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 پیشگفتار
 

اثري که به لطف پروردگار هستتی بختش تهیته و تنظتیم گرديتده استت       

در زمینته  )پايتان نامته( بنتده     حاصل کار پژوهش دوره کارشناسی ارشتد 

اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر کاهش رفتارهتاي قلتدري و بهبتود    

هیجتانی و   –هتاي اجتمتاعی   مهتارت ، هاي حل مستلله هاي مهارتمؤلفه

باشد. عالوه بر نبتود پتژوهش   می کاهش افسردگی در دانش آموزان زورگو

نبتود  ، مبتنی بر درمان تنظیم هیجان براي رفتارهتاي زورگتويی در ايتران   

يك رويكرد منستجم گروهتی درمتان متمرکتز بتر هیجتان بتراي اجتراي         

هاي گروهی از داليل کتار کتردن در ايتن حیطته بتود. هم نتین       پژوهش

هاي تشخیصی اختتالل ستلوك در   باتوجه به اينكه زورگويی يكی از مالك

کتاب ه تشخیصی و آماري اختالالت بتالینی استت در حتوزه کتار بتالینی      

گنجیتد.  روانشناستی بتالینی تخصتا دارم متی     براي بنده کته در رشتته  

محتواي اين کتاب مشتمل بر توضتیحاتی کلتی دربتاره زورگتويی میتزان      

ارائه چارچوب نظري منسجم از رفتارهاي ، شیوع و اثرات آن در فصل يك

تنظتیم  ، زورگويی و انواع تقسیم بندي و زمینه و علل بروز آن در فصل دو

ومعرفی رويكر درمان متمرکز بر هیجان هاي آن هیجان و تعاريف و زمینه

جلستات  ، عنوان يك رويكرد تنظیم هیجانی و پیشینه آن در فصتل سته  به

اقدام درمانی و آموزشتی بته    9گروهی درمان متمرکز بر هیجان مبتنی بر 

 باشد.  می، همراه يك جلسه مقدماتی در فصل چهار



م مطالت                                                            نبود تجربه در کتابت و نوشتن قطعا  مترا در نوشتتن منستج   

اين کتاب با مشكالتی روبرو ساخت به همین مناسبت اين پاره هرچند بتا  

اي مضاعف براي خود و ديگتر دانشتجويان   مشكالتی همراه است اما انگیزه

مقاطع باالتر خواهد بود که دست به قلم شده و نتايج تحقیقات خود را در 

ه قال  نوشتاري منستجم ارائته دهنتد تتا کمكتی بته رشتد علمتی حیطت         

 روانشناسی بخصوص روانشناسی بالینی در کشور عزيزمان ايران باشد.

 



 


