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شیوا دولت آبادی
روانشناسبرجسته

شــیوا دولــت آبــادی از
روانشناســان بنــام ایرانی
زنان ماندگار
اســت که هم بــا علمش
و هــم بــا فعالیتهــای
اجتماعــیاش شــناخته
میشــود و او را میتــوان
جــزو چهرههــای علــم
روانشناســی دانســت.
دولت آبادی  12شــهریور
ســال  1325در تهــران و
در خانوادهای که با علم و
ادب بســیار آشنا بودند به دنیا آمد .پدرش حسامالدین
دولتآبــادی ،نماینــده ســابق مجلس بــود وخواهرش
پروین دولتآبادی ،شــاعر کودکان .ب ه قول خودش پدر
و مــادرش بــه جای اینکــه با هم حرف بزننــد با یکدیگر
مشاعره و حتی با شعر با هم شوخی میکردند.
پــس از گذرانــدن دوران متوســطه و در  18ســالگی برای
ادامــه تحصیل همراه بــرادرش به انگلســتان رفت و با
دو ســال اقامت تحصیلی در این کشــور پس از گذراندن
معادلهــا و گرفتــن دیپلــم بریتانیایــی مــدرک فــوق
دیپلــم را در رشــته مدیریــت بازرگانــی از کالج مدیریت
لیــدز گرفــت .او در انگلســتان نماند و به آلمــان رفت تا
درســش را ادامه دهد و توانســت از دانشــگاه هایدلبرگ
مــدرک فوق لیســانس روانشناســی با گرایش کــودک و
بالینی بگیرد .با پایان تحصیالتش او به مدت یک سال
در دانشــکده روانشناســی هایدلبــرگ بهعنوان دســتیار
تدریس مشغول به کار شد .پس از آن به ایران بازگشت
و در اولین دوره دکترای روانشناســی در دانشــگاه عالمه
طباطبایــی شــرکت کرد و شــاگرد اول اولیــن ورودی این
دانشکده شد و توانست دکترای این رشته را بگیرد.
او دورههای تخصصی رفتاردرمانی ،مداخله در بحران،
موســیقی درمانــی و ای.ام.دی آر .را گذرانــده اســت و
به زبانهای انگلیســی و آلمانی مســلط اســت و با زبان
فرانســه آشــنایی دارد .او  30ســال فعالیت دانشــگاهی
داشــته و اکنــون اســتادیار بازنشســته دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی اســت .دولــت آبــادی در دوران تحصیــل و
کارش پژوهشهــای زیــادی انجام داده و آنها را منتشــر
هــم کــرده اســت .پژوهشهایــی دربــاره مســائل روانی
مهاجــران جنگ  8ســاله ،روان نژنــدی اطالعات ،تأثیر
خلــق بــر ادراک ،آگاهــی و بــاور نوجوانــان از رفتارهــای
پرخطر ،حافظه و آسیب شناسی دوران بلوغ.
دولــت آبــادی چندین دوره مشــاور ســازمان بهداشــت
جهانیسازمانعمرانسازمانمللدرتهرانوپژوهشگر
ارشــد در انســتیتو روانپزشــکی تهران هم بوده اســت .او
فعالیتهــای اجتماعــی زیــادی دارد و از بنیانگــذاران
انجمــن حمایت از حقــوق کودکان بــوده وچندین دوره
هــم رئیس هیأت مدیره آن بوده اســت .ریاســت هیأت
مدیره انجمن روانشناســان شــاغل ،عضویت در هیأت
امنای انجمن فنیل کتونوریا ،عضویت در هیأت مؤسس
انجمن کاربرد موســیقی در سالمت تن وروان و انجمن
تالشگران سالمت هم درکارنامه کاری او دیده میشود.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی مدیر هنری :محمد طاهری
دبیر اجرایی :مستوره برادران نصیری
مدیر مسئول :محمد فاضلی
صفحه آرایی :محمد عباسپور
سردبیر :فائزه جمالی عالم

عکس :آژانس عکس ایران
تصحیح و ویراستاری :روزنامه ایران
حروفچینی :روزنامه ایران

لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
تلفن021 - 84711145 :

عکس هفته

شرح عكس :دومین دوره مسابقات موتور کراس بانوان در پیست موتورکراس منطقه آزاد زرندیه.
عکس:صمد کردی

تصرف عدوانی

اینکــه آدم در مــورد همه چیز صادقانه و شــفاف
حــرف بزنــد هــم خــودش فقــط نوعــی قــرارداد
برشی از کتاب
اســت .قراردادی تمامیــت خواهانه ،مســئولیتی
خفه کننده و قید و بندی است که به هم تحمیل
میکنیم .این خواســت که آدم به محض تماس
بــا دیگری ،بایــد همه چیــز را رها کنــد هم نوعی
اســتبداد اســت .ایــن خواســت کــه آدم بعــد از
تمــاس ،هرگز نبایــد چیزی را بــرای خودش نگه
دارد ،نــه تنهــا خواســتی ُخــرده بورژوایی اســت،
بلکــه نقــض احتــرام بــه آزادیهــای فــردی هم
هست.
شکنندگیِانسان است که عشق را پدید میآورد.
ا ّمــا شــکنندگی کافــی نیســت .اتــکا بــه خــود و با
فاصلــه بــه خــود نگریســتن بایــد آن را تکمیــل
کند .شکســتگیها موجب نرمی و مالیمت میشــوند ،اما دیر یــا زود ،آنچه نرمی را
باعث پرخاشــگری نیز میشود .ضعف مطلق به سبب ناتوانی خود،
برمی انگیزدِ ،
بهاندازه نیروی فوالدین ،عشق را غیرممکن میسازد.
اسم کتاب :کتاب تصرف عدوانی
نویسنده :لنا آندرشون
ترجمه :سعید مقدم
انتشارات :مرکز
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میان کتابهای
ای زنی که در ِ
جادو
حکاکی شدی!
پیش از آمدنت جهان ،نثر بود.
حاال شعر متولد میشود ...

نزار قبانی

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
دختــران مجــرد،
مشــمول بیمــه زنــان
خانهدار هستند /مدیرکل
تأمیناجتماعــی اســتان
زنجــان گفــت :دختــران
مجــرد ،مشــمول بیمــه
زنان خانهدار هســتند .مسعود علیاری ،اظهار کرد:
همــه زنان  18تا  50ســال میتوانند بــا مراجعه به
شــعب تأمیناجتماعــی از حمایتهــای مقرر در
قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهرهمند
شــوند .همچنیــن برخــورداری از ایــن حمایتهــا
نیازمنــد تأهــل و ســابقه بیمهپردازی نیســت .این
مســئول ادامه داد :مشموالن این قانون ،همه زنان
 18تا  50ساله هستند و در مورد افراد باالی  50سال
نیز میزان سابقه بیمهپردازی قبلی به حداکثر سن
مورد نظر اضافه میشود.

اعــام آمارهــای
تجرد قطعی در ایران/
طــراح مرکــز رصــد
امور اجتماعی وزارت
کشور گفت :جمعیت
دختــران و پســران
مجــرد قطعــی در کشــور بــه ترتیــب  105و 36
هزارنفر است که غالباً در شهرهای مرکزی ایران
ساکن هستند .اردشیر گراوند افزود :طی  20سال
گذشته نرخ خانوارهای تک نفره در کشور  2برابر
شده و دلیل اصلی این موضوع نبود برنامههای
یکپارچــه و متوالی در دولتهاســت .وی اضافه
کرد :بیشــترین تعداد مجردان قطعی در کشــور
در پایتخت و همچنین شــهرهای مرکزی ساکن
هســتند .غالب مشــکالت به دلیل نبــود تعادل
بین جمعیت مردان و زنان است.
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خانوادههــای ایرانــی
روزی نیــم ســاعت
گفتوگــوی چهــره بــه
چهره دارند /مشاور زنان
و خانــواده وزیــر کشــور با
بیــان اینکــه گفتوگــوی
چهــره به چهــره اعضا در یــک خانــواده ایرانی به
روزی  30دقیقــه تقلیــل یافتــه اســت ،از اجــرای
توگــوی ملی خانواده و بین نســلی خبر
طــرح گف 
داد .فریبــا نظــری با بیــان اینکه روابــط صمیمانه
اعضــای خانــواده ایرانــی بــه مــدت زمــان اندکی
تقلیل یافته اســت ،افزود :باید به وضعیت نرمال
و طبیعی در تعامل بین افراد در خانواده برســیم.
نتیجه مطالعات نشان میدهد ارتباط صمیمانه
و گفتوگــوی اعضــای خانــواده کاهــش یافتــه و
آمارهای زیادی در این مورد دیده میشود.

«اطلــس وضعیــت
زنانکشور»رونماییشد/
اطلــس زنــان و خانــواده
شــامل آســیبهای
اجتماعــی حــوزه زنــان
از جملــه «فــرار دختران
از منــزل ،خودســوزی زنــان ،اقــدام بــه خودکشــی و
آســیبهایی همچــون اعتیــاد در میــان بانــوان» ،بــه
تفکیــک آمارهــای محرمانــه دریافتــی دســتگاههای
مختلــف ،تهیه شــده اســت .در نشســت مشــاور وزیر
کشــور در امور زنان و مدیــران کل امور زنــان و خانواده
استانداریهای کشور با حضور معصومه ابتکار معاون
امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری از اطلــس
وضعیت زنان کشــور بر مبنــای دادههای سرشــماری
سال  ۹۵و اطالعات دستگاهها با  ۲۹شاخص اصلی در
 ۸محور بر روی صفحه نمایش رونمایی شد.

