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روز جهانی روانشناسی هر سال از سوی سازمان ملل در ماه آوریل
برگزار میشــود و البته عموماً این بزرگداشت در روزهای مختلف ماه
آوریل که مصادف با اردیبهشــت است برگزار ميگردد .و این مراسم
در کشورهای مختلف نیز انجام ميگيرد و عموماً در ایران عدهای فکر
میکنند روز  28آوریل مصادف با  9اردیبهشت روز جهانی روانشناس
و مشاور است در حالی که در مجامع بینالمللی این روز بهعنوان روز
جهانی روانشناسی شناخته میشود.
دبیرخانة شــورای فرهنــگ عمومی که زیر نظر وزارت ارشــاد
اسالمی فعالیت میکند و مسئولیت انتخاب نام برای مناسبتهای
مختلف را دارد در سال  1395طی بیانیهای اعالم کرد برگزاری هر
گونه مراسم و فعالیتی در  9اردیبهشت بهعنوان روز «روانشناس و
مشاور» وجاهت قانونی ندارد چرا که این روز هنوز در این دبیرخانه
به تصویب نرسیده است .ولی روز  9اردیبهشت از سوی سازمان نظام
روانشناسی و مشاوره که زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت میکند

بهعنوان روز روانشناسی و مشاوره شناخته میشود و برنامههایی
نیز هر ســال برگزار میشود دلیل انتخاب روز  9اردیبهشت به این
نام از ســوی سازمان نظام روانشناسی و مشــاوره تصویب قانون
تشکیل ســازمان نظام روانشناسی و مشــاوره در  9اردیبهشت
اســت .اما از طرفی باید بدانیم اینکه بعضیها فکر میکنند روز 9
اردیبهشــت مصادف با  28آوریل روز جهانی روانشناس و مشاور
اســت این امر به نظر میرسد صحیح نیست زیرا دبیرخانه شورای
فرهنگ عمومی آن را تصویب نکرده است.
جــا دارد دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومی بــرای تصویب روز
روانشناس و مشاور با رایزنی دســتگاههای مختلف اقدام الزم را
بــه عمل آورد تا این اشــتباه گرفتن بین روز روانشناســی و روز
روانشناس و مشــاوره حل گردد .و شاید مناسب باشد همان روز
تصویب و ایجاد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در ایران همان
روز روانشناس و مشاور باشد.

در این شــمارة مجله سعی بر این بوده است که مطالب متنوعی
برای شــما آماده و تقدیم شــود .در اینجا به برخی از این مطالب
اشاره میگردد.
 .1کتاب انسان در جستوجوی معنا و مقالة روشهای درمانی با
تکیه بر اصول معنادرمانی معرفی شدهاند.
 .2در زمينة گسست و انقطاع نسلی دو مقالة بسیار ارزشمند در
مجله گنجانده شده است.
 .3برخی از تجارب معلمان و مشــاوران در جهت کمک به حل
مشکالت دانشآموزان در مجله آمده که بسیار ارزشمند است.
 .4مقاالتی مربوط به کاســتیها و موانع ایفای نقش مشاورهای
معلمان در مجله گنجانده شــده است تا مشــاوران عزیز بتوانند
معلمان را در مسیر کمک به دانشآموزان عزیز ياري دهند.
 .5تأثیرات تئاتردرماني برای حل مشكالت دانشآموزان هم که
بسیار راهگشاست ،معرفی و ارائه شده که امیدواریم مفید باشد.
 .6گم شدة زندگی نیز مقالة بسیار خوبی است و به دانشآموزان
کمک میکند که با یاری مشاوران ،راه خوشبختی در زندگی را بیابند.
 .7همچنین ،از آنجا که مشاوران عزیز ساعاتی را در هفته تدریس
میکنند ،مقاالتی در ارتباط با تدریس بهتر در مجله آمده است.
 .8و در نهایــت ،ارتباط بین هوش هیجانــی در دانشآموزان با
هوش عادي و همچنین موضوع خالقیت نيز ارائه شده است.
انشــاءاهلل مجلة رشد مشاوره در سال تحصیلی آینده با سردبیر
و مدیر داخلی جدید به کار خود ادامه خواهد داد .بر این اســاس،
در اینجــا از آقای دکتــر علیاصغراحمدی و ســرکار خانم ناهید
ابراهیمزاده بابت زحمات چندینسالهشــان جهت انتشار مجله
تقدیر و تشــکر میکنيم و اميدواريم همــواره در خدمت به حوزة
تعليموتربيت در ميهن عزيز اسالمي موفق باشند.
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