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 ها لفؤم ةدربار چند سخني

 
 کالیفرنیگا  دانشگگاه  از اجتماعی یشناس روان ۀرشت در را خود یادکتر ۀدانشنام او کوستانزو: مارک .1

 از عضگوی  نیگز  و کنگا  مگک  کالرمونت دانشكدة در یشناس روان استاد ؛کرد دریافت کروز سانتا در

 ۀزمینگ  در تألیفگاتی  ایشگان  از اسگت.  کالرمونگت  ارشگد  سیکارشنا مقطع در دانشگاه علمی هیأت

 هیگأت  گیگری  تصگمیم  ،کگابب  اعترافات ،پلیس های بازجویی جمله از حقوقی موضوعات از انواعی

 و مگر   و قتگل  تاوان و اختالفات و مذاکرات فصل و حل ،وکال استدالل ،جنسی مشكالت ،منصفه

 ،کالمگی  غیگر  ارتباطگات  هگای  زمینگه  در اتیتحقیقگ  همچنگین  او اسگت.  یافتگه  انتشار دیگر موارد

 هایی کتاب لفؤم کوستانزو مارک پروفسور است. رسانده چاپ به انرژی بقای و ،تدریس های شیوه

 در یشناس روان کاربرد باب در کتابی نیز و ها قتل به ارتكاب عواقب و ها هزینه ،عادالنه انتقام چون

 بگا  رابطگه  در کارشگناس  نقش ،شناختانه روان شهادت عنوان با را کتاب چهار سه نیز و بوده حقوق

 است. کرده ویراستاری و تألیف نیز حقوق و خشونت ،ها دادگاه

 کارشناسگانه  شهادت و داشته مشورتی نقش جنایی و کیفری ةپروند ۸0 از بیش در کوستانزو پروفسور

 روان مطالعگات  شگورای  از هاندیشگمندان  ةمشگاور  و تدریس ةجایز ةبرند ،میالدی ۲00۸ سال در است. داده

 از را اندیشگمندانه  ةمشگاور  و تگدریس  ةجگایز  ۲010 سگال  در و شده (SPSSI) اجتماعی موضوعات هآسانشن

 است. داشته دریافت آمریكا (APLS) حقوق یشناس روان انجمن

 در حقگوق  و شگناختی  روان کارشناسگی  مشگترک  ۀرشگت  در را خگود  تحصگیالت  او کگراوس:  دانیل .۲

 ۀرشگت  در را خگود  دکتگری  ۀدرجگ  سگپس  و لیسگانس  درجگه  و رسگاند  پایگان  بگه  یزونگا آر دانشگاه

 کنگا  مگک  کالرمونگت  دانشگاه استاد وی اینک کرد. دریافت حقوق و سیاست ،بالینی یشناس روان

 کگراوس  پروفسور .است کالرمونت ارشد کارشناسی مقطع در دانشگاه علمی هیأت عضو نیز و بوده

 مقگاالت  رابطگه  ایگن  در و بگوده  منگد  عالقگه  بگالینی  یشناسگ  روان و حقگوق  بین تعامل به اصل در

 بگرای  یشناسگ  روان و حقگوقی  هگای  زمانسگا  و هگا  دادگگاه  برای هایی نامه فصل و متعدد تحقیقاتی

  است. کرده منتشر منصفه هیأت های گیری تصمیم

 و حقگوق  مثگل  هگایی  ابکتگ  اسگت،  نموده تدوین و تألیف مشارکتی طور به کتاب سه همچنین او

 )انجمگن  APA انتشگارات  از اجتمگاعی  علوم و یشناس روان های زمینه در هایی کتاب و دولتی سیاست

 .باشدمی وی آثار از آمریكا( یشناس روان
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 دیگوان  وکگالی  کگانون  عضگو  اینگک  هم و دارد را آریزونا در وکالت رسمی مجوز کراوس پروفسور

 شگناس  روان آن بگر  عالوه  و بوده عالی دیوان در اآمریك های محكومیت کمیسیون عضو و آمریكا عالی

 پزشگكی  یشناسگ  روان گگروه  در عگالی  عضگو  نیگز  و دارد را کالیفرنیا در رسمی مجوز که است بالینی

 ۲010 سگال  در کگه  آمریكاست ای حرفه یشناس روان هیأت سوی از تخصصی مدرک دارندة و قانونی

 است. شده اعطا او به غربی شناسان وانر انجمن طرف از ای حرفه تحقیقات ةجایز میالدی

 

 بود؟ چه نوشتیم را كتاب اين كه اين دلیل

 ،یشناسگ  روان ،قگانونی  پزشگكی  یشناسگ  روان دروس از ای دوره ،اسگتادان  مگا  از هرکگدام  سگاله  همه

 تگدریس  در مگا   مشگترک  ۀتجرب کنیم. می تدریس دانشجویان از زیادی جمع برای را حقوق همچنین

 و دهدرآور تحریگر  ۀرشت به را حاضر کتاب تا است برانگیخته را ما ،دارد دهه سه از یشترب ای سابقه که

 بگه  ،باشگد  دانشگجو  یگار  کگه  بگوده  کتابی ۀتهی ما هدف .دهیم ارائه زمینه این در خوبی های راهنمایی

 ،اجتمگاعی  یشناس روان در خود های پژوهش از که تجاربی به توجه با باشد. همه دسترس در و محتوا

 دهگیم  نشان که خواهیممی ،ایمداشته رشد یشناس روان و بالینی یشناس روان ،شناختی یشناس روان

 بهبگود  ،شگواهد  و مگدارک  آوری جمگع  چگون  عملیاتی ارتقای در حد چه تا و کجا تا یشناس روان علم

 .دارد کاربرد ،گستری عدالت و عدالت ارتقای و جنایت و جرم کاهش ،قانونی های گیری تصمیم

 آن نگارش سبک ،نماید می متمایز درسی های کتاب سایر از را آن که کتاب این های جنبه از یكی

 اغلگب  ،بنگابراین  .باشگند  داشگته  مشگابهی  محتگوای  باید خاص رشتۀ هر      درسی  های کتاب تمام است.

 بکتگا  نوشگتن  در ،مثگال  برای .رسد می نظر به جالب استاد و دانشجو نظر در که است کتاب محتوای

 اسگت.  رفته کار به زیادی دقت ،باشد گیرا و جدید که سبكی با حقوقی و قانونی پزشكی یشناس روان

 داسگتانی  قالگب  در را پگژوهش  جریگان  کگه  ایگم  کگرده  سگعی  تحقیقگی  علمی های یافته ۀارائ حین در

 بگا  یگم ا هتوانسگت  همچنین بگشاییم. ها داده منظم آوری جمع با را راز هر بكوشیم و درآوریم کارآگاهی

 اصگل  و مهگی د سگوق  مطالگب  درون بگه  را دانشجویان ،محاکمات جریان در واقعی قضایای از استفاده

 آنچگه  کگه  نمگاییم  حاصگل  اطمینان که این برای نماییم. تبیین را تحقیقاتی های یافته ۀرابط و مطالب

 بگه  و ایگم  کگرده  بگازنگری  و مگرور  را کتگاب  از فصگل  هگر  اسگت.  جالب و گیرا ،ابهام از خالی یماهنوشت

 افگزایش  بگرای  سگرانجام  و نمایند. ویراستاری و بخوانند را ها آن دیمنمو توصیه محققان و دانشجویان

 تصگاویر  و هگا  عكگس  ،هگا   نقشگه  ،هگا  لوحگه  ،هگا  ولجد از ،تحقیقاتی های یافته تصریح و کتاب جذابیت

 ایم. کرده استفاده

 درس در اولیگه  مقصود همانا ،اند توسعه حال در که حقوق و یشناس روان رشته با جامع و کامل آشنایی

 یگا  قگانونی  سگامانۀ  از جنبگه  هر واقع در ،حاضر کتاب های فصل است. حقوقی و قانونی پزشكی یشناس روان
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 اصگرار  و داریگم  تأکیگد  نكتگه  ایگن  بگر  خود ما و ،است کرده بازگشایی را شناسان روان ۀمطالع مورد حقوقی

 ،پلگیس  ،تبهكگاران  )مثگل  کلیگدی  شرکای از ،درک نظریۀ ۀارائ و تحقیق با وانیمتب راهی چه از که ورزیم می

 هایفراینگد  از و (اندرکارنگد دسگت  کگه  منصفه هیأت اعضای و قضات ،شاهدان ،وکال ،متضرر افراد ،قربانیان

 ارفتارهگ  تغییگر  و یگادآوری  ،ادراک ،کار به ترغیب ،گیری تصمیم که) حقوقی ۀسامان در شناختی روان اصلی

 شناسگی  هویگت  چون موضوعاتی باب در ،بنیادی فصول در ،عالوه به  نماییم. استفاده هستند( آن های نمونه

 ایگم.  گنجانگده  مطگالبی  ،افراد جنون از دفاع و اطفال حضانت ،منصفه هیأت گیری تصمیم ،عینی شاهدان با

 از مهمگی  ۀحیطگ  کاشگف  خگود  ۀنوبگ  بگه  قگانونی  پزشكی در هویت یشناس روان به مربوط فصل مثال برای

 مظنگون  بگا  شگده  برداشگته  هگای  گرتگه  دادن تطبیگق  ،ها رسانه تصاویر برخالف است. حقوق و یشناس روان

 در شگناختی  و ادراکگی  هگای  انحگراف  براسگاس  است ممكن ،بنابراین .است انسانی داوری به متكی ،جنایی

 ،جنسگی  مسگایل  شگامل  دتوانگ  مگی  هکگ  ،حقوق سریع تبیین به را کاملی فصل ما گیرند. قرار اشتباه معرض

 فصگول  همچنگین  ایگم.  داده تخصگی   ،باشگد  خانواده در و کار محیط در ییتضادها و ها تبعیض و تعصبات

 تصگمیمات  و محاکمگه  ،مجرمگان  توقیگف  و دستگیری به اساسی )رسیدگی خطرات ارزیابی برای را کاملی

 و یگابی  غ درو ،اسگت(  شناسگان  روان برای غالاشت و استخدام ،تحقیق گستردة موضوع )که ها زندان ،شفاهی(

 ایم. داده اختصاص اعدام کیفر

 کگه  بگوده  ایگن  بگر  مگا  تصگور  اسگت.  دانشگجویان  آشناسازی منظور به کتابی ،حاضر درسی کتاب

 بگا  ندارنگد.  تحقیگق  هگای  روش در یگا  یشناس روان در را الزم های دریافت هنوز رشته این دانشجویان

 موفگق  حقوق یشناس روان یا قانونی پزشكی یشناس روان تخصصی ةدور یاندانشجو از بسیاری که آن

 ةدور چگون  آورنگد.  نمی دست به کافی تجربۀ ها خیلی ولی ،شوند می خود یتخصص مدرک دریافت به

 هگای  دوره و کیفگری  عگدالت  تخصصگی  ةدور دانشگجویان  بگرای  جگالبی  شگرایط  شگده  یگاد  تخصصی

 بگا  را حاضگر  کتاب ،بنابراین .دارد سیاسی علوم و شناسی عهجام ،شناسی مردم ،حقوقی ةدانشكد پیش

 درآوردیگم.  تحریگر  ۀرشگت  بگه  دانشگگاهی  تحصیلی های گرایش با دانشجویان دست به رساندن هدف

 را مگا  پیگام  نیگز  و باشگد  سگودمند  گونگاگون  یتحصیل ۀرشت هر در کس هر برای ،کتاب این امیدواریم

 مخاطبگان  گگوش  بگه  ،حقگوقی  هگای  سگامانه  در شگناختی  روان علوم کاربردی موارد از بسیاری ةدربار

 برساند.

 

 پرورش و آموزش هاي جنبه

 شگده  گنجانده کادری درون که است اولی دست موضوع از شرحی در ،حاضر کتاب از فصل هر        تقریبا 

 هگای  یافتگه  از ای خالصگه  و شگده  بکگر  برانگیگز  جنجگال  موضوعات مورد به مورد کادرها این در است.

 :هستند زیر ترتیب به اول دست موضوعات کادرهای است. شده بیان موضوعات سر بر قتحقی
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 در شگكنجه  مجگازات  کگاربرد  -۲ ،اول( )فصل حقوق های دانشكده در اجتماعی علوم مجدد ظهور .1

 صگورت  هگای  تحالگ  و مكتوب مدارک تحلیل و تجزیه راه از یابی دروغ -3 ،دوم( )فصل ها بازجویی

 )فصل نژادی های شناسه کاربرد -5 ،چهارم( )فصل دارد؟ وجود CSI واقعی اثر یاآ -4 ،سوم( )فصل

 علگوم  تبگدیل  در موجگود  اشگكاالت  -7 ،ششگم(  )فصگل  قضگایی  ةمشگاور  در اخالقیات -6 ،پنجم(

 جوان های متهم یا ها خوانده آوردن -۸ ،هفتم( )فصل حقوق اجرایی عملیات به عینی های شهادت

 مادرانگه  فرزندکشگی  و حمگل  وضگع  از بعگد  روانی بیماری -9 ،هشتم( صل)ف بزرگساالن دادگاه به

 )فصگل  دادگگاه  در بیمگاری  دهندة نشان مدرک کاربرد -10 ،نهم( )فصل مادر( دخترکشی یا )پسر

 نشگانگان  -1۲ ،یگازدهم(  )فصگل  کودکگان  از جنسگی  ةاستفاد سوء جااندزای نشانگان -11 ،دهم(

 ،سگیزدهم(  )فصل جنسی خالفكاران ۀجامع به اخطار -13 ،دوازدهم( )فصل والدین کنندگی الینه

 شگدن  زنگدانی  شگوک  -15 ،چهگاردهم(  )فصگل  مزایگا  و حقوق پرداخت در جنسیتی شكاف -14

 پانزدهم(. )فصل جوان مجرمان

 کادرهگا  ایگن  در کگه  دارد اختصگاص  قگوانین  کگردن  روز بگه  کادرهگای  بکر به کتاب از فصل چند

 و محگرز  قگوانین  از ای خالصگه  شگر   کادرها این است. شده بیان انونق ةپیچید موارد از هایی خالصه

 تفاوتی چه دارند سعی ها دادگاه که دهد می شر  و داده ارائه را آتی قانون از شرحی نیز و شده تثبیت

 در کارفرمایگان  حقگوق  ،فگردی  خصوصی حریم مقابل در ملی امنیت )مثل نقیض و ضد منافع بین را

 ۀمحاکمگ  در خوانگده  یگک  حقگوق  و بیگان  آزادی در کارکنگان  حقگوق  مقابگل  در دست و داد اندازی راه

 آورند. وجود به (جنایت و جرم ناقربانی منافع مقابل در طرفانه بی

 کتگاب  صگفحات  از هگایی  چكیگده  و مقگاالت  بگردن  کگار  بگه  ،کتاب این نظیر بی های جنبه از یكی

 نكگات  شگر   در و اند شده ترسیم کادرها ینا ،آن فصول بیشتر در که است آمریكاییان علمی هایمغز

 انتخاب دقیق ای گونه به ،ها برگزیده و مختصر مقاالت منظور این به ،است آمریكاییان علمی ۀبرجست

 کادرهگای  ایگن  در .شگود  تبیگین  حقگوق  و یشناسگ  روان دروس مگورد  در مهگم  تحقیق هر تا اند شده

 و دادگگاه  در مغگز  های اسكن از سوءاستفاده و تفادهاس -1 اند:  شده مطر  زیر موضوعات ،گونه نورافكن

 -3 ،پگنجم(  )فصگل  روانگی  بیمگاری  مختلف معانی ةدربار هایی گفته -۲ ،اول( )فصل دادگاه ۀجلس در

 از سوءاسگتفاده  از حاصگل  بیولوژیكی -عصبی هایاثر -4 ،دهم( )فصل ها انسان از مخفی ةسوءاستفاد

 ،دوازدهم( )فصل اطفال از حضانت موارد در نمایشی های شآزمای کاربرد -5 ،یازدهم( )فصل کودکان

 سن و نژادی دقیق تعصبات بازیابی یا کشف در (IAT) مستقیم غیر و ضمنی اتحاد آزمایش کاربرد -6

 -۸ ،شگانزدهم(  )فصل آمیز خشونت رفتار در تستوسترون سطو  بین ۀرابط -7 ،پانزدهم( )فصل افراد

 هفدهم(. )فصل انسانی؟ غیر یا اند انسانی آور مر  قاتتزری که دهد می نشان تحقیق آیا
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 فصل هر پایان در ،بیشتر پیمایی ژرف به ها آن تشویق و جویان دانش یادگیری ةانگیز تقویت رایب

 کتاب این از مطلب هر در است. شده آورده اصطالحات و الفاظ ،ها السؤ ،خواندنی مطالب از فهرستی

 آن کگه  شگود  می رهنمون منابعی سوی به را استادان و دانشجویان که است شده بکر نكاتی خواندنی

 این .است جزئیات بکر با کاملی نكات دارای فصل هر ضمن در و افزوده ها آن معلومات عمق به منابع

 انگد  علمگی  های بازنگری نیز و محققانه های گزارش و ها مجله مقاالت و ها کتاب همانا خواندنی مطالب

 بود. نخواهد فایده از خالی ها آن ۀمطالع که

 اوقگات  بیشگتر  است. شده گنجانده تفكر برای مهم بسیار های سؤال از فهرستی ،فصل هر پایان در

 ببرنگد.  پگی  آنهگا  عمگق  بگه  ندارنگد  دوست و بگیرند یاد را مطالب که کنند می پیدا تمایل دانشجویان

 در ؛بگذراننگد  نظگر  از را خگود  هگای  تهآموخ که انگیزاند برمی را دانشجویان ،فصل هر پایان های سؤال

 بیندیشگند.  هگا  ایده محتوای دربارة ،محض یادگیری از غیر ،گذاشته فراتر را پا و کنند فكر ها آن مورد

 نیگز  مهگم  های سؤال و مطالب این شوند. می سطحی آموختن در ها آن تمایالت از مانع ،صورت این به

 حقگوقی  سگامانۀ  عملكردهای با را خود تحقیقاتی های هیافت و نتایج که کنند می کمک دانشجویان به

 دهند. ربط

 کگه  دهگد  می امكان دانشجویان به ،فصل هر پایان در اصطالحات و ها کلیدواژه فهرست سرانجام و

 اصگطالحات  بیازماینگد.  خگود  بهن در را فصل هر مطالب نگهداری توان و مطالب از خود درک میزان

 واژگگان  و گسگترده  ۀنامگ  لغگت  صگورت  بگه  واضح و برجسته طور به و شده آوری جمع فصل هر کلیدی

 اند. شده گردآوری کتاب پایان در تخصصی

 

 ها رسانه و ها متمم

 تقگدیم  را هگا  رسگانه  ۀبسگت  و آن هگای  متمم ،حاضر درسی کتاب همراه به ایم توانسته که داریم افتخار

 کگه   اند نموده چین دست اساتید به کمک در تجربه صاحب معلمان و استادان خود را بسته این نماییم.

 تگا  کننگد  معرفگی  دانشگجویان  بگه  را الزم ابزارهگای  و کننگد  اداره را تگرم  هگر  درس راحتگی  به بتوانند

 دهند. گسترش را خود های مهارت دانشجویان

 

 استادان ويژه

 دانشگكدة  ،سكوفرانس در وایدتروجان دانشگاه از منز سوزان قلم به استاد مراجعاتی منبع هنام دست .1

   .آمریكایی المللی بین

 ۀارائگ  بگرای  هاییپیشگنهاد  ،یگادگیری  اهداف ،فصل هر از کاملی های خالصه حاوی نامۀ دست این

 هگای  رسگانه  گنجانگدن  مگورد  در مختصگر  اطالعگات  نیگز  و درسی تكالیف و ها برنامه ،کالس در درس
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 مبتگدی  و مجگرب  استادان دسترس در باارزش منبعی صورت به بنابراین و است دوره هر در چندگانه

 دارد. قرار

 الیزابت. سنت دانشكدة ،کنتی ریچارد و والنسیا مختلط دانشكدة ،سیسكو دیانا قلم به آزمون بانک .۲

 فصگل  هگر  بگرای  ای مقالگه  سگؤال  پنج و ای گزینه چند سؤال پنج و سی حاوی ،آزمون بانک      کتاب 

 گنجانگده  (سگؤال  15 )تا فصل هر مخصوص )کویز( ای قوه آزمایش های سؤال نیز کتاب این در است.

 است. شده مشخ  کتاب همراه سایت در که شده

 روم(.د دی سی در )مكا( شانتمك و ویندوزها در استفاده )برای دیپلما ی رایانه آزمون بانک .3

 ویگرایش  را هایی سؤال ،بیفزاید را نامحدودی های سؤال که دهد می امكان استاد به رومد دی سی

 هگای  رابگط  و معگادالت  و تصگاویر  ،کگرده  وضگع  را هگایی  سگؤال  ،نمگوده  کادربنگدی  را آزمگونی  ،کرده

 در را دانشگجویان  نمگرات  ،گگذاری  نمگره           راهنمایی  دفتر با توانند می استادان بگنجاند. را ای رسانهچند

 ،کگگرده گگذاری  منحنگی  را هگا  آزمگون  ،نماینگد  بگگازنگری و بنگدی  دسگته  و ثبگت  درسگی  ةدور سراسگر 

 مگت رف بگا  هگا  مگدل  و سگیاه  تخته د.نبده بیشتری ارج و وزن ها هنمر به و نندک تنظیم را هایی گزارش

WABCT ندموجود رومد دی سی در نیز آزمون بانک از. 

 

 كتاب همراه سايت

 و روز سگاعت  ۲4 تمام در و بوده مطالعات در دانشجویان برای خوبی راهنمای ،کتاب       همراه  سایت وب

 ولگی  ،بگوده  رایگگان  دانشجویان برای سایت به دسترسی گیرد. می قرار آنان اختیار در هفته روز هفت

 ارائه را دوره مدیریتی منابع و متعدد های ارزیابی ،است رمز یا پسورد پشتیبانی تحت که استاد سایت

 دهد. می

 انیسگخنر  اسگالیدهای  از کگاملی  دورة نیز و استادی منابع نامۀ دست محتوی کتاب همراه سایت

 ۀکلیگ  بگه  دسترسگی  طرفگی  از ،بوده استادان ةویژ و الوصول سهل ،پاورپوینت ةانداز و شكل در درسی

 ایگن  در JPEG فرمت با عكس و پاورپوینت ةانداز و شكل در کتاب متن از گیری بهره های روش و فنون

 .است پذیر امكان پایگاه

 

 تشكر و تقدير

 و دیگدگاه  و انگد  نمگوده  مگرور  و بگازنگری  را آن از هگایی  فصل زیادی افراد اما ،دارد مؤلف دو حاضر کتاب

 تحقیگق  اهگل  و استادان از بسیاری و دانشجویان و محققان چون کسانی اند. کرده ابراز را خود انتقادهای

 اسگامی  بنویسگند.  حاشگیه  آن بگر  و بخوانند را کتاب اند کرده موافقت خاطر رضایت با و میل کمال با که

 آن بگرای  کگه  زحمگاتی  دلیگل  بگه  حاضگر  کتگاب  .اسگت  شده بکر بلند فهرستی ضمن امهاد در افراد این
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 بالنگدون  ایریس سپاسگزاریم. ها آن همیاری و ها دیدگاه از بنابراین ،است پربار و قوی بسیار شده کشیده

 از سیسگكو  دیانگا  -شگرقی  شگمال  دانشگگاه  از بگوردرز  سگرا -فولرتون ،کالیفرنیا ایالتی دانشگاه از گیتلین

 دانشگگاه  از دیواین دنیس -جان پس دانشگاه از شلوسبر  کوالرینی آنتوانت -والنسیا مختلط دانشكدة

 -ویرجینیگا  دانشگاه از ایمری رابرت -فلوریدا صنعتی و فناوری ۀسسؤم از داگالس برادفیلد آمی -ایندیانا

 -دی جگان  کیفگری  عگدالت  ةدانشكد از اشتاین گلد آلن -کالیفرنیا هیستینگز دانشگاه از فایگمان دیوید

 نیگل  -غربگی  کگت  کگانكتی  ایگالتی  دانشگگاه  از جالبرت نورین -آیوا ایالتی دانشگاه از هاپس گریت سارا

 وسگت  دانشگگاه  از لگوئیز  باربگارا  -نبراسگكا  دانشگگاه  از الب کلینتگی  -پاترسون ویلیام دانشگاه از کرسل

 از مارسگل  دروتگی  -USC گولگد  حقگوق  ةدانشكد از لیون توماس -نوادا دانشگاه از لیبرمان جان -فلوریدا

 ماری -نیوهاون دانشگاه از تارسه نادیا -مرکزی یفلوریدا دانشگاه از موتورال کارن -کنسا ایالتی دانشگاه

 -آلبگانی  دانشگاه از ردلیش آلیسون -جنوبی فلوریدای دانشگاه از اوتو راندی -بوستون دانشگاه از ناتولی

 از زلبگورن  مگارتین  -فریگزر  سیمون دانشگاه از روش روی – هال پستون شگاهدان از ریسینگر مایكل دی

 نانسی -پی سی سی می ایالتی دانشگاه از سینكلر کولین -نبراسكا دانشگاه از شاپ باب -آالباما دانشگاه

 .استادان سایر اسامی و گسبورک آو دانشكدة از استلبی

 آنهگا  کگه  گگرفتیم  تصمیم ،درآمده تحریر رشته به دانشجویان برای حاضر کتاب که این به توجه با

 کتگاب  از فصگل  هگر  نویس پیش بنابراین نمایند. عرضه را شاناطالعات و دارند ابراز را خود نظرهای هم

 در یشناسگ  روان و حقگوق  و قگانونی  پزشگكی  یشناسگ  روان هگای  کگالس  در سگاله  دو درسی ةدور در

 کردنگد  کمک ما به خود های گفته و نظر ارائۀ با ها آن شد. خوانده و مرور کنا مک کالرمونت دانشكدة

 بگریم  مگی  نگام  ها آن از ادامه در که دانشجویانی نماییم. بیان تر شفاف و روشن ،خوانا را کتاب متن که

 اند. داده نظر آن به راجع و اند خوانده را کتاب از فصل دو یا یک که بودند کسانی

 دریگو  -بیبگر  مایكگل  -سرکفسگكایا  بلوت ناتالیا -آورا نلور -آرمسترانگ ماتیو -آکوستا کریستینا

 آلكگس  -کارسگیوتیس  سگلینا  -کگارمن  جگو  -برن بری -باتلر ایرین -بروکمان استیفانی -بلومینگدال

 الیزابگت  -کانینگهگام  ناتاشگا  -کگو  کورین -چابرز شوناکی -چیمبرز الکی -پاسبالوس ناپلیو -کاستیلو

 آلیسگون  -هگالپرن  مگوس  -هگایم  جنیفگر  -گایسگلر  ربكا -گلفو دانیل -تادور -درکن جنیكا -دنسون

 -لیگو  بریتگانی  -لگوین  آلیسگون  -کالیگن  کیس -کایث تیفانی -کامیمورا دیانا -هیوز بنجامین -هومز

 مگاتیو  -نیكگو  شگهرزاد  -مگورا  الیزابگت  -فگادن  مگک  سگارا  -کابه مک جان -مندس کایت -ماریكامی

 -رودریگگز  جنیفگر  -رودریگز امیلی -ریدووله آندره -رید اکریستی -پالمر چسیكا -اوربیا ترزه -اوبراین

 -شگاه  نیشگا  -شگید  دبگی  -دویامگا  میكاسگا  -کنگدی  -سادی نیكل -رایان آلیسون -روشنبر  آلیسا

 مگک  -اشگپرینگل  مگاریلین  -اسگپارو  سگوزان  -اسگمیت  راشگل  -االیگن  سگام  -شاف -تامارا -نتاشلكد
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 ورن کاترین -وادوور یستوفرکر -تربیت جامی -سییتا علی -تایلور آمپر -استروزر آلیسون -استیازی

 وسلز. رایان و

 اریگک  آقگای  ،رسگاند  چگاپ  بگه  را کتاب این که یمسئول      کامال  شخ  ،نام صاحب مؤلف دو از غیر

 کمک مطالب تقویت به ،ارک آخر تا ابتدا از اشتیاق و عالقه با او بود. ورث انتشارات در ویراستار گیلگ

 در را مگا  خگود  نظریگات  بگا  و داد قرار ما اختیار در نویسی کتاب مراحل سراسر در را خود ۀتجرب و کرد

 ،کگار  ۀادامگ  در بلكه ،نمود کار شروع به وادار را ما تنها نه ایشان نمود. یاری صحیح های گیری تصمیم

 ابکتگ  این رساندن چاپ به در و کار ۀادام در ،ویراستار دللو چری ،طرفی از .بود ما مشوق و پشتیبان

 افگزود.  هگا  آن بگه  ای گسگترده  اطالعگات  و خوانگد  را فصگل  هر از کلمه هر او برداشت. مهمی های قدم

 .داشت کتاب بهتر تحریر در بسیاری تأثیر آن نوشتاری مراحل در کتاب سراسر از او دقیق ویراستاری

 وانسگت ت خگود  انگیگز  حیگرت  دانگش  از گگرفتن  مگدد  با کتاب این دیگر ویراستار ،نسی اوشاوک گری

 در محقق و ها عكس کنندة تنظیم ،پانسكی ،آخر در و کند. تبدیل واقعی کتاب به را ما های خط دست

 این تصاویر درج در ما به و دیده تدارک را جالبی های عكس توانستند ،کریستینا فو همراه به ،عكاسی

 انتشگارات  در کگه  رادیافگ  تمگام  از ،بنگابراین  بگیریم. کلیدی های تصمیم بتوانیم تا کنند کمک کتاب

 و سپاسگگزاری  ،داشگتند  مگورد  ایگن  در که پردازی نظریه و همت و تالش سبب به ،کنند می کار ورث

 نماییم. می تقدیر

 كراوس دانیل و كوستانز مارك
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