متن هاي تخصصي اصطالحات و واژهبرخي از   همچنين 

 شـده  ذكر Self يك معادل »ودخ«و  »نفس«براي  ،52 در ص ترجمه نشده؛) Lynch(لينچ  واژة
ــادل واژه ؛اســت ــاخود«هــاي  مع  واژة و ســليس نيســت) alterego( »خــوددگر«و ) nonego( »ن

Position ترجمه شده است »جايگاه« با معادل ،64 و در ص »موضع«به  ،60 در ص .  
هر فصـل اسـتفاده كـرده     سؤاالت پايان فصل و از مقدمه ، هر فصلتفهيم مطالب براي مؤلف

وجـود  در كتاب  نيز  پيشگفتار، فهرست مطالب، خالصه، كتابشناسي، فهرست منابع و مĤخذ. است
   .دارد

دربارة  13و  12، 11، 10 هاي فصل كه چنان ؛تناسب محتوايي ندارندبا يكديگر كتاب فصول 
هـاي ديگـر بـه چشـم      در فصـل   ويژگي اما اين ،مفصل و كاربردي است ،در مجموعها و  نگرش
  .خورد نمي
و از نظر  است ه نشدهئدر حد يك فصل ارا ،»هاي اضطراري رفتار ناظران در موقعيت« 7فصل  

  .حجم مناسب نيست
و ابعـاد   مطـرح شـده  تحـولي   يعنـوان بحثـ   ، بيشتر بـه »هاي اخالقي اخالق و ارزش« 8فصل 

  .است نشدهاجتماعي آن بررسي  شناسي روان
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و  مطرح شـده عمومي  شناسي روانحد همان مباحث پرخاشگري در  ،»پرخاشگري« 9فصل در 
  .شده استكمتر پرداخته  ابعاد اجتماعي پرخاشگريبه 

، يـك  53 جديـد تنهـا در ص  منابع و از  تدوين يافتهبراساس متون قديمي  ،متن به طور كلي
هـا در   وضـعيت نظريـه  « ،شده است و در انتهـاي فصـل   ستفادها  )م 1988 مربوط به سال ( مورد
عالوه مشـخص   است و به ه شدهئكمتر از يك صفحه ارا وددر حد »ي امروزياجتماع شناسي روان

  .چه زماني استشناسي اجتماعي  در روانهاي اخير  سالمنظور از نيست كه 
همـاهنگي بايسـته بـين     اسـت، انسـجام و   اي ترجمة متون مختلـف  گونه نظربه اينكه كتاب به

جا سخن از سمژان و هنري اسـت   يكآن وجود ندارد؛  اصطالحات و حتي اسامي فصول مختلف،
  .شود مطرح مي) 71ص (و جاي ديگر اسم احمد ) 213ص (

 1954و  1924هاي  شده در سال ئهارا قديمي اجتماعي مبتني بر تعاريف شناسي روانتعريف 
اجتماعي  شناسي روانمحتواي  ،هاي اخير كه در سال كردهر حالي كه مؤلف خود اشاره ، داست  م

  ).16ص( است شته بسيار متنوع گ
به كار رفتـه  در مديران در سطوح مختلف  براي اشاره بهكه  »مقام رهبري« اصطالح بهتر است

و بين رهبـري و   اي ديگر مطرح به گونه ،هاي فرهنگي ايران با توجه به ويژگي، )158ص ( است
 شناسي نرواكه  است ذكر نموده ،)1ص(هرچند مؤلف در پيشگفتار در . ل شوديمديريت تفاوت قا

خـود،   كـه  رسـد  به نظر مي اما ،اجتماعي جنبة فرهنگي دارد و بايد با فرهنگ جامعه منطبق باشد
  .گرفته است را ناديدهاين مسأله 
و در صـورت ويـرايش    داردخوبي  ، اين كتاب در مقايسه با كتب مشابه امتيازات نسبتاًدر پايان

درسـي اصـلي بـراي     تواند يكي از متـون  دقيق فني، ادبي و فرهنگي و روزآمد كردن مطالب، مي
  .باشد شناسي روان  دانشجويان رشتة
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  درماني خانواده و خانواده
 

  چين  مينو :مؤلف* 
  دكتر باقر ثنايي: مترجم* 
  ميركبيرا: ناشر* 
  1375: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  دوم :نوبت چاپ* 

 

 ،اين اثـر . رعايت شده است در آن شيقواعد ويرايشي و نگار و دارد يخوب نسبتاً ترجمة  كتاب
گذاران ايـن   درماني ساختاري است و مؤلف آن نيز يكي از بنيان  مينة خانوادهكالسيك در ز يمتن

كتاب اما در عين حال  .ده استو ضروري بوبسيار ارزشمند  ترجمة آن حيث،از اين  .استرويكرد 
ا واحدهاي درسـي مشـاوره و   ب ،محتواو از نظر حجم و  است عنوان يك اثر درسي تدوين نشده به

در آن  همچنـين  .عنوان منبع اصلي معرفي كرد توان آن را به نميدرماني مطابقت ندارد و   خانواده
  .خوبي استفاده نشده است هتفهيم مطالب ب براياز ابزارهاي علمي 

ارهـا  ب »بـراون «كلمـة   ، 308؛ بـراي نمونـه درص   وجـود دارد هاي تايپي فراواني در متن  غلط
  .شده است تايپ »بروان«

استفاده  هاي ولي در برخي موارد، معادل است؛  رفتهخوب و تخصصي به كار  نسبتاً ،اصطالحات
  :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله مي ،شده چندان رايج و معمول نيست

 Traumatic eventsو معـادل كلمـة    »عملكرد كارسـاز « Effective Functioning معادل كلمة
  .استآمده  »خراش وقايع روان«

 ،در اكثـر مـوارد  . ه و ذكر منبع، با سبك جديد استنادات همخواني نـدارد ئارا ظر شيوةاز نكتاب 
  .از منابع متفاوتي سود جسته است رسد، مؤلف به نظر مي كه ،بيان شده است ينظرهاي

دربـارة خـانواده و    جـامع  يكتابتحليل ساخت خانواده پرداخته است و در اصل، اين اثر بيشتر به
ـ  را ديدگاه سيسـتمي  ،در مقدمة مترجم هرچند . آيد درماني به شمار نمي خانواده خـوبي توضـيح    هب

  .است كتاب با نگرش ساختاري تدوين يافته ،داده
بـراي   كنـد؛  بيـان  را  فصـل توان به مفهومي دست يافت كه عنوان آن  در برخي از فصول نمي

در ايـن   .»خانواده رابين و مورد سـاي كافمـان  : خانوادة جمعي«: تچنين اس 4عنوان فصل  ،مثال
به مصاحبة كافمـان   فقط ،كه اين فصل در حالي ،تعريف و تحليل شود بايد خانواده جمعيفصل، 

  .به خود خواننده واگذار شده است گيري نيز  تصاص دارد و نتيجهبا خانوادة رابين اخ
  . شودويرايش دقيق فني، ادبي و علمي  ،هاين ترجم شود كه در نهايت، پيشنهاد مي
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  شناسي و آموزش و پرورش كودكان استثنايي اي بر روان مقدمه
 

  دكتر غالمعلي افروز :مؤلف* 
  تهران دانشگاه: ناشر* 
  1383: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  ويكم بيست :نوبت چاپ* 

 

آرايـي و صـحافي مناسـبي     نگاري، صفحه حروف. نظر نگارشي رسا و روان استاز  كتاب متن
از تصـاوير، فهرسـت موضـوعي و    . شـود  مثبـت ديـده مـي    ياز چاپ دوازدهم به بعد تغييرات. دارد

جـز   بـه  ،شده در متن مناسب است ئههاي ارا معادل ،فهرست منابع سود جسته است و به طور كلي
مثال، معـادل كلمـه    براي ؛دنندار نظر اتفاق شده هئهاي ارا معادل بارةدرمتخصصان  در مواردي كه

self – esteem »شود ترجمه مي »عزت نفس« كه عموماًدر حالي  ،آمده است »ارزشمندي -خود.  
بـراي   ؛داردنيـاز  مواردي بـه تجديـدنظر    ، گرچهرا داردها جامعيت الزم  يك از فصلمطالب هر

 بـا ايـن تفـاوت كـه واژة     ،مشـابه اسـت   135با صـفحة   133در صفحة  شدهذكرعنوان  ،مثال
  .شده است فزودهآموزان به عنوان دوم ا دانش

 كلـي را نيـز دربـارة    ياست و مطالب كودكان استثنايي شناسي روانكتاب حاضر براي آشنايي با 
از ايـن رو، بـراي   . سـازد  بـه اجمـال  مـي   ... كودكان تيزهوش وهمچنين ها و  ماندگي  انواع عقب
ي خاص ها كتاب تر آنها بايد و بررسي عميق ها علوليتيك از انواع مهر بارةاختصاصي در اطالعات
  .نظر داشت رو مجزا د

 در مـواردي  خذ مورد استفاده ذكر شـده و منابع و مĤ ،در مواردي كتاب دقيقاً ذكر منبع نكرده است؛
همچنـين شـيوة   . اي نشده است ا اشارهمنبعي در فهرست كتابشناسي وجود دارد كه در متن به آنه نيز

  .اي است كه در فهرست منابع آمده است متفاوت با  شيوه ،كتاب سنوشتن منبع در پانوي
هـاي   در چـاپ   عالوه بر استفاده از نمودار و عكس ،مؤلف محترم كه شود ، پيشنهاد ميپاياندر 
بنـدي   از نظـام طبقـه   ها بندي ها و طبقه در تعريف نيز تايپي درون متن، هاي غلط و توجه به يبعد

DSM IV استفاده كند.  



 61  هاي نقد كوتاه مقاله                                                                                                          

 

  

  هاي رفتاري كودكان تاللاخ
 

  ايزرائيل و نلسون :مؤلف* 
  طوسي محمدتقي منشي: مترجم* 
  آستان قدس رضوي: ناشر* 
  1378: سال نشر* 
  مشهد: محل نشر* 
  ششم :نوبت چاپ* 

 

قواعد زبـان فارسـي   . كارشناسي مناسب است ر سادگي بيان براي دانشجويان دورةمتن از نظ
كتاب در به كارگيري اصطالحات تخصصي مرتبط، مشكلي . تدر حد قابل قبولي رعايت شده اس

، استفاده )415ص (، خالصه كردن مطالب )66ص (كليشه كردن مطالب مهم  مؤلفان از. ندارد
كـه   اند سود جسته) 296ص ( ها  جدول و )436ص ( ، استفاده از تصاوير )244ص ( از نمودار 

  .مطلوب استكيفيت چاپ كتاب نيز . ثر استؤدر تفهيم مطالب م
. اين كتاب از متـون مفيـد و مناسـب اسـت     ،هاي رفتاري كودكان در خصوص موضوع اختالل

مسـتندات و ارجاعـات   . رسد مناسب به نظر مينيز انسجام و تسلسل منطقي مطالب در هر فصل 
؛ است و سوگيري به مكتـب خاصـي هـم نـدارد     شدهبه مكاتب مختلف اشاره . متن صحيح است

، در فصـل  )45ص (و رفتـارگرايي  ) 43ص (هاي روانكاوي  به ديدگاه ،صل اولدر ف براي نمونه
 -ولـوژيكي فيزي در فصـل سـوم بـه تناسـب موضـوع نظريـة       ،)75ص (هاي پياژه  به ديدگاه دوم

  .تربيتي اشاره شده است -رفتاري و رواني -هاي شناختي به ديدگاه بيولوژيكي و نيز
طبيعـي اسـت    ،از اين رو. گذرد مي زمان چاپ آن سال از  13اصل كتاب بسيار قديمي است و 

  .بهره باشد هاي علمي جديد بي كه از تحوالت و پيشرفت
 توجـه ، هـاي رفتـاري كودكـان    اي از منابع بسيار مهم و معروف در اخـتالل  پارهنويسندگان به 

 هـاي  گاهاز ديـد  »اضطراب كودكان«در بحث : گردد ذكر ميزير هاي  نمونه ،كه براي مثالاند نكرده
بـه اخـتالالت جديـد     و ،انگليسـي  2اريك تـايلور  ارجمنداز محقق  »فعالي بيش« ، در بحث 1كلين

                                                      
1. Klein 

2. Eric tylor 
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  :مثل ،اي نشده است در كتاب اشارهنيز   DSM _ IVمندرج در 
disorders of speech production, language delay, tic and tourette syndrome 

مطالـب، ضـعف در محتـوا و تـدوين     دليل كهنگي ه گفت كه اين كتاب ب توان مي كليبه طور 
 ،عنوان منبع اصلي باشد؛ اما پـس از ويـرايش ادبـي و فنـي     جامع به يكتاب ، براي تدريستواند نمي

  .استاستفاده قابل ) منبع فرعي( درسي به عنوان كتاب كمك آن، براي بعضي از فصول
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  1جلد  ،شناسي ژنتيك روان
 

  دكتر محمود منصور :مؤلف* 
  ترمه: ناشر *

  1372: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  ششم :نوبت چاپ* 

 

 بـا  مؤلف محتـرم  زيرا است،كيفيتي مطلوب داراي  رعايت قواعد زبان فارسي حيثاز اين اثر 
در برخـي مـوارد از   . كتاب كيفيت چاپ قابل قبـولي دارد . آشنايي دارد خوبي هب قواعد زبان فارسي

اراي پيشـگفتار، فهرسـت مطالـب، خالصـه، نمايـه، كتابشناسـي و       د. نمودار استفاده كرده اسـت 
  .استفهرست مĤخذ و منابع 

 ،غيرمتخصصـان بـراي   بعضـاً  وخـاص   يهـاي  ادبي همراه با واژه و زبان متن، زباني بسيار قوي
. ن فراوان استدر مت ،بيان مطلب جمالت طوالني و گاه بسيار ثقيل براي تفهيم و. استنامأنوس 

نگاشـته   شناسـي  روان براي دانشجويان رشتة اساساً)  11ص(آن  نويسندة به گفتة اين كتاب كه
را نـه فقـط بـراي     شناسـي  رواني بسـيار اسـت كـه فهـم     يها ها و دشواري داراي پيچيدگي ،شده

عنوان  به .سازد مربيان دانشگاهي اين رشته نيز دشوار يا ناممكن مي بيشتربلكه براي  ،دانشجويان
تـوان   مي) 154 ص( »نظام لئونتيف«يي با سنگيني مطالب و واژگان در بحث از براي آشنا ،مثال

 ياثرات حسي كلي اين بازتابها كـه در مجموعـة آنهـا اثـرات حسـ     « :هاي زير اشاره كرد به جمله
دهنـدة   دهند كه به نوبـة خـود تشـكيل    يل مياند بافت تجسمي را تشك جنبشي لفظي نيز ملحوظ
اند كـه داراي انتهاهـاي    كمانهاي انعكاسي كامل يما اينها اثرات حسا. محتواي معناي كلمه است

  !».اند اند ولي حذف نشده اند، تقليل يافته اين انتهاهاي حركتي وقفه يافته. اجرايي هستند
به كار گرفتـه   متروك در زبان فارسي هاي عربي نسبتاً هاي انگليسي، معادل براي برخي از واژه

 وspontanous  بـه جـاي    »ارتجـالي «واژة  ، يـا  significant »دال«ژةوا شده، از آن جمله است؛
 و هاي واژة انگليسـي بـه صـورتي نارسـا     معادل ،اي موارد در پاره .informationبه جاي  »اخبار«

براي  »، اين همانيyaffectivit « به جاي »انفعال« ،مثالً ؛حتي آميخته به خطا انتخاب شده است
identity و... .  
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ارزشـمند  محسـوب    هـاي  از جملـه فصـل   »گزل«و  »والن« ،»فرويد« ،»پياژه«ن كتاب، فصول در اي
  .يك از فصول و عناوين متن جامعيت داردمطالب هر. با فهرست مطابقت دارد محتويات متن. شود مي

ـ ، آثاري است كه صاحبان مكاكردهبيشتر منابعي كه نويسندة محترم استفاده  ب مـورد بحـث،   ت
 خـاص  ياز منبعـ ، بـراي توضـيح مطالـب   ...) نوجواني، پيري و مثالً(ر برخي از فصول د. اند نوشته

توان گفت كه شيوة استفاده از منـابع در مـتن كتـاب، بـا      به طور خالصه مي. استفاده نشده است
گـاه   وكامال متفاوت  شود، ي دانشگاهي از آن استفاده ميدرس يها كتابكه در  قديميهاي  روش

  .از آن خود نويسنده است يا ديگران ها هتوان دانست كه نظري ينامشخص است و نم
بـه ذكـر نـام دانشـمندان و زيرنـويس       تنهـا هيچ مطلبي همراه با مأخذ ذكر نشده و  ،در متن كتاب

براي  ؛بدون ذكر صفحه و سال انتشار است ،يا اگر نام كتابي برده شده ،شده است بسندهانگليسي آنها 
  ).1961( »هاي ادراكي مكانيزم« و )1966( »تصوير ذهني«دوم،  بند، 74 به ص: نمونه رجوع كنيد

   . سال قبل است 40، يعني حدود م1970ه متعلق به سال شداستفاده  از آن ترين منبعي كه تازه
پـس از   ،اما در متن ؛است »تحول رواني فرد يا نوع«شناسي ژنتيك و  مباحث روان ئةهدف كتاب ارا

  .شود مختصر مي اي ه عنوان يك مسئله، اشار ، به نوجواني بهدر اين زمينه پرداختن به چند نظريه
 ،در فصل سوم گاه پرداخته و آن بازي لةئدر فصل دوم، معلوم نيست به چه دليل، ناگهان به مس

تحـول   يعنـي آخـرين مرحلـة    به مرحلة پيـري  ،و سپس در فصل چهارم ،له تقليد پرداختهئبه مس
هـاي خـود،    و براي توضـيح ديـدگاه   نداردمتن انسجام كافي  ،به اين ترتيب. شود رواني اشاره مي

  .روي شده است دچار حاشيه
  :كند به شرح زير اعالم مي  اين كتاب ةدربار ، پيشنهادهاي خود راشناسي روانگروه  ،در پايان

  ،شناسي روانرشتة هاي درس مورد نظر در  متناسب نمودن محتواي كتاب با سرفصل .1
  ،قابل استفاده باشد تاداناي كه براي كلية دانشجويان و اس سازي متن به گونه روان .2
  ،وز نمودن منابع مورد استفادهره سعي در ب .3
  ،حذف مباحث غيرضروري .4
  ،...ويرايش علمي، ادبي و .5
  .شناسي روانتوجه به نيازهاي نوين در قلمرو  .6
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  2جلد  ،شناسي ژنتيك روان
 

  دكتر پريرخ دادستان ،كتر محمود منصورد :مؤلف* 
  ژرف: ناشر* 
  1374: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  دوم :نوبت چاپ* 

 

كتاب داراي مقدمه، فهرست مطالب و . كارگيري قواعد زبان فارسي خوب استه متن از نظر ب
جـز در   صة فصل، نمايه و كتابشناسي ندارد بـه گيري، خال ولي نتيجه است؛فهرست منابع و مĤخذ 

 نظـام عمليـاتي پيـاژه و نيـز در ص    يندهاي اساسـي در  در توضيح فرا(سمت سوم از فصل دوم ق
جاي ديگر از نمودار، تصوير و ساير ابزارهـا يـا فنـوني كـه بـه       هيچدر) در مكتب هارتمن ،114

  .اي نشده است تفهيم مطلب كمك كند، استفاده
در مطالعـة آن   را دانشـجويان كه ،آن اسـت  ي مـتن دشوار كي از مشكالت اساسي اين كتاب،ي

گـرا از راه   از يكسـو لـذتي خودشـهوت   «: از ايـن دسـت  عبـاراتي   ماننـد  ،خواهد كرد دچار مشكل
شود، از سوي ديگر پژوهشـي در   ها جستجو مي زاي مقعد بر اثر غايط شدگي ناحية شهوت تحريك

). 21ص( »گـردد  مايز مـي ها يا اشخاص كه متدرجا از يكديگر مت زمينه فشار رابطه دربارة موضوع
همچـون اسـتلزام    ؛مبهم و دور از ذهن اسـت  نيز هاي فارسي كتاب برخي از اصطالحات و معادل

)implication(گرديـدگي  گنجي، تحريك نگري، برون متناع، اندراج، همادگري، بناشدني، امحاء، ا 
  .مانده همان اين و

در  ايـن كتـاب  . داردخـوب   يلسـل كتاب ترتيـب و انسـجام و تس   ،با توجه به هدف نويسندگان
ريزي بـراي درس   عالي برنامه هاي مصوب شوراي است كه با سرفصل »هاي رشد نظريه«برگيرندة 

صورت جامع به   شناختي هاي روان نظام به ،در اين كتاب هرچند. ندارد مطابقترشد،  شناسي روان
بـه نقـد و    ،هـا  ايـن نظـام   در طـرح . در عمل تبيين نشـده اسـت   ها هكاربرد اين نظري، اشاره شده
 ردپرداخته نشده است؛ حال آنكه جا دا -اي و پژوهشي خصوص از ديدگاه چند رشته هب -ارزشيابي

  .شودبررسي  هشي همراه با ذكر منابع تحقيقاتيبه طور مستند و از ديدگاه پژو ، ها اين نظام در هر مورد
بحثي از بنيادهاي ژنتيك و  ،اوال ،غم نام كتابربه اما  ،انسجام مطالب در هر فصل خوب است
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هـاي مختلـف بـه صـورت جـدا از       نظـام  ،ثانياًاست و  ميان نيامدهنيز سايكو نوروفيزيولوژيك به 
  .اند مطرح شده ،هاي دروني يكديگر و بدون انسجام و ارتباط

صفحة منابعي كه ذكر آنهـا در كتـاب    نيز، شماره موارديو در  شدهمنابع در جايگاه خود ذكر ن
با  هاي جديد مثالً گونه مطابقتي با روش له، هيچئمشخص نيست و با توجه به اين مس ،است مدهآ

  .ندارد APAاستانداردهاي 
، چند منبـع مربـوط بـه    م1990فقط يك منبع مربوط به سال . روز نيست هشده ب منابع استفاده

اي از مقـاالت   دههـيچ اسـتفا   هاي قبـل اسـت و تقريبـاً    و اكثر منابع مربوط به سال 1980دهة 
  .پژوهشي جهان نشده است ـ  مجالت علمي 

كند كـه نويسـندگان    گذرد، گروه پيشنهاد مي طوالني از تأليف كتاب مي يبا توجه به اينكه مدت
سازي ادبي و استفادة  روان :زير توجه كنند به موارد ،محترم ضمن تجديدنظر كلي در تأليف كتاب

هـا و   آخـرين يافتـه  استفاده از به جاي واژگان التين و عربي،  چه بيشتر از واژگان زبان فارسيهر
همچنين ذكـر منـابع و مĤخـذ در     ،ويژه استفاده از منابع پژوهشي و مجالت علمي هب ،منابع جديد

 فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـي    هـاي  پيشنهاداستفاده از  ،متن و در فهرست منابع و در نهايت
  .سيهاي فار معادل براي گزينش بهترين
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  )1(رشد  شناسي روان
 

  كديور، دكتر رضا كرمي نوري، دكتر حسين لطف آبادي دكتر سوسن سيف، دكتر پروين: مؤلف* 
  سمت: ناشر* 
  1374: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  پنجم :نوبت چاپ* 

 

رعايـت   در. مباحث رشد را به صورت مختصـر بيـان كـرده اسـت     .دارد  ساده ياين كتاب متن
داراي پيشـگفتار،   .از كيفيت چاپ خوبي برخوردار اسـت  .كيفيتي مطلوب دارد ،ن فارسيقواعد زبا

از جدول، نمـودار و شـكل در   . مقدمه، فهرست مطالب، كتابشناسي و فهرست مĤخذ و منابع است
گرفته، مگـر در   صورتي مناسب يها سازي معادل ،در اكثر موارد. خوبي استفاده شده است هكتاب ب

، information processingبـراي   »پـردازش اطالعـات  «به جـاي  كه ،139 صمواردي مانند 
بـراي   »پايـداري شـيء  «به جاي  ،ديگر ييا در جاي ،به كار رفته است »يند اطالعاتافر«اصطالح 

object permanence فراوان  تايپي هاي عالوه بر اين، غلط. است آمده »وجود دائمي«، اصطالح
  .خورد نيز در كتاب به چشم مي

در . جامعيت نسبي دارد ،محتواي متن حاضر با توجه به تعداد واحد، رشتة تحصيلي و عنوان درس
مثـال در   بـراي  ؛فهرست مطالب كتاب با محتويات متن در برخي مـوارد مطابقـت نـدارد    ،عين حال

در  هـايي كـه   انـواع نظريـه  راي و  ب است هاي رشد آمده بندي نظريه فقط طبقه ،فهرست فصل دوم
وجـود نـدارد و    تفـاوتي  نوع قلم، بين تيتر و سـرتيتر  لحاظ به .ندارد وجود اي اشاره ،اند ذكر شده متن

جامعيـت  ، اشكال جدي وجـود دارد و همـين مسـئله    ،بندي كتاب در فصل. تمايزها مشخص نيست
در  صـفحه دارد،  97فصـل دوم   و صـفحه  80فصل اول  ،را سست كرده است؛ براي نمونهفصول 
صفحه اسـت و تناسـبي بـين فصـول ديـده       26فصل چهارم  لذا صفحه و 38سوم كه فصل  حالي
  .شود نمي

. اسـت ضـروري   تجديـدنظري جـدي در مـتن    است و بنـابراين، اين كتاب قديمي  بيشتر منابع
گـوي نيـاز آن مبحـث     بسيار محدود است و جواب ،عالوه تعداد منابع مورد استفاده در هر فصل به
ويراستاري  چند نفر نيز آن رااز استادان تأليف كرده و  ب را چند تنهمچنين چون اين كتا. يستن
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منبـع مـورد اسـتفاده در پايـان هـر      نكـردن  ذكـر  قبيل مشكالتي از بسياري از موارددر  ،ندا كرده
روز نيست و جديـدترين منبـع    هشده در كتاب نيز ب ها و اطالعات استفاده داده. دارد وجود پاراگراف

  .استم  1986ط به سال مربو ،مورد استفاده
تجديـدنظر  نيز بايد منابع و مĤخذ در . نياز داردويرايش علمي و محتوايي  بهتاب ،كنتيجه اينكه 

روز نمودن منـابع مـورد    هت محتوايي و باصالحا پس از ويرايش علمي، فني وكتاب . شوداساسي 
  .فيد خواهد بودهاي كارشناسي م دورهبراي  ،استفاده
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  تماعيشناسي اج روان
 

  ژان استوتزل: مؤلف* 
  دكتر علي محمد كاردان: مترجم* 
  دانشگاه تهران: ناشر* 
  1374/ 1354: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  ششم/ اول :نوبت چاپ* 

 

در . نظر نمايـد نتوانسته اسـت در مطالـب آن تجديـد    اين كتاب اساساً ترجمه است و مؤلف محترم
  .شناسي اجتماعي در مقطع كارشناسي استفاده شده است دريس روانت ، از اين كتاب برايهاي گذشته سال

  .رعايت شده استدر آن متن كتاب نسبتاً ساده و روان است و قواعد زبان فارسي 
خوبي انجام داده است،  هها و اصطالحات تخصصي را ب واژه سازي براي مترجم، ترجمه و معادل

هـا و   جـدول . تـري وجـود دارد   فارسـي مناسـب   هاي ها و اصطالحات برابر اي برخي واژهگرچه بر
د و علت اصلي آن، كهنگي كتاب است، كـه  چندان كاربردي ندار امروزهنمودارهاي مورد استفاده، 

چاپ كتاب نيز با حروف نسبتاً درشت انجـام  . گردد سال قبل برمي 30به  كم متن اصلي آن دست
  .است شيوه سبب حجيم شدن نسبي كتاب گرديده شده كه اين

عي اجتما شناسي رواندر مقابل، از اصطالحات جديد در قلمرو كتاب محتواي ضدارزشي ندارد و
  .هاي نوين در اين عرصه نيز بهرة چنداني نبرده است و يافته
بـه دليـل فقـر    هـاي متمـادي    سال ين كتاب، درسي نيست؛اينكه ا در موردرغم تذكر مؤلف   به
از ترجمه ايـن كتـاب بـه عنـوان كتـاب درسـي در        ،تماعيشناسي اج ويژه در قلمرو روان هب ،منابع

  .هاي ايران استفاده شده است دانشگاه
ايـن   ،از سـوي ديگـر  . كاربردي ندارند،در حال حاضراست و هاي كتاب قديمي  بسياري از داده

  .هاي جديد در اين زمينه است اجتماعي و يافته شناسي روانكتاب فاقد مباحث نوين 
ن است كه اين كتاب بـه عنـوان منبـع درسـي ، مطـرح نباشـد و متـرجم        آ در نهايت، شايسته

با عنايت به سوابق علمـي و تجربـي ارزشـمند خـود، كتـابي جـامع در قلمـرو         ،انديشمند اين اثر
  .هاي جامعه اسالمي ايران، تأليف و عرضه كند اجتماعي براساس فرهنگ و ارزش شناسي روان
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  )نوجواني و جواني( شناسي رشد روان
 

  دكتر نيكچهره محسني، دكترحسن احدي: مؤلف* 
  نشر بنياد: ناشر* 
  1378: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  هشتم :نوبت چاپ* 

 

رغم كوشـش ارزشـمند مؤلفـان محتـرم و چـاپ نسـبتاً خـوبي كـه دارد، داراي          هاين كتاب ب
اي كه متن كتـاب   از زباني روان و سليس برخودار نيست؛ به گونهاست و هاي تايپي فراواني  غلط

چكيـده  . اسـت آمـده  بدون زيرنـويس   يهاي التين غلط تايپي دارد و بسياري از نام 120حداقل 
محتوا و متن كتـاب هـم   . است صفحه 39اضر، بسيار فراتر از عرف و در حدود مطالب در متن ح

  .مدون نداردنظامي مدون و منطقي و 
شد نوجوان و جوان مطرح شده، به مباحـث  ر شناسي روان«اي از كتاب كه با عنوان  بخش عمده

  .جرم و بزه اختصاص يافته است كه با مباحث نظري بلوغ و نوجواني، همخواني چنداني ندارد
منابع مـورد   ،به طور ميانگين. قديمي بودن منابع مورد استفاده از اشكاالت اساسي اين اثر است

و بـه بـازنگري    استب بسيار ضعيف هاي تجربي كتا داده. استسال پيش  35استفاده مربوط به 
  .دارداساسي نياز 

در فصـل هشـتم كـه     ،براي مثـال  فصول به صورت ناقص ارائه گرديده است؛ مباحث برخي از
مطرح است، مفهوم از خود بيگانگي تعريف و توصـيف   »اختالالت رواني و از خود بيگانگي«بحث 

ز اساسـاً بـا اصـطالحات روز همخـواني     نشده است، افزون بر آنكه اختالالت رواني مورد بحث ني
  .ندارد

كودك حساس « براي مثال، در جملة. كتاب، چندان قابل فهم نيستبرخي از مطالب و عبارات 
ص ( ».دهد پذير غالباً از طريق استعفا كردن و اسلحه را به زمين نهادن واكنش نشان مي و هيجان

ك ايراني اسـت و ايـن سـخن بـر چـه      منظور مؤلفان محترم، كدام كود كه معلوم نيست ،)223
  .اي استوار است پايه

وظايف كودكان نسبت به والدين چنان مهـم اسـت كـه بـه     «: خوانيم  كتاب مي 71 در صفحة
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  ! بسيار ثقيل است و كم معنا اي ، كه جمله».ماند اي از پرستش اجداد مي گونه
فكري و احساسـي دارد بـه    در ميان نوجواناني كه با آنان اشتراك«: خوانيم مي 163در صفحه 

معلـوم نيسـت منظـور مؤلفـان      ».كند گذارد و آزادانه خود را بيان مي راحتي اسلحه را به زمين مي
  ها چيست؟ محترم از اين اسلحه

، 23 ص ص: ان است و نـه قابـل فهـم، مثـل    در كتاب وجود دارد كه نه رو ي نيزت ديگراعبار
27،67 ، 111 ،152 ،156،  245 ، 248،262  .  

كه با تعاريف نوين سازگاري  است برخي تعاريف از منابع بسيار قديمي بهره گرفته شده در ارائة
سـال پـيش    45ي در فرانسـو  يروانكـاو  از) 29ص ( »خالقيـت «در تعريـف   ،ندارد؛ براي مثال

، از مطالعـات  سن بلوغ در مورد. بسيار متفاوت است »خالقيت«كه با تعاريف جديد  قول شده، نقل
 نيز در برخي از موارد. تفاوت فراوان دارد است كه با تعاريف كنوني سال پيش استفاده شده پنجاه

، 179، 182 ص ص(توجهي شده اسـت   هاي حاكم بر جامعه اسالمي اندكي كم نسبت به ارزش
اخالقي و فرهنگي رد يـا مسـخره   هاي  برخي از ارزش ،؛ بعضاً به طور غيرمستقيم)111و  165
  .است شده

سن در راه وطن مجاز  در برخي از كشورها مرگ جوانان كم«: كتاب، آمده است 111 ةدر صفح
يـك از اصـول    چنين اظهارنظري بـر مبنـاي كـدام    ».است، اما حق شركت در انتخابات را ندارند

رود و شـهيد   ساله، داوطلبانه به جبهه مـي  13اگر شهيد فهميده  !! شود رشد ارائه مي شناسي روان
از . د، ادعايي براي شركت در انتخابات رياست جمهوري يا مجلس نداشـته اسـت  شود، وي خو مي

يـد بـه صـورت    چرا با ،هم به صورت كامالً داوطلبانه دفاع مقدس، آنبحث مشاركت نوجوانان در 
  .انتقاد شود بدون زبان منطق و بيان علميو  غيرمستقيم،

دن اصـول علمـي، قـديمي بـودن     رعايت نكـر  اي كه هست، ازنظر ن كتاب به گونهدر پايان، اي
منابع مورد استفاده، عدم برخورداري از زبان سليس و روان، فقدان هماهنگي و انسجام در مباحث 

هاي تايپي فراوان و عبارات نامفهوم، و همچنين تعرض مستقيم و غيرمستقيم بـه   مختلف و غلط
گـر  ؛ مشود  ن توصيه نميسي براي دانشجوياعنوان كتاب در هاي فرهنگي جامعة اسالمي به ارزش

روز كردن منابع  هو عالوه بر ب آنكه مؤلفان محترم به طور جدي و اساسي كتاب را بازنگري نمايند
  .اعمال كنند در آن نيز ها، ويرايش علمي، ادبي و فرهنگي و داده
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  )2و1(با نگرش به منابع اسالمي  ،شناسي رشد روان
 

  دفتر همكاري حوزه و دانشگاه: مؤلف* 
  سمت: ناشر* 
  1375: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  اول :نوبت چاپ* 

 

رعايـت شـده و از   در آن قواعـد زبـان فارسـي    . ، ساده و روان استكتاب، به لحاظ ساختاري
تصاويري كه در مـتن بـه    با اين همه،. نمودارو عكس هم براي تبيين مباحث، استفاده شده است

مناسـب  ، 1047، 1031، 498 ص صط به پرخاشگري دراز جمله تصاوير مربو است، كار رفته
خود به تهية اين تصويرها اقدام نمايند تا اين تصـاوير مربـوط بـه     ،جا دارد مؤلفان محترم. نيست

  .فرهنگ بومي و ايراني باشد
رعايت شـده   ،تسلسل منطقي مطالب در هر فصل. داردمحتواي متن جامعيت  ،به لحاظ علمي

رسد كه از منابع خارجي كمتـر   ي در هر فصل استفاده شده و به نظر ميمنابع بسيار محدود. است
از  ؛خـورد  نقص آشكار به چشـم مـي   ،در بسياري از موارد در ذكر دقيق منبع .بهره برده شده است

 كـه  هـم  يارجاعـات . و چنـدين صـفحة ديگـر    1066، 1029، 413، 52، 51ص جمله در ص
ـ   است منبعـي  شدهذكركه  يهاي قول نقل براي .بسيار ناقص است ذكرشده هـا و   داده. داردوجـود ن

كه بيشـتر   ،از منابع موجود كه مؤلفان محترم عمدتاً چرانسبتاً قديمي است  شده اطالعات استفاده
در بعضي موارد، دقيق  است هايي كه در كتاب به كار رفته معادل. اند دهكرقديمي هستند، استفاده 

و  »روحـي «هـاي   از واژه ،»ذهنـي «و  »هوشـي «، »روانـي «هـاي   واژه ، بـه جـاي  مثال براينيست؛ 
منـابع   بـه دليـل اسـتفاده از   ! روح با روان فرق دارد و عقل با هوش. استفاده شده است »عقالني«

هاي مختلف ترجمه شـده اسـت؛ بـراي نمونـه در      رفته به صورتكار مختلف، بعضاً اصطالحات به
اسـتفاده    Developmental Pاي اصـطالح  بر »رشد شناسي روان«بسياري از صفحات كتاب، از 

آمـده اسـت؛ يـا در     »تحـول  شناسـي  روان« رشـد،  شناسـي  روانبه جـاي   ،591شده، ولي در ص
 ، مـثالً و در ص  ترجمـه شـده   »شـما «به صـورت   Schemaاصطالح  ،و صفحات ديگر 582ص

، چرا كه جاي تأمل دارد آمده است »شماهاي شناختي«، ) Cognitive Schemata( براي ،583



 73  هاي نقد كوتاه مقاله                                                                                                          

 

  .ترجمه گرديده است »طرحواره« ،637و در ص »روان بنه« صورت اصطالح به اين
خصـوص آنكـه كتـاب     هب ،ضرورتي ندارد ،ر روي جلدب »با نگرش به منابع اسالمي«ذكر عنوان 

  .نيست تطبيقي
بـراي   امـا  ،مناسـب اسـت  ) 1(رشـد   شناسي رواندانشجويان در درس  اين كتاب براي استفادة

  .دارد نياز بيشتر به بازنگري و جامعيت) 2(رشد شناسي روان
  :كند دهاي خود را به شرح زير اعالم ميپيشنها ،گروه ارزيابي

كـه جمـالت بسـيار     مـواردي خصـوص در   هب رايش ادبي، فني و علمي نياز دارد،به وي كتاب -
  .طوالني است

  .ها مستند گردد قول ارجاعات متن كامل شود و نقل -
  .شود شتري بين اصطالحات تخصصي ايجادو هماهنگي بي حذف مطالب غيرضروري -
و از چاپ تصـاويري كـه   تهيه شود ها و تصاوير دست اول از جامعه و فرهنگ خودي  عكس -

  .خارجي هستند، پرهيز شود و عمدتاً است استفاده شده ي مختلفها كتاببارها در 
 15 هـاي  فصـل  :شود  يشنهاد ميرشد، پ شناسي روان  با توجه به حجم زياد كتاب براي درس -

و ) رشـد شخصـيت  ( 23، )رشد و سنجش هـوش ( 19، )پردازش اطالعات( 17، )رشد يادگيري(
  .مستقل است، از اين مجموعه حذف گردد ييك درس، كه هر)شناسي رواني در رشد آسيب( 26
واژه  براي مثالً ،غلط تايپ شده است نامة ضميمة كتاب، برخي از اصطالحات احتماالً در واژه -

ambivalence ، له و ئبيشتر نسبت به اين مسـ  يشايسته است، دقت. است آمده »دلسردي«معادل
  .ديگر از اين قبيل مبذول گردد ئلمسا
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  2و  1ج ، شناسي عمومي روان
 

  دكتر حمزه گنجي: مؤلف* 
  دانشگاه پيام نور: ناشر* 
  1371: سال نشر* 
  تهران: محل نشر* 
  سوم :نوبت چاپ* 

 

اگرچـه در   ،مناسـب اسـت   ،هـا  كـارگيري واژه  نظر بهاز.  ب داراي متني ساده و روان استكتا
اثـر داراي  . »دپرسيون«مثل  ،فارسي نوشته شده ا اماليخود كلمة انگليسي يا فرانسوي ب ،مواردي

ولي از جدول، نمودار و شكل خيلـي كـم    ؛فهرست مطالب، خالصه و فهرست مĤخذ و منابع است
تايـپ   .N.Aيـا   M.Aسن عقلي به جاي ( هستتايپي نيز  هاي و داراي غلط ست،ا استفاده شده
خط  157در ص، »منع بعدي«به جاي  »منبع بعدي« ؛3خط  3پاراگراف  111ص  ، درشده است

  ...)و ؛خط آخر 30ص 2ج ، در»ادرار«به جاي  »رادار« ؛4
عضي موارد كتـاب را از شـكل   اگرچه به جذابيت كتاب كمك كرده در ب ،المثل زياد از ضرب استفادة

 »بـار  بار و شيون، يـك  مرگ، يك« و15ص  در »جا افتادن ترشي«مثل  ؛است ساختهعلمي آن خارج 
شناسـي   كـه بـا موضـوع روان   .اسـت  متفرقه بيان شده يدر برخي از موارد هم موضوعات. 12ص  در

 15 ص 2 در ج »دفـع اسـپرم هماننـد بيـرون انـداختن آب دهـان اسـت       «مثـل  ، كمتر دارد يارتباط
  .4پاراگراف 
ي سطحي و يكتاب قديمي و داراي محتوا منابع عمدة. اقد مباني نظري قابل قبول استكتاب ف

 »حافظـه «كـه بحـث    150تا  148 در صفحات. جامعيت ندارد ،تمام فصول كتاب. ابتدايي است
آمـار و  « فصـل . هاي آنها مطرح نشده اسـت  كوتاه مدت و ويژگي مطرح شده، حافظة دراز مدت و

 ،چنـد مؤلـف در ايـن زمينـه    هر ،نـدارد  را شايد ضرورت بحـث در حـد يـك فصـل     »گروه كنترل
كه نيـازي   است پرداخته شده »آدمك«به توضيح آزمون  ،137 در ص. ديگر هم دارد ييها كتاب

براي جـذابيت مطـرح    ،رسد عمومي نيست و به نظر مي شناسي روانبه طرح اين آزمون در كتاب 
 در ايـن كتـاب   عمـومي  شناسي رواندرس  بارت ديگر، انسجام مطالب و محدودةه عب .شده است

  .رعايت نشده است
اي و داسـتاني دارد   برخي از مطالب نيز بدون استناد علمي مطرح شده اسـت و حالـت محـاوره   

  ).22 -15ص ص ،2 ، در جهاي انگيزش بحث(
نظر اساسـي در ابعـاد   تجديدبه  نيست وقابل قبول علمي يك منبع  در حد، اين كتاب در پايان

 يتا انجام ويرايش اساسي و بنيادي، شايسته اسـت كتـاب   ،در هر حال .نياز دارد علمي و ساختاري
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   .جايگزين گردد ،ديگر كه قوت علمي دارد



  شناسي همايش دوم گروه روان گزارشي از پيش. ج



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي و تبيين اهداف همايش دوم گروه روان پيش
  ملي علوم انساني ةگركن

  1385تهران آبان ماه 
  

علـوم انسـاني در تـاريخ     شناسي در جهت تبيين اهداف كنگرة ملي نهمايش گروه روا دومين پيش
شناسي و علوم تربيتي دانشـگاه تهـران    روان ، در سالن كوثر دانشكدة1385آبان ماه  11و  10

متون و كتب علوم انساني و اي بررسي شناسي شور اين همايش به همت گروه روان. برگزار گرديد
ملي علوم  شناسي به تبيين اهداف كنگرة روان سازمان نظام و شناسي ايران، انجمن روان مشاركت

هـاي   شناسي دانشگاه اساتيد روان ،در اين همايش. باره پرداخت شناسي در اين انساني و نقش روان
اساسـي در   هاي چالشو  ي، پيرامون ضرورتكمال خرازو دكتر دكتر غالمعلي افروزآقايان  ،ايران
 از دانشـگاه تهـران،  اسـتاداني   .وگـو پرداختنـد   به بحث و گفـت شناسي در ايران  سازي روان بومي

شـهيد بهشـتي، دانشـگاه الزهـراء ، دانشـگاه پيـام نـور، دانشـگاه آزاد اسـالمي و سـاير            دانشگاه
  .حضور داشتند نيز در آن هاي كشور دانشگاه

شناسي و علوم تربيتـي دانشـگاه تهـران و رئـيس گـروه       روان افروز، رئيس دانشكدة دكتر غالمعلي
درسـي   ، پيرامـون نقـد متـون درسـي و كمـك     شناسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني روان

شناسي  روان شناسي و نيز دانشكدة سازمان نظام روان گيري ها در ده سال گذشته، نحوة شكل دانشگاه
محمد كاردان در تأسيس اين دانشكده و  هران و نقش استاد گرامي دكتر عليدانشگاه تو علوم تربيتي 

اهميـت   ،شناسـي و در نهايـت   هـاي بـومي روان   همچنين ضرورت توليد متون جديد با توجه به يافته
  .شناسي در بهداشت رواني و سالمت و امنيت اجتماعي مباحثي را مطرح كردند روان



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

تربيت و تأمين  ي براي پويايي، توليد و تأليف متون جديد وراهكارهاي
  شناسي و مشاوره نيروي انساني در قلمرو روان

  ني دكتر افروزاسخنر

. داريـم  شناسي در ايران گرامي مـي  نارو ةعزيزان را به دومين نشست علمي گستر ةمقدم هم
 ،كسـالتي كـه داشـتند     به رغـم سپاسگزاريم كه قاي دكتر كاردان آد معظم ، جناب اويژه از است به

خصـوص   ي مختلـف بـه   هـا  تيد محترمي كه از دانشـگاه ااسهمچنين از  .دعوت ما را لبيك گفتند
دانشگاه الزهرا ، دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشگاه شهيد بهشـتي تشـريف آوردنـد    

  .ممنون و متشكر هستيم
 ،مـوارد  اغلـب در و ار دقيـق ارزيـابي شـده    ها مطـابق يـك معيـ    كتاب،در شوراي بررسي متون

ن را ضـروري  انظر خودشـ ، تشـكر كردنـد و تجديـد   كردندارزيابي را مالحظه  ةاساتيدي كه نتيج
نفـر اسـتاد در    هفتـاد بيش از .انجام دادندهاي مختلف كشور  اساتيد دانشگاهها را  ارزيابي .دانستند

گاهي يك كتاب را بـيش از دو نفـر   ،جهتشناسي كشور داورهاي ما بودند و به همين  روان ةوزح
پ اسـت، كـه جنـاب    نفر ارزيابي كردند و نتيجه حاصل زير چـا  چهاريا سه  ارزيابي كردند ، بعضاً
  .نيا توضيح خواهند دادآقاي دكتر ارجمند

بنده مسـئول   وگذاريم  ن را پشت سر ميآسال سوم  ، به لطف خداكه شناسي ن نظام رواناسازم
و دكتـر  جناب آقاي دكتـر فتحـي، جنـاب آقـاي دكتـر مـرادي       عضاي شورا به همت ا هستم،آن 

يف كه حضور دارند و دوسـتان ديگـر كـه عضـو شـورا هسـتند ،       سكار خانم دكتر هاشميان و سر
 ي ايشـان مت كشيدند و اين كـار افتخـار  حسال ز 3همه به طور افتخاري در اين وجود آمده و  به
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تنهـا نهـاد   امـروزه   .شناسي پروانه گرفتنـد  از نظام روان نفر دويستو حدود  بركت بيشتر پيدا كرد
 ،كند شناسي و مشاوره ارائه مي خدمت روان ةور و مطابق قانون كه پروانه ارائاي كش علمي و حرفه

مطابق قانون هر كـاري  . هيچ سازمان و نهاد ديگري مجاز به اين كار نيست .همين سازمان است
بـه همـين   . د مداخله و خالف قانون است و پيگرد قـانوني دارد انجام بدهن باره در اينديگران كه 

، وجـود دارد شناسـي   نارو ظـام هـاي مختلفـي كـه در سـازمان ن     كميسـيون  ،طف خدالبه  ،جهت
يـن نشسـت بـا    ا .رود  كار به نحو مطلوبي پيش ميهاي علمي را شروع كردند و الحمداهللا فعاليت

صلي اين دانشكده و بنيانگـذار  ا رئيس .شود ار ميبرگزعلوم تربيتي و شناسي  روان ةكمك دانشكد
 ةدومي كـه بنـده مسـئوليت دانشـكد     ةدر دور .دكتر كاردان بودند قايآاين دانشكده جناب  اصلي

تالش ايشان  ةهمديديم كه  ميبا مشورت حضرت ايشان و دوستان ديگر،  ،علوم تربيتي را داشتم
 ةو دانشـكد انتقال يابد شناسي  روان ةت به دانشكدادبيا دانشكدةشناسي از  اين بود كه  گروه روان

هاي ما در جهت تخصصـي   دانشكده بايد ،به نظر بنده .علوم تربيتي احيا شد وشناسي  جديد روان
درصـد از   80حـدود   ،مـوارد اغلـب  هـاي مـا در    رشته .افزايي تخصصي پيش بروند شدن و دانش
افزيـي   ت دانـش هـ علوم تربيتي در جو سي شنا هاي كارشناسي و دكتراي ما در روان ظرفيت رشته

تربيتي و فرهنگي بايد باشد و اين كار بسـيار مهمـي    ،مشاغل آموزشي تخصصي صاحبان حرف و
شناسي و علوم تربيتي و به خصوص  هاي روان هاي  ما از رشته امروزه ما نياز داريم دانشگاه .است
ـ بـه   ،رو از ايـن  و ورين پويا و غني بر خوردار باشـند مشا هـاي   نگـري سـالمت و غنـاي رشـته     ازب
هـاي بـومي توليـد و ارائـه      ديد مبتني بر يافتههاي ج شناسي و علوم تربيتي نياز داريم، كتاب روان
مـا نيـاز داريـم در    . دانـم   ده خودم را هم مسـئول مـي  ناين ضعف بزرگ كشور ما است و ب. شود

مبتني بـر  كه  ،هاي جديد و نوين كتابتأليف  نفره به توليد و نفره ولو يك سه نفره، دو هاي كميته
هـا   بينـيم ده  وقتـي مـي  . اقـدام كنـيم   ،باشد شناسي انهاي علمي و آمارهاي بومي براي رو پروژه

اند ، مـا   شناسي فرهنگي را شروع كرده روان و شناسي مذهبي دارند و اروپا روان دانشگاه در امريكا
هايي راجـع   باشناسان دنيا، كت تي برخي از روانوق .هاي آنها باشيم نبايد صبر كنيم و مترجم يافته

نيـاز   ،به همين جهت .آنها را ترجمه كنيم فقط و نويسند نه هوش، ما نبايد صبر كنيم به عقل مي
شناسـي مشـاوره در كشـور     به يك تحول اساسي و پويايي در منابع علمي و غنـي و جديـد روان  

 بـا  و كشـند  سال است كه زحمت مي ده ،نمتوشوراي بررسي جناب آقاي دكتر گلشني در . داريم
علـوم انسـاني   اد تاسـ هـايي كـه    د فيزيك هستند، اما بيش از بسياري از انسـان اايشان است كه اين

اي  زمينه ،به همين جهت. شان را وقف اين حوزه كردندايشان خود .اند هستند، دلسوز علوم انساني
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تي ، مثل سـمت و  سسات دولؤينكه ساير مضمن ا .پيش آمد در پژوهشگاه براي توليد منابع جديد
را بـراي  اي  پژوهشـگاه بودجـه   ،توانند اين كار را انجام دهند، اما در هـر حـال   دانشگاه تهران مي

كه هستند بتوانند منـابع  وضعيتي اي كه استادان محترم در هر  زمينه ؛همين كار فراهم كرده است
  . جديدي را توليد و عرضه كنند

شناسـان و   امروز نيـاز داريـم كـه روان   است كه  خواهم عرض كنم، اين مياي كه  سومين نكته
مـا داراي   ،در ايـن سـه محـور   . مشاوران حاذق و متعهد و مجرب براي كشـورمان تربيـت كنـيم   

شناسـي و مشـاوره در    هـاي روان  يكي عدم پويـايي رشـته   :ي فراوان هستيم ها ها و كاستي ضعف
توليد و  ،دوم ؛داردنظر اساسي نياز به تجديداست كه  تلفهاي مخ در دانشگاهو هاي مختلف  حوزه

شناسـي و   تربيت و تـأمين نيـروي انسـاني در قلمـرو روان     ،و سوم ؛هاي جديد علمي تأليف كتاب
سـاعت كـار علمـي و     100و گذراندن بيش از  كه حداقل با درجه كارشناسي ارشداست مشاوره 
زمينه بايد  سهدر هر .كنندشناسي و مشاوره را دريافت  اشتغال به حرفه روان ةاي بتوانند پروان حرفه

   .تالش كنيم
اين چنـد   در .كنم ارتباط خواهد داشت اي كه عرض مي سه زمينهبه هر ،بخشي از مباحث امروز

طـالبي را  يـك م  ،داشـته باشـيم  شناسـي در جهـان    بـه روان كلي  ينگاه براي اينكه ،روز گذشته
بـار   نابع را استخراج كرده بـودم كـه يـك   من اين م ،پيش هاي سال .دوستان به من كمك كردند

كـه  آوردم   بـه دسـت  اي بر اساس آمار  اطالعات تازه ،ظرف چند روز گذشته .ديگر بازنگري كردم
  :دهم توضيح مي

 .دارد اي را العـاده  نشيني پيامدهاي قهري فوقشهرنشيني و گسترش نيازهاي رواني شهر ةپديد
وري مطلوب از نظام تعليم و تربيت،  معاش، بهره تأمين مسكن و هاي هاي شغلي، دغدغه استرس

نـوين، مقابلـه بـا حمـل و نقـل       فنـاوري  ةگـام شـدن بـا سـيطر    خدمات بهداشتي و درماني، هم
اينها نياز انسان به خدمات  ة، هم تهاجمي هاي پرخاشگرانه و شهري، مصون بودن از رانندگي درون

  .استرواني 
 ،سـال بعـد   180حـدود  در . بـود يك ميليارد نفـر   م،1804ال نشين جهان در سجمعيت شهر

، سـه ميليـارد نفـر    2003دو ميليارد نفر بود و در سال  1985جمعيت شهرنشين جهان در سال 
هاي خواسته و  با مهاجرت ،1382مطابق آمار جمعيتي كشور در سال . نشين داشتيم جمعيت شهر

درصـد جمعيـت    70هـا ،   به روستانشين نسبت نجمعيت شهرنشي ةالعاد با فزوني فوق و ناخواسته
بيانگر  اين آمار .درصد جمعيت ايران در مناطق روستايي ساكن بودند 30 و ايران شهرنشين بودند



  83  ...راهكارهايي براي پويايي، توليد و تأليف متون جديد و تربيت و                                           

 

به  ،درصد 47نشيني ، يعني  نشين ايران از ميانگين جهاني شهراين حقيقت است كه جمعيت شهر
اني، بيش از ميانگين جهاني است و اينكه خدمات رو به طور چشمگيري بيشتر است و بالطبع نياز

  . نشيني است شهر ةت بهداشتي و رواني يك ضرورت اوليخدما
هـزار نفـر    100شـناس بـه ازاي هـر     ميانگين تعـداد روان  ،بر اساس گزارش بهداشت جهاني

اين رقم در چند كشور به اين  .نفر بوده است 14كشورهاي مختلف درم،  2002جمعيت درسال 
 ؛شـناس دارد  نفـر روان  42 ،نفر جمعيت 100000كانادا براي هر  ،2002در سال : شرح است

نفـر   28يادمـان باشـد ايـن     -شناس دارد  نفر روان 28 ،نفر جمعيت 100000امريكا براي هر 
 نفـر  27،نفـر  100000در فرانسه بـراي هـر    ؛كنار مشاوران خانواده استمريكا دراشناس  روان
شـناس داريـم و در چـين     روان نفر 4نفر ،  100000يران براي هر در ا ؛كند شناس كار مي روان

  .شناس دارند نصف آدم روان ،نفر 100000براي هر 
اي از ميـانگين جهـاني    العـاده  به طور فوق ،نفر 100000شناسان ايران به ازاي هر  تعداد روان

نفر فعال است،  2300شناس براي هر  كانادا يك رواندر ،در حال حاضر ،بنابراين. باشد كمتر مي
نفر   3700شناس براي هر  نفر، در فرانسه يك روان 3570شناس براي هر  در امريكا يك روان
  .نفر فعال است 200000شناس براي هر  نفر و در چين يك روان 25000و در ايران براي هر 

رك درصـد داراي مـد   58فرانسـه،   و مريكا،كانـادا اشناسان واجد شرايط در كشـورهاي   از روان
شناسـان   در جمهوري اسـالمي ايـران روان   .درصد مدرك دكتري دارند 42و هستندليسانس  فوق
 15ليسانس و   درصد فوق 85جمهوري اسالمي ايران  ةشناسي و مشاور وانسازمان نظام ر عضو
 .انـد  هنوز تقاضاي پروانـه ننمـوده  دارندگان مدرك دكتري هستند و خيلي از  يدكتر داراي درصد

در كشورهاي مختلف از جمله ايران اسالمي  ،دكتري ةويژه با درج به ،شناسان مجرب واننياز به ر
اگـر   وداريـم   يدرصد فقط دكتر 15كه ما  ،درصد است  14/86اين رقم  .العاده زياد است فوق

بـه   و هاي كارشناسـي ارشـد   شناسي بهتري ارائه بدهيم نياز به تقويت دوره بخواهيم خدمات روان
نفر  2/4خانواده با جمعيت متوسط  1000براي هر  ،در ايران اسالمياگر .داريم يخصوص دكتر

شـناس نيـاز    نفر يك روان 4200يعني براي هر  - شناس حاذق بخواهيم داشته باشيم يك روان
شناس مجرب با مدرك تحصـيلي حـداقل كارشناسـي ارشـد و      روان 17000امروزه به  - داريم
هـاي   نگـرش  كـه  د توجه داشت ، در جهان امروز و فـرداي نزديـك،  باي اًنتيجت .نياز داريم يدكتر

ايـن   ؛شناسي در جهت مثبـت در حـال تغييـر اسـت     جهان نسبت به خدمات روان ةگستر مردمي
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مـردم   و العاده چشمگير بـوده اسـت   مثل بنگالدش، هند، چين، فوق ،نگرش در بعضي از كشورها
 .شـناس و مشـاوره مراجعـه كننـد     شناختي به روان نهاي روا باور دارند كه نياز دارند براي مشاوره

شناسي مراجعـه كننـد، مـردم بـه خـدمات       هاي روان مشاوره هنشيني اين است كه ب ضرورت شهر
شناسان مدرسه دارنـد   شناختي نياز بيشتري دارند، دانش آموزان مدارس نياز بيشتري به روان روان

 ،سـال  5شناسي حداكثر هر  روان ةر جهان، در حوزهاي معتب هاي آموزشي دانشگاه برنامه ،اًنهايت و
و ايـن  . ها و كودكان در حال تغيير است در پاسخ به نيازهاي روزافزون خانواده در جهت مطلوب و

از تمـام   ،شناسـي  دانـش روان  يارتقـا  بـراي  شناسـي اسـت كـه    هـاي نظـام روان   يكي از اصالت
 .دنشناسي خودشان داشـته باشـ   هاي روان نگري جدي در برنامهكشور بخواهد كه باز هاي دانشگاه

شناسي بايد تغيير پيدا كند و متناسب شـود و محتـوا بايـد بـه روز      هاي روان اسامي بعضي از گروه
هاي كشور، ارزيابي كتب و منابع موجـود،   شناسي دانشگاه هاي روان ضرورت بازنگري برنامه. شود

شناسـي در ايـران    هاي مختلف روان ها و رشته هاي جديد و كاربردي در زمينه توليد و تأليف كتاب
  .العاده مهم و ضروري است اسالمي فوق



  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي اجتماعي در ايران معاصر هاي رشد آموزش روان بايسته

  كاردان عليمحمدسخنراني دكتر
شوراي  شناسي در دومين همايش گروه روان

  بررسي متون و كتب علوم انساني
  

  
شناسي، بـراي   روانعلوم تربيتي و  ةكه بار ديگر به جمع عزيز دانشكد ستبراي بنده افتخار ا

  . دانم گاه خودم را از اين جمع جدا نمي هيچهرچند  ؛گردم مييك كار كوچك بر
بررسي متون شوراي  شناسي وسيعي است كه گروه روان ةاما موضوع سخنراني با توجه به برنام

شـنايي  آكه بنده بـا آن  ،ي از اين رائكنم جز بنده فكر ميبيني فرمودند و  پيش و كتب علوم انساني
حقـايق   ةدر حضورتان هستم كلياي كه  در ميان بگذارم  و ادعا هم ندارم كه اين چند دقيقه ،دارم

كنم كه جناب آقاي دكتـر افـروز    مربوط به اين رشته را بتوانم عرض كنم و يك نكته بايد عرض
  .ده و هستندشناس بو جمله كساني هستند كه حق از

ها  كه من سال ،شناسي اجتماعي و مختصر ترسيمي از آينده اي در مورد وضع روان يك خالصه
شناسـي اجتمـاعي    اجبار، و يك بازانديشي انجام دهم  و اگر قرار بـود كـه روان   به ام تدريس كرده

ـ  تر باشد و آموزش هم آموزش علمي بتواند براي اين جامعه سودمند ماهنـگ بـا   روزتـر و ه  هتر و ب
  ، چه بايد كرد؟باشد شناسي در جهان پيشرفت روان

فكـر  بـه  كـه   شـوراي بررسـي متـون   هاي  از پژوهشگاه علوم انساني و گروه بايد تشكر كرد
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خصوص كه علوم انساني هم چندان مورد اعتنا نيست،  به ؛بررسي وضع علم در مملكت هستند
علم دقيق توجه دارند و بايـد شناسـاند    يعني جهان انسان به طرف علوم مادي، علوم تجربي يا

داننـد و بـه اعتقـاد     كه خود بزرگواران  و حضار محترم مي چنان. اين علم را، براي بررسي آينده
بينـي و بـه كـار     علي را مطالعه كرد  و بـا يـك جهـان   بايد هم وضع گذشته و هم وضع ف ،بنده
توان با قاطعيـت  گفـت كـه     مي ،ينهدر اين زم .بيني كرد داختن علمي، آينده را كمابيش پيشان

 ؛گـذرد  عمرش مـي  سال از صدتقريبا  ،شناسي اجتماعي در عالم امروزي روان .چنين شده است
ـ  هـا  كه اولين كتـاب  1908از  كنند، اگر يعني به طوري كه مورخان امريكايي بيان مي ايـن    اب

مـر  ع ،ولـي در ايـران  . سـال اسـت   صدحدود  تقريباً ،شروع كنيد استشده  ارائهعنوان در دنيا 
ماعي اولين و نخستين بار در شناسي اجت سال است و روان پنجاهشناسي اجتماعي كمتر از  روان
ليسانس  فوق ةدر دور و - داير شد 1337كه در سال -مطالعات و تحقيقات اجتماعي  ةمؤسس

س سـي نبـود و بنـده هـم در ژنـو در     و چـون ك  .عنوان يك درس منظور شد علوم اجتماعي به
ديـدم كـه يكـي از كلمـاتي كـه       مـي  ،كردم حضر استاد فقيد پياژه استفاده ميخواندم و از م مي

يعني هـوش مبتنـي    ؛بود corporationو  operationهميشه در بيان اين استاد وجود داشت 
م عـال  گي دارد و اصـوالً تبسـ  corporationو رشـد اينهـا بـه     ) operation ( است بر اعمال

شناسي اجتمـاعي را   وانر ،در ايران ،اول ةما در دور .دانست در رشد هوش مي اجتماعي را مؤثر
  . ديديم و رشد هم كرد هاي علوم اجتماعي مي جزء برنامه

  شناسي اجتماعي بعد از انقالب اسالمي روان

ي هـا  رشـته  ةهم ةدر اين دور .اي است كه از انقالب اسالمي شروع شد دوره ،دوم ةدور
اسـي و  كارشن ةفقـط يـك دور   ،1350شناسي كه تـا سـال    ده و روانعلوم انساني رشد كر

 و سياسـي  علوم مثالً .هاي ديگر هم سرايت كرد رشته  به  رفته كارشناسي ارشد داشت ، رفته
هـاي   كم در شهر لوم اجتماعي و علوم تربيتي هم كمكردند و ععلوم اداري اين درس را داير

شناسـي اجتمـاعي بـود     گسـترش روان  ةدور ،مدور دو كـه  توان گفت مي .سيس شد أديگر ت
به دليـل   .آموزش بر پژوهش غلبه داشت ةمسئل ،دوم ةاول و چه در دور ةمنتها چه  در دور.

ظـرف   ،در آن دوره .شناسي آمده بودنـد  شناسي به روان ندگان آن از جامعهاينكه غالب نويس
 ةن زمان ترجمه شد و ايـن دور آ روزِِِ هر سال يك كتابِِِِ ،سال هفت سال  يا به تعبيري پنج
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گويند، اقتباس اسـت و توليـد    شناختند مي نميرا اي كه آن دوره  ترجمه واجب بود و آن عده
اعتنا است و  اي مدتي نسبت به علمي بي كنند وقتي جامعه اين عده فراموش مي .علم نيست

ت گرفتـه اسـت،   هاي جديدي صور بيند در دنيا كار شود و مي در خواب است، وقتي بيدار مي
يـاد  هاي دوم و سـوم اسـالمي را بـه     كافي است ما خودمان قرن .اي جز اقتباس ندارد چاره

هـاي   شدند، احتياج پيدا شد بـه اينكـه فرهنـگ    يونان مواجه ةبياوريم كه مسلمانان با فلسف
فكـر نكنيـد ترجمـه در     .ترجمه كردند ،هاي ديگر را بشناسند و براي اين كار ديگر و فلسفه

ولـي در   ،اي باشـد  علوم سياسي و فلسفي شايد كار سـاده در .اي است وم انساني كار سادهعل
اي را كه  هر كلمه ،كار داردي و مجردات و الاقل با كليات سروعلوم انساني كه با امور انتزاع

دهد كـه   ها نشان مي ترجمه متاسفانه اخيراً .آثار خود را خواهد داشتبه فارسي ترجمه كنيم 
بررسـي متـون و   شـوراي  است و يكـي از خـدماتي كـه همـين گـروه       چنين وضعي گرفتار

شناسي اجتمـاعي را   دهد ما روان دهند، همين است كه نشان مي نها انجام ميآتحقيقاتي كه 
بريم كه با تعريـف و توصـيف ايـن اصـطالح      كنيم، اصطالحاتي به كار مي درست بيان نمي

سخنراني در انجمن  ،دو سه روز پيش .شناسيم نميما مسائل بومي خودمان را . مغايرت دارد
هاي اقتصادي و بـه   در طرح مهمي اشاره كردند كه ما ةشناسي اجتماعي بود كه به نكت وانر

كه ترسـيم   اي چشم اندازهاي آينده وداريم  هاي توسعه كه در مملكت غالباً پروژه ،طور كلي
شناسي به طـور   يعني بعد روان ،نيشود بعد انسا يك بعدي كه هميشه فراموش مي ،كنيم مي

يعنـي سـعي    ،كنـيم  مـاده نمـي  آكنيم ولي افرادي را براي ايـن كـار    اخص، قانون وضع مي
  .ها را اصالح كنيم نگرش ،كنيم نمي
چنانكه همـين   ،ها ترجمه .شناسي اجتماعي از نظر آموزش است گسترش روان ةدوم ، دور ةدور
كارهـاي بكـر بـومي هنـوز     .همچنان ادامـه دارد  ،دهد نشان ميمتون بررسي شوراي گروه  ةنشري

مواجـه  بـا آمـوزش    عمومـاً ن طور كه بايد و شـايد نيسـت و   آانجام نگرفته است، چون پژوهش 
دوم بيشتر تسلط بينش يا مكاتـب و رويكردهـاي    ةدور. استاد به شاگرد استاز  كه غالباً ،هستيم

شناسـي را در ايـران اشـاعه     اروپا روان ،اول ةاگر در دور .مريكا استاخصوص در  هرايج در غرب ب
در  .ها امريكايي است و كشورهايي كه داراي چنـين گرايشـي هسـتند    كتاب ،دومة داد، در دور مي

شناسـي و   شناسـي بـا گـرايش جامعـه     روان ؛شناسـي داريـم   نـوع روان جهان كنـوني هـم مـا دو    
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شناسي اجتمـاعي   روان و فردگرا بودهامريكا بيشتر رفتارگرا و . سيشنا گرايش روان شناسي با روان
فـردي اسـت    ،شناسي اجتماعي هم در واقع غرض از روان .ثير گروه در فردأكند به ت ميرا تعريف 

بيشـتر بحـث روي آن     ،اروپـايي  يشناسي سنت در حالي كه در روان .كند كه در اجتماع زندگي مي
ت اينكـه  به عل ،حال حاضرو در دشو شناسي جمعي گفته مي شناسي است كه به آن روان نوع روان

يعنـي ميـان    ،شـود  شناسان تدريس مـي  شناسان و گاهي جامعه روان ةشناسي گاهي به وسيل روان
 را هـايي  ها را هم اگر نگاه كنيد، كتاب كتاب .ر كرده استشناسي اين علم گي شناسي و جامعه روان

آنهـايي كـه در    شناسي رواني اسـت و  هجامع تقريباً ،توان گفت اند مي ها ترجمه كرده كه اروپا رفته
اما حقيقت اين اسـت   .معناي فردي كلمه است به شناسي اجتماعي اند، روان امريكا تحصيل كرده

شناسي اجتماعي يك علم تعاملي است و اين تعامل بين فرد و فـرد، فـرد و گـروه، بـين      كه روان
  . هاي مختلف است گروه و خالصه صورت

  ران در گرو همسازي آموزش با نيازهاي اجتماعي شناسي در اي تأثير روان

گسـترش   بـا  همـراه  ،دوم ةدوردر شـود  ايـن اسـت كـه      اين بحث گرفته مي اي كه از نتيجه
توجه به پژوهش به حد كافي  ،از جمله .شناسي اجتماعي، تحوالت مختلفي بايد انجام بگيرد روان

شناسـي   ، تأسيس انجمن روانل شده رفتي كه در اين دوره حاصپيش ،توان گفت نشده است و مي
شناسي اجتماعي بهبود ببخشيم، راه حل اين  اگر قرار باشد اين علوم را مانند روان. اجتماعي است

وضع مملكت را از  نظر نياز به حـل   و شناسي اجتماعي دور هم جمع شوند است كه استادان روان
 ،شناسي اجتمـاعي را از سـويي   ند روانمسائل اجتماعي و رواني با هم در ميان بگذارند و سعي كن

 ؛علمي جهان عقب نماننـد  ةكاري كنند كه از قافل،و از طرف ديگرهمسو كنند با نيازهاي اجتماع 
داشته باشند و هم ايران و مسائل ملي  بين المللي را بتوانند در اين بـين   هيعني هم به جهان توج

  . بشناسند و دريابند و حل كنند
 خـود همـين   مـثالً . شناسي اجتمـاعي ، خـدماتي شـده اسـت     صطالحات رواندر ايجاد ا ضمناً

فرهنـگ  فرهنگي را منتشـر كـرده اسـت بـه نـام      و مطالعات فرهنگي ، وهشگاه علوم انساني پژ
و سـعي كـرده ايـن اصـطالحات را مـنظم و جمـع كنـد و همچنـين          شناسي اجتمـاعي  روان

عنوان يك علم وابسته توجه  ي اجتماعي بهشناس روانبه  هاي ديگري ايجاد شده كه غالباً فرهنگ
در آينـده بايـد انجمـن    . يـابي ادامـه پيـدا كـرده و بهتـر شـده اسـت        راه معادل ،بنابراين .اند كرده
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  .شناسي اجتماعي با كمك فرهنگستان زبان و ادب فارسي اين راه را ادامه دهد روان
پـيش   براي اينكه بيش از ؛ني استدرخشا ةبنده ، آيند ةچگونه خواهد بود؟ آينده به عقيد آينده

توان از  عنوان فرد نمي كه انسان را به اند همتوجه شد. شناسي شده است ت روانجامعه متوجه اهمي
پـس   .اجتمـاعي را شـناخت   هـاي گروهـي و   بايد جنبه ،انساني ةتبيين جامع جدا كرد و در هجامع
از جامعه جدا نيست، در جامعه به دنيا  زيرا فرد ؛شناسي به اعتباري اجتماعي است هر روان ،واقع در
شناسي اجتماعي در  روانرود كه  ، اميد ميبنابراين. د بودنخواه تحت تأثير جامعه بوده و يند وآ مي

كه گفتيم گير كرده بين دو  ،كم اين علم كم. ر مورد توجه قرار بگيرددر آينده بيشت ،دنيا و در ايران
 ةعنـوان يـك رشـت    بيني كـرد كـه در آينـده بـه     توان پيش مي ،شناسي و جامعه شناسي علم روان

شناسي  اجتماعي در  روان كارشناسي ارشد ةاي الاقل دور اي يا دوره يك درجه در و مستقلي درآيد
  .ها تدريس شود كه البته شرايطي دارد دانشگاه

به  ندكن همين طور كه در حال حاضر اقبال مي ،هاي علوم انساني دانشجويان رشته ،سوم اينكه
يك خاصيت ديگري هم كه در حال حاضر ديده   .شود كم به تعدادشان افزوه مي شناسي، كم روان
 ؛كنـد  كم ارتباطش را با  علوم ديگـر محكـم مـي    شناسي اجتماعي كم ين است كه روانشود ا مي

اين علم با علوم  نزديـك   و شناسي اجتماعي فقط منحصر به اين علم نيست حقيقات روانيعني ت
. شناسي شهري و روستايي داد و سـتد دارد  شناسي، جامعه شناسي، جمعيت شناسي، انسان قوم مثل

هـاي   حتي كتاب .چون ما در ايران اغلب تكرو هستيم ،و ستد در ايران بسيار ضعيف است اين داد
هـم نزديـك شـود و همكـاري بيشـتري      هـا بـه    بايد ايـن رشـته   ،آيندهدر .خوانيم يكديگر را نمي

كارساز نيست و بايد به پژوهش گروهي و  هاي فردي پژوهش .پژوهش داشته باشيم خصوص در به
مستلزم اين اسـت كـه    ،گيرم اي كه بنده در نظر مي آينده. بر اساس همكاري و مشاركت پرداخت

كمـك كننـد   ، دوم اينكه ؛خود را محكم كنند ةن اجتماعي اعتقاد و ايمان به رشتشناسا روان ،اوالً
هـم   ،در انتقال اطالعات و رورش بيشتر روش فعال و حل مسئله را به كار ببرندآموزش و پكه در

مسائل بومي را بشناسيم و تحقيقات را بر  اساس ايـن   ،سوم اينكه ؛به اطالعات غربي اكتفا نكنند
شناسـي اجتمـاعي خـوبي بـه وجـود بيايـد و        روان ،در آينـده اهللا شاء موضوعات هدايت كنيم و ان

اقبـال اسـتادان و    بسـيار مهمـي اسـت و    ةدم احساس كنند كه اين رشته، رشـت دانشجويان  و مر
  .  روز بيشتر شود روزبه ،معلمان به آن



  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي معاصر شناختي بر روان تأثير علوم روان

  خرازيكمال دكتر

ير خصوص جناب آقاي دكتر كاردان ، موضوع سخنراني بنده تأث با كسب اجازه از اساتيد محترم به
  .شناسي معاصر است شناختي بر روان علوم روان

ــي از دا  ــوان يكـ ــناختي، عنـ ــوم شـ ــشعلـ ــا نـ ــته هـ ــار رشـ ــو در كنـ ــل ي نـ ــايي مثـ   هـ
bio technology ،information technology ،nano technology ًه ب است كه مجموعا

يـد  به طـور سـريع در حـال رشـد اسـت و ام     اين علوم . شود گفته مي  nbic به آنها  طور مخفف
ايـن   .درل عظيم را در زندگي بشر ايجـاد كـ  بتوان يك تحو ،رود كه با همكاري اين سه رشته مي
ذهن است و  ةشناسي، هوش مصنوعي و فلسف شناسي، زبان از علم اعصاب، روان نو متشكل ةرشت

 ،هامـروز  .گذاشـته و آن را متحـول كـرده اسـت     شناسي به جـاي  تأثير چشمگيري در روان طبيعتاً
هاي  ها و مراكز علمي و كتاب لب دانشگاهغدر ا ،شناسي شناختي متأثر از علم شناخت روانرويكرد 
شناسي شناختي توانسـته رازهـاي بسـياري را از     روان ،تجربه بربا تكيه شده است و حاكم  درسي

قيمتي را در مـورد رفتـار    هاي اين رشته توانسته اطالعات ذيمغز و ذهن انسان بگشايد و كاركرد
به اسـتفاده بهينـه از مغـز و طراحـي الگوهـاي      د توان هاي آن به دست بياورد كه مي و ريشهآدمي 

دانشـمندان علـوم شـناختي، در ايـن جهـت حركـت        ،به اين ترتيـب  .منجر شود مصنوعي از مغز
كنند كه مغز را يك جعبه سياه تلقي نكنند، بلكه دسترسي به درون آن داشته باشند و بتواننـد   مي

من در اينجـا سـعي    .تواند انجام گيرد اين مداخله به صور مختلفي مي. كنندن مداخله در مغز انسا
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شناسـي   گيرد اشاره كنم و تـأثير آن را بـر روان   برخي از مداخالتي كه امروزه انجام ميبه كنم  مي
منـابع  و پردازم به اينكه ضرورت دارد كه از نظر كتب درسـي    بعد هم مي .شناختي ذكر كنم روان
بتوانيم منابع الزم را براي دانشجويان عزيزمـان تهيـه    ،پاي كشورهاي پيشرفته جهان ، پابهعلمي
در ايران  همانشجويان د ،گيرد شناسي انجام مي روان ةه طوري كه با تحوالتي كه در زمينكنيم، ب

پـاي   بـه وجـود بيايـد تـا بتوانـد پابـه      تحولي همچنين در سيستم آموزشي كشور بايد  .آشنا شوند
ـ  ،اول .وليت را انجـام بدهـد  ئجهان اين مسـ  ةورهاي پيشرفتكش  .اسـت  آموزشـي در مغـز   ةمداخل
يكـي از   در آموزش و پرورش تأثيرات عميقي را بـر جـاي گذاشـته اسـت و طبيعتـاً      شناسي روان
  . آموزش و پرورش است دراستفاده بهينه از مغز  هاي اصلي زمينه

تواند از مغز خود بهتر اسـتفاده   چگونه مي ال هميشه براي بشر مطرح بوده است كهؤاين س
بـاره ادراكـات، زبـان، يـادگيري،      امروزه به دليل پيشرفت علوم شناختي، اطالعات مـا در  .كند

گيري بيش از گذشـته اسـت و مـا     ريزي و تصميم توجه، حافظه، خالقيت، حل مسئله ، برنامه
آموزش و پرورش براي اسـتفاده از  هاي بهتري را در  روش ،توانيم با توجه با اين اطالعات مي

بيشـتري را   ةبهر ،مغز و براي تسهيل رشد كودكان و نوجوانان فراهم كنيم و با حداقل انرژي
  . ببريماز اين نعمت خدادادي 

سرعت حاكميـت خـود    سنتي را تغيير داده و به ةشيو، رويكرد شناختي در آموزش و پرورش
وري كه در كشـورهاي پيشـرفته ، مدارسـي تحـت     به ط .نمايد نظام آموزشي تثبيت مي دررا 

شـناختي   ةدر جمهـوري اسـالمي هـم اولـين مدرسـ      عنوان مدارس شناختي تأسيس شـده و 
دبسـتاني شـروع بـه فعاليـت كـرده كـه        در سـطح پـيش   ،تأسيس شده است و از سال جاري

وجبـات  اختيـار آمـوزش و پـرورش بگـذارد و م     دربـاره   اميدواريم بتواند يك الگويي را در اين
  .تحول را در آموزش و پرورش فراهم كند

عنوان  به ،مهمي است كه چه ما ةتغيير ذهن يك مقول طبيعتاً .تغيير ذهن است ةمداخل ،دوم
تغيير ذهـن  جهت عنوان سرپرست خانواده يا همسر يا فرزند، همواره در  هاي عادي و به انسان

اي گروهي، روحانيون و كساني كـه  ه ، رسانه كنيم و چه مصلحان اجتماعي يكديگر تالش مي
 ،بنـابراين . كننـد  در جهت تغيير ذهن تالش مي براي هويت يك جامعه دايماً ،مسئوليت دارند

ان را تغييـر دهـيم    توانيم ذهن ديگران را و حتي ذهن خودم ال اين است كه ما چگونه ميؤس
ايـن يـك   . ك كنـد كمـ  تواند به اين مقولـه  كارهايي بر ذهن ما حاكم است كه ميو چه سازو
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ال بـا توجـه بـه    ؤكه به اين س اند هم شناختي تالش كردال شناختي است و دانشمندان علوؤس
هـاي مغـز    علوم شناختي با تسلطي كه اينك بر سـازمان  .هاي علوم شناختي پاسخ دهند يافته

توانـد   بهتر مـي  ،گيري ذهن افراد دارد حافظه، تفكر، بازنگري و خالصه شكل ،براي يادگيري
 .يا تقويت آن پيشنهاد كنـد  ي بر ذهن ديگران و تغيير، اصالح گذار راهكارهايي را براي تأثير

سـازي و   تواننـد در فرهنـگ   ها بهتر مـي  خصوص با استفاده از اين روش اي گروهي بهه رسانه
اخالقـي مطـرح    ةبته بدون ترديد در اينجا يك مسئلال .هدايت افكار عمومي ايفاي نقش كنند

قدر ممكن است از اين فنون  م ذهن ديگران را تغيير دهيم و چهقدر حق داري ما چهشودكه  مي
در تغييـر ذهـن ديگـران     ،گذارنـد  در اختيـار مـا مـي    هايي كه علوم شناختي معموالً و تكنيك

االت ؤسـ  اينهـا طبعـاً   ؟مغزي خواهد شد يـا نـه   منجر به شستشوي  آيا اين .استفاده شود سوء
توانـد   ي كرد و طبيعي است كه هـر علمـي مـي   بايد به آن رسيدگ فلسفي و اخالقي است كه
  .استفاده قرار بگيرد مورد سوءاستفاده يا حسن

 ةنـ تـوان زمي  هاي علـوم شـناختي مـي     با استفاده از يافته. تشخيص و درمان است ةمداخل ،سوم
برداري عصبي  ماندگي در كودكان را از تغيير تصويرپريشي و درخود نشوامانند خ ،اختالالت ةبالقو
از تـرميم آن   ،برداري مجدد از آن شناختي و تصوير عصب ةموقع مداخل بيني كرد و با انجام به پيش

شناختي راه را براي بسياري از معالجات و راه را بـراي   گونه  مداخالت عصب اين .مطمئن گرديم
پديـد خواهـد   در علـم اعصـاب    كند و پيشرفت جديدي را هاي عصبي باز مي جلوگيري از كاستي

  .دستكاري ژنتيك و كاشت سلولي است ،اين مداخالت ةاز جمل .آورد
ها و فساد عصبي، بشر در حال تجربه و دسـتكاري   اينك به منظور تقويت عصبي و رفع كاستي

يكـي از دانشـمندان    .درماني يا پيوند عصبي اسـت  و سلول هاي عصبي و كاشت آن ژنتيك سلول
حتي رسيد كه دانشمندان علم اعصاب  معقول به نظر نمي ،ل پيشسا بيست ،گويد علم اعصاب مي

 ةارزيابي در برابر حافظ قابل ةمغزي راستي در برابر دروغ، حافظ هاي پيشنهادهايي را بر روي نمايه
هـاي اسـتدالل اخالقـي، نسـبت      بـار در آينـده، سـبك    كاذب، احتمال ارتكاب به جنايات خشونت
 پنجـاه يـا   بيستامروز نيز معلوم نيست براي . شدداشته با همكاري و حتي محتواي خاص آگاهي

عصبي در  ةقطعي است اين است كه شروع مداخل آنچه .ما چه در اختيار خواهيم داشت ،سال بعد
ـ  ،به حال مورد حيوانات در جريان است و تا  مـثالً . ورده اسـت آدسـت  ه نتايج چشمگيري را هم ب

ز دسـت دادن حافظـه را بـا    انـد كـه ا   هموفـق شـد   ،امحققان مؤسسه سالك در دانشكده كاليفرني
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يـا در كشـور    .مـؤثر كنتـرل كننـد   هـاي مغـزي    جلوگيري از توليد نوعي پروتئين در ايجاد پالك
هـاي   هاي عصبي و ترميم سلول كشت و كاشت سلول ،همراه با كشورهاي پيشرفته ،خودمان هم

عنـوان   ه و اما هوش مصنوعي  بـه ي آغاز شدسطح آزمايشگاهدر ،درماني فاسدشده از طريق سلول
هـوش مصـنوعي و توليـد     ةهايي كـه در زمينـ   با پيشرفت ،هاي علم شناختي مجموعه يكي از زير

توان بين شناخت طبيعي و شناخت مصـنوعي پيونـد    هاي هوشمند به دست آمده است، مي سامانه
تحـت   اي شـناختي هـ  يي كه امروز بـراي جبـران كاسـتي    ها وسايل ارتباطي و واسطه. قرار كردبر

هـا را تـأمين    بخشي از اين كاستي ،اين اميد را زنده ساخته است كه بتوان در آينده ،بررسي است
توليـد   .كنـد  كه امواج مغزي معلول را به كالم تبديل مي است يي ها كرد ، از جمله استفاده از رايانه

ت كـه بـا اتصـال بـه     دست و پاي مصنوعي نيز دستاورد ديگري از دانشمندان علوم شناختي اسـ 
  .  تواند فقدان عضو او را جبران كند مي ،سلسله اعصاب فرد

دانشمندان هـوش مصـنوعي   كنند كه با كمك  بيني مي برخي از دانشمندان علوم شناختي پيش
هايي  د، رايانهند و به پردازش معنايي بپردازنها را درك كن هايي بسازند كه بتوانند ايده رايانهبتوانند 

گانه را تشخيص دهند و به ضعف فـرد در يـك هـوش خـاص كمـك كننـد،       هاي چند كه هوش
با . دند و درك متقابل داشته باشنبا انسان مكالمه كن ،هايي كه بتوانند به معناي واقعي كلمه رايانه

دنيـاي آينـده    .جالبي را تصـور كـرد   ةيندآتوان  افزاري مي افزاري و سخت اين گونه مداخالت نرم
از  ،هـاي عصـبي   از طريق چشم و پيوند سـلول  ،اگر انسان بتواند با دخالت مغز ودچگونه خواهد ب
كننـد،   هايي كه كار مغز را مختل مي از طريق جلوگيري از پروتئين و هاي ژنتيك طريق دستكاري
هـاي   شـناختي، كاسـتي   هاي درماني و ترميمي عصب بتواند با روش و تر سازد مدآمغز انسان را كار

 بهينه از مغز را تضمين نمايـد  ةافزاري استفاد هاي شناختي يا نرم كند، بتواند با روشمغز را جبران 
 ،در عين حـال  ؟هاي مصنوعي كاركردهاي مغز را تقويت كند خره بتواند با استفاده از سامانهألو با

 از ايـن  و پيمايد در حال خلق جديد است و مسير تكامل را مي فراموش نكنيد كه مغز انسان دايماً
براي مثال، امـروزه   .دهد تا بقاي خود را تضمين نمايد خود را با شرايط محيطي تطبيق مي ،طريق

سال پـيش وجـود نداشـت و در طـول تكامـل       6000كه  aspn  ژني در مغز خود داريم به نام 
دور الهن از دانشمندان . تمغز انسان اس ةده است و ژني است كه مسئول اندازمآانسان به وجود 

در آينده  ،توان گفت نمي در حال تكامل است و ماًيكاگو، معتقد است كه مغز انسان داشي ةددانشك
  . چه شكلي خواهد داشت
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 ،پژوهان ما با اين منابع جديد، متأسفانه بايد گفت ضرورت آشنايي دانشجويان  و دانش و اما در
رو اسـت و   بـا محـدوديت شـديدي روبـه     ،مراكز علمي ما از جهـت دسترسـي بـه منـابع جديـد     

يا اينترنت به طور كامـل   توانند حتي از منابع موجود نمي ،ان به دليل عدم تسلط به زباندانشجوي
 ،جـو در ايـن منـابع   و سواد اطالعاتي دانشجويان نيز براي جسـت  ،در مورد اينترنت .استفاده كنند
 ،زبـان اصـلي   يب دانشجويان به سوي منابع خارجي و استفاده ازغتر ،از سوي ديگر. محدود است
هـاي   روز اتكاي ما به زبان الزم را پيدا نكند و روزبه ةا در بر دارد كه زبان فارسي توسعاين خطر ر

 ةور از واقعيات علمي امروز در حوزمنابع موجود به زبان فارسي يا قديمي و د. خارجي افزايش يابد
حيـاتي اسـت    ،وضعيت اينآنچه در . قابل درك استها ثقيل و غير شناسي است و يا ترجمه روان
جويان را بـا  هايي كه بتواند دانش كتاب. روز است ةكتابخانةدهي نهضتي اساسي براي ترجمنسازما

  .شناسي آشنا كند روان ةخرين دستاوردهاي علمي در زمينآ
 ،شناسـي  فنـاوري و كـاربرد آن در تحقيقـات روان    ةبا توجه به توسع ،در دنياي امروز اساساً

هـاي   شناسان امروز با  اسـتفاده از فنـاوري   روان .مي در اين حوزه هستيمشاهد تحوالت عظي
 ،و از سـوي ديگـر   ،برداري از مغز و ثبت كاركردهاي آن از يك سـو  تصوير خصوص به ،جديد

سازي، ابزارهاي مفيد و مؤثري را در اختيار محققان قـرار   ي شبيهها ها و سامانه پيشرفت رايانه
از نظر موضوعي نيـز تحقيقـاتي كـه امـروز در     . كمك شتافته استاينترنت هم به  .داده است
با ايـن اميـد كـه     ؛بيشتر حول كاركردهاي مغز است ،گيرد  يمانجام هاي معتبر جهان  دانشگاه

ز مغز ، رشد و پـرورش ذهـن و   شناخت مغز بتواند در بهره برداري ا ةزمين دردستاوردهاي بشر
 ةدر زمينـ . مفيـد واقـع شـود    ،ي مصنوعي از روي مغزاختالالت رواني و توليد الگوها ةمعالج

هـاي   همـراه كتـاب   اخيـراً  ،براي مثال .تحوالت جالبي هستيم هدشناسي نيز شا آموزش روان
بـه طـوري    .شود شناسي به نام كوپلن عرضه مي زمايشگاه مجازي روانآشناسي،  درسي روان

شگاه شوند و آزمايش انجـام دهنـد،   زمايآوارد اين  ،توانند از طريق اينترنت كه دانشجويان مي
وري كنند ،منحني رسم كنند و مانند يك آزمايشگاه واقعـي بـا آن   آ هاي خودشان را جمع داده

ها و مؤسسات آموزشـي معـروف جهـان طـرح درس، منـابع       دانشگاه ،عالوه بر اين .كار كنند
هـم   كـه  رنـد، گذا هـاي خودشـان مـي    در سـايت شـود   كه ارائـه مـي   را  يي ها سخنراني و فيلم

  .توانند از آن استفاده كنند دانشجويان ديگر مي هم دانشجويان آن دانشگاه و
موزش آبه طوري كه در  .شناسي شناختي نيز گسترش پيدا كرده است هاي كاربردي روان زمينه
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حل معضالت اجتمـاعي، در سياسـت، در بهداشـت روانـي     ، درهاي گروهي و پرورش و رسانه
شناسي شناختي هسـتيم   هاي روان يافته برداري از شاهد بهره ،موارد ديگر ها و بسياري خانواده

درجهـت بـه    شناسـي شـناختي   ديـدگاه روان  و شناسـي در آمـوزش و پـرورش    و كاربرد روان
زيرا علوم شناختي بـا درك بهتـر و    ؛هاي متفاوت است موزش و پرورش با ديدگاهآگيري و  ياد

تـر   موزشي مؤثر و مناسبآهاي  د به ما در طراحي روشتوان مي ،تر از كاركردهاي مغزي عميق
انتخاب زمان حساس براي آموزش و يادگيري، خود موضوعي است كه بر اسـاس   .كمك كند

شناسي  هاي آموزشي نيز در زبان شيوه .هاي جديد علوم شناختي نيز نياز به بازنگري دارد يافته
تـالش   محور است، نه معلم محـور و كودك  ،آموزش و پرورش جديد. جديد تغيير يافته است

هاي هوشـي كودكـان و تسـهيل رشـد كودكـان       تشخيص استعداد و زمينه مدارس بايد صرفاً
 ،ها بايد بر روي يادگيري باشد و نه تـدريس  گذاري ، سرمايهدر آموزش و پرورش جديد . باشد

بـه   ،فتـه شـود  و در  اين مورد بايد از علوم شناختي و فناوري اطالعات و ارتباطات كمـك گر 
آموز بتواند بر اساس استعداد و سرعت يادگيري خويش مسير رشد خود را  طوري كه هر دانش

 ،به طوري كه اگر در گذشته .موزش و پرورش تغيير پيدا كرده استآها نيز در  نگرش. بپيمايد
هـاي آمـوزش و    ترتيب، دانش، مهارت و نگرش بود اينـك هـدف   هدف آموزش و پرورش به

پـرورش بـيش از همـه     آمـوزش و  آنچـه در . ، مهارت و دانش است ترتيب نگرش پرورش به
تغيير نگرش است و يادگيري روش يادگيري و نه دانش، چيزي كه در كشور مـا   ،اولويت دارد

آن هم به  ،استموزش و پرورش انتقال دانش آتمام تالش ما در نظام  .كوس استعدرست م
هـاي مهـم در ايـن     يكـي از ضـرورت   .گردد اصيت ميخ ار است و بالفاصله بيصورتي كه فرّ

در آموزش و پرورش جديد كه كفايت هيجانات كـودك و   .تأكيد بر رشد هيجاني است ،زمينه
بـه طـور    .هـا بيفزايـد   يعني ارزيابي ارزش ،تأثير آن بر روش شناختي او كسب ارزش هيجاني

دگيري مهـارت داشـته   هدف آموزش و پرورش تربيت يادگيرندگاني است كـه در يـا   ،خالصه
يكـي از نكـات كليـدي در    . نه يادگيرندگاني كه در يادگيري متكي بر ديگـران باشـند   ،باشند

افتراق آموزش و پرورش ما بـا   ةاين نكتآموزش و پرورش جديد، آموزش كار گروهي است و 
بدو كار گروهي را از  ،در آموزش و پرورش جديد .گردد چيزي است كه امروزه در دنيا اجرا مي

هـاي   زمان هاي حساس يادگيري يا پنجـره  زيرا معتقدند مغز انسان در ؛دهند تولد آموزش مي
ها مانند زبان، كـار گروهـي و    اي از يادگيري اي براي يادگيري پاره العاده فرصت، آمادگي فوق
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مـا از سـاختارهاي    ،سيستم عصبي ما جوري است كه در بـدو تولـد   .مهارت در يادگيري دارد
اگـر  كـه  ها را داريم  خوردار هستيم و توانمندي بسياري از يادگيري اي بر يار پيچيدهعصبي بس

ها  ، شبكهرود از بين مياين سيستم  ،در غير اين صورت .ماند تجربه كنيم آن سيستم باقي مي
هـاي علـوم    بـر اسـاس يافتـه    .هن از بين خواهد رفـت ذو مدارهاي عصبي به طور فطري در 

در انتظـار تجربـه بـراي     ،هـاي فرصـت   هاي حساس يا پنجـره  زمان مغز كودك در ،شناختي
هـاي   در زمان. در حالي كه مغز بزرگسال براي يادگيري متكي بر تجربه است. يادگيري است

بـا كمتـرين    ،هاي عصبي موجـود در مغـز   سازوكارهاي فطري مغز به شكل پيوندگاه ،حساس
هـاي   كـه پيونـدگاه   ،ي كـه در بزرگسـالي  در حال ؛سازد موجبات يادگيري را فراهم مي ،تجربه

ه است  و ديگر يادگيري قبل متكي به تجرب ،به موقع از بين رفتند ةعصبي در اثر عدم استفاد
  .استاي  مالحظه نيازمند صرف انرژي قابل

هاي علوم شناختي چنـان در جوامـع امـروزي اميـد      ينده، يافتهآريزي براي مدارس  و اما برنامه
هاي مزبـور در آمـوزش و    استفاده از يافته ةنحو ةه كشورهاي اروپايي به مطالعاست كايجاد كرده 

پـروژه   م،1999در سـال    (oecd)توسعه وهاي اقتصادي  سازمان همكاري .پرورش پرداخته اند
هـايي   اين سازمان طي نشست .يادگيري و تحقيقات مغز نام داشتمطالعاتي را آغاز كردكه علوم 

 ،ساير كشورها ةهمفكري جمعي از دانشمندان برجست با ،هاي بعد ژاپن در سالو  مريكا ، كاناداادر 
شناخت مغز به «تحت عنوان  گزارشي ، 2002و سرانجام در سال  به بررسي اين موضوع پرداخت

  .منتشر ساخت را »سوي علم جديد يادگيري
هاي جديد  يافتهنظام آموزشي خود را بر اساس  تا همچنين كشورهاي اروپايي در صدد بر آمدند

هـاي جـايگزين مطـرح سـازند كـه       عنوان گزينـه  هاي مختلفي را به سازي كنند و گزينه علمي باز
بشـر بـه    ةها تكي يكي از اين گزينه. موجب دگرگوني بنياني نظام آموزش و پرورش خواهد گرديد

و هـاي اقتصـادي    سـازمان همكـاري   ،بدين منظور. آموزش انفرادي به جاي آموزش جمعي است
 15مدارس را طي  ،يندهآاي را در دست مطالعه دارد كه در  پروژه ،1997از سال  (oecd)توسعه 

موزشـي ،  آكه در تحليل سياست كردند گزينه را بررسي  ششآنها  .يني كندب سال بعد پيش 25تا 
مجمع   ،2003در سال   .منتشر شده است »اي خواهند داشت؟ مدارس ما چه آينده«تحت عنوان 

(oecd)  ترديد  بي .گزينه پرداخته است شش، به بررسي اين »داري براي فردا مدرسه«تحت عنوان
شناسـي، بـازنگري جـدي در     توجه به دستاوردهاي جديـد روان  با ،در جمهوري اسالمي ايران نيز
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 ةالمللـي در زمينـ   توانيم نسـبت بـه تحـوالت بـين     ما نمي .نظام آموزش و پرورش ضروري است
جهاني شدن يك واقعيت است و بدون ترديد ، دير يا زود مـا را   .باشيم اعتنا بيآموزش و پرورش 

مـادگي الزم را در خـود ايجـاد    آ ،هاآنپس چه بهتر كه براي دريافت امواج  .خواهد گرفت نيز در بر
هـاي   مقابله با امواج جهاني شدن، طراحي نظام جديد آموزشي با توجه به يافته الزمة .كرده باشيم

ايـن سـدي اسـت كـه     . خودمان است ةهاي ديني و فرهنگي جامع مي و مبتني بر ارزشجديد عل
  .تواند در برابر سيل جهاني شدن مقاومت كند مي

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي و رسانه در ايران روان

  پورحسينرضا دكتر 

شناسـي،   روان ةكنم، بحث رسانه و گسـتر  اختصار در مورد آن صحبت مي كه بنده به وضوعيم
عنوان يـك   رسانه به ةابتدا تكليف خودمان را  با مسئل .شناسي و رسانه در ايران است روانويژه  به

شناسي در رسانه چه بايد  شناسي و روان كنيم و بعد ببينيم كه رسانه براي روان مديوم مشخص مي
سـازيد و از آن چيـزي كـه     گاهي شما چيـزي را مـي  . انداز چه چيزي است كرده و چشم چه بكند،
رسانه يك كاركردي دارد كه منشعب . شويد سازيد پشيمان مي چيزي كه مياز ترسيد و د ميساختي

شود كه رسـانه   تغيير مدام در كاركرد ذاتي رسانه موجب مي .تغيير مدام است ،از ذاتش است و آن
. وجـود دارد  آنآور در ذات الكترونيكي  د و حتي اين نو شدن و تغيير شتابروز خودش را نو كنهر
نقـاطي را  اي است كه شما بايد هميشـه   به گونه آنوري الكترونيكي اي  شكل ديجيتالي و فنيعن

رسـانه   دشود كه خو اين ذات موجب مي. نو تصوير را تازه كنيد و جلو برويد به كنار هم بچينيد و نو
 .پس رسانه با آرامـش سـنخيت نـدارد    .و آرامش را از مخاطب خودش بگيردآرامش نداشته باشد 

فرهنگ شرقي كه بنابر آرامـش،   ،قاي دكتر غباريآجناب  ةحكيمان صحبتخصوص با توجه به  به
در دنيا موجود است  اي كه فعالً رسانهبا استقرار، سكون و يك نوع آرامش عرفاني و شرقي است، 

 ما از يك ،به عبارت ديگر .مغايرت دارد ،شود راديو و تلويزيون و از اين قبيل تعريف مي ةا جعبو ب
كنـيم   كوشش مـي  ،كنيم براي ايجاد يك رفتار و نگرش جديد و از آن طرف هم جعبه استفاده مي
كنيم  و هـم سـامان    مي ن رفتار را خرابآيعني هم  .سامان دادن رفتارها براي ،براي همين جعبه
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انه اين ذات رس. اشتغالي داشته باشيم خرهألكنيم كه با سر خودمان را گرم مي ،عبارتي به .دهيم مي
وري و تكنولـوژي در هسـتي و   فنـا اسـتفاده از   .اين نيسـت  همين است؟ قطعاً اما آيا واقعاً  است،

رامش را آكون و س بايد به سمتي برود كه بتواند در دل خودش استفاده از مصنوعات بشري قاعدتاً
ت كـه  بـه ايـن دليـل اسـ     ،اينكه امروز و ارتباطات امروز به اينجا نرسـيده اسـت  . هم داشته باشد

بـا  من  ،به همين دليل .امروزي پاي خود را جايي گذاشته كه اينجا متعلق به شرق نيست فناوري
تـوقعي   قاعـدتاً . كنم، تا برسيم به رسانه داخلي بحث را آغاز مي ةيك نگاه اعتراضي به اصل رسان

 ةدهنـد  شكلدهنده و  نبايد يك انتظار و توقع سازش ،كه از يك رسانه با اين ذات و كاركرد دارند
اهي وجـود دارد كـه هـر آسـيبي را     يك نگ ،سفانه در ايرانأمطلوب باشد و مت رفتار به طرز كامالً

  .افتند كنند به ياد رسانه مي صحبت ميدربارة آن شمارند و  مي بر
يعنـي   .رود ها براي حل مسئله سراغ يـك نفـر مـي    نگاه ةها هم برويد هم دانشكدهبه شما اگر 
در مورد دليل اين موضوع بايد . شود پذيري كمتر ديده مي ي جمعي و مسئوليتعنوان تلق چيزي به
عبارتي، تغيير نگرش و  سازي و به دهد در دو جهت فرهنگ كاري كه رسانه انجام مي. كرد بررسي
صـدا و سـيما    ملـي  ةيك تغيير جهت در رسان ،شناسي در بعد پرداختن به مسائل روان. استرفتار 

هـاي   بحـث  عمـدتاً  ملـي  ةرسـان  ،شمسـي  70 ةدر دهـ  يـن اسـت كـه تقريبـاً    اتفاق افتاد و آن ا
كه شـما از راديـو و تلويزيـون،     بهنجار بود، يعني مسائليمسائل نا ةشناسي و تربيتي درگستر روان
 افسردگي، اضطراب و حل مسـائل كـامالً   ةدرحيط ييها بحث شنيديد، عمدتاً خصوص راديو مي به

شناسـان بيشـتر و    به دليل اسـتقرار روان  ،به اين طرف 70 ةاز ده. نابهنجار است ةفردي در حوز
وز يكـي از محورهـاي   اين حوزه هم گسترش پيدا كرد تا به جايي كه امر ،ايجاد دغدغه در رسانه

سبك زندگي و بحث رفتار معيار يا رفتار بومي و  ةازي در زمينس ملي، بحث رفتار ةاساسي در رسان
شوراهاي زيادي در رسانه تشكيل  ،براي اين كار ،ين را هم بگويما .كمك به بهداشت رواني است

گـذاري   يافته، شوراي تعليم و تربيت ، شوراي سياسـت  به شكل سامان ،در حال حاضر .شده است
دهـد و بـه    ها را سامان مـي  گذاري چنيني را دارد و سياست هاي اين سالمت موجود است و دغدغه

خيلي اقبال نداشته باشـد ولـي مسـير،     ،ت به دليل عدم نظارتمكن اسمالبته  .درسان اجرا هم مي
 ةملي از حركت از مسائل نابهنجـار، حـوز   ةرسان ،در اين خصوص به نظر من. ن مسيري استنيچ

شروع مسـائل   قبالً. هنجار به نابهنجار توفيقاتي داشته كه اين توفيق از دانشگاه بيشتر بوده است
به  طلبيد كه صرفاً ابتدا اين گونه مسائل  را مي ،در يك رسانهشناختي و طرح مسائل تربيتي  روان
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اين . بهنجار بپردازد و شايد يكي از تنها جاهايي بوده است كه دسترسي به آن وجود داردمسائل نا
مقصـر اصـلي در    ،كنم مي شناسي در ايران است و فكر روان ةرباربرگرفته از فرهنگ موجود دامر 

 ،نابهنجار تعريف كردند ةشناسي را ابتدا به شكل حوز روان سان هستند كهشنا ن اين زمينه خود روا
 انصـافاً  .جا كه انسان وجود دارد بايد باشـد شناس هر در حالي كه روان ؛شناسي يعني كلينيك روان

موضـوع  ابتـدا   ايـن   تصحيح كند ورا شناسي  شناس و  روان ماعي به روانترسانه توانسته نگاه اج
  .سان و بعد رسانه استشنا مديون، روان
 ،هنجار آمد و در حـال حاضـر  ة حوز بهنجار هناب ةوم اين است كه وقتي گسترش از حوزجهت د

اين قبيـل  شناسي ازدواج و از  شناسي در خانه ، روان ، روان ، آموزش و پرورش بحث موفقيت رةدربا
جـز   ي ديگـر بـه  هـا  بردن ايـن مباحـث در قالـب    ،بعدي مرحلة. كنيم داريم در رسانه صحبت مي

بعضـي از كارهـاي نمايشـي     ،اگـر دقـت كـرده باشـيد     .شـنود و ميزگـرد اسـت   هاي گفت و قالب
فـيلم و سـينمايي    هايي كه حتي به شـكل تلـه   قسمتي و يا چند قسمتي وجود دارد، مجموعه تك

شــناختي را توسـعه دهــد يـا بــا اسـتفاده از مفــاهيم     وجـود و سـعي دارد بعضــي از مفـاهيم روان   
سطح بهداشتي و روانـي جامعـه كمـك     يارتقاو نوعي در سبك زندگي ما  بتواند به ،سيشنا روان
به شكل وريدي در درون  واقعاً ،سازي خصوص در بومي اگر بخواهيم مفاهيم خودمان را بهما  .كند

يعني شك نكنيد ما اگر در قالب هنـر وارد   ؛هترين قالب، قالب هنر استشخصيت افراد بگذاريم، ب
گـاهي يـك حالـت     ،به همـين دليـل   .تر باشيم درماني هم موفق ةتوانيم حتي در حيط شويم، مي

سـي  اشن بـه عنـوان مثـال، روان    داريم؛ شناسي موجود در ايران اعتراضي به شرايط موجود و روان
قـدر   قـدر اسـت و مـا چـه     هنجـار چـه   شناسـي بـه   روانسهمش در گسـترش  موجود در ايران 

نمايشـگري يكـي از    دانـيم كـه روان   چـون مـي   .كنيم رويج ميدانيم و ت نمايشگري را مي روان
اسـتفاده از بعضـي    بـا . خصوص در ايران است مؤثرترين روش درماني در شرق و بهبهترين و 

تواند از طريق هنر منتقل شود، نقـش ديگـر رسـانه در     راحتي مي هاي درماني شرق كه به رگه
ما يك دورنمـايي داريـم    .بسازد 1404نسان اين است كه ا ،يي كه انجام داده كنار اين كارها

انگيـزه را   اگر بخواهيم .انداز يعني انگيزه كند، چشم انداز حركت مي چشم بادنيا  .1404به نام 
كشور اعالم هاي كالن  سياست ؛مانداز و افق تعيين كني يعني بايد چشم ،در جامعه منتشر كنيم
هـاي يـك    انسـان  ،1404هـاي   م انسانخواهي ما بالطبع اگر مي .1404شده بر اساس سال 

مـا بايـد    ،حال .حقق كنند كه االن به دنيا بياينداين امر را م هايي بايد انسان ؛ قطب دنيا باشند
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 ،يا اين سيستم موجودآ؟  پيش ببريم 1404ايران را به سمت  تاسيستمي حركت كنيم در چه 
را تعريف كند  1404ازي از انسان عبارتي رسانه بايد يك تر به ؟برد به آن سمت مي راها  بچه

اسـي  نش سـهم روان . كنـد ين تراز كوشش اسازي  و اين تراز را معرفي كند و در جهت فرهنگ
  و در تعيين تراز جمهوري اسالمي چيست؟ 1404امروز ايران در تعيين انسان 

  ،كنـيم  يروز منتشـر مـ   هايي را روزبه كنيم و مقاله در حالي كه ما از انسان تراز غرب تعريف مي
،  شناسي تبليغـات  روان ةحوز تواند در هايي كه مي كارها و روش ا دادن راهبشناسي امروز  سهم روان

 تـوانيم  قـدر مـا مـي    ه؟ چ شناسي خانواده ، مشورت داده و بدهد چيست شناسي سازمان، روان روان
  ؟ كنيمبرداري  شناسي بهره از روان ،عنوان يك متولي رسانه به

گرايانه است و اينهـا در مقـاالت   شناسي فرد به سمت روان عمدتاً ها ي و استفادهتحقيقات ميدان
جايي كـه ممكـن    اما توليد علم در يك ،اينها توليد علم است .شود هم به صورت فارسي چاپ مي

قـدر   هافزاري و توليد علم بومي چ امروز ايران در جنبش نرم شناسي و سهم روان .است جذب نشود
بـه همـين    .شناسـي اسـت   كننده از اين روان هم را مشخص كنيم، رسانه استفادهساست؟ اگر اين 

ما  .شود كند و چيزي به دست داده نمي شناسي بومي دراز مي رسانه دستش را به سوي روان ،دليل
ارتباط پيشرفت تحصيلي بـا   ؛كنيم ها حركت مي ستگيبها و هم بيشتر در جهت افزايش تعداد داده

  ، پيشـرفت تحصـيلي فـوق دبسـتان بـا      شرفت تحصيلي دبستان بـا اضـطراب  ارتباط پي ،اضطراب
سـهم  . هاي جديـد اسـت   داده اهاي قبلي ب توليد علم نيست، اين افزايش داده اين واقعاً . اضطراب

تكنولوژي، در شـيمي، در  در حـالي كـه در نـانو    ؟در استق هپردازي بومي چ شناسي در نظريه روان
سهم تعريف شده و آنهـا  اين  مهندسي،  هاي فني  صوص در قسمتخ شناسي به فيزيك، در زيست

 ةالبته عامـ  . رسانه يك مطالبه است ،به همين دليل .اند در ارتقاي كالن ملي حركت كنند توانسته
شناسي غيـر   شناسي بومي و روان بايد از روان ،مردم هم از رسانه مطالبه دارند كه ما به هر طريق

 ؛ر نباشـد حاگر رسانه توفيقي ندارد، جداي از اينكه ممكن است متب .كنيم استفاده براي ارتقابومي 
ـ مـا   ةرسـان  ،ا اگر آن طرفش را هم نگاه كنيمام هـاي موجـود ديگـر اسـت و از      ابعي از دسـتگاه ت

به  . كننده است موزشي همين كشور استفادهآو سيستم كند  ها استفاده مي شگاههاي دان پرورده دست
  .ي رسانه اين است كه در جهت بومي شدن قدم برداردتمام فعلها ،كليطور
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي هاي اساسي دربومي سازي روان ضرورت و چالش
  در كشور جمهوري اسالمي ايران

  بناب غباريباقردكتر 

الزم  نبـوده و در كشور خودمـان   كه اين اتفاقات لزوماً در غرب اتفاقاتي افتاد ،بعد از رنسانس
آگاه جمعي اروپا متفاوت است ناخودبا كه ما داريم   گاه جمعيآليل اينكه ناخودبه د. هم نبوده است

زدايـي   دانشمندان در تقدس ،در اروپابعد از رنسانس  .جا سرايت داد در همهآن را شود  زور نمي و به
شما اگر  .زدايي از طبيعت داشتند كوشش فراواني نمودند و داليل مختلفي براي تقدس ،از طبيعت

ها قبل از رنسانس حتي  بينيد كه قديمي را مطالعه كنيد، قدسي بودن طبيعت را ميآنها هاي  ابكت
حسين نصـر، در  دانشمندان ايران به نام دكتر سيددانستند و يكي از  در اروپا، طبيعت را مقدس مي

 زدايـي را بـا   اند و ضررهاي اين تقـدس  صحبت كرده طوسزدايي به طور مب در مورد تقدسآثارش 
زدايي اين بوده است كه  يكي از پيامدهاي تقدس .كند بيان كرده است داشتن فوايدي كه ذكر مي

با طبيعت دوسـتانه   عليه ما شوريده است و ما هم ديگر ،حسين نصربه نظر دكتر سيد ،طبيعت هم
ولـي چـرا از    .كنـيم  هاي مختلف تخريب مـي  به دليل اينكه ما طبيعت را در جنبه ،كنيم رفتار نمي

هاي علمي را سـاده كنننـد و    خواستند گزاره زدايي نمودند؟ به اين دليل بوده كه مي طبيعت تقدس
بـه آن   طوسشاگرد فرويد، به طور مب ،مسئله بعدي اين بوده است كه يونگ .تر بررسي كنند ساده

بـه سـويي    ،گاه جمعي اروپا بعـد از رنسـانس  آايشان معتقد است كه روان ناخود. اشاره كرده است
 .نسانيشناسي و علوم ا روان ةحتي در حيط ،علمي را بر جهان  سيطره بخشد ماترياليزم كهرود مي
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هاي زيادي كه فرويـد بـه يونـگ     شود و به اين دليل است كه در نامه يونگ از استاد خود جدا مي
علمـي كوشـيد و حتـي ايـن را در      ماترياليزمكند كه بايستي در راه  به وي سفارش مي ،يسدنو مي
هـم بـه صـورت     گرايانـه و آن  انسان بـه صـورت كـاهش    ةشناسي هم به كار برد و از مطالع روان

از او گلـه   ،نويسـد  هايش كـه بـه فرويـد مـي     يونگ در يكي از نامه .علمي حمايت كرد ماترياليزم
ند، نه به صورت بايست، چون او را به ك دانشمند كليت و واقعيت را مطالعه مي :گويد كند و مي مي
يا رنسانس و يا نهضت بوده و نمودهـاي آن را   تحصن در بافت آن جهش .كشد گرايي مي شكاه

شناسان را سوق داده است و آنهـايي هـم    روان شناسي رفتارگرايي، بينيد كه به سوي روان شما مي
انـد و بـه    زدايـي را تعهـد خـود دانسـته     اند، قدسـي  شناسي رفتارگرايي سوق داده نشده كه به روان

 اخيـراً  .بينيد زدايي را مي شما قدسي ،حال حاضر در دست است در تمام مكاتبي كه در ،يلدل همين
، خـود را بـه   زدايي لطمه ديده قدر از قدسي به اين دليل كه متوجه شده چه ،خود اروپا و امريكادر 

رايش گو معنويت با تألم انساني از بتواند  تاكند  معنويت مطالعه مي دربارةطرفي كشانده است كه 
   .ايم فوايد خيلي زيادي دارد كه ما فراموش كردهبكاهد و اين توجه  ،به معنويت

بـه علـومي كـه از راه     ،گرايي اين بوده است كه در علوم بعـد رنسـانس    شي در كاهتوجه بعد   
ابزارهـايي   زنـد  و   حواس اولين حرف را مي ،در حقيقت .توجه زيادي شده آيد حواس به دست مي

 فرد منحصر به اين ناديده گرفتن تنها .شوند و به كار گرفته شوند حواس انسان توليدبا  كه بتوانند
ها، چون زمين  گويد كه قديمي مي نصر در كتاب خود  .به طبيعت نشدقدسي و تنها محدود  ةجنب

دانستند كه بايد  كردند كه زمين را تخريب كنند و مي با زمين معامالتي نمي ،دانستند را مقدس مي
زدايـي   اينكـه ايـن تقـدس    دليلبه  ،ولي امروزه .امكانات آن را داشته باشند و دوستانه رفتار كنند

مدارانـه از آن اسـتفاده   فقط به صـورت خود و پردازيم  است، ما به تخريب طبيعت مياتفاق افتاده 
در مـورد انسـان صـورت    ولي وقتي  ،زدايي در مورد انسان هم صورت گرفت قدسياين  .كنيم مي
    .هاي خيلي شديدتري نسبت به اين جنبه از خود نشان داد رفت، انسان واكنشگ

يونـگ در  . متوجـه ايـن قضـيه شـد و برگشـت و راه خـودش را طـي كـرد         زود يونگ خيلي
 ةتنهـا جنبـ   شـود، انسـان نـه    قدسي انسان مطالعه نمي ةجنبكه زماني  ،كند اشاره مييش ها نوشته

اسـت  دليـل  ها بيشتر به اين  داند كه بسياري از تنش ه نميبلك ،كند قدسي خودش را فراموش مي
خـواهيم سـالمتي را بـه انسـان      اگـر مـا مـي    . اساسي انسان محكوم واقع شده است ةكه آن جنب
به اين  قدسي را انسجام ببخشيم ة، بايستي آن جنب سالگي 35 تا 30بعد از  مخصوصاً ،برگردانيم
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گويـد و   هـاي خـود مـي    را در بسياري از نوشتهموضوع توضيح اين  يونگ. هاي ديگر انسان جنبه
 ،شناسـي مـذهب   شناسي كيميـاگري يـا روان   مثل روان ،هاي گوناگوني خودش را در كتابداليل 

   . كند مطرح مي
. شـود  به جاي شناخت و كنترل، طبيعت مطرح مـي  ،بعدي اين بوده كه بعد از رنسانس ةمسئل

ناخته شود كه كيسـت و از كجـا آمـده اسـت و بـه كجـا       اينكه ش تاشود  ديگر انسان مطالعه نمي
آنهـا را  تـوان   كه چگونـه مـي   ،شود و طبيعت هم همچنان انسان از اين جهت مطالعه مي .رود مي

بسـياري از   ،بـه همـين جهـت    .مورد استفاده قرار داد ،خواهد مهار كرد و به نفع آن فردي كه مي
 ، توجهآن زشتر ايكنند و ب هم توجه مي و بيني پيش از آنها هم ،شناسي به يك نحوي مكاتب روان

و استسنت مأموريت خودش  ،شود گرايي ديده مي كنترل و اوج كنترل رفتار انسان در رفتار ةبه جنب
در مكاتـب عرفـاي   ولـي   .تواند رفتارها را كنترل كند دهد كه چگونه مي اين مورد انجام مي ررا د

دهد كه شرق با توليد مـواد   اه جمعي شرق نشان ميمهمي نيست و ناخودآگ ةشرقي، كنترل مسئل
هميشه خواسته خود و طبيعـتش   ،خودش در صور ازلي شعر و عرفان، در حديث و قرآن و هنرش

 خواهيم واقعاً اگر ما مي .رود از كجا سرچشمه گرفته و به كجا مي هرا به صورت اشراقي بشناسد ك
فرهنـگ خودمـان را بشناسـيم و بـر      گرديم، اساساًبهينه نشويم و از فرهنگمان، بايستي دوباره بر
   . شناسي را استوار كنيم مبناي آن فرهنگ اصيل خودمان، مكاتب روان

شناسي رشد كرد  بعدي اين است كه درست است كه به نظر خيلي از افراد، زماني روان ةمسئل
هـاي فلسـفي    ريشه بينيد كه شناسي را مي ولي شما بسياري از مكاتب روان. كه از فلسفه جدا شد

كند كه بسياري  در آنجا به بعضي از اين مطالب اشاره مي ،شما اگر مطالعه كنيد ،در حقيقت .دارند
و  انـد  بهـره بـرده   د و اريكسون، از منابع فلسـفي غـرب  مثل يونگ  و فروي ،شناسان غربي از روان
استخراج كنند  مند نظامرت هايي را به يك صو خودشان گزاره ،اند بعد از فهم منابع فلسفي توانسته

فلسفي دارد،  ةشناسي ريش اگر روان .شناسي به كار ببرند و به صورت علمي تجربه كنند و در روان
تـر از  مـان در فلسـفه كم   مگر ما غناي فرهنگـي  .بيگانه غربي استفاده كنيم ةيك فلسفما چرا از 
ن شـيرازي گرفتـه تـا شـيخ     يالـد كنيـد، از فخر  خودمان نگاه مي ةشما وقتي به فلسف. غرب است

بريـد كـه غنـاي فرهنگـي و      مي عربي، خيلي زود پيابن   الدين يي، مح سهروردي و در اوج عرفان
دقيق منابع عرفاني و فلسفي و مذهبي  ةتوانيم با مطالع فلسفي ما خيلي باالتر از اينهاست و ما مي

دار را از آنهـا  هاي معنـا  ا گزارهشناسي را بيرون بكشيم و بعده دار روانهاي معنا چارچوب ،خودمان
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   . استخراج كنيم و تست كنيم
از فرهنگـي كـه در آنجـا رشـد      ،در دو مرحله ها يهاست كه بسياري از نظراين موضوع بعدي 

بينـي،   در صورت پـيش . بيني است يكي به صورت پيش .خورد اند آب مي دهينجا رويآاند و در  كرده
از فرهنگ، از اشراف و از منابع و محيط زندگي و وضـعيت   دهي نظريه از فلسفه، از عرفان، شكل

  . خورد ن بافت و فرهنگ زندگي كرده آب ميآرواني دانشمندي كه در 
مـا   ةدر حيط و پرداز عنوان هر نظريه به  ،اول است ، دانشمند ةاز مرحل رمتكه مهدوم  ةدر مرحل

بيني از متون، فرهنگ، فلسـفه   يشچارچوبي را كه به صورت پ ،نظريه شناس، در مقام داوري روان
من بـه مشـكالت درمـاني و تحقيقـي      ةاين نظري ،گويد يعني مي .كشد اوري ميدگرفته است به 

ان وعن به .خيزد ميباز از فرهنگ خود آن دانشمند بر ها دهد ولي در مقام داوري هم، داده جواب مي
را شـكل   هـاي خودشـان   وب نظريهبعد از اينكه چارچ را مالحظه كنيد، …فرويد، يونگ، و  ،مثال

ـ  ةسفو فل را مطالعه كنيد، عرفان كاباال اينها ةدادند و اگر چارچوب نظري فرويـد و   ةتاندارا در نظري
  ،كـاري كـه اينهـا انجـام دادنـد      ولـي بعـداً  . تسـ ز ارور و كانت در مكتب يونگ باشوپنها ةفلسف
ند ودشان اين نظريه را به صيقل زدهايي را از همان فرهنگ خودشان گرفتند و در فرهنگ خ داده

يـك   و شناختي اسـت  ، پس اين نظريه رواندهد جواب مي االتؤو گفتند كه تجربي است و به س
وب خودمان، اين چارچ ؤاالتس واز نظريات خودمان  ما نياز داريم .فلسفي و عرفاني نيست ةنظري

زنـيم از افـراد    در مقام داوري مي دوم هم صيقلي كه به اين نظريه ةاوليه را تهيه كنيم و در مرحل
    .باشد نموزان خودماآ باشد، از دانش نخودما
هـاي زيـادي    ، پوپرخيلي حـرف  پذيري در مورد ابطال .پذيري است وضوع بعدي، موضوع ابطالم
شناسان غربي براي مكتب خودشـان آوردنـد    پذيري كه بسياري از روان تأثير:  گويد ايشان مي .دارد

هاي اساسي من در نظريه چه موقعي ابطـال   گزاره كه ر دانشمندي بايستي بگويدكافي نيست و ه
شناسـان غربـي ايـن     چـون روان  . كشـم  يعني چه موقعي من از ادعاي خودم دست مي ،پذيرد مي

پـذيري آنهـا را بـه نمـايش      ايم ابطـال  شناسي نتوانسته مسئله را مطرح نكردند و ما هنوز  در روان
ما بايستي حواسـمان جمـع    ،از اين نظر ،در آينده اين نظريات ابطال شوندرد و احتمال دا بگذاريم

در فرهنـگ   ايـن نظريـه هـا    ،به قول خود اينهـا  .ها را صحيح ندانيم باشد كه خيلي از اين نظريه
توانند در حل مسائل خودشان در درمان و تحقيق و در  ابزارهايي سودمند هستند كه مي ،خودشان

  . و چه بسا كه در فرهنگ خودمان اين نوع كارايي را هم نداشته باشندكنترل مفيد باشند 
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ايـن نـوع    ، كـه هـاي تئـوريكي   با توجه به اين مسائلي كه اشاره كرديم در مورد ايـن سيسـتم  
شويم به اينكه خود ما چه كاري بايد  ما مقداري سوق داده مي ،دليلمشكالت را دارند و به همين 

عالوه بر مطالبي كـه بـه صـورت تئوريـك مطـرح       ،فرهنگ خودمانما خودمان در . انجام دهيم
ها در حل بسياري از مشكالت كارايي الزم را  شويم كه بسياري از اين نظريه متوجه مي ،كنيم مي

نهـا  آ، در دفاتر مختلف مشاوره و  كنند براي درمان مثال، مراجعاني به ما رجوع مي نعنوا به .ندارند
ي  هـا  جواب . كنند مسائل و مشكالت معنويت و مسائل مذهبي صحبت مياز  ،در بسياري از مواقع

ها هم بـه ايـن فكـر     خود غربي اخيراً ،زيادي نداريم كه از اين نكات در بياوريم و به همين جهت
هاي ديگر كـه در   الؤي خودشان بدهند كه بتوانند به س ها نظري در نظريهاند كه يك تجديد افتاده

شـاگردان اريـس از شـناخت معنـوي      ،عنـوان مثـال   به. ارد پاسخ دهندخودشان وجود ندفرهنگ 
از  ،با توجه به فرهنگ فـرد و معنويـت فـرد    ،كنند، نه از شناخت رفتاري و در حقيقت صحبت مي

ن آدر  ،هاي شناختي در مذهبشان وجـود دارد  ولي اگر ديدند تحريف .كنند مذهب هم استفاده مي
ي مسلمانان و يا از تورات و انجيل براي مسيحيان و يهوديـان و  ند  برارآو يه ميآن آاز قر ،صورت

حال ما چگونه اين كارها را  .شويد اشكال اينجاست كه شما اين آيه را خوب متوجه نمي ،گويند مي
عنـوان   ا شايگان كتابي دارد ب .يكي شناخت ناخودآگاه جمعي خودمان است ،در واقع انجام دهيم؟
روان ناخودآگـاه جمعـي افـراد يكسـان     كه كند  رسا و روشن اشاره مي ، در آنجا خيليخاطره ازلي

. توان در هر فرهنگي پيـدا كـرد و سـراغ گرفـت     تجليات ناخودآگاه جمعي را چگونه ميولي  ،نيست
خـود شـايگان و افـراد ديگـر مثـل يونـگ        .ات در مذهب و عرفان و معنويت استيكي از راه تجلي

تجليـات  قرآنـي، فرهنـگ شـرقي ايـن     هاي  اناز جمله در داست ،هاي مختلف معتقدند كه در داستان
بينيـد   شـما مـي   و دهد هاي جمعي ملي نشان مي را در اسطورهخودشان ناخودآگاه براي . نهفته است

در  ،ناخودآگـاه جمعـي در اروپـا    دهـد و  خودش را نشـان مـي   وستگاه جمعي آلمان در فاآناخود هك
خودآگاه جمعي در هنر ايرانـي، در صـور خيـالي در شـعر و     تجلي نا. دهد خودش را نشان مي متهپرو

از آنهـا اسـتفاده    وشـناخت   را المثل هم خودش را نشان داده و بايد به صورت عميقي مطالب ضرب
كننـد كـه در    شناسان كه شاگردان يونگ هستند، اشاره مـي  عرفان اسالمي، بسياري از رواندر .كرد

معي خيلي زيباتر در شرق خـودش را بـه نمـايش گذاشـته     گاه جآتجلي روان ناخود ،عرفان اسالمي
  .است
 هـاي عرفـاني   بنـدي  اشـراق سـهروردي و نظـام    ةلسـف و بارور ايراني، ف لياص ةشنايي با فلسفآ
هـاي   هاي رواني را بـه اسـم نظريـه    ما خودمان اين چارچوب كه  كند به ما كمك مي ،الدين ييمح
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اي  از جملـه   اد افـراد خبـره  قـ تعكمت متعاليـه بـه ا  ح .بندي كنيم شناختي درك كنيم و نظام روان
در حقيقـت بـه معنـاي اسـتدالل      هفلسف ةمسئلاز . متعالي است ةيك فلسف نصر، واقعاً حسين سيد

هـاي   بسـياري از الهـام  بـه   شـيخ مالصـدرا  . كنند اشراف و الهام حياتي ياد مي ةعقالني به مسئل
هـاي   بـا اسـتدالل   ،در حقيقـت . يده اسـت خودش در حال مديتيشن مطالعه در قم و كهريزك رس

حكمتي به جهـان عرضـه    ،نصر حسين همچنين به اعتقاد سيد. شود آميزد و عجين مي ميمنفي در
اي از اشراف و الهام را در خـود   ، متعالي از دانش، متعالي از ناخودآگاه و جنبه شده كه متعالي است

  . عجين كرده است
ـ توانيم  ما چگونه مي ،با اين حال  هـايي كـه از    دنبـال نظريـه   همنابع غني را ناديده بگيريم و ب

انجام تحقيقات كيفي براي رسيدن به نظريات كـارا بسـيار   .  هاي غربي آبشخور دارد باشيم فلسفه
شناسان قبلي مثـل پيـاژه،    و روانشده كنم فراموش  يكي از مسائل مهمي كه فكر مي. مهم است

 .نها تحقيقات كيفي انجام دادنداين است كه آر دنبالش بودند، فرويد، يونگ و بسياري از افراد ديگ
 ديدنـد و نـه قطعـه    ينـدي مـي  اهاي خودشان را به صورت فر تنها سازه نها نهآ ،در تحقيقات كيفي

در صورتي كه  .كردند تئوريكي مالحظه مي ةرا با سازه ديگر به صورت شبك ةهر ساز ةرابط ،قطعه
دهيد،  اين كليت را از دست مي ،يك فرضي را تست كنيد تا كنيد يهاي ما استفاده م وقتي از تست

هر سـازه را بـه    ةنمون ه،كند و به صورت پيوست بينيد كه رشد مي يندي مياسازه را به صورت فر و
سازي و فهم  از تئوري ،بنابراين .كنيد هاي ديگر مالحظه مي اي و بافته، بافته با سازه صورت شبكه

 ةدر صورتي الزم است كـه بعـد از تهيـ   ، فقط  يانجام تحقيقات كم .مانيم يتئوريكي مسئله دور م
ـ  ازهاي كاري را  ما فرضيه ،اين چارچوب نظري ي تسـت  آن بيرون بكشيم و آنها را به صورت كم

فلسفي و ادبي و عرفاني و اشراقي است  ةهايي كه، يك بال آن بال پيشين كنيم و ببينيم آن نظريه
هـا را صـيقل    مـا آن نظريـه   تا كند كه به صورت استغرايي كمك مي ،است و بال ديگر آن كيفي

ي تست استخراج كنيم و به صورت كم راهايي  دهند كه فرضيه ها اجازه مي حاال اين تئوري .بزنيم
  كنيم يا نه؟
شناسي را  هاي بومي در روان ساز نظريه و  ساخت ةكه به آخر بحث برسيم، ابعاد گسترقبل از اين

روشـن   ها همان طوري كـه از اول بحـث تقريبـاً    بسياري از اين نظريه .گذارم در ميان مي با شما
ـ    يك مرحله گردآو ؛ساسي دارندا ةو دو  مرحل ،شود مي  ةري و اكتشاف نظريـه اسـت و يـك مرحل

ها بايستي كوشـش زيـادي نشـان دهـيم و      در مقام داوري از نظريه. هاست داوري در مورد نظريه
  م دروني نظريه وجود دارد يا نه؟ببينيم كه انسجا
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فرهنگ خودمـان،   بافت ايم در كه ما ساخته ييها ها، آيا اين نظريه انطباق مباني اصول با روش
 .علوم ديگر بـاروري درمـاني دارد   با هاي ديگر علوم انساني هماهنگي دارد و ها و تئوري با نظريه

  نيم و تست كنيم؟آنها استخراج ك هاي كاري را از ها و فرضيه اين نظريه
پذير  هسـتند   ، آزمايشي در فرهنگ خودمان؟ آيا ابطال هاي تجربي شوند با داده پذيري مي آيا تأييد

مـا بايسـتي    .هاسـت  ها شايد ابطـال پـذير نشـوند و آن عيـب ايـن نظريـه       يا نه؟ بعضي از گزاره
 فتـاده كـه ايـن نظريـه    بگويند كه چه اتفـاقي ا  ما هايي را تأمين كنيم كه در يك زماني به  نظريه

   . داريم ميعنوان يك فرد حامي بر ن نظريه بهاي شكست خورده و ما دست از حمايت
ها را بايـد فرصـت بـدهيم تـا در      نظريه .ها باز موضوع ديگري است تاريخي بودن اين نظريه

 سازي هـم يـك موضـوع ديگـري اسـت كـه       پيامدهاي بومي. دنخود را نشان بده ،جريان تاريخ
 ،مدت خواهد بـود سنگين و دشوار و دراز ةسازي يك پروژ بومي .كنم ار خدمتان عرض مياختص به

برداري درماني  بهره ،يكي از بركات آن و ت فراواني خواهد داشتها و بركا ولي دنبال خودش بهره
ها را ساختيم و در فرهنگ خودمان،  عـدم   زماني كه ما در فرهنگ خودمان اين نظريه .خواهد بود

مـا در دانشـگاه    ،در حقيقت .و معلومات آكادميك پيش خواهد آمد فرهنگيبين باورهاي تعارض 
ها را از  زماني كه ما تئوري.  چيزي را تدريس نخواهيم كرد كه متعارض با باورهاي اجتماعي باشد

علمـي،   هـاي آكادميـك و   هاي دانشگاه، در محيط محيط ر، احتمال اينكه دقرض بگيريم ديگران
توليد يعني  ؛نمان تعارض داشته باشد وجود دارددرس بدهيم كه با باورهاي اصيل مردمامسائلي را 

علـم بـومي    ةبعدي، توسع ةمسئل .ضروري است هاي هماهنگ با نيازها و با فرهنگ مردم فرضيه
گيري امكانات فرهنگي در جهت كار هاي افراد و به هاي متناسب با ويژگي توليد فرضيه .خواهد بود
يه موجب خواهد شد كه ما در آن فرهنگ بتوانيم  مشكالت اساسي را حل كنـيم و از  آزمون فرض

 .انيم ابـزار و تسـت را فـراهم كنـيم    تو ، مي ايم هايي كه خودمان در فرهنگ خودمان ساخته تئوري
 و در مـورد . يكي از بركات ديگر خواهد بود ،نظر ي مورد ها برانگيختن عاليق دانشجويان در رشته

گـوييم چـرا از    ها اين اسـت كـه مـي    گيري، اگر يكي از گله هاي تحقيقاتي در تصميم فتهكاربرد يا
يكي از علل آن اين است كه اين تحقيقات با  شود، حتماً ها استفاده نمي گيري تحقيقات در تصميم

 تواننـد  جدا بافته از فرهنگ ما هستند و نمي ة، تافت اند بافت فرهنگي و تئوريكي به هم تنيده نشده
شوند كـه مـا بـه بـدن بيگانـه       جاي خودشان را در فرهنگ  ما باز كنند و مثل عضوي بيگانه مي

  .كند دش ميطر، دكنيم و بدن به جاي اينكه بپذير وصل مي
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  شناسي ايران شناسي و رسالت جامعة روان رسالت سازمان نظام روان
  شناسي در خصوص توسعه و بررسي متون تخصصي دروس روان

  صبحي قرا ملكي اصرندكتر 

شناسي  و  هاي دكتر افروز و ساير همكاران مالحظه فرموديد، نظام روان صحبتدر طور كه  همان
هـا، توسـعه و    يكي از رسـالت  .مختلفي داردهاي  شناسي، رسالت سازمان مربوط به نظام روان كالً

آكادميـك   شايد در حال حاضر به مباحـث  ،دروس ةدر زمين .بررسي متون تخصصي دروس است
سـازي   خواهيم بـومي  كنيم و مي هاي درسي نگاه مي به محتواي كتاب هاما زماني ك ،پرداخته شود

هاي بومي است كـه تمـامي    ، خود اينها برگرفته از بعضي مطالب، از جمله بعضي از پژوهشكنيم
ه باشيم شايد كمتر همكاري را سراغ داشت ،در اين خصوص .اين نكته تأكيد داشتند راستادان هم ب

 ةخاطري از نحـو  حداقل گاليه و رنجيده  ، اشاره كند كه تجربه مشكل ياشود كه وقتي صحبت مي
ما بيشـتر بـه جـاي    .  در مجالت مختلف نداشته باشد آنها رايند مربوط به اخذ مقاالت و چاپ افر

اسـي  شن شناسي مرضي يا آسيب بحث روان ،اسي سالمت رواني، خواسته يا ناخواستهنش بحث روان
عنـوان معلـم هـم ديـده      ر خود ما بـه ادر رفت ،، كه متأسفانه در محافل علمي ايم را تحقق بخشيده

بينيم به صورت خصوصي، كتاب  عنوان نمونه، وقتي در محافل علمي و دانشگاهي مي به. شود مي
 هاي علمـي  برند، بدون اينكه نقد علمي صورت گرفته باشد، پژوهش ال ميؤاستاد خاصي را زير س

هـاي   يگيرها و سـو  شود كه گرايش در خصوص مجالت صحبت مي .رود ال ميؤهمكاران زير س
كنند مقاالت خودشان يا افراد  شوراي علمي و هيئت تحريريه سعي مي معموالً .خاصي وجود دارد

كنيم، از نظر اخالقـي و حتـي از نظـر     وقتي اين نوع برخورد مي .وابسته به خودشان را چاپ كنند
كه هيچ جايگاه را ديد  مكانيسم دفاعي از نوع تحقير كردنتوان يك نوع كاربرد  مي ،سيشنا روان



  113  ...شناسي ايران اسي و رسالت جامعة روانشن رسالت سازمان نظام روان                         

 

به صورت علمي نقد كنيم و به صورت مكتـوب  را  …اما اگر همان كتاب يا مجله يا . دعلمي ندار
شـود يـك كـار     در جايي ثبت كنيم كه حتي كار خودمان هم در معرض نقد قرار بگيرد، اين مـي 

ادعاهـا و  كـه  يكي از مـواردي   .ايم هورد، اقدامات بسيار كمتري داشتانه در اين معلمي كه متأسف
هـاي   پـژوهش مـا،   ةاساسـي مربـوط بـه حـوز     ةجلشود در خصوص دو م مات به آنها وارد ميااته

  .استشناسي  روان ةفصلنامشناسي، همان  روان ةو مجل شناختي روان
شمشير دو لبه است، يعني ممكـن اسـت كـه    ها  اين نوع بررسي ،طور كه استحضار داريد همان

  .هايي شود و زيان متوجه ضرر هاي متفاوت همكاران مواجه شود و بعضاً انسان با واكنش
بررسـي  به صورت تحليل محتوايي  شناختي هاي روان پژوهشو  شناسي نروا ةمجلوقتي دربارة 

االت به صورت انفرادي يـا  خود اعضاي هيئت تحريريه در چند درصد از مقمثالً كه بينيم بكنيم، 
، دليـل يا ايـن ادعاهـا درسـت اسـت يـا نـه؟ بـه همـين         آاشتراكي، مشاركت داشتند و ببينيم كه 

شـماره   شـانزده كه چاپ شده متأسـفانه   70 ةرا كه مرور كردم، از ده شناختي هاي روان پژوهش
والي چاپ نشـده  هاي مت هاي عظيمي داريم كه فصل ما شكاف ،ها در برخي از سال و بيشتر نبوده

ـ    اين بحث را كنار گذاشتيم و دقيقاً ،به همين دليل. است  شناسـي  روان ةتمركـز كـردم روي مجل
 ،چـاپ شـده   85تا تابستان  76ابستان در خصوص اين مجله كه از ت .شناسي انجمن ايراني روان

سـت  مقاله به اين مجله ارسال شـده ا  59 ،در طول اين مدت و جلد چاپ شده 38 ،به طور كلي
 ،متوسط يا ميانگين چاپ مقالـه در هـر سـال    .سابقه باشد ساير مجالت بي كه شايد در مقايسه با

 320 ،از اينهـا  .مـورد بـوده   پـنج حدود  ،متوسط چاپ در هر دوره يا در هر مجله و جلد بوده 25
مقاله چاپ  206ت بررسي است و مقاله در دس 64يند بسيار سختي داشته، اكه فر همقاله رد شد

را درصد مقاالت  20 درصد، يعني تقريباً 90/19،  مقاله 41دهد كه تعداد  نشان مي تحليل .دهش
درصد با همكـاري اعضـاي هيئـت      64/28مقاله،  59و حدود  اند نوشتهاعضاي هيئت تحريريه 

 48/51مقاله باشند و در حدود  106تحريريه و ديگران چاپ شده است، بقيه مقاالت كه حدود 
 ،بينـيم  در مجمـوع مـي   .انـد  شـته داها و سراسر كشور ارسـال   از دانشگاه ساير افرادا است ردرصد 

درصـد   49مقالـه يـا شـايد     100در  ،حريريه، با جمع اشـتراك تدرست است كه اعضاي هيئت 
متوجـه   و كنـيم  مـي  تحليلاما وقتي ما  ؛ندا همقاالت به صورت انفرادي و اشتراكي مشاركت داشت

بينيم كه حضور انفرادي اعضاي هيئت تحريريـه   مي ،ا اشتراكيتبهتر است  انفرادي كه  شويم مي
  . درصد است 20فقط 
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درصد، مدير  97/0حدود درمقاله داشته است  2فقط  ،سال دهصاحب امتياز مجله در طول اين 
 استاد تراز اول كشور 13ند از ا درصد، شوراي علمي كه عبارت 40/3مقاله يعني  7اجرايي مجله 

مقالـه   59ضاي مجله با سايرين همكاري اع .شود مي ،53/25مقاله داشتند كه  32 ،موعدر مج
  .اند درصد بوده كه سايرين انجام داده 52درصد بوده، بقيه هم  64/28 يعني

 .اند قدر همكاري داشته فراد داراي سمت فقط با سايرين چهانجام داديم كه ا حاال اين بررسي را
صد، همكـاري صـاحب امتيـاز بـا     در 8اري صاحب امتياز با سايرين درصد، همك 2صاحب امتياز 

اما  ،صاحب امتياز سهيم بوده است درصد مقاالت چاپ شده 24دريعني   ؛درصد 14عالي  شواري
دهد با اين كـه فعاليـت    اين نشان مي .زير يك درصد سهيم بوده ،از بين اينها به صورت انفرادي

تنهايي  مدير اجرايي اين مجله به. ي بودهدر جهت گسترش همكارشان بيشتر  ند، اما فعاليتا هداشت
گونه همكـاري نداشـته    ، مدير اجرايي با شوراي علمي هيچدرصد 3درصد، همكاري با سايرين  7

اسـتاد   13شوراي علمي مجله كه عبـارت اسـت از    .تواند جاي بحث داشته باشد كه خود اين مي
 34ري بـا سـايرين   كـا در هم و نـد ا هداشـت  كتدي شردرصد مقاالت به صورت انفرا 32بود، در 

  .درصد بوده است
 ،مورد شامل صاحب امتياز، مدير اجرايـي، شـوراي علمـي يـك طـرف و طـرف ديگـر        ن سهاي

  . قضيه است سهايي كه وجود دارد، مربوط به اين اتهامات و ادعاه .سايرين هستند
   ؛ام گذاري مشخص كرده كد به صورت ،نفر بود 13لمي را كه متشكل از اعضاي شوراي ع

درصـد   25انـد،   شـوراي علمـي داده   به اي كه مقاله 32در بين آن  و مقاله داشته H   ،8فرد 
 4، بـا   Iدرصـد، فـرد     15مقاله داشته و با   F  ،5فرد . مقاالت فقط مختص اين فرد بوده است

اي بـه چـاپ    مقالـه هـيچ   كـه اصـالً   Bو   Dرسيم به افـراي مثـل    اما مي .درصد 5/12مقاله و 
صـورت   اند، يعني نگرش علمي يا مثبت اين است كه خود اعضاي هيئـت تحريريـه، بـه    نرسانده

خـوبي نـدارد ولـي اكثريـت      ةوجهـ  كه معموالً  اند  داشتهخودشان  ةانفرادي مقاالت كمي در مجل
اد تعـد  ند كـه نفر از اين افـراد هسـت   3 يا 2فقط  و اند رساندهمقاله را به چاپ  2 يا 1خوشبختانه 

از نظـر علمـي    اين هم جاي بحث دارد كه آيـا ايـن افـراد واقعـاً     و مقاالتشان بيشتر از اين است
  . توانايي بااليي دارند يا نه

ـ  59از ميان  ،مار و ارقامي كه داريمآبا توجه به  ،با اين حساب شـده بـا مشـاركت     چـاپ  ةمقال
بـاالترين   ،مشاركت 11با  Aو آقاي  درصد  44/24 ،مشاركت 16با  Gهيئت تحريريه، آقاي  
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انـد و وقتـي نگـاه     كمترين سهم را داشـته  ،درصد 3كدام با هر M ،E ،Dافراد  .اند سهم را داشته
 8و  7كدام بـا  رو مدير اجرايي مجله ه Hآقاي  ،مقاله مربوط به هيئت تحريريه 41از  ،كنيم مي

 B و  Dدر صـورتي كـه آقايـان    ؛نـد ا هاشتدرصد ، باالترين مشاركت را د 17و  20 تقريباً و مقاله
بينيم كه با توجه  دهيم، مي آمار و ارقام را وقتي در كنار هم قرار مي .ندا هكمترين مشاركت را داشت

شناسي در ايران و فراهم كردن فرصـت بـراي    ، كه رسالت آن توسعه دانش روان به رسالت مجله
اسـت و نهادينـه كـردن     يارشـد و دكتـر   هاي دانشجويان دوره چاپ مقاالت همكاران مخصوصاً

 بـا  امـا  ؛ هاي علمي موفق بوده و در اين زمينه بايد از كارشان دفـاع كـرد   گزارش و ثبت پژوهش
تـا   ئوالنبينيم كه برخي از اعضاي هيئت تحريريه، از مسـ  دهيم، مي هايي كه انجام مي موشكافي

نـد و اگـر ايـن مطلـب     ا هداشـت  برخـورداري بيشـتري    شوراي علمي، نسبت به ديگران يك مقدار
 ،، گـزارش شـود   با توجه به بزرگواري و صداقتي كـه ايـن بزرگـواران دارنـد     ،انعكاس داده شود و

  .مثمر ثمر خواهد بوداهللا شاء  مطمئن هستيم كه ان
  


