«وقتــی کتــاب خــوب داریــم ،هیــچ چیــز کــم نداریــم»

انتشارات سایهسخن در سال  1389با طرح و اندیشهای نو ،پا
به عرصة فرهنگی کشور نهاد.
از همان آغاز کار معرفی و مسئولیت انحصاری نشر آثار دو
اندیشمند بزرگ را بر عهده گرفت:
 .1دکتر ویلیام گلسر ،روانپزشک پیشگام و نامدار معاصر و
خالق «تئوری انتخاب»؛
 .2دکتر علی صاحبی ،فوق دکترای روانشناسی اختالل
وسواس ،مربی ارشد و عضو هیئت علمی مؤسسه ویلیام
گلسر آمریکا.
در این قلمرو همواره توجه به روانی و صحت ترجمه،
دقت در امر ویرایش ،حروفچینی و کیفیت برجسته چاپ از
اهداف اصلی این انتشارات بوده است.
همکاری فعال با استادان برجسته دانشگاه ،دانشجویان،
معلمان و مدیران مؤسسات و شرکتهای گوناگون موجبات
رشد روزافزون در بستر علم و فرهنگ را برای انتشارات

سایهسخن فراهم آورده است .آثار فرهنگی و کارهای سترگی که
از این رهگذر به جامعه فرهنگی و دانشگاهی کشور تقدیم شده
است گواه صادقی بر این مدعای افتخارآفرین است.
کتابنامهای که هم اکنون در دست دارید ،تنها به معرفی بخشی
از آثار مذکور پرداخته است.
امید است خوانندگان فهیم و فرزانه دستگیرمان باشند و ما را
از نظرات اصالحی خود مطلع سازند تا جهت تعالی ،بهبود کار
و تولید آثار همواره بر غنا و کیفیت آن بیفزاییم.

درآمدی بر روانشناسی امید
نویسنده :دکتر ویلیام گلسر
مترجم :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :هشتم 1395
قطع :رقعی
قیمت 29000 :تومان

مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

تـئـوری انتخــاب

«ویلیام گلسر» روانپزشک نامدار معاصر با ارائة «تئوری نوین
انتخاب» در عرصة علوم رفتاری به «چرایی» و «چگونگی» انجام رفتار
افراد پاسخ داده است .تئوری انتخاب توضیح میدهد که موجودات زنده
چرا و چگونه رفتار میکنند .اساس «تئوری انتخاب» بر این اصل استوار
است که تمامی انسانها به سبب وجود پنج نیاز ژنتیک :بقا ،عشق و
احساس تعلق خاطر ،قدرت ،آزادی و تفریح ،برانگیخته میشوند .گلسر
در این کتاب توضیح میدهد که اگر ما رفتارهای مؤثر و مسئوالنهای
انتخاب کنیم ،یعنی یاد بگیریم هم نیازهای خود را به خوبی برآورده کنیم
و هم مانع برآوردن نیازهای دیگران نشویم؛ خشنود ،کامیاب ،شاداب و
باطراوت خواهیم بود و همواره زندگی را به دلخواه خودمان به پیش
خواهیم برد.
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مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

واقعیتدرمـانی
نویسنده :دکتر ویلیام گلسر
مترجم :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :دوم 1393
قطع :رقعی
قیمت 19000 :تومان

دکتر ويليام گلسر به دلیل ابداع روش واقعيتدرماني ،در عرصة
روانشناسي و روانپزشكي شهرت دارد .روش او بیش از اینکه صرف ًا
نوعی اصالح ،تعدیل یا متغیری از تحلیل فرویدی باشد ،از بسیاری
جهات ،نقطة مقابل آن است.
این کتاب اثر پیشگام و کالسیک دکتر گلسر است( .در واقع،
واقعیتدرمانی با این کتاب متولد شده است ).واقعیتدرمانی بر اساس
این اندیشه بنا شده که« :آنچه در زندگی انجام میدهیم را انتخاب میکنیم
و در قبال انتخابهای خود مسئولیم ».اگرچه امروزه با واقعیتدرمانی
نوین مبتنی بر تئوری انتخاب مواجه هستیم ،اما مؤلفة اصلی این رویکرد،
«دعوت به مسئولیتپذیری» است.
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کاربست تئوری انتخاب در مدیریت
نیروی انسانی
نویسنده :دکتر ویلیام گلسر
مترجم :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :سوم 1394
قطع :رقعی
قیمت 9200 :تومان

مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

مدیریت بدون زور و اجبار

دکتر گلسر در این کتاب ،که در سال  1965نوشته شده است،
به منظور دستیابی به بازدهی ،تولید بهینه و ایجاد محیطی شاداب و
صمیمانه ،کاربست تئوری انتخاب در مدیریت نیروی انسانی را به
مدیران آموزش میدهد.
در این کتاب چگونگی به کارگیری «تئوری انتخاب» در قلمروی
روابط مدیر و کارکنانش گام به گام نشان داده شده است .این کتاب با
هدف ترویج «روانشناسی کنترل درونی» و تشویق مدیران ،به دست
کشیدن از «روانشناسی کنترل بیرونی» نوشته شده است.
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مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

زبان نظریه انتخاب
با من اینگونه سخن بگویید
نویسنده :دکتر ویلیام گلسر
مترجم :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :پنجم 139۴
قطع :رقعی
قیمت 50۰0 :تومان

دکتر گلسر نخستین بار در عرصة بهداشت روانی و اختالالت
روانشناختی «تئوری انتخاب» را ارائه کرد و سپس آن را به قلمروهای
مهم مدیریت نیروی انسانی ،آموزش و پرورش کیفی ،رشد و شکوفایی
فردی و روابط مهم زندگی اجتماعی گسترش داد .امروز تئوری انتخاب
به عنوان روانشناسی آزادی شخصی در خدمت اقشار مختلف جامعه
قرار گرفته است.
در این کتاب کاربرد زبان تئوری انتخاب در روابط دو عضوی
و تعامالت انسانی بهویژه در چهار موقعیت والدینـ فرزندان ،معلمـ
محصل ،زنـ شوهر و مدیرـ کارمند به طور عملی و روشن توضیح داده
شده است .مطالعة این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا روابط خود با
اطرافیان و عزیزانتان را بهبود بخشید.
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نویسنده :دکتر ویلیام گلسر
مترجم :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :دوم 139۴
قطع :رقعی
قیمت ۴500 :تومان

مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

چارت تئوری انتخاب

«ما چرا و چگونه رفتار میکنیم؟»
ویلیام گلسر ،بنیانگذار تئوری انتخاب برای تبیین چگونگی عملکرد
مغز ما در صدور رفتار از تمثیل ماشین رفتار استفاده میکند .او برای
توضیح روشنتر چگونگی کار مغز در صدور رفتار معتقد است که مغز
ما همانند یک سیستم کنترل کار میکند در این کتاب گلسر به طور
سیستمیک ،مؤلفههای سیستم مغز بر اساس تئوری انتخاب (برگرفته از
تئوری کنترل ادراکی پاورز) را به طور مجزا و عملکرد آنها در ارتباط با
همدیگر را توضیح میدهد .خواندن این کتاب جهت فهم عمیق تئوری
انتخاب ،برای تمام کاربران این تئوری (درمانگران ،مشاوران ،معلمان و
مدیران) ضروری به نظر میرسد.
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مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

ازدواج بدون شکسـت
نویسندگان :دکتر ویلیام گلسر/
کارلین گلسر
مترجم :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :پنجم 1395
قطع :رقعی
قیمت 15000 :تومان
همراه با CD

این کتاب با الهام از تئوری انتخاب به دنبال آن است که گامبهگام
راه و شیوة کنار آمدن و همزیستی رضایتبخش را آموزش دهد .مطالعة
این کتاب و به کارگیری توصیههای آن و مهمترین آنها «دست کشیدن
از روانشناسی کنترل بیرونی» میتواند زندگی زناشویی شادمانه و
مسرتبخشی برایمان به ارمغان آورد.
شرط اول اثربخشی آموزههای این کتاب این است که بپذیریم
زندگی زناشویی یک «انتخاب» است و این «انتخاب» هرگز روی ژنهای
ما برنامهریزی نشده است و ما نیاز داریم در بارة آن بیاموزیم.

8

نویسندگان :دکتر ویلیام گلسر/
کارلین گلسر
مترجمان :دکتر علی صاحبی/
دکتر عاطفه سلطانیفر
نوبت چاپ :دوم 1394
قطع :رقعی
قیمت 7000 :تومان

مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

تئوری انتخاب و هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر

این اثر در یک نگاه کتاب تکمیلی دکتر ویلیام گلسر در خصوص
کاربست تئوری انتخاب در روابط دو عضوی و زندگی مشترک
است .نویسندگان در هشت درس مستقل و با طرح نمونههای عینی
از مشکالت زناشویی ،کاربست عملی تئوری در زندگی زناشویی را
آموزش میدهند.
این کتاب یک کتاب کار برای زوجهاست تا مطالب آن را با هم
بخوانند و در مورد سؤالی که در انتهای هر بخش آمده است ،گفتگو
کنند .البته اگر کسی هنوز همسری ندارد یا همسرش از خواندن کتاب
خودداری میکند ،باز هم مطالعة کتاب میتواند زمینة بسیار خوبی برای
ارتقا و بهبودی زندگی مشترک آنها باشد.
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مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

مدرسـه کِ یفـی
نویسنده :دکتر ویلیام گلسر
مترجم :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :دوم 139۴
قطع :رقعی
قیمت 1۴000 :تومان

آموزش دادن در بهترین شرایط نیز کار دشواری است ولی نادیده
گرفتن نیازهای دانشآموزان یا معلمان ،این شغلِ ذات ًا دشوار را به شغلی
غیرممکن تبدیل میکند .هر روش آموزشدهی که نیازهای دانشآموزان
و معلمان را نادیده بگیرد ،به شکست خواهد انجامید.
دکتر گلسر این کتاب را برای فراهم ساختن چارچوب نظری برای
معلمان و برنامهریزان مدارس نوشته است .او در این کتاب مؤلفههای
بنیادین مدرسه و کالس درس کیفی را با مثالهای عینی ارائه داده است.
وی در این کتاب «سیستم» آموزش و مدرسه را مسئول ایجاد شرایط
یادگیری دانشآموزان میداند و از این روی در نیم قرن تالش اخیر سعی
داشته است چارچوب نظری و راهکارهای عملی مؤثر و مبتنی بر یک
تئوری منسجم به دست دهد.
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نویسنده :دکتر ویلیام گلسر
مترجم :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :اول 1394
قطع :رقعی
قیمت 13000 :تومان

مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

هر دانشآموزی میتواند موفق شود

همة كساني كه با دانشآموزان كار ميكنند و كساني كه ميخواهند
شاهد بهبودي چشمگير وضعيت مدارس باشند و كساني كه به معلمان
آموزش ميدهند ،بهتر است اين كتاب را بخوانند .داشتن دانش به خودی
خود قدرت و توانايي محسوب نميشود ،بلكه استفاده از دانش ،قدرت
و توان ميآورد.
دکتر گلسر در این کتاب توصیه کرده است که اگر از فنون و
مهارتهای ارائه شده استفاده کنید ،میتوانید کالسی کیفی و دانشآموزی
موفق و مسئولیتپذیر داشته باشید .عالوه بر آن دانشآموزان نيز برای
تغییراتی که ایجاد کردهاید و به آنها کمک کردهاید تا مسئولیتپذیر
شوند و اجازه دادهاید تا در سطوح پیشرفته شايستگي و کفایت ياد
بگيرند ،سپاسگزارتان خواهند بود.
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مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

 DVDصوتی تئوری انتخاب
نویسنده :دکتر ویلیام گلسر
با صدای :دکتر علی صاحبی
تولید1394 :
قیمت 17000 :تومان

دکتر صاحبی متن کامل کتاب تئوری انتخاب (درآمدی بر روانشناسی
امید) را با صدای گرم و دلنشین خود در بیش از  24ساعت خواندهاند.
این  DVDصوتی در  99بخش به همراه موزیکی آرام و مناسب
تقدیم عالقمندان و خانوادة بزرگ تئوری انتخاب شده است.
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دکتر علی صاحبی
تولید1393 :
قیمت 18000 :تومان

مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

همایش تئوری انتخاب و بهبود کیفیت زندگی
با تأکید بر رابطه زناشویی

دکتر صاحبی در این همایش به مدت پنج ساعت کاربست تئوری
انتخاب در بهبود کیفیت زندگی با تأکید بر رابطه زناشویی را در
مؤلفههای زیر بررسی کردهاند:
• به دست آوردن درکی از خود و احساسات خویشتن؛
• شناسایی و تعیین فرایندی برای ایجاد تغییر در حداقل زمان ممکن؛
• توانمندسازی افراد برای کمک به خویشتن؛
• ایجاد یک طرح کلی پایدار برای مدیریت چالشهای پیش رو.
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مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

همایش تئوری انتخاب و بهبود کیفیت زندگی
با تأکید بر تربیت فرزند
دکتر علی صاحبی
تولید1393 :
قیمت 18000 :تومان

دکتر صاحبی در این همایش به مدت پنج ساعت کاربست تئوری
انتخاب در بهبود کیفیت زندگی با تأکید بر تربیت فرزند را در مؤلفههای
زیر بررسی کردهاند:
• شیوههای مؤثر فرزندپروری بدون توسل به زور و اجبار؛
• ارائه راهکارهای مناسب به والدین برای فرزندپروری مثبت و
مؤثر؛
• چگونه فرزندانمان به طور مسئوالنه و اخالقی نیازها و خواستههای
خود را ارضا کنند؛
• تجربة یک زندگی خشنود و رضایتمند به همراه موفقیتهای
تحصیلی و اجتماعی.
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نویسندگان :روبرت ووبلدینگ/
جان بریکل
مترجم :هاله میرهادی
ویراسته و زیر نظر :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :سوم 1395
قطع :رقعی
قیمت 7000 :تومان

مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

همـة جادههـا از مـا آغاز میشـوند

این کتاب اثر دو نویسندة بزرگ در قلمروی واقعیتدرمانی است .آبشخو ر
اصلی آموزههای این کتاب «تئوری انتخاب» و رویکرد واقعیتدرمانی
ویلیام گلسر است .تفاوت عمدة این کتاب با دیگر کتابهای اصطالح ًا
خودیاری ،در مفهوم «دعوت به مسئولیتپذیری» است که مؤلفة اصلی
واقعیتدرمانی است .در این کتاب خواننده برای ایجاد تغییر و بهبودی
در زندگی و آغاز راهی جدید برای خشنودی بیشتر ،گام به گام هدایت
و راهنمایی میشود .کتاب ،بیشتر جنبة عملی دارد و خواننده را در
جهت «پذیرش غیر مشروط خود»« ،اجتناب از دلیل تراشی و بهانه
آوری» و «سرزنش عوامل بیرونی و گذشته» و «پذیرش واقعیت» ،تشویق
میکند.
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مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

دعـوت بـه مسـئولیتپذیری
نویسنده :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :دوم 1395
قطع :رقعی
قیمت 15000 :تومان

هدف این کتاب فراهم آوردن یک راهنمای عملی گامبهگام ،روش
مشاوره بر اساس تئوری انتخاب و واقعیتدرمانی است .به طوری که
خواننده بتواند آن را در رابطهدرمانی خود به سادگی به کار ببرد.
این کتاب برای مشاوران ،روانشناسان ،روانپزشکان ،متخصصان
بهداشت و سالمت روانی ،والدین ،معلمان ،مدیران و تمام کسانی که
خواهان رابطه رضایتمندی با اطرافیان و عزیزان خود هستند ،سودمند
خواهد بود.
این کتاب به خوانندگان محترم پیشنهاد داده تا ایدههایش را بیازمایند،
اگر در زندگی و کارشان مفید و سودمند بود ،آنگاه آن را با مراجعان،
دانشآموزان ،کارکنان یا همسر خود نیز به کار گیرند.
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نویسنده :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :دوم 1395
قطع :رقعی
قیمت 15000 :تومان

مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

تئوری انتخاب در مدرسـه

این کتاب برای معلمان ،والدین و دیگر بزرگساالنی که با دانشآموزان
سروکار دارند ،نوشته شده است و به آنها نشان میدهد که چگونه به
کودکان بیاموزند ،از مدرسه و یادگیری لذت ببرند و شادی بیشتری را
تجربه کنند.
پس از یادگیری و به کارگیری آموزههای این کتاب خواهید دید،
دانشآموزان شما رفتارهای مسئوالنهتری را انتخاب میکنند ،نیازهای
خود را بهتر میفهمند و در مییابند که رفتار ،کردار و شادمانیای که
در سراسر عمر تجربه میکنند تحت کنترل خودشان است .به طور کلی
نظریه زیربنایی این کتاب برگرفته از تئوری انتخاب و واقعیتدرمانی
ویلیام گلسر است.
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مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان
نویسنده :دکتر ویلیام گلسر
مترجم :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :اول 1395
قطع :رقعی
قیمت 16000 :تومان

ویلیام گلسر مدعیست که اگر والدین این کتاب را به دقت بخوانند،
درک عمیقتری از سازوکار رفتار فرزندشان به دست خواهند آورد و در
سایه این درک عمیق ،و کاربردی میتوانند رابطه بهتری با آنها برقرار
کرده و از فرایند و موهبت فرزندپروری لذت ببرند.
اساس این کتاب بر یک تئوری منسجم است و سپس با فهم مبانی
اصلی رفتار کودک و نوجوان در سراسر کتاب ،گلسر بر راز و رمز اصلی
پرورش فرزند بدون دردسر و چالشهای پی در پی و فرساینده که
معموالًوالدین و نوجوانان تجربه میکنند ،تأکید میکند .در تمام فصول
کتاب آموزه اصلی تئوری انتخاب به والدین گوشزد شده است .اگر
آموزههای کتاب به کار گرفته شود به طور حتم از کیفیت رابطه با
عزیزانمان بسیار خرسند خواهیم بود.
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نویسنده :دکتر ویلیام گلسر
مترجم :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :زیرچاپ
قطع :رقعی

زیـــر چـــاپ

مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

مدیریت زندگی با تئوری انتخاب

دكتر گلسر معتقد است كه ،صرفنظر از شرايطي كه فرد در آن قرار
دارد ،پذيرفتن بدبختي يا سرزنش ديگران فايدهاي به حال فرد ندارد.
انجام اين كارها فقط فرد را از فرصتهايي كه شديدا ً به آن نياز دارد
تا به زندگي خود سامان دهد ،محروم ميكند .در تئوري انتخاب ،دكتر
گلسر يك مدل از «توانمندسازي» واقعي به دست ميدهد .به زبان خود
گلسر «وقتي تئوري انتخاب را در زندگي به كار ميگيريد ،شما انرژيتان
را صرف حمله به مشكل ميكنيد و نه سرزنش كردن آن» .در اين كتاب
دكتر گلسر نشان ميدهد كه چگونه ميتوانيد خالقيت خود را آزاد كنيد.
الگوهاي قديمي را شكسته ،مشكالت را به فرصت تبديل كرده ،و به
درك اين مهم نائل آیيد كه بيش از يك راه درست وجود دارد.
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مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

واقعیتدرمانی در قرن 21
نویسندگان :روبرت ووبلدینگ/
مترجم :دکتر علی صاحبی ،حسین زیرک
نوبت چاپ :زیر چاپ
قطع :رقعی

زیـــر چـــاپ
آیا شغلتان باعث میشود که احساس تنیدگی کنید؟
آیا ترافیک طاقتتان را طاق میکند؟
آیا آب و هوای نامساعد موجب اضطراب شما میشود؟
اگر جواب شما «بله» است ،این کتاب برای فردی مانند شما نوشته
شده است تا به شما کمک کند مسیر منتهی به شادمانی درونیتر،
آسودگی خاطر بیشتر و روابط انسانی دوستانهتری را کشف کنید .این
کتاب اصول و کاربست واقعیتدرمانی را گسترش میدهد و به این
نکته اصلی میپردازد که واقعیتدرمانی روشی است که ذات ًا بر الزامات
اساسی قرن  21طراحی شده است و آن چیزی نیست جز افزودن کیفیت
به روابط انسانی یا به عبارتی «پروژة اجتماع مبتنی بر تئوری انتخاب».
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نویسنده :دکتر ویلیام گلسر
مترجم :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :زیرچاپ
قطع :رقعی

زیـــر چـــاپ

مجموعه کتابهای آموزش تئوری انتخاب

معلم مدرسه کِ یفـی

این کتاب مکمل اندیشههای دکتر گلسر در کتاب مدرسه کیفی است
و براساس تئوری انتخاب و کارهای ادوراد دمینگ در مدیریت کیفی
نیروی انسانی ،برای معلمانی نوشته شده است که قصد دارند سیستم
قدیمی رئیس مآبانه را رها کنند .دکتر گلسر در این کتاب توضیح

میدهد که فقط از طریق مدیریت راهبرانه ،یک معلم میتواند کالسی
تشکلیل دهد که در آن تمام دانشآموزان نه تنها در سطح صالحیت و

شایستگی یاد میگیرند ،بلکه کار کیفی انجام میدهند و به طور کیفی
تحصیل خواهند کرد .همچنین توضیح میدهد که برای متقاعد کردن

دانشآموزان به انجام کار کیفی ،معلم باید ابتدا یک رابطه گرم ،صمیمی
و به طور کلی عاری از زور و اجبار با دانشآموزان برقرار کند.
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مجموعه کتابهای آموزش اکت

کاربـرد تحلیل رؤیـا در رواندرمانی
نویسنده :لیلی وایس
مترجمان :دکتر علیصاحبی/
دکتر منصور حکیمجوادی
نوبت چاپ :اول 1393
قطع :رقعی
قیمت 12000 :تومان

خانم لیلی وایس از شاگردان بنام «هاتی روزنتال» است .در دیدگاه
روزنتال با آنکه خطوط اصلی نظریه روانپویشی به خوبی نمایان
است ،هرگز در چارچوب سمبلها و تفاسیر عمومی فرویدی محدود
و متوقف نمیشود .دیدگاه او به رؤیا واقعبینانه است و به گونهای
علمی تصویرهای رؤیا را همانند یک آزمون فرافکن میداند که هر
شخص در آن سمبلهای خاص خویش را خودش معنا میکند .این
کتاب با ویژگیهای منحصر به فرد خود جای خالی یک اثر کاربردی
در هر دو حوزه نظری و عملی را پر میکند.
رؤیاها در تمام مراحل درمان مفیدند .رؤیاها انتظارات مراجعان را
از درمان نشان میدهند؛ پیشرفت آنها را برجسته میسازند و مسیر
ادامة درمان را نشان میدهند.
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نویسنده :مایکل فری
مترجمان :دکتر علی صاحبی/
دکتر حسن حمیدپور /دکتر زهرا اندوز
نوبت چاپ :اول 1393
قطع :رقعی
قیمت 18000 :تومان

مجموعه کتابهای آموزش اکت

شناختدرمانی گروهی

این کتاب راهنمای کاملی برای یک برنامه دوازده هفتهای از
گروهدرمانی بر اساس شناختدرمانی بک ،الیس و مک مولین است.
این کتاب برای متخصصان بالینی ،درمانگران و مشاوران پرمشغله
موارد زیر را ارائه میکند:
• یک رویکرد مفهومی قدرتمند برای مقابله با افسردگی و
مشکالت هیجانی.
• یک برنامه گروهی پرورش یافته و آزمون شده خوب با
راهنمایی کامل از چگونگی انتخاب شرکتکنندگان و موارد
کلیدی در خصوص فرایند درمان.
• تمامی موارد و منابع الزم برای درمانگران و مراجعان که
بتوانند از آنها کپیبرداری نموده و در کار خود استفاده کنند.
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مجموعه کتابهای آموزش اکت

اختالالت عاطفیـ رفتاری کودکان و نوجوانان
گردآوری و ترجمه :دکتر باقر غباری بناب
دکتر میرمحمود میرنسب
نوبت چاپ :اول 1393
قطع :رقعی
قیمت 23000 :تومان

این کتاب محورهای زیر را مشخص میسازد:
• بررسی مبانی نظری اختالالت عاطفیـ رفتاری کودکان و نوجوانان؛
• عوامل مؤثر بر اختالالت رفتاری ،از قبیل ناهنجاریهای موجود
در خانواده و مدرسه و اجتماع؛
• پیشنهاد روشهای پیشگیری و درمان مناسب برای اختالالت
عاطفی و رفتاری؛
• ارائه روشهای سنجش اختالالت عاطفیـ رفتاری و مقیاسهای
موجود در این زمینه.
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نویسندگان :دکتر شهنام ابوالقاسمی
دکتر جواد خلعتبری/دکتر حمیدرضا
وطنخواه/دکتر شهره قربان شیرودی
نوبت چاپ :دوم 1392
قطع :وزیری
قیمت 27000 :تومان

مجموعه کتابهای آموزش اکت

مصاحبـه و درمان

شاید دشوارترین قدم در زندگی حرفهای یک متخصص بالینی
جوان انجام اولین مصاحبه باشد .همراه بودن این موقعیت با نگرانی و تا
حدی وحشت در کارآموز امر متداولی است .اگر مصاحبه خوب انجام
شود شادی فراوان به دنبال خواهد داشت و اگر روند بدی به خود بگیرد
آشفتگی به همراه میآورد.
به طور حتم مطالعة این کتاب به درمانگران عزیز یاری میرساند تا
با ایجاد محیطی شاد و صمیمی به اهداف خود در مصاحبه نائل آیند.
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مجموعه کتابهای آموزش اکت

شناخت درمانی اختالل وسواس فکریـعملی
راهنمای درمانگران
نویسندگان :سابین ویلهم /گایل استکتی
مترجمان :دکتر نگار اصغری پور
زهرا بهفر /حسن کریمی
ویراسته و زیر نظر :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :دوم 139۴
قطع :رقعی
قیمت ۲۰000 :تومان
در این کتاب بحث کامل و مفصلی از تکنیکهای شناختی ارائه شده
است که به اصالح و تعدیل باورهای بنیادین در مورد وسواس ،اضطراب
و افسردگی توأم با آن میپردازد .انتظار میرود در پی چنین درمان و
تغییری در سازمان شناختی بیمار ،دورههای عود به حداقل برسد یا
خفیفتر بروز کند تا بدینترتیب بیمار پس از درمان ،زندگی بهتر و
پربارتری را تجربه نماید.
در این کتاب همانند یک راهنمای عملی گام به گام درمانی تمامی
تکنیکها همراه با برگههای کار و تکالیف خانگی به صورت عملیاتی
آمده است که کار را برای درمانگران آسان میسازد.
مطالعة این کتاب را به تمامی درمانگران ،روانشناسان بالینی،
روانپزشکان ،مشاوران ،روانپرستاران و مددکاران توصیه میکنیم.
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راهنمای درمان مراجعین سوءمصرف
مواد و بهداشت روان
«ویژة متخصصین»
نویسنده :دکتر پاتریک ام .ریلی
مترجمان :لیال امیرپور ،خدیجه علوی
با مقدمة :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :اول 1391
قطع :رقعی
قیمت 4200 :تومان

مجموعه کتابهای آموزش اکت

مدیریـت خشـم

متأسفانه امروزه در مراودات انساني در سطوح مختلف زندگي
اجتماعي شاهد خشم و پرخاشگري فراواني هستيم که نتيجة آن چيزي
جز تخريب حرمت و منزلت انساني افراد درگير در رفتارهاي پرخاشگرانه
نيست .از اين رو مديريت خشم و يادگيري فنون و مهارتهاي غلبه بر
خشم و جلوگيري از «انتخاب» آن به عنوان يك ابزار «حل مسئله» بيش
يـرفتاري به
از پيش ضروري مينمايد .كتاب حاضر با رويكرد شناخت 
موضوع مديريت خشم پرداخته است ،به صورت ساده و در عین حال
مبتنی بر مدارک و یافتههای علمی ،روش پیشگیری از خشم و فنون
مدیریت آن را به روشنی و به صورت گام به گام برای درمانگران،
مشاوران و مربیان توضیح داده است.
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مجموعه کتابهای آموزش اکت

راهبی که اتومبیل فراریاش را فروخت
نویسنده :رابین شارما
مترجمان :حمیده شاکر طاهری /
پرستو نبیپور
ویراسته و زیر نظر :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :اول 1395
قطع :رقعی
قیمت ۱۵۰۰۰ :تومان

از زبان بزرگان در بارة این کتاب:
«راهبی که اتومبیل فراریاش را فروخت یک گنجینه است .فرمولی
قدرتمند و ذکاوتمندانه برای شادی و موفقیت واقعی است .رابین شارما
قرنها بصیرت فرزانگان را جمعآوری کرده و آنها را به این زمانة آشفته
مرتبط ساخته است .نمیتوانستم این کتاب را زمین بگذارم».
«کتابیست عالی .رابین شارما ،ماندینوی دیگر است».
«داستانی شگرف که درسهایش زندگی را پربار میسازد».
«سرشار از دیدگاههایی در بارة پیش رفتن در مسیر عشق و دستیابی
به رؤیاها .یک کتاب خواندنی عالی!»
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نویسندگان :ربکا ای ویلیامز /
جولی اس کرافت
مترجمان :دکتر علی صاحبی
مهدی اسکندری  /شیدا لطفعلیان
قطع :رقعی

مجموعه کتابهای آموزش اکت

ذهن آگاهی در رفتارهای اعتیاد آور

زیـــر چـــاپ
وقتی احساسات کنترل تصمیمات فرد را به عهده بگیرند ،سخت
میتوان گفت که احتماالً او چه کاری انجام خواهد داد .بنابراین فرد
دائم ًا در پی یافتن یک راهکار است و سرانجام به این نتیجه میرسد که
برای رها شدن از دست این احساسات با خود قراردادی ببندد تا در آن
به هر روش ممکن جلوی تجربه کردن احساسات خود را بگیرد .رفتاری
که بعدها به دلیل تکرار استفاده ،خود تبدیل به مشکل جدیدی میشود:
یک رفتار اعتیادآور.
این کتاب با ترکیب سه رویکرد رفتاری شناختی ( ،)CBTرفتار
درمانی دیالکتیکی ( )DBTو درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ()ACT
برای کسانی که میخواهند اقدام درمانی خود را آغاز کنند ،و نیز کسانی
که در مسیر بهبودی قرار دارند ،میتواند مفید واقع شود.
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مجموعه کتابهای آموزش اکت

تله شـادمانی
دست از تقال کردن بردار و زندگی کن
نویسندگان :راس هریس
مترجمان :دکتر علی صاحبی
مهدی اسکندری
قطع :رقعی
قیمت:

زیـــر چـــاپ

به راستی زندگی آنگونه که ما تصور میکنیم نیست .همه ما در دام
روانی قدرتمندی گیر افتادهایم .ما در حال زندگیای هستیم که باورهای
نادرست و بی فایدهای راجع به خوشبختی (ایدههایی که به شدت مورد
قبول جامعه هستند چرا که همه معتقدند آنها صحت دارد) آن را هدایت
میکند .این باورها معقول و منطقی به نظر میرسند .اما به واقع اگر از
این باورها استفاده کنیم تا به خوشبختی دست یابیم ،غم و رنج بیشتری
نصیبمان خواهد شد.
اما هنوز هم جای امیدواری وجود دارد .این کتاب که بر پایه رویکرد
مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTاست ،به شما چگونگی شناسایی دام
خوشبختی ،نحوه خالص شدن از آن ،و اینکه دیگر در دامش نیفتید
را میآموزد.
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دست از تقال کردن بردار و زندگی کن
نویسندگان :راس هریس  /بیو آیزبت
مترجمان :دکتر علی صاحبی
مهدی اسکندری
قطع :رقعی
قیمت:

مجموعه کتابهای آموزش اکت

تلـه شـادمانی مصـور

زیـــر چـــاپ

شادمانی و شادمان بودن مسالهای است که بشر سالها به دنبال به
دست آوردن آن بوده است .مردم نه تنها آن را جستجو میکنند بلکه
تالش میکنند پس از به دست آوردن شادمانی ،آن را حفظ کنند و
از تمامی احساسات ناخوشایند اجتناب نمایند .شادمانی فقط به همراه
داشتن احساسات خوب نیست ،اگر چنین بود افرادی که دچار اعتیاد
به مواد مخدر شدهاند ،خوشحالترین انسانهای روی کرة زمین بودند.
شادمانی تنها وقتی به دست خواهد آمد که ناخوشایندی و نامالیمات
زندگی را به آرامی در آغوش بگیریم.
این کتاب بر پایه رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTروشهای
بدیعی در باب مساله شادمانی و رضایت از زندگی بیان میکند.
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مجموعه کتابهای آموزش اکت

سـیلی واقعیت
چگونه هنگام مواجهه با سختیهای
زندگی رضایتمند بود
نویسندگان :راس هریس
مترجمان :دکتر علی صاحبی /
مهدی اسکندری
قطع :رقعی
قیمت:

زیـــر چـــاپ

همه ما در طول زندگی خوردن تعداد زیادی سیلی واقعیت را تجربه
میکنیم .دریافت سیلی واقعیت تازه قدم ابتدایی است ،و آنچه در ادامه
رخ میدهد به مراتب سختتر خواهد بود؛ زیرا پس از دریافت ضربه
با شکاف واقعیت روبهرو میشویم .از یک سو واقعیتی قرار دارد که
حقیقت زندگی ماست ،و در سمت دیگر واقعیتی وجود دارد که تمایل
داریم آن را داشته باشیم .هرچه شکاف و فاصله میان این دو واقعیت
بیشتر شود ،احساسات برانگیختهتر شده و دردناکتر خواهد بود.
این کتاب با استفاده از رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد ()ACT
به ما میآموزد که چگونه در هنگام روبهرو شدن با دردی بزرگ ،ترس،
فقدان و یا محرومیت ،بتوانیم به حسی از آرامش دست یابیم.
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نویسندگان :پادمال دی سیلوا/
استنلی راکمن
مترجمان :دکتر علی صاحبی/
فریده محمدی
نوبت چاپ :اول 1393
قطع :رقعی
قیمت 9000 :تومان

مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

آشنایی با وسواس و شیوهای رهایی از آن

این کتاب از سری کتابهایی است که به سفارش انتشارات دانشگاه
آکسفورد به قصد آشناسازی مردم با اختالالت شایع ،از جمله وسواس،
نگاشته شده است .هدف این کتاب اطالعرسانی دقیق و با زبانی ساده
در خصوص اختالل وسواس فکریـ عملی است .اهمیت این اختالل
امروزه بیش از پیش شناخته شده است ،چرا که به نظر میرسد حدود
سه درصد افراد به نوعی از اختالل وسواس رنج میبرند .نویسندگان با
تسلط و آشنایی کمنظیر خود به حوزه وسواس و درمان بیماران مبتال،
در پدید آوردن متنی نسبت ًا جامع و کارا برای خوانندگان متخصص و
غیرمتخصص در حوزه روانشناسی موفق بودهاند.
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مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

راهنمای آموزش آرامسازی روانی
نویسندگان :داگالس برنشتاین/
تامس بورکووک
مترجم :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :دوم 1395
قطع :رقعی
قیمت 11000 :تومان
همراه با CD

بسیاری از متخصصان روشهای گوناگونی را تحت عنوان
آرامسازی روانی در کلینیکهای مشاوره و درمان خود به کار میگیرند.
اما پژوهشهای متعدد نشان میدهد فقط به کارگیری روشهای درست،
معتبر و آزمون شده ،میتوانند اثرات پایدار درمانی ایجاد کنند .در این
کتاب ضمن توضیح منطق و دلیلِ سودمندی و اثربخشی روشهای
ِ
ِ
عضالنی جیکوبس» ،با روایت
سازی
آرامسازی ،روش استاندارد «آرام
پروفسور بورکووک گام به گام توضیح داده شده است .به کارگیری این
روش در مطالعات روانشناختی و پژوهشهای گروهی ،کلینیکهای
مشاوره و کار با گروههای خاص نتایج قابل اعتمادی به ارمغان میآورد.
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نویسنده :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :پنجم 1395
قطع :رقعی
قیمت 8500 :تومان
دوزبانه همراه با CD

مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

ماییم که اصل شادی وکانغمیم

سرمایة دادیم و نهاد ستمیـم
آئینة زنگ خورده و جام

ماییم که اصل شادی و کان غمیم
پستیم و بلندیم و کمالیـم و کمیم
جمیم
هدف و مقصود ما از زندگی چیست؟
آیا هدف وجودی ما جستجوی خوشبختی و شادمانی است؟
سعادت و خوشبختی یک احساس است و ما مسئول ساختن این
احساس هستیم .مجموعة دروس این کتاب یک سلسله فعالیتهای
فکری ـ رفتاری مرتبط با احساس خوشبختی و شادمانی را معرفی
میکند .اگر گام به گام با این دروس همراه باشید و به توصیههای آن
عمل کنید به طور حتم این کتاب میتواند در مسیر حرکت به سوی
آفرینش ،سعادت و خوشبختی پایدار در زندگیتان سودمند باشد.
35

مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

زندگی در صدف خویش گهر ساختن است
نویسنده :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :سوم 1394
قطع :رقعی
قیمت 9000 :تومان
همراه با CD

موفقیت و شکست ما در فرایند فعالیتهای حرفهای ،اقتصادی،
تحصیلی و اجتماعی به دلیل توانمندی یا ناتوانمندی و داشتن مهارت
و تحصیالت یا نداشتنش نیست .بلکه به دلیل منش و روشی است که
برای رسیدن به اهدافمان انتخاب میکنیم 95 .درصد از آنچه در زندگی
به دست میآوریم« ،دانستن» این است که «چه میخواهیم؟» کسانی که
نمیدانند واقع ًا چه میخواهند یا میدانند اما نمیدانند از چه راهی وارد
شوند ،دستاورد شگرفی نخواهند داشت .اگر ندانیم چه میخواهیم ،باید
در پس چه باشیم و اگر به موقعیتی دست یافتیم ،از کجا بدانیم خواستة
واقعیمان همان بوده است.
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نویسندگان :دکتر علی صاحبی/
دکتر منصور حکیمجوادی
نوبت چاپ :دوم 1394
قطع :رقعی
قیمت 10500 :تومان

مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

روانشناسی موفقیت در کنکور

اضطراب و نگرانی در روبرویی با شرایط دشوار و حساس ،پاسخ
طبیعی مغز انسان است .کنکور و امتحانات سرنوشتساز از جمله
شرایط استرسزا در زندگی ما به شمار میرود .در چنین شرایطی مغز
ما با تمام توان میکوشد کنترل الزم را بر اوضاع و شرایط پیدا کند و
عملکرد خوبی ارائه دهد .ولی عدم آشنایی ما با کارکرد مغز در چنین
شرایطی باعث میشود نتوانیم موقعیتهای استرسزا و دشوار را به
خوبی مدیریت کنیم و در پی آن نمیتوانیم در خور توان و استعداد و
دانستههایمان نتیجة مطلوب حاصل کنیم.
در این کتاب راههای کنار آمدن با اضطراب و نگرانی در موقعیتهای
استرسزا ،چگونگی مدیریت بهینة شرایط دشوار و دستیابی به عملکرد
خوب ،گام به گام توضیح داده شده است.
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مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

روشها وفنون مطالعة مؤثر
نویسنده :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :دوم 139۴
قطع :رقعی
قیمت ۵500 :تومان

این کتاب گام به گام و به روشی ساده و منطقی به شما می آموزد تا:
• با گوش دادن فعال به بحثها و درسهایی که در کالس مطرح
میشود ،نتایج مطلوب بگیرید.
• به شما میآموزد تا در هنگام گوش دادن یک درس به طور دقیق
یادداشتبرداری کنید.
• یک فصل دشوار از يك کتاب را مرور کرده و نکات اساسی آن را
به سرعت و به نحوی مؤثر بفهمید.
• در پایان یک سال تحصیلی بتوانید یک بازبینی کامل از تمام
عناوین درسی انجام دهید ،به طوری که با خیال راحت در جلسة
امتحان بنشینید.
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نویسنده :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :دوم 1395
قطع :رقعی
قیمت 9000 :تومان

مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

اراده به خردورزی

بنابر اعالم انجمن روانشناسی آمریکا« ،آلبرت الیس» ،بنیانگذار
رویکرد شناختی در رواندرمانی ،مؤثرترین روانشناس قرن بیستم
شناخته شده است .این کتاب با گرتهبرداری از آموزههای الیس ،به
طور گامبهگام شما را با تلههای فکری و خطاهای شناختی و پیامدهای
رفتاری آن آشنا میکند .با طراحی پنج درس عملی و تکالیف مربوط به
هر درس ،یک کتاب کار ساده ولی عمیق و اثر بخش را در اختیار شما
قرار میدهد .خواندن این کتاب و انجام تکالیف عملی آن میتواند زمینه
ورود به یک زندگی خردمندانه را فراهم سازد ،زندگیای که در آن ،عقل
و استدالل و شناخت بر احساسات و هیجانات غلبه دارد.
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مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

مدیریت خشم
راهنمای درمان مراجعین سوءمصرف
مواد و بهداشت روان
«ویژة مراجعین»
نویسنده :دکتر پاتریک ام .ریلی
مترجمان :لیال امیرپور ،خدیجه علوی
با مقدمة :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :دوم 139۴
قطع :رقعی
قیمت ۴۰00 :تومان
این کتاب به صورت ساده و در عین حال مبتنی بر مدارک و
یافتههای علمی ،روش پیشگیری از خشم و فنون مدیریت آن را به
روشنی و به صورت گام به گام برای درمانگران ،مشاوران و مربیان
توضیح داده است.
به کارگیری دستورالعمل این کتاب در دورههای گروهدرمانی خشم
یا مشاوره فردی میتواند یک بستر دقیق علمی مبتنی بر یافتههای
پژوهش برای مداخالت درمانی فراهم کند.

40

نویسنده :مایکل اِ .وست
مترجم :فهیمه حبشیزاده
با مقدمة :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :اول 1392
قطع :رقعی
قیمت 15000 :تومان

مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

کار تیمی اثر بخش

كار تيمي نيازمند دانش ،مهارت ،انگيزه و احساس نياز است .اكنون
كه نسل امروز ايران به انجام كار تيمي اثربخش احساس نياز ميكند،
بايد براي آموختن آن ،آموزش ببيند و مهارت كسب كند .كار تيمي
اثربخش در مدرسه ،كارخانه ،اداره ،سازمان و مؤسسههاي اقتصادي،
مالي و آموزشي عامل بنيادين دوام و رشد و توسعةآنهاست.
در اين كتاب شيوههاي مؤثر ساختن تيم و كار كردن با تيم به صورت
روشن و گام به گام توضيح داده شده است.
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مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

یکصد پرسش و پاسخ پیرامون بیشفعالی
از دوره پیش دبستان تا دانشگاه
نویسندگان :راس دی ناس  /فرن لونتال
مترجمان :دکتر میرمحمود میرنسب
نسیم الیق
نوبت چاپ :دوم 1395
قطع :رقعی
قیمت 13000 :تومان

این کتاب به این پرسشها میپردازد:
• آیا  ADHDفرزند من تا نوجوانی و بزرگسالی ادامه دارد؟
• چرا فرزند من به این اختالل مبتال شده است؟
• فرزندم از دستورات من سرپیچی میکند ،راهکار مؤثر شما
چیست؟
• با چالشهای مربوط به تکالیف درسی فرزندم چه کنم؟
• چگونه میتوانم با کودک خود ارتباط بهتری برقرار کنم؟
این کتاب در مجموع با  100پرسش و پاسخ با نشانههای اصلی
 ADHDو مشکالت متعددی که خانوادهها و مدارس با آن روبرو
هستند ،به ارائه راهکارهای مناسب و اثربخش درمانگری میپردازد.
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نویسنده :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :سوم 139۴
قطع :خشتی
قیمت ۷۵00 :تومان

مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

پدر ،مادر ،کمی هم به من گوش کنید

ناین کتاب تالشی است برای نگرش دوباره به مسئلة انضباط و
دیسیپلین ،و اینبار از دیدگاه کودک.
دکتر صاحبی در این کتاب میکوشد زمینهای فراهم آورد تا والدین
با شناخت بهتر نسبت به کودک بتوانند ،بهتر تصمیم بگیرند و به طیف
گسترده و متنوع رفتارهای کودک پاسخ مناسبی دهند.
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مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

چله نشـینی شـاد
نویسنده :حسن ملکیان
نوبت چاپ :پنجم 1392
قطع :رقعی
قیمت 8000 :تومان
همراه با CD

این کتاب گامبهگام و به روشی ساده و روان به شما میآموزد تا
هر روز با به کار بردن روشهای پیشنهادی شاهد تجلی روحتان باشید
و آرامش و شادمانی روزانه را تجربه کنید .این حس ،شما را به رهایی
توأم با آرامش خدایی رهنمون میکند و نشان میدهد که چگونه شادی
و شعف را در خانه و محل کار بیافرینید ،این چنین زندگی شاد و
خوشبختی را برایتان به ارمغان میآورد.
هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد
هله پیوسته دل عشق ز تو شــــادان باد
غمپرستی که تو را بیند و شــادی نکند
همه سر زیر و سیه کاسه و سرگردان باد
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نویسنده :دکتر حسین عبداللهی
نوبت چاپ :اول 1393
قطع :رقعی
قیمت 12000 :تومان

مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

ظرافتهای رفتار و روابط انسانی

نویسنده این کتاب کوشیده است مسائل مربوط به روابط انسانی
را به طور ملموس و کاربردی مطرح کند .در این کتاب موضوعات و
مثالهایی ذکر شده که با وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه ما تناسب
بیشتری دارد.
محتوای کتاب مختص قشر خاصی نیست و مطالعة آن برای عموم
مردم به ویژه آنان که موفقیت خود را در گرو برقراری ارتباط سازنده و
مؤثر میبینند ،از جمله نوجوانان ،جوانان ،مدیران سازمانها و شرکتها،
معلمان و نیز کسانی که به واسطه شغل خود بیشتر با مردم سروکار
دارند ،توصیه میشود.
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 440گام به سـوی خوشبختی
جادة خوشبختی را چگونه طی کنیم؟
نویسندگان :دکتر طیب رشید /افروز انجم
مترجمان :زهره قربانی /مهتاب بیاتریزی
نوبت چاپ :اول 1393
قطع :رقعی
قیمت 6۰00 :تومان

در سال  2004سلیگمن و پترسون ،دو تن از سردمداران جنبش
روانشناسی مثبتنگر ،در بارة توانمندیهای فردی ،نظام طبقهبندیای
مشابه  DSMمطرح نمودند .بر اساس این طبقهبندی 24 ،توانمندی
اساسی وجود دارد که وجود آنها در فرد متضمن سالمت روان وی
است .این کتاب بر اساس این طبقهبندی نگارش یافته است .این کتاب
به  24جادهای که برای رسیدن به سرمنزل شادی و خوشبختی الزم است
از آنها بگذریم ،پرداخته و برای آن  440گام معرفی میکند .مسیر راه
چنین است :از جاده کنجکاوی شروع و به ترتیب از جادههای خالقیت،
روشنفکری ،عشق ،مهربانی و ...عبور کرده تا به چند قدمی خوشبختی
میرسیم .برای برداشتن چند گام آخر نیز از میان یک جادة زیبا میانبر
میزنیم.
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نویسنده :ویکی راس
مترجم :ژیال صفائی
ویراسته و زیر نظر :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :اول 1395
قطع :رقعی
قیمت ۱۳5۰۰ :تومان

مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

در جســتجوی خویشــتن

این اثر ،کتابی است دربارة هر آنچه به شما مرتبط میشود! دربارة
اندیشههایتان ،ارتباطاتتان ،رفتار و دیدگاهتان به جهان.
این کتاب دربارة چگونه زیستن با شما سخن میگوید و همچنین
دربارة پیامهای پنهانیای که به شما سرنخهایی از بخشهای اسرارآمیز
روانتان میدهد ،بدینترتیب شما به درک بهتری از خود دست مییابید.
این کتاب به شما چیزهایی دربارة اندیشهها و اعتقاداتتان میآموزد
که کمکتان خواهد کرد به آرامش درون دست یابید .میتوانید گفتگوی
درونی خود را دریابید و بفهمید که این گفتگوی درونی چگونه هدایتگر
رفتارتان است ،چه چیز شما و اطرافیانتان را برمیانگیزد و تغییر میدهد.
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یکصـد قاعـدة زندگی
نویسنده :ریچارد تمپالر
مترجم :ابوذر کرمی
نوبت چاپ :دوم 1395
قطع :رقعی
قیمت 11000 :تومان

پس راز این موفقیت چیست؟
پاسخ این سئوال چیزی نیست جز یک انتخاب ساده .ما هر روز
کارهایی را که در زندگی انجام میدهیم انتخاب میکنیم؛ بعضی از این
کارها ما را بدبخت و برخی ما را خوشبختتر میسازند .با مشاهده
رفتار دیگران به این نتیجه رسیدهام که اگر به چند «قاعده» اساسی
«زندگی» عمل کنیم ،نصیبمان از زندگی بیشتر میشود؛ راحتتر به
گرفتاریها و نامالیمات بیاعتنایی میکنیم؛ کار بیشتری انجام میدهیم
و هر کجا میرویم ،پیامآور خوشبختی میشویم .کسانی که با این قواعد
بازی میکنند ،شور و شوق بیشتری برای زندگی دارند و بهتر سازگار
میشوند.

48

نویسندگان :آرتور کالیاندرو/بری لنسون
مترجم :ابوذر کرمی
نوبت چاپ :اول 1391
قطع :رقعی
قیمت 8000 :تومان

مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

دهگام ساده بهسوی خوشبختی

بهترین روش برای تغییر کردن عبارت است از برداشتن گامهای
ساده یکی پس از دیگری و عمل کردن با مالحظه ،توجه و صبر.
خوشحالی ،شادی ،قدرت و هیجان زندگی میتوانند از همین امروز
شروع شوند .اینها میتوانند در افکار و بینشهای ما که در این کتاب
کوچک طربانگیز مطرح میشوند ،جریان یابند.
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مطالعة خالق
جعبه ابزار خالقیت
نویسنده :برایان کلگ
مترجم :ابوذر کرمی
نوبت چاپ :اول 1391
قطع :رقعی
قیمت 9200 :تومان

هدف چیست؟
یک چیز قطعی است؛ اگر کاری با خالقیت ندارید ،الزم نیست وقت
خود را صرف یادگیری خالقیت بیشتر کنید .این کتاب نمیخواهد به
یکی از موضوعهای خستهکننده «یادگیری به خاطر یادگیری» بپردازد؛
این کتاب مهارتی است عملی که در مدرسه ،دانشگاه ،محل کار و
زندگی روزمرة شما فوقالعاده مفید است .همچنین مهارتی است که
نمیخواهد ارزش را فدای زمان کند؛ همیشه با شما و در کنار شما
خواهد بود .این کتاب از فنون بسیاری استفاده میکند .پس بهتر است
بدانیم این فنون چه هستند و چرا مفید واقع میشوند.
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تصمیمگیری و استراتژی حل مسئله
نویسنده :جان اَدِر
مترجم :ابوذر کرمی
نوبت چاپ :دوم 139۴
قطع :رقعی
قیمت ۵۵00 :تومان

مجموعه کتابهای روانشناسی عمومی

آمـوزش مهارتهـای تفکـر خـالق

این کتاب به ما کمک خواهد کرد که بر فرآیند تفکر علمی که مبنای
تفکر خالق است ،تسلط یابیم و به ما کمک میکند تا:
• از سازوکارهای ذهن خود سر در بیاوریم.
• چارچوبی برای تصمیمگیری خود ایجاد کنیم.
• متفکر عملگرا و مؤثری شویم.
اگر برای یافتن راه حل تحت فشار هستیم این کتاب کمک خواهد
کرد از عهدة چالش ایدههای تازه برآییم و تصمیم بگیریم که دست
به چه اقدامی بزنیم .همچنین به تفکراتی جدید و راهکارهای عملی
در بارة موضوعات زیر دست خواهیم یافت :استراتژی حل مسئله را
بیاموزیم ،تصمیمات مؤثری بگیریم و مهارتهای تفکر خالق خود را
بهبود بخشیم.
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آموزش مدیریت جلسـه
نویسنده :نیک مورگان
مترجم :ابوذر کرمی
نوبت چاپ :اول 1391
قطع :رقعی
قیمت 3800 :تومان

«سنگ محک یک کار ،عشق به سختیهای همراه آن است»
(لوگان پیر سال اسمیت)
نیک مورگان کارشناس ارتباطات است ،او به عنوان نویسندهای
ارشد ،سخنگوی فرماندار ،مدیر روابط عمومی دانشگاه و استاد ارتباطات
فعالیت داشته است .عالوه بر نگارش کتابهای متعدد ،تاکنون صدها
مقالة با ارزش در نشریات ادواری آمریکا ،از وی به چاپ رسیده است.
این کتاب محورهای زیر را مورد بررسی قرار میدهد:
• چه موقع باید جلسه تشکیل داد و چه وقت نیازی به آن نیست.
• بحث و تبادل نظر پیرامون مشکالت جلسات مطلوب و راهحلهای
پیشنهادی.
• تنظیم دستور جلسه ،تقویت روحیه همکاری ،مدیریت تعارضها
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چگونه سخن بگوییم تا اثربخش باشد
نویسنده :نیک مورگان
مترجم :ابوذر کرمی
نوبت چاپ :دوم 139۴
قطع :رقعی
قیمت ۵۰00 :تومان
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آموزش سخنرانی مؤثر

«ما با کلمات بر جهان حکومت میکنیم»
ناپلئون بناپارت
هدفتان هرچه هست ،از سخنرانی برای ریختن انبوهی از اطالعات
بر سر مخاطب استفاده نکنید .مخاطبان ،بخش اعظم این اطالعات را
فراموش میکنند .میتوانید از یک سخنرانی برای آگاهی مخاطبان از
تغییر یا ابتکار عمده استفاده کنید ولی جزئیات را به صورت مکتوب
ذکر کنید.
بنابراین هدف شما نوع سخنرانی را تعیین میکند.
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یک حرف خوب بزن!

نویسنده :ثروت گوربوز
مترجم :پریسا برازنده
نوبت چاپ :اول 1391
قطع :بیاضی
قیمت 6000 :تومان
کتابی در باب فلسفة زندگی
برای شنیدن حرفهای خوب باید حرفهای خوب زد.
با خواندن این کتاب که پر از نکات و پیشنهادات تفکر مثبت است،
هم چیزهای خوب خواهیم گفت و هم چیزهای خوب خواهیم شنید.
این کتاب پنجرهای نو رو به زندگی ما میگشاید.
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لبخند بزنید!

نویسنده :ثروت گوربوز
مترجم :پریسا برازنده
نوبت چاپ :اول 1391
قطع :بیاضی
قیمت 6000 :تومان
کتابی در باب فلسفة زندگی
نگران نباشیم ،راهی که امروز با گریه طی کردهایم را فردا با خنده
طی خواهیم کرد .هرچه بیشتر بخندیم ،زندگی زیباتر میشود.
این کتاب زیباییهای زندگی ،که در طول تالش روزانه متوجه آن
نمیشویم ،را به همراه تصاویر دوستداشتنی به ما یادآور میشود.
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اوپس از سیاره قلب

نویسنده :کورت هورتن هوبر
مترجم :پریسا برازنده
نوبت چاپ :اول 1390
قیمت 7000 :تومان

این داستان اوپس است که از سیارة قلب به زمین میآید تا
برای انسانها دو هدیه بیاورد :عشق و دوستی .داستانی با شخصیت
دوستداشتنی اوپس که قلب و روح را لمس میکند .این کتاب کوچک
به دل شکستگان حقیقی معجزة لبخند روی لبها را نشان میدهد و به
دلها گرمی میآورد.
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تو فوقالعادهای!

نویسنده :کورت هورتن هوبر
مترجم :پریسا برازنده
نوبت چاپ :اول 1390
قیمت 7000 :تومان

از مالقات دلگرمکننده با اوپس خوشحال خواهید شد چرا که
با داستانی ملموس به شما کمک میکند تا ارزش فوقالعادة زندگی
را کشف کنید .کتابی مملو از حکمتهای جذاب زندگی ـبه کالم و
تصویرـ که قلب همة گروههای سنی را همراه با شادی عمیق لمس
میکند.
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نیکی برای قلب و روح

نویسنده :کورت هورتن هوبر
مترجم :پریسا برازنده
نوبت چاپ :اول 1390
قیمت 7000 :تومان

اوپس با عشق به انسانها کمک میکند تا همانطور که به جسمشان
میرسند قلب و روحشان نیز روزانه تغذیه شود و مراقب باشند تا
احساس خوبی داشته باشند.
داستانی پر احساس پر از حکمتهای کوچک و جذاب زندگی
همراه با تصاویر جادویی.
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نویسنده :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :دوم 1395
قطع :جیبی
قیمت 35000 :تومان
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کارتهای توانمندی

 54کارت سحرآمیز به همراه یک پیام مهم:
هرکسی توانمندیهایی دارد!
کارتهای توانمندی ،در ایجاد اعتمادبهنفس در زندگی افراد و
خانواده نقش عمدهای ایفا میکند.
کارتهای توانمندی با وجود سرگرمکننده بودن ،قادر به ایجاد
تحول در زندگی افراد میباشد.
ارزش اصلی این کارتها در توانایی آنها در پیشبرد مکالمات و
گفتگوهای دوجانبه در وضعیتی سرگرمکننده و در عین حال جدی با
محوریت مراجع است.
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دنیای خرسهای کوچولو
نویسنده :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :دوم 1395
قطع :جیبی
قیمت 35000 :تومان

کارتهای خرسها ،زندگی افراد بیشماری را تحت تأثیر قرار
دادهاند .آنها از توانایی حیرتانگیزی در ایجاد گفتگوهایی برای بیان
احساسات ،برخوردارند.
کارتهای خرسها در زمینههای مختلفی ،از کالسهای درس
گرفته تا زندانها ،از خانوادهدرمانی تا مدیریت هتل ،از مراقبتهای
معنوی تا توسعة منطقهای به کار گرفته شده و موفقیت خیرهکنندهای
کسب کردهاند.
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ماشین رفتار ما

نویسنده :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :اول 1390
قطع :بیاضی
قیمت 43000 :تومان

یـتربیتی و درمانی
سری کارتهای ماشین رفتار ما یک برنامة آموزش 
است که بر اساس چارچوب نظری تئوری انتخاب و واقعیتدرمانی
ویلیام گلسر ساخته شده است.
«ماشین رفتار ما» یک ابزار درمانی و آموزشی نیرومند است که به
عنوان یک چارچوب مرجع برای تمام کسانی که به کار مشاوره و درمان
اثربخش مراجعین اشتغال دارند ،طراحی شده است.
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احساس ارزشمندی
نویسنده :دکتر علی صاحبی
نوبت چاپ :اول 1395
قطع :رقعی
قیمت 7000 :تومان

دکتر صاحبی اعتمادبهنفس و احساس ارزشمندی را پذیرش نقاط
قوت و ضعف خودمان میداند.
به طور کلی این کتاب در چهار مرحله خالصه شده است:
 .1خود را آنطور که واقع ًا هستیم بپذیریم.
 .2مسیر زندگی خود را با توجه به اهداف واقعیمان مشخص کنیم.
 .3در مواجهه با نیازها و تمایالت خود به مقابله با مشکالت بپردازیم.
 .4با آموختن راههایی که باعث افزایش اعتمادبهنفس ما میشود از
دامهای فکری فرار کنیم.
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نویسنده :منیره کردلو
نوبت چاپ :اول 1393
قطع :وزیری
قیمت 9500 :تومان
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لطف ًا عاشق بمانید!

مطالعة این کتاب به عموم مردم از جمله نوجوانان ،جوانان و به
ویژه والدین گرامی توصیه میشود تا با آگاهی بیشتر شیوة برخورد با
نوجوان و جوانی که عاشق شده را بدانند.
مطمئن هستیم پس از مطالعة آن هم با نحوه عملکرد مشاوران در
حل مشکالت افرادی که عاشق شدهاند آشنا خواهید شد و هم اطالعاتی
پیرامون عشق به دست خواهید آورد.
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لطف ًا عاشق شوید
نویسنده :منیره کردلو
نوبت چاپ :اول 1390
قطع :وزیری
قیمت 4900 :تومان

مطالعة این کتاب به عموم مردم از جمله نوجوانان ،جوانان و به ویژه
والدین گرامی کمک میکند تا با آگاهی بیشتر شیوة برخورد با نوجوان
و جوانی که عاشق شده را بدانند.
در این کتاب در حد امکان سعی شده پیچیدهترین موضوعات علمی
به شکل ساده و قابل فهم ارائه گردد.
در این کتاب سعی شده به مطالب قالب داستانی داده شود گرچه
مطالب این کتاب رمان نمیباشد اما بیشباهت به رمان هم نیست.
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