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سخنی با مدیر مسئول:
بــا توجــه بــه اینکــه محتــوای مجلــه در بــاب 
ــخن  ــه، س ــکل گرفت ــی ش ــان و روانشناس روانشناس
شــخصیت  ویژگی هــای   مــورد  در  کوتاهــی 

می کنــم: بیــان  روانشــناس 
 سالمت رواني:

بــه  و  باشــد  برخــوردار  روانــي  ســالمت  از  وي 
ــردم  ــدگاه م ــرا دی ســالمت خــود اهمیــت دهــد زی
ــود از  ــد خ ــه وي بای ــت ک ــن اس ــناس ای ــه روانش ب
هرگونــه خشــم و حالتهــاي تهاجمــي بــه دور باشــد 

ــرد. ــاد ک ــه او اعتم ــوان ب ــه مي ت ــه چگون وگرن
 رازداري:

یــك روانشــناس بایــد محیطــي امــن بــراي مشــاور 
ــد  ــا وي بتوان ــد ت ــد و راز دار باش ــاد کن ــود ایج خ
ــي  ــه راحت ــودش را ب ــاي خ ــکالت و دیدگاه ه مش

ــد. ــوان کن عن
 داشتن مهارت هاي الزم برقراري ارتباط:

ــیاری از  ــاي بس ــکالت ونیازه ــدن مش ــرف ش برط
ــواده  ــا خان ــا ب ــارض آنه ــرو حــل تع ــان در گ مراجع
ــد  ــته ان ــز نتوانس ــه هرگ ــت ک ــته اس ــراد وابس و اف
حرفشــان را از طریقــی درســت بــه آنهــا بیــان 
کننــد. بعضــي وقــت هــا ضــروري اســت روانشــناس، 
مداخالتــی در جهــت برقــرار شــدن ارتبــاط صحیــح 
ــورد  ــن م ــواده، انجــام دهــد. در ای ــراد خان ــان اف می
روانشــناس خــود بایــد مهــارت در برقــراری ارتبــاط 

ــد. ــته باش ــر را داش موث
 قضاوت و داوري:

یــك روانشــناس فــرد مراجعــه کننــده را بــدون قیــد 
ــاي او  ــت ه ــورد صحب ــرد و در م ــي پذی و شــرط م

ــد. ــه قضــاوت و داوري نمي کن ــچ گون هی
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خالقیت های کودکانه

 اگر بخواهیم تفکر خالق را معنا کنیم، باید بگوییم که وقتى از
 مجموعه اطالعات و داده ها یک فکر جدید و نو ارائه شود،

تفکر خالق حاصل شده است

بن بست های تربیتی
نتیجه ناآگاهى پدر و مادر                                  37

روش های درس خواندن
43و مطالعه موثر

28

39

داستانک
  در داستانک این شماره سه داستان “گدای نابینا” ،

“مزرعه سیب زمینی” و “آن سوی پنجره” را بخوانید

18

مسافرک
ــاه یــك  در مســافرک مســافرت هــاي کوت
روزه بــا هزینــه هــاي مقــرون بــه صرفــه  را 
بــه شــما معرفــي میکنیــم. در ایــن شــماره 
ســري بــه فیلبنــد و معرفــي ایــن روســتاي 
ییالقــي اســتان مازنــدران خواهیــم زد.  
ــد  ــل فلبن ــالق در اص ــن یی ــام ای ــه ن البت

اســت. فــل در گویــش مازندرانــي بــه
ــه معنــاي  معنــاي خســتگي و بنــد هــم ب
بنــد آمــدن و نتوانســتن اســت. علــت ایــن 
نــام گــذاري بــه دلیــل ارتفــاع بــاالي ایــن 
ییــالق و کمــرگاه هــاي تنــدي اســت کــه 

عبــور از آن را دشــوار مــي کــرده اســت.



امنیت روانى با سردبیر نازلى چلویى

احســاس امنیــت بــه عنــوان بعــد ذهنــي امنیــت اجتماعــي یــا همــان ادراک از اطمینــان پذیــري یکــي از 
دغدغه هــاي اساســي انســان اســت.

 یکــي از عوامــل موثــر بــر احســاس امنیــت، ســبك زندگــي اســت. ســبك زندگــي روشــي اســت کــه فــرد 
در طــول زندگــي انتخــاب مي کنــد و ترکیبــي از الگوهــاي رفتــاري و عــادات فــردي در سراســر زندگــي 
اســت کــه در پــي فراینــد اجتماعــي شــدن بوجــود آمــده، ســبك زندگــي در خــال شــکل نمي گیــرد بلکــه 

متاثــر از فرهنــگ، نــژاد، مذهــب، اعتقــادات و باورهــاي ماســت.
در امنیــت روانــي یکــي از ســواالتي کــه بایــد مطــرح شــود ایــن اســت کــه چگونــه ســالمت روان داشــته 

باشــیم؟

ــالمت  ــای س ــاره ی ارتق ــان درب ــی از روان شناس یک
ــمی  ــالمت جس ــر س ــالوه ب ــرد ع ــد: ف روان می گوی
بایــد احســاس امنیــت اجتماعــی هــم داشــته باشــد 
و ایــن مســاله بــه وضعیــت اقتصــادی فــرد و جامعــه 
بــر می گــردد، چــرا کــه باعــث مــی شــود خیالــش 
راحــت باشــد از اینکــه منبــع درآمــدی دارد و 

ــد. ــن کن ــی اش را تامی ــارج زندگ ــد مخ می توان
ــد  ــود آی ــوارد بوج ــن م ــه ی ای ــی هم ــن وقت بنابرای
ــودن  ــن ب ــود. پایی ــاد می ش ــز ایج ــالمت روان نی س
آســتانه ی تحمــل نشــانه ی عــدم ســالمت روان 
اســت و یکــی از راهکارهــای تضمیــن ســالمت 
ــی  ــه زندگ ــه ب ــا توج ــش اســت. ب ــاد آرام روان ایج
ماشــینی و محرک هــای متعــددی کــه باعــث انــواع 
اســترس مــی شــود  چــه راهکارهایــی ســالمت روان 

را در جامعــه تضمیــن می کنــد؟

1. بدون ناراحتی از شکست هدف تعیین کنید.
2. زمانی را برای بیرون از خانه اختصاص دهید.

3. مراقبه کنید.

4. ورزش کنید.
5. در رابطه با افراد بخشنده باشید.

6. به دنبال معنویت باشید.
7. اجازه ندهید مسایل کوچك حجم وسیعی از ذهن 

شما را اشغال کند.
8. از رسانه های اجتماعی به درستی استفاده کنید.

9. در انجام کارها کمی نگران باشید و احتیاط کنید.
10. سعی کنید دست به تولید لذت های کوچك اما 

ماندگار بزنید.

5 نوین ................................................................... بینش
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وره کلینیک تخصصى روان شناسى و مشا
 بینش نوین



معرفی دپارتمان مشاوره و نوروفیدبک بینش نوین

دپارتمــان مشــاوره و روان شناســی کلینیــک تخصصــی بینــش نویــن اوایــل دهــه هشــتاد پایــه گــذاری شــد. اهــداف ایــن مرکــز 
ارائــه خدمــات روان درمانــی و مشــاوره هــای فــردی و گروهــی مشــاوره پیــش و پــس از ازدواج اختــاالت بالینــی کــودک و 
نوجــوان بازتوانــی شــناختی و مشــاوره هــای تحصیلــی مــی باشــد. ایــن مشــاوره هــا بــر اســاس انجــام تســت هــای مختلــف و 

نویــن تریــن متــد روز دنیــا انجــام مــی شــود.
تیــم کلینیــک تخصصــی بینــش نویــن متشــکل از افــراد زبــده و تحصیــل کــرده در دانشــگاه هــای تاییــد شــده درون مــرزی 
و بــرون مــرزی در مقطــع دکتــری مــی باشــد. کلینیــک بینــش نویــن در جهــت بــاال بــردن آرامــش مراجعیــن شــامل فضــا 
و محوطــه ای بــاز مــی باشــد. ایــن مرکــز بــا شــعار “آرامــش احســاس زیبایــی اســت آن را تجربــه کنیــد“ همــواره ســعی بــه 
تغییــرات اساســی و پایــدار داشــته کــه تفــاوت قابــل توجــه بــا ســایر مراکــز مشــاوره را اینگونــه نشــان می دهــد کــه مراجعیــن 
ــه  ــی شــده و در گــذر زمــان ب ــد درون ــن تغییــرات رفتــاری بای ــداری می شــوند کــه ای در طــی مشــاوره دچــار تغییــرات ناپای
شــکل انعطــاف پذیــری بــه رفتــار دیگــر تبدیــل شــوند نــه ایــن کــه بــا گذشــت زمــان بــه فراموشــی ســپرده شــده و بــاز قصــه 

از ســر آغــاز شــود.
راهنمایــی و مشــاوره ازدواج: ارائــه کمــک هــای تخصصــی بــرای آگاه ســاختن مراجعــان از ماهیت و اهــداف ازدواج، شــرایط 

الزم بــرای ازدواج، ماکهــای انتخــاب همســر، انتخــاب صحیــح همســر و کســب آمادگــی بــرای یــک زندگــی زناشــویی موفق.
ــط و تعامــل همســران، تحکیــم، حفــظ و  ــرای بهبــود رواب ــه کمــک هــای تخصصــی ب ــی و مشــاوره زناشــویی: ارائ 1. راهنمای
ــه رفــع مشــکات و گرفتاریهــا و اختــاالت  ــا و موفــق زناشــویی و کمــک ب ــا نشــاط، پوی تــداوم یــک زندگــی ســالم، شــاد، ب

گوناگــون زناشــویی
2. مشــاوره بحــران: ارائــه کمــک هــای تخصصــی بــه مراجعــان داغ دیــده و ســوگواری کــه عزیــزی را از دســت داده، از همســر 

خــود جــدا شــده یــا در زندگــی خــود دچــار بحــران یــا خســارت بــزرگ دیگــری شــده انــد.
3. مشــاوره بهداشــت روانــی: ارائــه کمــک هــای تخصصــی بــرای رفــع مشــکات شــناختی، عاطفــی، رفتــاری، رشــدی، ارتباطــی 

شخصیتی. و 
4. عرضه خدمات روان درماني به مراجعان داراي مشکات و اختاالت رواني.

5. عرضه خدمات روان پزشکي به مراجعان نیازمند دارو درماني در فرایند مشاوره.
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6. راهنمایــی و مشــاوره تحصیلــی: ارائــه کمــك هــای تخصصــی در انتخــاب صحیــح و بهینــه رشــته تحصیلــی، رفــع مشــکالت 
تحصیلــی و یادگیــری، پیشــرفت و موفقیــت تحصیلــی و ســازگاری بــا محیــط تحصیلــی

7. راهنمایی و مشاوره حقوقی : آگاه ساختن مراجعان برای رفع مشکالت حقوقی خود
8. راهنمایــی و مشــاوره خانــواده: ارائــه کمــك هــای تخصصــی بــرای بهبــود روابــط و تعامــل اعضــای خانــواده و ارتقــای عملکــرد 
خانــواده از طریــق مشــکالت ارتباطــی، ســاختاری و رشــدی خانــواده و دســت یافتــن بــه خانــواده ای صمیمــی، بالنــده و کارآمــد 

و پیشــگیری از بــروز آســیبهای خانوادگــی
9. سنجش و اندازه گیری: اجرای انواع آزمون های شخصیتی ، تشخیصی، زناشویی، هوش، استعداد، شغلی و رغبت

10. راهنمایــی و مشــاوره شــغلی: ارائــه کمــك هــای تخصصــی در زمینــه انتخــاب و تغییــر شــغل، رفــع مشــکالت شــغلی و 
نیــل بــه موفقیــت و رضایــت شــغلی

11. آمــوزش بهداشــت روانــی: اجــرای برنامــه هــای آموزشــی بــه صــورت فــردی و گروهــی در زمینــه هــای عــزت نفــس، ابــراز 
وجــود، مدیریــت خشــم، مهارتهــای اجتماعــی، مهارتهــای ارتباطــی، مهارتهــای زندگــی، مدیریــت زمــان، شــیوه هــای مطالعــه 

و یادگیــری فرزنــد پــروری
ــه فــرد تــالش می کنــد کــه نوعــی  ــا اســتفاده از ثبــت امــواج الکتریکــی مغــز و دادن بازخــورد ب 12. خدمــات نوروفیدبــك: ب

خودتنظیمــی را بــه آزمودنــی آمــوزش دهــد.
13. برگزاری سمینار، کارگاه و کالسهای آموزشی، تخصصی با موضوعات ذکر شده در موارد باال
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معرفى دپارتمان کودك بینش نوین

- مرکز تخصصى استعدادیابى کودك و نوجوان
وره با ارائه شش پکیج حرفه اى سنجش و ارزیابى به همراه جلسات مشا

- کارگاه هاى آموزشى
دك ویژه والدین، کودکان، کارگاه هاى مادر و کودك و یوگاى کو

- ارائه خدمات جانبى
ن معرفى مراکز مختلف آموزشى جهت پرورش استعداد کودکا

معرفى اسباب بازى ها و بازى هاى مرتبط
معرفى کتاب، فیلم آموزشى و ...

- تشخیص و درمان اختالالت و رفع مشکالت مهارتى کودکان، گفتار درمانى، بازى درمانى و ...



معرفی دپارتمان تحصیلی بینش نوین

ـر از آرامــش دوره ى متوســط جــدا مــى شــوند اضطــراب و  ـى کــه از محیــط ـپ ـش آموزاـن ـد کننــده داـن ـن معظــل تهدـی ـزرگ ترـی ـب
. اســترس کنکــور مى باشــد

ـد  ـع و صحیــح ماحصــل آن مى تواـن ـه موـق ـاى ـب ـا آمــوزش هـ ـزرگ اســت کــه ـب ـى ـب دوره دبیرســتان آرامــش قبــل از طوفاـن
. ـر داشــته باشــد ـدى را در ـب آرامــش عمیــق و اـب

: با پاسخ به سه "ِچ" به این طوفان پایان داده  ایم
؟ چگونه مى توان این مرحله را سپرى کرد

دپارتمان تحصیلى کیلینیک بینش نوین با برنامه هاى جامعى از قبیل
1.مشاوره و برنامه ریزى درسى تحت نظارت مستقیم مشاوره تحصیلى

2.ارسال برنامه درسى روزانه با توجه به وضعیت داوطلب و میزان بازدهى
ه 3.برسى و ارزیابى شرایط داوطلب قبل از شروع برنامه ریزى با توجه به شرایط خانوادگى و زمان باقى ماند

. 4.ترسیم نقشه راه که بنیان و اساس این راه مى باشد
. 5.ایجاد انگیزه ى پیشرفت تحصیلى و همراهى با دانش جویانى که در انتخاب خود مستاصل مانده اند

؟ چرا بعضى از این مساله به خوبى عبور مى کنند
: اساتید مجرب کیلینیک برنامه ریزى در این مرحله را اینگونه معرفى مى کنند

1. استفاده از روش هاى علمى جهت برنامه ریزى
2. آموزش بهترین متد مطالعه بدون خستگى درسى با توجه به معرفى آخرین و بهترین  منابع مطالعاتى

ه 3. تحلیل ضریب درسى با توجه به اجراى برنامه زمان بندى شد
4.برگزارى کالس هاى گروهى در محیطى امن و پر آرامش

5.استفاده از تیم روان شناس جهت کاهش استرس هاى مقطعى
ه 6.آموزش جدید متد تست زنى با توجه به زمان تعیین شد

7.پشتیبانى در تمامى مراحل آموزش
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چطور می شود از این طوفان جلوگیری کرد؟
تمامــی ایــن مراحــل طبــق چهــار چــوب و زمــان بنــدی و برنامــه ریــزی بــر اســاس تعییــن اهــداف صــورت می پذیــرد. اهــداف 

کوتــاه مــدت، اهــداف میــان مــدت و اهــداف بلنــد مــدت.
الگوهایــی از پیــش تعییــن شــده کــه میــزان خطــارا کاهــش داده و میــزان بازدهــی را افزایــش، در دســترس مشــاور و داوطلــب 

قــرار گرفتــه کــه باعــث ایجــاد انگیــزه بیشــتری شــده و مســیر را همــوار می ســازد.
از دیگــر مزایــای ایــن مرکــز آمــوزش داشــتن ســالن مطالعــه مجهــز بــه کتــاب خانــه ی اختصاصــی، میــز و صندلــی حرفــه ای، 
ــه  کمــد، جــا کفشــی شــخصی، صندلــی ماســاژور، امــکان ثبــت مطالعــه روزانــه جهــت ارزیابــی عملکــرد، نهــار و پذیرایــی ب

ــات الزم جهــت نگهــداری غــذا می باشــد. همــراه میــان وعــده، امکان
تیــم دپارتمــان آموزشــی کیلینیــك بینــش نویــن بــر تمامــی ایــن مراحــل نظــارت مســتقیم بــر عملکــرد فــرد داشــته و در طــی 

جلســات هفتگــی دســت یــاری خانواده هــا را بــه گرمــی می فشــارد.
داوطلبین عزیز در دو تایم نوروز و تابستان می توانند از اردوهای مرکز استفاده نمایند.

اصلی ترین اهداف آموزشی مرکز هدایت، یادگیری، بازدهی، آرامش می باشد.
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معرفى دپارتمان آموزش بینش نوین

- برگزارى دوره هاى آموزشى ویژه عموم
NLP 

مهارت هاى زندگى
 موالناخوانى

هیپنوتیزم و پرخورى
تحلیل رفتار متقابل

روابط و اختالالت زناشویى
ت و ... جادوى ارتباطا

- برگزارى دوره هاى ویژه متخصصین از جمله:
اده تربیت درمانگر خانو

دك تربیت درمانگر بالینى کو
تربیت مشاور پیش از ازدواج

تربیت مشاور تحصیلى
ر تربیت مشاور شغلى و مربى کسب و کا

تربیت مشاور سالمت
تربیت درمانگر اختالالت جنسى
تربیت مربى مهارت هاى زندگى

دك تربیت مشاور کو



انتخاب همسر و ازدواج، مهم ترین واقعه زندگی 

اولیــن شــرط انتخــاب همســر ایــن اســت کــه از همدیگــر خوششــان بیایــد یعنــي 
ــا آقــا در طــول  ــم ی ــا ایــن خان از نظــر احساســي احســاس خوبــي بکننــد کــه ب
ســالیان ســال زندگــي زناشــویي شــان بهتریــن انتخابشــان اســت و خوشــحالند 
از اینکــه ایــن انتخــاب را کردنــد. ایــن قســمتي اســت کــه مربــوط بــه خودشــان 
ــن ســوال  ــن اولی ــد بنابرای ــه اي در آن ندارن ــه مداخل اســت و مشــاوران هیچگون
بــراي یــك مشــاور ایــن هســت کــه ایــن دو از نظــر احساســي نســبت بــه هــم 
احســاس خوبــي دارنــد یــا نــه؟ و بعــد از ایــن مراحــل و فراینــدي اســت کــه ایــن 

ــد. ــم طــي مي کنن ــا ه دو ب
ــوارد  ــن م ــي از مهــم تری ــي و ارزشــي و دین وي گفــت: در حــوزه مســائل اخالق
اســت. در ابتــدا خیلــي بــا ســعه صــدر و بــا خوشــبیني دختــر و پســر اذعــان مــي 
کننــد کــه هــر کســي بــه دیــن خــود و بــه هــم احتــرام مــي گذاریــم بخصــوص 
وقتــي صاحــب فرزنــد مــي شــوید در آنجــا ارزشــهایتان متبلــور مــي شــود و شــما 

مــي خواهیــد ارزشــهایتان را اعمــال کنیــد. 
ــاوت هــاي بومــي،  ــه داد: قســمت بعــدي تف ــدگار علمــي کشــور ادام چهــره مان
قومــي و اجتماعــي اســت. االن بــه دلیــل گســترش دانشــگاه هــاي کشــور ازدواج 
ــع  ــه من ــد ک ــي افت ــاق م ــاد اتف ــي زی ــي خیل ــان قوم ــان فرهنگــي، می ــاي می ه
ــا  ــه دنی ــه ب ــان را در محیطــي ک ــد طــرف مقابلت ــا بای ــن ازدواج ه ــوند ای نمي ش
ــواده شــان را ببینیــد. همدیگــر را مي شناســند  ــزرگ شــده ببینیــد خان آمــده، ب
و فکــر مي کننــد زندگــي بــه همیــن روشــني و شــفافي هســت در حالیکــه بایــد 
خانــواده هــا را ببیننــد مخصوصــا تفــاوت هــاي بومــي و قومــي کــه بســیار بســیار 

حائــز اهمیــت اســت.

ــال  ــد اص ــك پســر بگیرن ــر دادم و ی ــك دخت ــه ی ــي ک ــه داد: ازدواج های وي ادام
تاکیــد نمي کنیــم چــون در بســیاري از مــوارد یکــي از اینهــا دچــار مشــکل مــي 
ــرادف  ــدرک را مت ــل و م ــه تحصی ــن همیش ــل م ــل تحصی ــورد عام ــود. در م ش
مي گیــرم بــا شــعور اجتماعــي. مــن شــخصا در تجربــه شــخصي خــودم تحصیــل 
ــر و  ــر دخت ــم اگ ــاد داری ــا اعتق ــه م ــراي اینک ــم ب ــي دان ــا ارزش نم ــالک ب را م
ــار و کردارشــان  ــن روي شــخصیت و رفت ــد ای ــد بای پســري خــوب درس خواندن
ــا خانمــي  ــا ی ــا ایــن آق تاثیــر داشــته باشــد و صــرف مــدرک مــالک نیســت. آی
کــه مــدرک فــوق لیســانس یــا دکتــرا دارنــد از نظــر شــخصیتي هــم همیــن طــور 
ــا خیر؟مــا خیلــي وقــت هــا فریــب مــدرک را مــي خوریــم. حقیقــت  هســتند ی
ایــن اســت کــه مــن شــخصا بــه تنهایــي روي مــدرک تحصیلــي طرفیــن حســاب 
ــا مدرکشــان نزدیــك  نمــي کنــم مگــر اینکــه ویژگــي هــاي شــخصیتي اینهــا ب

باشــد.
دکتــر نوابــي نــژاد ادامــه داد: در روابــط نامناســب پــس از ازدواج چنــد نکتــه را در 

پژوهــش هــاي خــودم بدســت آوردم. 
ــن  ــري ای ــورزد و دیگ ــق ب ــتر عش ــن بیش ــي از طرفی ــه یک ــویي ک ــي زناش زندگ

ــد. ــور نباش ط
یکــي از طرفیــن یــا یکــي از ایــن دو نفــري کــه بــا هــم نامــزد شــدند احســاس 
کننــد کــه ناجــي هســتند و مــي خواهنــد طــرف مقابلشــان را نجــات بدهنــد و 

ــد. ــاق نمي افت ــزي اتف ــن چی ــد چنی خوشــبخت کنن

با دکتر شکوه نوابی نژاد

12 نوین ................................................................... بینش



وي در ادمــه گفــت: دختــر و پســر و زن و شــوهر غیــر از عشــق و 
عالقــه بــه همدیگــر، مــي بایســت بــه خــود ازدواج عشــق بورزنــد و 
نســبت بــه خــود ازدواج احســاس تعهــد کننــد. کافــي نیســت کــه 
شــما فقــط همدیگــر را دوســت داشــته باشــید در آن فضایــي کــه 
بــه دلیــل ازدواج پدیــد آوردیــد و بــه وجــود آوردیــد نســبت بــه آن 
عشــق بورزیــد و احســاس تعهــد کنید.مــن فکــر مــي کنــم همیــن 
ــاه نمایانگــر ایــن هســت کــه چــه کار ســختي اســت  مقدمــه کوت
انتخــاب همســر و ازدواج. بنابرایــن مــن اصــرار مــي ورزم بــه ایــن 
حقیقــت کــه حتمــاً بــراي ازدواج از مشــاوره هــاي پیــش از ازدواج 
ــان هســتند مشــورت  ــان ت ــوق و اطمین ــورد وث ــه م ــرادي ک ــا اف ب

کنیــد.

کســاني کــه همســر آینــده شــان را بــه خاطــر یکــي دو ویژگــي انتخــاب 
ــر دو  ــد ه ــه دارن ــیقي عالق ــه موس ــر دو ب ــه ه ــاًل اینک ــد مث ــي کنن م
ســنگ نوردنــد... و ایــن را دلیــل بــر تفاهــم مــي داننــد. ایــن فقــط یکــي 
از صدهــا عاملــي اســت کــه بایــد در انتخابتــان لحــاظ کنیــد.ازدواج بــه 
دلیــل لجاجــت بــا خانــواده.  فــرض کنیــد خانــواده مــي خواهــد کــه از 
نظــر اجتماعــي طــرف مقابلــش نزدیــك یــا همســنگ خودمــان باشــد 
ــه صــرف عشــق ازدواج  ــواده ب ــل لجاجــت خان ــه دلی ــم ب ــر خان و دخت
بکنــد. کســاني کــه بــه دلیــل شکســت در یــك رابطــه عاطفــي ســراغ 
کســي مــي رونــد کــه صــد در صــد و کامــاًل بــا آن آدم قبلــي متضــاد 
اســت. چــون شکســت خــورده و دچــار ناکامــي اســت ایــن را بــه عنــوان 

یــك راه و یــك مــالک انتخــاب مــي کنــد.

شــما معمــوالً کســاني کــه مشــاوره هایــي کــه پیــش از ازدواج مــي 
ــش از  ــد مشــاوره پی ــر دوي شــما را ببینن ــد ه ــراد بای ــن اف ــد ای کنن
ــان را  ــد کــه خودت ــك شــماها کمــك مــي کن ــك ت ــه ت ازدواج اول ب
بشناســید. گام دوم اینکــه بــه شــما فرصــت مــي دهــد طــرف مقابلتــان 
را بشناســید. خیلــي از ســواالت مهمــي کــه بــه ذهــن شــما نمــي آیــد 

مشــاور مطــرح مــي کنــد. 
ــا  ــدر م ــت. چق ــزام اس ــك ال ــاور ی ــدن مش ــالمت روان دی ــر س از نظ
ــه  ــم ب ــازگار داری ــوار و ناس ــخت و ناگ ــاي س ــي ه ــا زندگ ــالق و ی ط
ــك  ــي هســتند ی خاطــر اینکــه یکــي از طرفیــن دچــار اختــالل روان
ــام  ــواع و اقس ــي ان ــن. یعن ــوء ظ ــد، س ــن، پارانویی ــي، بدبی آدم عصب
اختــالالت مشــاوره یکــي از امتیازاتــش ایــن اســت کــه حداقــل بطــور 
نســبي یــك اطمینــان و اعتمــاد بــه مــا میدهــد  کــه طــرف مــا دچــار 

ــدارم. ــن اختــالل را ن ــا خــودم ای اختــالل نیســت ی

13 نوین ................................................................... بینش



در زندگی خود بی هدف نباشید

معمــوال افــرادي کــه بــراي زندگیشــان هــدف گــذاري 
ــي  ــدن در زندگ ــاد ش ــراي ش ــي ب ــد، دلیل ــرده ان نک
نمــي یابنــد. بنابرایــن یکــي از گام هــاي مهــم بــراي 
شــاد زیســتن، آشــنایي بــا تکنیــك تعییــن هــدف در 
ــدف  ــه در ه ــي اســت. توجــه داشــته باشــید ک زندگ
گــذاري بایــد از میــان اهــداف خــود، هدفــي را 
ــه موفقیــت آن  ــد بیشــتري ب انتخــاب کنیــد کــه امی
ــه فکــر  ــراي تحقــق آن، فقــط ب ــالش ب ــد و در ت داری
تاییــد یــا تکذیــب دیگــران نباشــید. البتــه از مشــورت 
ــراي  ــما ب ــن ش ــد. همچنی ــره بگیری ــان به متخصص

ــن باشــید. ــع بی ــد واق ــدف، بای ــك ه ــن ی تعیی

سه راهکاری که می تواند زندگی شما را شاد کند!

گذشته، به گذشته تعلق دارد

ــد شــادي را  یکــي از عمــده تریــن مــواردي کــه مــي توان
از شــما بگیــرد، ایــن اســت کــه دائــم افســوس گذشــته را 
ــد و  ــر دهی ــته را تغیی ــد گذش ــي توانی ــما نم ــد. ش بخوری
دلیلــي نــدارد بــا آن زندگــي کنیــد؛ پــس تمــام مشــکالت 
و اشــتباه هــاي گذشــته را فرامــوش کنیــد. گذشــته هــا، 
گذشــته اســت و شــما هــر قــدر هــم بکوشــید، نمــي توانید 
آن را تغییــر دهیــد. در واقــع خطاهــا از مــا افــرادي قــوي 
تــر وعاقــل تــر مــي ســازند و مــا نیــز از آن هــا درس مــي 
ــر  ــم. حتــي پ ــي مــي بری ــه نقــاط ضعفمــان پ ــم و ب گیری
تنــش تریــن و غــم انگیزتریــن موقعیــت هــا نیــز ســرانجام 

درس هــاي مفیــدي بــراي مــا خواهنــد داشــت.

فقط نقاط منفي تان را نبینید

ــر  ــد. ه ــول کنی ــتید، قب ــه هس ــور ک ــان ط ــود را هم خ
ــك ســري محاســن دارد  ــب و ی ــك ســري معای انســاني ی
ــه  ــدارد. ب ــا را ن ــر آن ه ــوان تغیی ــوارد، ت کــه در بعضــي م
ــي  ــکل بدن ــك مش ــردي ی ــت ف ــن اس ــال، ممک ــور مث ط
ــار  ــت فش ــر آن تح ــه خاط ــه ب ــه همیش ــد ک ــته باش داش
ــکل دارد و  ــرد مش ــه بپذی ــي ک ــي زمان ــد ول ــي باش روان
ــا همیــن مشــکل  ــد ب ــدارد و بای ــز ن ــر آن را نی ــوان تغیی ت
زندگــي کنــد، آرامــش روانــي بیشــتري پیــدا خواهــد کــرد. 
البتــه چنیــن افــرادي بایــد بــا توجــه بــه نقــاط مثبتشــان، 
ــاط  ــد نق ــي توانن ــي م ــا چــه کارهای ــه ب ــد ک بررســي کنن

ــد. ــران کنن ــان را جب ضعفش
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 هنر درمانی
با رعنا پور حیدر

مزایاي هنر درمانی:
ــد،  ــراز کنن ــود را اب ــا خ ــد ت ــي کن ــك م ــراد کم ــه اف ــی ب ــر درمان هن
احساساستشــان را کشــف کننــد، وســواس هــا وعــادت هایشــان را تــرک 

کننــد وعــزت نفــس خــود را بهبــود بخشــند.
ــزي از  ــگ آمی ــدن و رن ــیقي، آواز خوان ــن موس ــردن، نواخت ــي ک نقاش
ــذاري  ــر گ ــش می شــوند. اث ــث آرام ــه باع ــي هســتند ک ــه کارهای جمل
ایــن امــور بــزرگ و کوچــك نمــي شناســد و موجــب آرامــش 
ــد. ــر بزنی ــاي هن ــه دنی ــید و دل را ب ــام آن نهراس ــود،پس از انج می ش

ــر از  ــي اگ ــي کند.حت ــك م ــا کم ــاري ه ــام بیم ــه تم ــي ب ــر درمان هن
ــف اســتفاده نشــود،  ــای مختل ــان بیمــاری ه ــرای درم ــي ب ــر درمان هن
همچنــان روش مناســبي بــراي کاهــش فشــارها و اســترس هــاي عــادي 

ــه گســترش اســت. ــي رو ب اســت. اســتفاده از هنردرمان

) Art Therapy (  آشنایي با هنردرمانی
هنــر درمانــي رشــته ای اســت کــه در آن بــا خلــق یــا مشــاهده 
یــك اثــر هنــری از طریــق دریافــت و بیــان احساســات شــخص 
بــرای کمــك بــه او اســتفاده مــي شــود.با خــود آگاهــی بیشــتری 
ــکان  ــد، ام ــي ده ــرار م ــراد ق ــار اف ــي در اختی ــر درمان ــه هن ک
ــه  ــود،ضمن اینک ــي ش ــم م ــایند فراه ــارب ناخوش ــا تج ــه ب مقابل

ــي رود. ــاال م ــرد ب ــای شــناختی ف ــارت ه ــا و مه ــی ه توانای
هنــر درمانــی شــیوه ای از در مــان اســت کــه بــه مــدد آن،فــرد 
ــن  ــن ای ــود و ضم ــی ش ــری م ــر هن ــك اث ــق ی ــد خل وارد فرآین
تجربــه تــازه از نظــر جســمی ،روحــی و عاطفــی بهبــود مــي یابــد.

برخــالف هنــر کــه تنهــا بــه منظــور خلــق اثــر هنــری انجــام مــي 
شــود، تمرکــز هنــر درمانــی بــر فرآینــد خلــق یــك اثــر هنــری 
ــراي  ــده ب ــه ش ــی بکارگرفت ــاي مقدمات ــت ه ــد و فعالی ــي باش م
درمــان، بــه خلــق اثــر و نتیجــه حاصــل از آن ترجیــح داده مــي 

شــود.
ــه فرآینــد خــالق تولیــد اثــر هنــری فــورد شــروع بــه  ــا ورود ب ب
ــق  ــن طری ــد و از ای ــي کن ــود م ــه ی خ ــد ان ــاد هنرمن ــراز ابع اب
ــرل در آورد،  ــاتش را تحــت کنت ــا و احساس ــار ه ــد رفت ــي توان م
ــود  ــا بکاهــد و خودآگاهــی و عــزت نفســش را بهب از اســترس ه

ببخشــد.
هنــر درمانــي در بهبــود و درمــان مشــکالت مختلفــی نقــش دارد. 
بــه کمــك آن مــي تــوان از ابعــاد مختلــف بــه درمــان مشــکالت 
فــردی پرداخــت و طــي آن افــراد خــود را بــروز مــی دهنــد و بــه 

نوعــی خودآگاهــی مي رســند..
ــري  ــتعداد هن ــا اس ــد حتم ــی نبای ــر درمان ــتفاده از هن ــراي اس ب
زیــادي داشــته باشید.کافیســت تــا بــه کمــك هنــر احساســات و 

ــراز کنیــد. ــرو خــورده ی خــود را اب درونیــات ف
ــت  ــذار  اس ــر گ ــنین تاثی ــام س ــراد در تم ــی روی اف ــر درمان هن
ــی  ــی، گروه ــان خانوادگ ــود و درم ــراي بهب ــوان آن را ب ــي ت و م

ــرد. ــتفاده ک ــردی و... اس ،ف
ــری نیســتند،  ــر هن ــك اث ــه ایجــاد ی ــادر ب ــه ق ــرادي ک ــرای اف ب
رفتــن بــه مــوزه و یــا نــگاه کــردن بــه کتابهــاي هنــري نیــز مــی 
توانــد مفیــد باشــد.بدون شــك نــگاه کــردن بــه آثــار هنــری باعث 

نیــرو بخشــی از نظــر معنــوی و افزایــش آرامــش می شــود.
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مصاحبه با دکتر باقر ثنایی ذاکر
درباره تعریف عشق 

اســتاد شــما دربــاره عشــق عقیــده ویــژه اي داریــد ؛تعریــف شــما از واژه عشــق 
چیســت؟

حافــظ : قصــه عشــق نــه در حوصلــه دانــش ماســت     حــال ایــن نکتــه بــدان 
فکــر خطــا نتــوان کــرد  

ــوان  ــه عن ــق ب ــه عش ــن ب ــت .م ــاده اي نیس ــوع س ــق موض ــاره عش ــث درب  بح
ــاي  ــس ه ــم .کی ــگاه نمیکن ــم ن ــب داســتان و فیل ــك در قال ــك رابطــه رمانتی ی
ــه  ــه عشــق ب ــراد ب ــن اف ــواده ای ــا معمــوال کیــس هــاي عشــق هســتند و خان م
ــد و توجــه  ــا معضــل عشــق دارن ــواده ه ــگاه میکنند.خان ــك مشــکل ن ــوان ی عن
مــن هــم بــه ایــن دلیــل اســت .ایــن مســاله بســیار کلیــدي اســت.بالبي میگویــد 
: “تــاج دســتاوردهاي تکامــل انســان عشــق اســت” .در تنهــا موجــودي کــه رابطــه 
ــواع مختلفــي دارد  عاطفــي زیبــا و عاشــقانه وجــود دارد انســان اســت .عشــق ان
امــا نگاهــي کــه مــا بــه عشــق داریــم عشــق بــه جنــس مخالــف اســت .مــن بــه 
عنــوان متخصــص خانــواده و ازدواج اعتقــاد دارم وقتــي دو نفــر میخواهنــد بــا هــم 
ازدواج کننــد ،یکــي از فاکتورهایــي کــه بایــد بــه آن توجــه کننــد ایــن اســت کــه 
بــراي هــم دلنشــین و دوســت داشــتني باشــند.وقتي کــه ازدواج تنهــا بــر مبنــاي 
ــراي هــم دلنشــین  ــدون اینکــه دو نفــر ب مســائل اجتماعــي و...صــورت گیــرد ب
باشــند  رابطــه بــه خوبــي ادامــه پیــدا نمیکنــد.در عــرف  اســالمي هــم وقتــي دو 
نفــر نســبت بــه هــم کراهــت داشــته باشــند طــالق صــورت میگیــرد. در رابطــه 
عاطفــي مثبــت یــا محبــت آمیــز بــودن جــزو نیازهــاي اساســي انســان محســوب 
میشــود. در روانشناســي مثبــت کــه از ”مزلــو“ شــروع مي شــود بعــد از امنیــت، 

ــد. ــدا مي کن ــت پی ــت اهمی محب
حافــظ میگویــد:” هــر آن کــس زنــده نیســت بــه عشــق      بگــو بــه مــرده بــه 

فتــواي مــن نمــاز کنیــد “  
 موتــور وجــود آدمــي عشــق اســت.وقتي فرویــد راجــع بــه عشــق صحبــت میکنــد 
دربــاره نیــروي عشــق حــرف میزند.کســي کــه در رابطــه عاشــقانه اســت انســان 
ــه  ــش عشــق نیســت و رابط ــه درون ــتني اســت .کســي ک ــالم و دوســت داش س
ــي  ــه کارهای ــه ب ــي است.کســاني ک ــران دارد انســان خطرناک ــا دیگ زجــرآوري ب
ــین  ــه دلنش ــك رابط ــد،در ی ــت میزنن ــران دس ــاوز و آزار دیگ ــل دزدي ،تج مث
نیستند.کســي کــه همســرش را دوســت داشــته باشــد بــه ســمت خیانــت نمیــرود 
.در صورتــي کــه بــه ایــن کار دســت بزنــد میگوییــم ایــن رابطــه در اصــل اشــتباه 
بــوده اســت. وقتــي یــك زوج بــه هــم عالقــه منــد باشــند بــر روي فرزنــدان هــم 
تاثیــر میگــذارد و آن هــا هــم بــه ســمت چنیــن رابطــه اي مي روند.عشــق بــراي 
رشــد و تکامــل انســان الزم اســت. وقتــي وجــود فــرد پــر از عشــق شــد منشــا 
خیــر و برکــت میشود.کســي کــه از عشــق خالــي اســت هــم خــودش در عــذاب 

اســت هــم دیگــران.

به نظر شما ویژگي ذاتي عشق چیست؟
ویژگــي عشــق صمیمیــت اســت. در داخــل ایــن 
صمیمیــت دلبســتگي ، صداقــت و اعتمــاد وجــود دارد.

ــش  ــه قبول ــم ک ــاد میکنی ــي اعتم ــه کس ــي ب ــا زمان م
ــه او  ــان را ب داشــته باشــیم. در آن صــورت حــرف دلم
ــر آن شــور و وجــد اســت. عاشــق  ــي دیگ میزنیم.ویژگ
خوشــرو و مســرور اســت. انســان عاشــق خودشــکفته به 
همــه چیــز عالقــه دارد و هــر چیــزي برایــش زیباســت. 
ــي کــه کســي  ــا بیــن اســت.در حال خــوش بیــن و زیب

ــرده همیشــه عبــوس اســت. ــي از عشــق نب کــه بوی

آفت عشق چیست؟
آفــت عشــق نقطــه مقابــل ویژگیهایــي اســت کــه  
ــد از  ــار نمیکن ــول رفت ــق اص ــه طب ــي ک ــم. کس گفتی
محبــت و عالقــه طــرف مقابــل سواســتفاده میکنــد. در 
ــك  ــق ی ــر عش ــد. اگ ــه مي بین ــبیني لطم ــه خوش نتیج
ــت  ــل ســرد میشــود و درنهای ــه باشــد طــرف مقاب طرف
ــه  ــرطهاي رابط ــود.یکي از ش ــع میش ــه قط ــن رابط ای
ــه  ــناخت و ب ــو ش ــا گفتگ ــت. ب ــو اس ــه گفتگ صمیمان
ــی  ــي از ویژگي های ــرود. یک ــاال می ــه ب ــال آن عالق دنب
عشــق ایــن اســت کــه فــرد بــه ویژگیهــاي درون 
معشــوق توجــه میکنــد. کســي کــه عاشــق اســت فقــط 
زن ومــرد را نمي بینــد بلکــه زیباییهــا وظرافتهــاي 
ــراط  ــاره اف ــن ب ــر در ای ــد. اگ ــز مي بین ــودي را نی وج
شــودو عاشــق عیبهــاي معشــوق را نبینــد، عاشــق 

قربانــي عشــق مي شــود.
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نظرتان راجع به عشقهاي افالطوني که وصال ندارد چیست؟
ناکامــي در رســیدن بــه معشــوق آتــش عشــق را شــعله ور تــر میکنــد. هجــران ، عشــق را ژرفــا میبخشــد. انتظــار بــراي رســیدن بــه محبــوب 

موجــب رشــد میشــود موالنــا میگوید :
“دوام عشق میخواهي مکن با وصل آمیزش    که آب زندگاني میکند خاموش آتش را”

در صورتــي کــه فــرد بــه وصــال برســد آتــش عشــق خامــوش میشــود.در مســاله عشــق بایــد بــه نکتــه اي توجــه کــرد و آن هــوس اســت. 
عشــقي کــه بــر مبنــاي جذابیــت فیزیکــي باشــد بــا وصــال پایــان مــي پذیــرد. در حالــي کــه اگــر معشــوق زیباییهــا و خوبیهــاي درونــي را 

ببینــد بــا وصــال تمــام نمیشــود.

درباره عشقهاي دوران نوجواني و دانشگاه چه عقیده اي دارید؟
ــان وجــود نــدارد. عشــق دوران  اگــر منظــور عشــقي باشــد کــه بیــن زن ومــرد واقعــي وجــود دارد بایــد بگویــم ایــن عشــق بیــن نوجوان
نوجوانــي نزدیــك بــه هــوس اســت. مــن بــه “نظریــه مزلــو” عقیــده زیــادي دارم. کســي کــه هنــوز نیازهــاي فیزیولوژیکــي اش برطــرف 
نشــده نمیتوانــد بــه مراحــل بعــدي برســد. دانشــجوي کــم ســن و ســالي کــه نــه تجربــه و نــه کاري دارد و خــودش نیازمنــد اســت نمیتوانــد 
عاشــق باشــد. مــن عشــق را در دوران دبیرســتان مــردود میدانــم. امــا در دوره دانشــگاه میتوانــد مقدمــه اي بــراي رابطــه کامــل بعــد از چنــد 
ســال باشــد. پــس کســي کــه ســرتاپا نیــاز اســت نمیتوانــد بــه عشــق برســد و اگــر رابطــه اي برقــرار شــود بعــد از مدتــي ازبیــن مــي رود.

جوانانــي کــه در ســنین کــم بــه دنبــال عشــق هســتند کســاني هســتند کــه نیازشــان بــه محبــت در خانــواده ارضــا نشــده اســت.اگر رابطــه 
بیــن والدیــن و فرزنــدان خــوب باشــد نوجــوان بــه ســمت عشــقهاي زودگــذر نمیرود.مشــکل ایــن اســت کــه نوجوانــان عشــق ورزیــدن را 
یــاد نگرفتــه انــد. اگــر نیــاز بــه محبــت ارضــا شــود محبــت کــردن را هــم یــاد میگیرند.کســي کــه وجــودش سراســر نیــاز اســت نمیتوانــد 

ایثارگــري و بخشــندگي داشــته باشــد چــون چیــزي نــدارد کــه ببخشــد.

آیا عشق آموختني است ؟
عشــق آموختنــي اســت.به عقیــده فرویــد مــا عشــق را در آغــوش مــادر تجربــه مــي کنیــم. وقتــي کســي شــما را دوســت داشــته باشــد وبــه 
شــما مهــر بــورزد ،شــما هــم محبــت کــردن را یــاد مــي گیریــد. زمینــه عشــق در انســان وجــود دارد؛ امــا ممکــن اســت ازبیــن بــرود و 
ســاقط شــود. قابلیــت عشــق در انســان هســت امــا ممکــن اســت بــارور نشود.کســاني کــه والدیــن خــود را درکودکــي از دســت میدهنــد و 
عاشــق و فــداکار اولیــه وجــود ندارد،بــي عاطفــه بــار مــي آینــد. میتــوان محبــت را یــاد داد بــه شــرط آنکــه آن را چشــیده باشــد؛ همانطــور 
کــه کــور مــادرزاد نمیتوانــد رنگهــا را از هــم تشــخیص دهــد، چــون آنهــا را حــس نکــرده اســت.پس فــرد بایــد محبــت را چشــیده باشــد 

بعــد آن را پــرورش داد.

عقیده شما درباره رابطه عشق و مسایل اقتصادي چیست  ؟
هرچیــزي زمینــه اي مــي خواهــد. عشــق هــم بــه ابــزار وفضایــي نیــاز دارد. بــاز هــم بایــد یــك نظریــه مزلــو اشــاره کنــم. کســي کــه در 
مرحلــه پاییــن نیازهاســت نمي توانــد نیــاز محبــوب را بــرآورده کنــد و در خدمــت خانــوده باشــد. فــرد بایــد بــه بــي نیــازي مــادي رســیده 

باشــد تــا بتوانــد بــه نیازهــاي محبــت و عشــق بپــردازد.
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خالقیت های کودکانه

ــه  ــم ک ــد بگویی ــم، بای ــا کنی ــالق را معن ــر خ ــم تفک ــر بخواهی اگ
وقتــي از مجموعــه اطالعــات و داده هــا یــك فکــر جدیــد و نــو ارائــه 
ــع مجموعــه اي از  شــود، تفکــر خــالق حاصــل شــده اســت. در واق
افــکار رهــا شــده کــه بــه تنهایــي ثمــري نــدارد یــا کیفیــت باالیــي 
نــدارد، بــه اشــکال جدیــدي تبدیــل میشــود کــه نتیجــه بخــش و 
مفیــد اســت. تمامــي اختراعــات، حاصــل تفکــر خــالق اســت یعنــي 
ــدي  ــي جدی ــد ش ــه تولی ــه ب ــك مجموع ــه در ی ــدي ک ــر جدی فک
منجــر شــده اســت.گاهي تفکــر خــالق بــه نــوآوري منجــر میشــود؛ 
یعنــي از داده هــا و مصالــح موجــود اســتفاده جدیــدي میشــود. براي 
داشــتن تفکــر خــالق بــه زمینههایــي نیــاز اســت. طبیعــي اســت که 
هــر کودکــي بــا ســطحي از هــوش، توانمنــدي، اســتعداد و عالقــه به 
دنیــا مــي آیــد و شــیوه پــرورش تفکــر خــالق در کــودکان متفــاوت 
اســت امــا میتــوان زمینــه هــاي بــروز تفکــر خــالق را در کــودکان 

فراهــم کــرد.

پنج سالگي، اوج خالقیت کودک
از آن جــا کــه کــودکان پیــش از 5 ســالگي توجــه و تمرکــز کمتــري 
دارنــد، رشــد خالقیــت در بیشــتر کــودکان از 5 ســالگي بــه بعــد آغــاز 
ــاي  ــالگي کاره ــه از 2 س ــتند ک ــي هس ــودکان خالق ــا ک ــود ام میش
خالقانــه انجــام مي دهنــد و البتــه هــوش باالتــري نســبت بــه 
ــا  ــد ب ــه بع ــالگي ب ــن از 5 س ــن والدی ــد. بنابرای ــود دارن ــاالن خ همس
اتخــاذ شــیوه هــاي متعــدد میتواننــد امیــدوار باشــند کــه خالقیــت در 
ــن  ــرورش پیــدا کنــد. برخــالف تصــور بســیاري از والدی کودکشــان پ
ــه ســرمایه  ــراي افزایــش خالقیــت کــودک نیــاز ب ــاره ایــن کــه ب درب
ــن راســتا فقــط الزم اســت کــودک  ــي وجــود دارد، در ای گــذاري مال
ــي  ــات کاف ــون خــود اطالع ــط پیرام ــاره اشــیاي موجــود در محی درب
داشــته باشــد و اجــازه یابــد آن چــه کنجــکاوي اش را تحریــك کــرده 

ــار داشــته باشــد. اســت، در اختی
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یك فنجان شعر

باید این بار غزل با خودم آغاز شود
شعر و وزن و قافیه با خودم همراز شود

تا ابد قصه ی تردید بیندازم دور
باشم و باشی و باشد پر پرواز شود

با سیما اسکندری

از قدیــم گفتــه انــد و مــا هــم شــنیده ایــم کــه هــر ســالمي، ســرآغاز خداحافظــي مــي باشــد و هــر شــروعي را پایانــي ســت و هــر ابتدایــي 
باالخــره بــه انتهــا ختــم مــي شــود؛ ولــي مــن امــروز مــي خواهــم جســورانه و بــي پــروا، حرفــي جدیــد را بــه دنیــاي کنونــي تقدیــم کنــم.

مي خواهم از شروعي زیبا و ناب صحبت کنم که هیچ پایاني در انتظارش نیست.
از آغازي ژرف و شیرین سخن مي گویم که تا همیشه ادامه دارد و هیچ رکود و فرسایشي تهدیدش نمي کند.

ابتدایي متفاوت و جادویي که به جاده ي سعادت و خوش بختي مي رسد و تا ابد با جسم و روحت همراه است.
از خلســه اي عمیــق و دریایــي عظیــم و رویایــي عاشــقانه و حســي زیبــا و متفــاوت مــي گویــم کــه هیــچ تاریــخ انقضایــي نــدارد و تــا وقتــي 

کــه تــو هســتي، همــه ي ایــن احساســات خــوب هــم هســت.
حتــي داســتان هــزار و یــك شــب هــم، در شــب هــزار و یکــم بــه پایــان رســید ولــي مــن از شــهرزادي قصــه گــو حــرف مــي زنــم کــه هــر 

صفحــه ي کتابــش، سرشــار از معجــزات و ناگفتنــي هاســت و تــا زمانــي کــه تــو بخواهــي، برایــت قصــه هــاي پــر رمــز و راز مــي خوانــد.
حرفــم از نهایتــي ســت کــه بــه بــي نهایــت مــي رســد، و از ازلــي ســت کــه بــه ابــد مــي رســد و از لذتــي کــه بــه فــرا لــذت مــي رســد و از 

دامنــه اي کــه بــه قلــه ي ســعادت مــي رســد.
همیشــه ســفر را دوســت داشــتم ولــي از ابتــداي ســفر، نگــران پایــان مســافرت و مســیر بازگشــت بــودم و کامــم تلــخ مــي شــد؛ ولــي حــاال 
از ســفري مــي گویــم کــه تــا همیشــه شــیریني و حالوتــش را مــزه مــزه مــي کنــي و اصــال قــرار نیســت کــه پایــان بپذیــرد و دوبــاره روز 

از نــو و روزي از نــو داشــته باشــد.
قصــه و افســانه تعریــف نمــي کنــم کــه بــا یکــي بــود و یکــي نبــود شــروع شــود و بــا قصــه ي مــا بــه ســر رســید کالغــه بــه خونــه ش 

نرســید پایــان یابــد.
از واقعیتي شیرین و جذاب حرف مي زنم که هیچ وقت تمام نمي شود.

آري از خودت حرف مي زنم؛ خودت و آرزوها و باورهایت.
واقعیتي به نام خودت و سفري به درونت.

از خــودت و عشــق بــه خــودت و هــم ســفر شــدن بــا خــودت و زیســتن رویایــي بــا خــودت مــي گویــم کــه حقیقتــي ســت انکارناپذیــر و 
شــروعي بــي پایــان و بیعتــي مــادام العمــر کــه هیــچ گاه ترکــت نخواهــد کــرد و تمــام نخواهــد شــد و نگــران از دســت ندادنــش نخواهــي 

بــود.
با خودت آشتي کن، چون تنها کسي ست که تا همیشه با تو همراه است.
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اصول اخالق حرفه ای
principles of professional ethics

مقدمه:
قانــون تشــکيل ســازمان نظــام روان شناســي و مشــاوره جمهــوري 
اســامي ايــران در مــاده 2، حمايــت از حقــوق مراجعــان و حقــوق 
ــازمان  ــداف س ــه اه ــاوران را از جمل ــان و مش ــي روان شناس صنف
ــون يکــي از وظايــف شــوراي  ــن قان دانســته اســت . مــاده 12 اي
مرکــزي را تشــکيل هيــات رســيدگي بــه تخلفــات صنفــي و حرفه 
ــمرده و  ــاوره برش ــي و مش ــاي روان شناس ــه ه ــاغان حرف اي ش
در تبصــره يــک مــاده 19 نيــز يکــي از تخلفاتــي را کــه موجــب 
محکوميــت اعضــاي ســازمان مــي شــود، تخلــف از شــئون حرفــه 
ــاق  ــه اخ ــول نظامنام ــدول از اص ــاي ع ــه معن ــي؛ ب اي و صنف

حرفــه اي روان شناســي و مشــاوره قلمــداد نمــوده اســت.
ــي و  ــام روان شناس ــازمان نظ ــه اي س ــاق حرف ــه اخ  نظامنام
مشــاوره جمهــوري اســامي ايــران بــا ارج نهــادن بــه زمينــه هــاي 
فرهنگــي، اجتماعــي و بــا الهــام از تعاليــم دينــي و بــا توجــه بــه 
تنــوع فرهنــگ هــا و گســتردگي خدمات روان شــناختي و مشــاوره 
ــي و تخصصــي  ــاي علم ــن دســت آورده ــر گرفت ــا در نظ اي، و ب
روان شناســان و مشــاوران در ايــران، جهــان و بــه منظــور تــأ ميــن 
حقــوق مراجعــان و اســتفاده کننــدگان از خدمــات روان شناســي 
ــان و  ــوق روان شناس ــن حق ــأ مي ــراي ت ــن ب و مشــاوره و همچني
مشــاوران، و حفــظ شــئون حرفــه اي و منزلــت اجتماعــي ايشــان 
تدويــن شــده اســت . هــدف ايــن نظــام نامــه، تعييــن اســتانداردها 
و ضوابــط اخاقــي بــراي فعاليــت هــاي حرفــه اي روان شناســان 
و مشــاوران ، تصريــح حقــوق مراجعــان يــا اســتفاده کننــدگان از 
خدمــات روان شناســي و مشــاوره و متخصصــان مــي باشــد. ايــن 

نظامنامــه شــامل دو بخــش بــه شــرح زيــر مــي باشــد:
1-    اصول عمومي اخاق حرفه اي

2-    استانداردها و ضوابط اخاق حرفه اي
الف( اصول عمومي اخالق حرفه اي

اصــول عمومــي شــامل اصــول کلــي و ارزشــهاي فراگيــر اخاقــي 
ــط اخــاق  ــتانداردها و ضواب ــاي اس ــر بن ــه زي و انســاني اســت ک
ــاوران  ــان و مش ــي رود روان شناس ــار م ــت و انتظ ــه اي اس حرف
در کليــه رفتارهــاي حرفــه اي خــود، همــواره آن هــا را مــد نظــر 
داشــته و بــراي رعايــت بهينــه آن هــا تمامــي تــاش خــود را بــه 

ــد.  کار گيرن

اصــول عمومــي نظامنامــه اخــاق حرفــه اي ســازمان نظــام 
روانشناســي و مشــاوره جمهــوري اســامي ايــران عبــارت اســت از:
1- اصــل احتــرام بــه شــأن و آزادي انســان و تکريــم شــخصيت

مراجعــان
2- اصل وظيفه شناسي و مسئوليت پذيري

ــاني ــيب رس ــاب از آس ــر و اجتن ــات مؤث ــه خدم ــل ارائ 3- اص
اجتماعــي

4- اصل عدم تبعيض
5- اصل توجه به رفاه ديگران

6- اصل توجه به نظام ارزش هاي جامعه
ب( استانداردها و ضوابط اخالق حرفه اي

ــط اخــاق حرفــه اي شــامل مجموعــه اي از  اســتانداردها و ضواب
ــر  ــز ب ــا تمرک ــه ب ــت ک ــلبي اس ــي و س ــط ايجاب ــررات و ضواب مق
شــرايط خــاص حرفــه اي، روان شناســان و مشــاوران را ملــزم بــه 
انجــام دادن رفتــار يــا رفتارهايــي معيــن، و يــا اجتنــاب از رفتــار 
يــا رفتارهايــي خــاص مــي ســازد. ايــن اســتانداردها عبارتنــد از:

1- صاحيت
ــه ــه اراي ــي ب ــه هاي ــاوران در حيط ــان و مش 1-1 - روان شناس
ــه  ــد ک ــي پردازن ــي م ــي و آموزش ــه اي، پژوهش ــات حرف خدم
ــد. ــرده ان ــراز ک ــا را اح ــام دادن آن ه ــراي انج ــت الزم ب صاحي
ــط از ــود فق ــي خ ــراي معرف ــاوران ب ــان و مش 2-1 - روان شناس

مــدارج تخصصــي و مــدارک علمــي کــه از دانشــگا ههــاي معتبــر 
ــتفاده از  ــق اس ــد و ح ــي کنن ــتفاده م ــد اس ــرده ان ــت ک درياف

ــد. ــد، ندارن ــرده ان ــه احــراز نک ــي را ک عناوين
ــي و ــاي درمان ــط رو ش ه ــاوران فق ــان و مش 3-1 - روان شناس

مشــاوره اي را کــه بــراي آن هــا آمــوزش ديــده و در آن هــا تجربــه 
ــتن روش  ــه کار بس ــد و از ب ــه کار مي گيرن ــد، ب ــرده ان ــدا ک پي

ــد، خــودداري مــي کننــد. ــه ندارن ــي کــه در آن هــا تجرب هاي
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4-1 - روان شناســان و مشــاوران در جریــان ارایــه خدمــات و
ــژادي،  ــي، ن ــي، قوم ــل فرهنگ ــر عوام ــش و تاثی ــه نق ــات، ب تحقیق
جنســیتي، دینــي، مذهبــي در چارچوبــي کــه بــا کار آن هــا 

ــد. ــه دارن ــد، توج ــي کن ــدا م ــاط پی ارتب
5-1 - روان شناســان و مشــاوران همــواره بــراي توســعه، روزآمــد

کــردن صالحیــت و توانایــي هــاي حرفــه اي خــود تــالش 
. می کننــد

6-1 - روان شناســان و مشــاوران هنگامــي کــه وظایفــي را به عهده
کارمنــدان، کارآمــوزان یــا دســتیاران آموزشــي یــا پژوهشــي خــود 
ــا در مــواردي کــه از خدمــات دیگــران اســتفاده  مــي ســپارند و ی
مــي کننــد )ماننــد اجــرا و تفســیر آزمــون هــاي شــناختي(، بایــد 

اطمینــان حاصــل نماینــد کــه ایــن افــراد:
 الف( از توانایي و تجربه الزم براي انجام آن کار برخوردارند.

 ب( خدمــات مــورد نظــر را بــه طــور کامــل و صحیــح انجــام مــي 
دهنــد.

7-1 - روان شناســان و مشــاوران از کار کــردن در موقعیــت هــا یــا
زمینــه هایــي کــه احتمــال مــي دهنــد مشــکالت شــخصي آن هــا 

در انجــام وظایفشــان خلــل وارد مــي ســازد، اجتنــاب مــي کننــد.
8-1 - روان شناســان و مشــاوران خدماتــي کــه صالحیــت ارائــه آن

را ندارنــد، بــه همــکاران واجــد صالحیــت خــود ارجــاع م یدهنــد.
ــراري و ــاي اضط ــت ه ــاوران در موقعی ــان و مش 9-1- روان شناس

بحرانــي، بــه کمــك رســاني و ارایــه خدمــات روان شــناختي مــورد 
نیــاز اقــدام مــي کننــد.

2-مسئولیت
ــود را ــالش خ ــي ت ــد تمام ــاوران بای ــان و مش 1-2- روان شناس

بــراي رعایــت اســتانداردها و مقــررات حرفــه خــود بــه کار گیرنــد و 
در قبــال رفتــار و گفتــار خــود قبــول مســئولیت کننــد .

2-2- روان شناســان و مشــاوران در چارچــوب قوانیــن و مقــررات
ــن اســاس الزم اســت  ــر همی ــد. ب ــت مي کنن جــاري کشــور فعالی
بــا قوانیــن مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت خــود آشــنایي کامــل داشــته 

باشــند.
3-2- روان شناســان و مشــاوران وظیفــه خــود مــي داننــد از هــر

گونــه ســوء اســتفاده از یافتــه هــاي پژوهشــي پرهیــز کننــد.
ــتي ــاه و بهزیس ــئولیت رف ــاورا ن مس ــان و مش 4-3- روان شناس

مراجعــان و تمامــي افــرادي کــه از اقــدام هــا و تصمیم هــاي آنهــا 
ــاوره  ــي و مش ــات درمان ــوب خدم ــد را در چارچ ــي گیرن ــر م تأثی
اي بــر عهــده دارنــد، بــه حقــوق افــراد و گــروه هایــي کــه بــا آن 
هــا کار م یکننــد احتــرام مــي گذارنــد و تمــام تــالش خــود را در 

ــد. ــه کار مي گیرن ــا ب ــع آن ه ــظ مناف ــت حف جه

5-2- روان شناســان و مشــاوران قبــل از شــروع درمــان، اطالعــات
الزم در ارتبــاط بــا مســایل مالــي را در اختیــار مراجعیــن قــرار مــي 

دهنــد و توافــق آگاهانــه آنهــا را بــه دســت مــي آورنــد.
6-2- روان شناســان و مشــاوران تنهــا اعتبــار و پیامــد کارهایــي را

کــه خودشــان انجــام داده انــد، مــي پذیرنــد.
- 3 

ــی عدالتــی ــه ب 1-3- روان شناســان و مشــاوران از اعمــال هرگون
ــات  ــدگان خدم ــت کنن ــان و دریاف ــه مراجع ــبت ب ــض نس و تبعی

ــد. ــاب مــی کنن اجتن
2-3- روان شناســان و مشــاوران از هرگونــه مزاحمــت هــای

ــی از  ــورت آگاه ــد و در ص ــی کنن ــاب م ــاری اجتن ــی و رفت اخالق
فعالیت هــای خــالف اخــالق دســتیاران و همــکاران خــود، نســبت 
ــان  ــه آن ــر دادن ب ــا تذک ــورت ی ــق مش ــری آن از طری ــه جلوگی ب
ــای رســیدگی  ــأت ه ــه هی ــق اطــالع ب ــزوم از طری و در صــورت ل
ــدام مــی  ــه تخلفــات ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره اق ب

ــد. نماین
ــه ارتبــاط غیــر 3-3- روان شناســان و مشــاوران از ایجــاد هرگون
ــان  ــر آن ــر نظ ــه زی ــی ک ــود و کارکنان ــان خ ــا مراجع ــه ای ب حرف

ــد. ــاب می نماین ــد، اجتن ــی کنن ــت م فعالی
ــانیدن ــیب رس ــه آس ــاوران ا ز هرگون ــان و مش 4-3- روان شناس

ــدگان در  ــرکت کنن ــوزان، ش ــجویان، کارآم ــان، دانش ــه مراجع ب
ــی  ــاب م ــد، اجتن ــی کنن ــان کار م ــا آن ــه ب ــانی ک ــش و کس پژوه
ــه  ــی ک ــیب، در مواقع ــانیدن آس ــل رس ــه حداق ــرای ب ــد و ب نماین
ــدام هــای  ــاب اســت، اق ــل اجتن ــا غیرقاب ــل پیــش بینــی ی غیرقاب

الزم را معمــول می دارنــد.
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ــن ــی بی ــه تعارض ــی ک ــاوران در مواقع ــان و مش 5-3- روان شناس
ــد، از  ــود بیای ــه وج ــه ای ب ــش حرف ــای نق ــخصی و ایف ــع ش مناف

ــد. ــی کنن ــاب نم ــود اجتن ــه ای خ ــش حرف ــرش نق پذی
6-3- روان شناســان و مشــاوران از هرگونــه ســوء اســتفاده از

ــد. ــی نماین ــز م ــود پرهی ــای خ ــرف ه ــط ح رواب
7-3- روان شناســان و مشــاوران در مواقــع ضــروری یــا در مــواردی

کــه بــه لحــاظ حــرفه اى الزم باشــد، بــه منظــور تأمیــن 
خدمــات متناســب  و مــؤثر بــراى مــراجعــان خــود، بــا ســایر 

متخصصــان، مشــورت  وهمــکارى مــى کننــد  ودر صــورت 
نیــاز، مراجعــان خــود را بــه آنــان ارجــاع مــى دهنــد.

8-3- روان شناســان و مشــاوران بــرای اجــرای پژوهــش، ســنجش،
ــی  ــا اســتفاده از زبان ــا اشــخاص، ب درمــان، راهنمایــی و مشــاوره ب
کــه بــرای آنــان قابــل درک باشــد، توافــق آگاهانــه آنــان را کســب 

مــی کننــد.
9-3- در مــواردی کــه روان شــناس و مشــاور بــه علــت وضعیــت
حــاد روانــی یــا صغــر ســن مراجــع نتوانــد رضایــت آگاهانــه وی را 
جلــب نمایــد مــی بایســت رضایــت قیــم قانونــی یــا ولــی وی را بــا 

حفــظ شــأن و منزلــت مراجــع بــه دســت آورد.
ــان ــم مراجع ــور تکری ــه منظ ــاوران ب ــان و مش 9-4- روان شناس

خــود در محــاورات ف یمابیــن، تشــکیل پرونــده و مکاتبــات حرفــه 
ای از بــه کار بــردن واژه هــای بیمــاری، بیمــار، مریــض و مــرض و 
نظایــر آن اجتنــاب نمــوده و بــه جــای آن از واژه هــای مراجــع یــا 

مراجعــان اســتفاده مــی نماینــد.
4-رازداری

1-4 روان شناســان و مشــاوران بــرای محافظــت از اطالعــات
محرمانــه بــه دســت آمــده در حــوزه فعالیــت هــای حرفــه ای خــود 

ــد. ــه عمــل مــی آورن ــدام هــای احتیاطــی الزم را ب اق
2-4 روان شناســان و مشــاوران بــرای ارزیابــی، تشــخیص، درمان و
پژوهــش فقــط بــه جمــع آوری اطالعــات مــورد نیــاز مــی پردازنــد 

و از هرگونــه دریافــت اطالعــات اضافــی اجتنــاب مــی کننــد.
3-4 روان شناســان و مشــاوران در ثبــت و گــزارش اطالعــات بــه
ــتفاده از آن  ــوء اس ــکان س ــه ام ــد ک ــی کنن ــل م ــای عم ــون ه گ

وجــود نداشــته باشــد.
4-4 روان شناســان و مشــاوران قبــل از ضبــط صوتــی یــا تصویــری
ــی آنهــا رضایــت نامــه  ــا نماینــدگان قانون جلســات، از مراجعــان ی

کتبــی دریافــت مــی کننــد.

5-4 روان شناســان و مشــاوران صرفــا در مــوارد زیــر مــی تواننــد
رازداری را نقــض کننــد:

ــی او،  ــم قانون ــا قی ــت مراجــع ی ــه درخواســت و رضای ــا ب ــف( بن ال
مشــروط بــه اینکــه افشــای اطالعــات منافــع مراجــع را بــه خطــر 

نینــدازد.
ب( وجود خطر جانی برای مراجع یا دیگران
ج( اختالل مسری کشنده مانند HIV و ایدز

ــی حکــم  ــا مراجــع قانون ــون ی ــه وســیله قان ــه ب ــی ک د( در صورت
شــده باشــد.

ــوق، روان  ــوارد ف ــاس م ــض رازداری براس ــورت نق ــره: در ص  تبص
شناســان و مشــاوران بــرای حفــظ منافــع مراجعــان تمامــی تــالش 
ــل  ــات را در حداق ــای اطالع ــد و افش ــی بندن ــه کار م ــود را ب خ
ــان  ــی المقــدور مراجــع را در جری ــد و حت ــگاه مــی دارن ممکــن ن

ــد. ــرار مــی دهن افشــای اطالعــات ق
سنجش، ارزیابی و تفسیر آزمون های روان شناختی

ــناختی ــای روان ش ــون ه ــاوران از آزم ــان و مش -1-5 روان شناس
معتبــر اســتفاده مــی کننــد.

ــه کار ــی را ب ــون های ــط آزم ــان و مشــاوران فق -2-5 روان شناس
مــی برنــد کــه قبــاًل صالحیــت هــای الزم بــرای اســتفاده از آن هــا 

را کســب کــرده باشــند.
-3-5 روان شناســان و مشــاوران از آزمــو ن هــای روا ن شــناختی

ــاً در چارچــوب  ــاز و صرف ــا نی ــه صــور ت هدفمنــد و متناســب ب ب
تشــخیص، درمــان، راهنمایــی، مشــاوره و تحقیــق اســتفاده 

می کننــد.
ــو ن ــه آزم ــد ک ــازه نمی دهن ــاوران اج ــان و مش -4-5 روان شناس
ــد صالحیــت اجــرا، نمــره  ــراد فاق هــای روان شــناختی توســط اف
ــتفاده  ــا سوءاس ــون ه ــج آزم ــا از نتای ــود و ی ــیر ش ــذاری و تفس گ

گــردد.
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ــه  ــا را فقــط ب ــون ه ــج آزم  -5-5 روان شناســان و مشــاوران نتای
ــا رعایــت  ــا دادگاه، ب ــی و ی درخواســت کتبــی مراجــع، قیــم قانون
ــد،  ــی دهن ــرار م ــا ق ــار آن ه ــع و مصلحــت مراجــع، در اختی مناف
ــث  ــن کار باع ــام ای ــد انج ــخیص دهن ــه تش ــواردی ک ــر در م مگ
ــا شــود. ــون ه ــج آزم ــا سوءاســتفاده از نتای ــه مراجــع ی آســیب ب

 -6-5 روان شناســان و مشــاوران صرفــاً در صورتــی بــرای طراحــی، 
تهیــه، اســتاندارد نمــودن و تعییــن اعتبــار و پایایــی آزمــون هــای 
ــص الزم  ــش و تخص ــه از دان ــد ک ــدام می نماین ــناختی اق روا ن ش
برخــوردار بــوده، و بــا اصــول علمــی و روزآمــد روان ســنجی آشــنا 

باشــند.
ــا،  ــو ن ه ــج آزم  -7-5 روان شناســان و مشــاوران در تفســیر نتای
اهــداف ارزیابــی و عوامــل مختلــف مرتبــط بــا آن را ، کــه ممکــن 
اســت در قضــاوت آزمــو ن گــر و تفســیر نتایــج آزمــون تاثیرگــذار 
ــع،  ــای مراج ــی ه ــون، ویژگ ــام آزم ــی انج ــل توانای ــد )از قبی باش
ــی(، در  ــی و فرهنگ ــای زبان ــاوت ه ــون، تف ــرای آزم ــت اج موقعی

نظــر مــی گیرنــد.

6-مداخله های روان شناختی
-1-6 روان شناســان و مشــاوران رضایــت آگاهانــه مراجــع، یــا قیــم 
قانونــی وی را قبــل از هرگونــه مداخلــه روان شــناختی کســب مــی 

. کنند
ــوزش  ــا مشــاور در دوره آم ــه روا نشــناس ی ــواردی ک  -2-6 در م
باشــد، ایــن موضــوع را قبــل از گرفتــن رضایــت آگاهانــه بــه اطــالع 

مراجــع مــی رســاند.
 -3-6 اگــر روا ن شــناس یــا مشــاور بخواهــد روشــی را کــه 
پشــتوانه پژوهشــی کافــی نــدارد، در مــورد مراجــع بــه کار ببــرد، 
قبــال وی را در جریــان روش مزبــور قــرار داده و موافقــت کتبــی او 

ــد. ــب کن را جل
ــه شــکلی  ــان را ب ــده مراجع -4-6 روان شناســان و مشــاوران پرون
ــل  ــده را حداق ــه ســوابق پرون ــی نمــوده و کلی ــال ایمــن بایگان کام
ــودکان و  ــورد ک ــه و در م ــه مداخل ــد از خاتم ــال بع ــرای 5 س ب

ــد. ــی کنن ــداری م ــی نگه ــه ســن قانون ــا رســیدن ب ــان ت نوجوان
-5-6 روان شناســان و مشــاوران در روابطــی کــه بــا نقــش حرفــه 

ای آنــان تعــارض داشــته باشــد، وارد نمــی شــوند.
ــه  ــر گون ــدن در ه ــر ش ــاوران از درگی ــان و مش -6-6 روان شناس

ــد. ــی کنن ــاب م ــان خــود اجتن ــا مراجع رابطــه جنســی ب

ــا مراجعــان خــود ازدواج نمــی  -7-6 روان شناســان و مشــاوران ب
کننــد، مگــر آن کــه حداقــل 2 ســال از اتمــام یــا توقــف مداخلــه 

حرفــه ای آنــان گذشــته باشــد.
-8-6 روان شناســان و مشــاوران وقتــی کــه بــا زوج یــا خانــواده ای 
کار مــی کننــد، بــه عنــوان شــاهد یکــی از آنــان برعلیــه دیگــری 

در دادگاه شــهادت نمــی دهنــد.
ــات روا ن  ــه خدم ــق ا لزحم ــاوران ح ــان و مش  -9-6 روان شناس
ــازمان  ــای س ــه ه ــق تعرف ــود را طب ــاور ه ای خ ــناختی و مش ش
نظــام روان شناســی و مشــاوره جمهــوری اســالمی ایــران دریافــت 
مــی نماینــد و از دریافــت وجــه دیگــری از مراجعــان اجتنــاب مــی 

کننــد.
7- آموزش، کارورزی و نظارت

ــی،  ــای آموزش ــه ه ــا برنام ــاوران تنه ــان و مش 7-1-روان شناس
ــش و  ــه دان ــد ک ــی گیرن ــده م ــر عه ــوزی و کارورزی را ب کارآم

ــند. ــته باش ــا داش ــرای آن ه ــرای اج ــه الزم را ب تجرب
 -2-7 روان شناســان و مشــاوران، دانشــجویان، کارآمــوزان و 
ــه آموزشــی آگاه  ــد برنام ــوی و فراین کارورزان را از ســرفصل، محت

ــد. ــی کنن م
 -3-7 محتــوا و برنامــه هــای آموزشــی، کارآمــوزی و کارورزی کــه 
توســط روان شناســان و مشــاوران ارایــه مــی شــود، بایــد مرتبــط، 

علمــی، دقیــق و بــه روز باشــد.
 -4-7 روان شناســان و مشــاوران در برنامــه هــای آموزشــی، 
کارآمــوزی و کارورزی خــود، اهــداف، انتظــارات، محتــوی آموزشــی 

ــد. ــی کنن ــه را مشــخص م و نحــوه ارزشــیابی برنام
 -5-7 روان شناســان و مشــاوران بــر نحــوه اجــرای کارورز ی هایی 
ــل  ــد، نظــارت کام ــه ان ــده گرفت ــر عه ــا را ب ــه مســئولیت آن ه ک

ــد. ــه مــی دهن ــه کارورزان ارائ داشــته و بازخوردهــای الزم را ب
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-6-7 روان شناســان و مشــاوران بــا ارزیابــی مــداوم، از قابلیــت هــا
و محدودیــت هــای شــخصی و علمــی کارآمــوزان و کارورزان آگاه 
مــی گردنــد و در صورتــی کــه محدودیــت هــا مانــع تحقــق اهــداف 

کارآمــوزی و کارورزی باشــد، در رفــع آن اقــدام می کننــد.
ــوزان و ــجویان، کارآم ــه دانش ــاوران ب ــان و مش -7-7 روان شناس

کارورزان خــود خدمــات درمانــی یــا مشــاوره ای ارایــه نمــی دهنــد 
و در صــورت لــزوم آنــان را بــه متخصصــان واجــد شــرایط ارجــاع 

مــی دهنــد.
و کارآمــوزان  دانشــجویان،  مشــاوران  و  شناســان  روان   7-8-

کارورزان را بــه پیــروی از اصــول اخــالق حرفــه ای روان شناســی و 
ــد. ــی نماین ــب م ــاوره ترغی مش

ــه ای ــی، حرف ــای اخالق ــاوران مرزه ــان و مش -9-7 روان شناس
و اجتماعــی را بــا دانشــجویان، کارآمــوزان و کارورزان خــود، 
مشــخص و رعایــت نمــوده و از هــر نــوع رابطــه ای کــه منجــر بــه 

ــد. ــی کنن ــاب م ــود، اجتن ــتفاده ش سوءاس
-10-7 روان شناســان و مشــاوران در طول دوره آموزش و کارورزی،

بــا حفــظ حرمــت دانشــجویان، کارآمــو زان و کارورزان ، از ورود بــه 
حیطــه هــای زندگــی شــخصی آنــان خــودداری مــی کننــد.

-11-7 روان شناســان و مشــاوران، کارکنــان، کارمندان و بســتگان
نزدیــك خــود را بــه عنــوان کارآمــوز و کارورز نمــی پذیرند.

ــی ، ــه هــای آموزش ــاوران در برنام ــان و مش -12-7 روان شناس
ــان،  ــجو ی ــه دانش ــب تجرب ــنایی و کس ــرای آش ــب ب ــه مناس زمین
ــف  ــون مختل ــا و فن ــدگاه ه ــاره دی ــوزان و کارورزان را درب کارآم
روان شــناختی و مشــاوره ای فراهــم نمــوده و آن هــا را بــه توســعه 

ــد. ــب می کنن ــود ترغی ــی خ ــی و عمل ــای علم ــه ه تجرب
-13-7 روان شناســان و مشــاوران صرفــا در چارچــوب صالحیــت

ــراد و براســاس شــناخت شــخصی  ــی اف ــای واقع ــی ه ــا و توانای ه
ــان  ــرای آن ــی ب ــای علم ــه ه ــه نام ــه توصی ــه ارای ــبت ب ــود نس خ

ــد. ــدام می کنن اق
8-پژوهش و انتشار

-1-8 روان شناســان و مشــاوران از منطبــق بــودن پژوهــش خــود
ــی  ــل م ــان حاص ــت آن اطمین ــرای درس ــی و اج ــول علم ــا اص ب

کننــد.
-2-8 روان شناســان و مشــاوران در برنامــه ریــزی و اجــرای پــژوه
ـروژه پژوهشــى  ـان حاصــل مـى نماینــد کــه ـپ شــهاى خــود اطمینـ

ـه اى منطبــق مــى باشــد. ـا اصــول اخــالق حرـف ـان ـب آـن

ــه ــبت ب ــاوران نس ــان و مش ــه روان شناس ــی ک -3-8 در صورت
انطبــاق طــرح پژوهشــی خــود بــا اصــول اخــالق حرفــه ای تردیــد 
داشــته باشــند، قبــل از اجــرای طــرح پژوهشــی، آن را بــه تصویــب 
ــت  ــل خدم ــازمان مح ــا س ــگاه ی ــه ای دانش ــالق حرف ــه اخ کمیت
خــود مــی رســانند. در صورتــی کــه کمیتــه اخالقــی در دانشــگاه 
یــا ســازمان مذکــور وجــود نداشــته باشــد ، مــی تواننــد از کمیتــه 
ــام روان  ــازمان نظ ــا س ــا و ی ــر دانشــگا هه ــه ای دیگ اخــالق حرف

شناســی و مشــاوره اســتعالم کننــد.
-4-8 روان شناســان و مشــاوران می پذیرنــد کــه شــرکت در
هرگونــه تحقیــق ر وان شــناختی داوطلبانــه بــوده و عــدم تمایــل 
افــراد بــه همــکاری نبایــد هیــچ گونــه تبعــات منفــی بــرای آنــان 

داشــته باشــد.
ــا ــش، ب ــام پژوه ــل از انج ــاوران قب ــان و مش -5-8 روان شناس

اســتفاده از زبانــی قابــل فهــم، رضایــت آگاهانــه شــرکت کننــدگان 
در تحقیــق یــا قیــم قانونــی آنــان را بــه صــورت کتبــی کســب مــی 

نماینــد. رضایــت آگاهانــه شــامل اطالعــات زیــر مــی باشــد:
الف( داوطلبانه بودن شرکت در تحقیق

ب( نوع فعالیتی که شرکت کنندگان باید انجام دهند
ج( توضیح منافع و خطرات احتمالی شرکت در تحقیق

ــر  ــکاری در ه ــه هم ــدگان از ادام ــرکت کنن ــراف ش ــق انص د( ح
ــان زم

ه( توضیــح روشــهای حفــظ راز داری و محدودیــت هــای احتمالــی 
در ایــن زمینــه

و( آدرس و شماره تلفن محقق و سازمان مجری تحقیق.
 -6-8 روان شناســان و مشــاوران فقــط زمانــی مــی تواننــد از پنهان

کاری در پژوهــش اســتفاده کننــد کــه اوال منافــع تحقیــق بیشــتر 
از ضــرر احتمالــی آن باشــد، و ثانیــا انجــام تحقیــق بــه روش هــای 

دیگــر امــکان پذیــر نباشــد.

24 نوین ................................................................... بینش



 -9-8 روان شناســان و مشــاوران اطمینــان حاصــل مــی کننــد کــه
تمامــی اطالعــات مربــوط بــه آزمودنــی هــا و شــرکت کننــدگان در 
پژوهــش بــه صــورت محرمانــه نگهــداری شــده و گــزارش تحقیــق 
ــرکت  ــایی ش ــه شناس ــود ک ــی ش ــه م ــه و ارای ــه ای تهی ــه گون ب

کننــدگان ممکــن نباشــد.
-10-8 روان شناســان فقــط زمانــی روی حیوانــات تحقیــق

ــج  ــوده و نتای ــروری ب ــی ض ــن تحقیق ــام چنی ــه انج ــد ک می کنن
حاصــل در جهــت پیشــرفت و ارتقــاء دانــش روان شناســی و بهبــود 

ــر باشــد. ــا موث ــت زندگــی انســان ه کیفی
ــی ــان م ــات، اطمین ــا حیوان ــق ب ــان در تحقی -11-8 روان شناس
یابنــد کــه حیــوان در معــرض رنــج یــا آســیب غیرضــروری قــرار 
نگیــرد و اگــر پــس از پایــان تحقیــق الزم باشــد بــه زندگــی حیــوان 
پایــان داده شــود، بایــد مطمئــن شــوند کــه ایــن عمــل در ســریع 

تریــن زمــان و بــا کمتریــن زجــر ممکــن انجــام مــی گیــرد.
-12-8 مســئولیت علمــی و اخالقــی پژوهــش بــر عهــده مجــری

طــرح اســت، در عیــن حــال تمــام افــرادی کــه بــه نوعــی درگیــر 
انجــام ایــن پژوهــش هســتند، نیــز بــه ســهم خــود در قبــال اعمــال 

و وظایــف پژوهشــی خــود مســئول هســتند.
ــای ــج پژوهش ه ــه نتای ــان و مشــاوران در ارای -13-8 روان شناس

علمــی و تفســیر آن هــا، صداقــت و امانــت داری را بــه طــور کامــل 
رعایــت و از ارائــه اطالعــات غیــر واقعــی و ســاختگی پرهیــز 

می کننــد.
ــا و ــار داده ه ــه و انتش ــاوران از ارای ــان و مش -14-8 روان شناس

ــای  ــش ه ــا پژوه ــا ی ــوان داده ه ــه عن ــی ب ــای قدیم ــش ه پژوه
ــد. ــاب می کنن ــد، اجتن جدی

ــای ــدام ه ــد اق ــه دارن ــاوران وظیف ــان و مش -15-8 روان شناس
الزم را بــه منظــور حفــظ حقــوق شــهروندان و جلوگیــری از ســوء 
ــای  ــا و پژوهــش ه ــزار ش ه ــج گ ــتفاده از نتای ــوء اس ــر و س تعبی
خــود، انجــام دهنــد و اطمینــان حاصــل کننــد کــه ایــن نتایــج در 
جهــت ایجــاد تبعیــض بیــن گــروه هــای نــژادی، قومــی، فرهنگــی، 

ــرار نخواهــد گرفــت. دینــی و جنســیتی مــورد ســوء اســتفاده ق
-16-8 چنانچــه روان شناســان و مشــاوران در اطالعــات منتشــر
ــو  ــه نح ــد ب ــوند، بای ــتباهی ش ــا اش ــا ی ــار خط ــود دچ ــده خ ش

ــد. ــدام کنن ــح آن اق ــه تصحی ــبت ب ــب نس ــی و مناس مقتض
-17-8 روان شناســان و مشــا وران مــی پذیرنــد کــه حقــوق مادی

و معنــوی تحقیقــات و تالیفــات، تمامــا متعلــق بــه پژوهشــگران و 
مولفــان آن هــا بــوده و در کلیــه فعالیــت هــای علمــی، پژوهشــی و 

حرفــه ای خــود حقــوق آنــان را رعایــت می کننــد.

-18-8 روان شناســان و مشــاوران مســئولیت و امتیــاز کارهایــی را
کــه انجــام نــداده انــد، یــا هیــچ نــوع نقــش و نظارتــی در اجــرای 

ــد. ــد، نمی پذیرن آن هــا نداشــته ان
ــای ــه ه ــان نام ــده از پای ــتخراج ش ــای اس ــه ه 8- 19-در مقال

دانشــجویی، نــام دانشــجو بــه عنــوان مولــف اول مقالــه مــی آیــد، 
ــه  ــان نام ــه از پای ــتخراج مقال ــی در اس ــجو نقش ــه دانش ــر آنک مگ

خــود نداشــته باشــد.

9- تبلیغات و خدمات عمومی
ــارات غیرواقعــی ــه اظه -1-9 روان شناســان و مشــاوران از هرگون
و نادرســت در زمینــه آمــوزش هــای تخصصــی، تجــارب حرفــه ای، 
شایســتگی هــا، درجــات تحصیلــی، مــدارک، وابســتگی های 
ــات و  ــی، تألیف ــی و بالین ــات، علم ــی، خدم ــا انجمن ــازمانی ی س

ــد. ــاب می نماین ــود اجتن ــات خ تحقیق
-2-9 روان شناســان و مشــاورانی کــه از طریــق کتــاب ، مجــالت،
ـاط  ـاى ارتبـ ـون و دیگــر ابزارهـ ـو، تلویزـی ـت، رادـی ـا، اینترـن روزنامــه هـ

ـه مــى  ـا توصیــه اراـی ـراى عمــوم مــردم پیشــنهاد ـی جمعــى، ـب
ـه شــده  ـارات اراـی ـان حاصــل نماینــد کــه اظهـ ـد اطمینـ کننــد، باـی

: ـر باشــد واجــد شــرایط زـی
ـه  ـاى حرـف ـش روزآمــد روان شـناختى و تجــربه ه ـه داـن ـر پاـی ـف) ـب اـل

. ـان استوار باشــد اى آـن
ـاوران  ـان و مشـ ـه  یاروان شناسـ ـاى اخــال قحرـف ـا مشــخصه هـ ب) ب

. منطبق باشــد
ـر آن نداشته باشد کــه رابطه ى حرفه اى با مخاطبان برقرار  ت ـب  ج) دالـل

شــده است.
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ــای ــانه ه ــه رس ــواردی ک ــاوران در م ــان و مش -3-9 روان شناس
ــدارک،  ــوص م ــراد در خص ــا و اف ــروه ه ــا، گ ــن ه ــی، انجم جمع
تخصــص، توانایی هــا، خدمــات و اظهــارات آن هــا اطالعــات 
ــه نحــو  ــت و ب ــد در اســرع وق ــد، بای ــی دهن ــه م نادرســتی را ارای

ــد. ــدام می کنن ــح آن اق ــرای تصحی ــی ب مقتض
ــراد ــرد، اف ــاوران از ف ــان و مش ــه روان شناس ــی ک -4-9 هنگام

یــا ســازمانی بــرای تبلیــغ خدمــات تخصصــی خــود اســتفاده مــی 
کننــد ، بایــد از صحــت مطالــب ارایــه شــده توســط آنــان اطمینــان 
حاصــل کننــد، بــر فراینــد تبلیغــات نظــارت نماینــد و مســئولیت 

آن را بــر عهــده بگیرنــد.
-5-9 روان شناســان و مشــاوران در ارایــه آمــوزش هــای عمومــی

ــت  ــدی و صح ــودن ، روزآم ــر ب ــدی، موث ــه کارآم ــبت ب ــد نس بای
ــه شــده اطمینــان حاصــل نماینــد. آمــوز شــهای ارائ

ــی ــوزه تخصص ــوب ح ــاوران در چارچ ــان و مش -6-9 روان شناس
ــا  ــط ب ــی مرتب ــای اجتماع ــت ه ــود، در فعالی ــوان خ ــد ت و در ح
ــع  ــترش مناف ــظ و گس ــی و حف ــاه اجتماع ــود رف ــعه و بهب توس
ــالح  ــی، اص ــای اجتماع ــزاری ه ــت گ ــه سیاس ــی )از جمل عموم

ــد. ــی کنن ــارکت م ــد آن( مش ــررات، و مانن ــن و مق قوانی
ــه ــود را ب ــان خ ــی از زم ــاوران بخش ــان و مش -7-9 روان شناس

ــای  ــروه ه ــراد و گ ــه اف ــه ب ــام المنفع ــات تخصصــی ع ــه خدم ارائ
ــد. ــی دهن ــاص م ــد اختص نیازمن

 -8-9 روان شناســان و مشــاوران بــه صــورت داوطلبانــه نســبت بــه
ارائــه خدمــات تخصصــی روان شــناختی و مشــاوره ای در شــرایط 
بحــران و اضطــرار )از جملــه بالیــای طبیعــی مثــل زلزلــه، ســیل و 

ماننــد آن( اقــدام مــی کننــد.

10- حل و فصل مسایل و تعارض های اخالقی
-1-10 وقتــی تعارضــی بیــن دو یــا چنــد اصــل اخالقــی بــه وجــود
ــی  ــی و ارزیاب ــن بررس ــاوران ضم ــان و مش ــد، روان شناس ــی آی م
ــود  ــالش خ ــام ت ــن، تم ــای ممک ــل ه ــت و راه ح ــق موقعی دقی
ــه  ــان چ ــد. چن ــی گیرن ــه کار م ــور ب ــارض مذک ــرای حــل تع را ب
تعــارض حــل نشــود، بــا یــادآوری تعهــد خــود بــه رعایــت ضوابــط 
اخــالق حرفــه ای، راه حلــی را برمــی گزیننــد کــه بیشــترین پیامــد 
مثبــت و کمتریــن پیامــد منفــی را بــرای فــرد یــا افــرادی کــه از آن 

تأثیــر مــی پذیرنــد، داشــته باشــد.

-2-10 روان شناســان و مشــاوران در مــواردی کــه بیــن ضوابــط
اخــالق حرفــه ای و قانــون تعــارض وجــود داشــته باشــد، پــس از 
انجــام اقــدام هــای منطقــی بــرای حــل تعــارض، در صورتــی کــه 
بــا رعایــت ضوابــط و اخــالق حرفــه ای، تعــارض قابــل حــل نباشــد، 

ملــزم بــه رعایــت قانــون مــی باشــند.
-3-10 روان شناســان و مشــاوران در صورتــی کــه بیــن ضوابــط

اخــالق حرفــه ای و مقــررات ســازمانی کــه در آن کار مــی کننــد، 
تعارضــی پیــش بیایــد، از ضوابــط اخــالق حرفــه ای پیــروی مــی 

کننــد.
10- 4-در صورتــی کــه روان شناســان و مشــاوران اطــالع حاصــل

ــه ای  ــالق حرف ــط اخ ــان ضواب ــکاران آن ــی از هم ــه یک ــد ک نماین
ــدا ســعی  ــد ابت ــر خــالف آن عمــل مــی کن ــه و ب ــده گرفت را نادی
ــف  ــه تخل ــکار از ادام ــه آن هم ــر ب ــا تذک ــه ب ــرد ک ــد ک خواهن
جلوگیــری کننــد. در صورتــی کــه ایــن اقــدام مؤثــر واقــع نشــود، 
ــورت  ــد و در ص ــالع دهن ــر اط ــئول باالت ــه مس ــب را ب ــد مرات بای
ــه تخلفــات  ــه کمیســیون رســیدگی ب تکــرار تخلــف، موضــوع را ب
حرفــه ای ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره گــزارش نماینــد.
-5-10 روان شناســان و مشــاوران در جریــان رســیدگی بــه پرونــد

ـازمان  ـه اى سـ ـات حرـف ـه تخلفـ ـا کمیســیون رســیدگى ـب ـان، ـب متخلفـ
ـاوره همــکارى مــى کننــد. ـام روان شناســى و مشـ نظـ

-6-10 روان شناســان و مشــاوره همــواره ســعی و تــالش الزم را
بــرای صیانــت از شــئونات حرفــه ای و رشــد و اعتــالی دانــش روان 

شناســی و مشــاوره مبــذول مــی دارنــد.
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عادات بدی که شما را از رابطه سالم

دور نگه میدارد 

از قدیــم گفتــه انــد و مــا هــم شــنیده ایــم کــه هــر ســالمي، ســرآغاز 
خداحافظــي مــي باشــد و هــر شــروعي را پایانــي ســت و هــر ابتدایــي 
ــه انتهــا ختــم مــي شــود؛ ولــي مــن امــروز مــي خواهــم  باالخــره ب
ــم  ــي تقدی ــه دنیــاي کنون ــد را ب ــروا، حرفــي جدی ــي پ جســورانه و ب

کنــم.
مــي خواهــم از شــروعي زیبــا و نــاب صحبــت کنــم کــه هیــچ پایانــي 

در انتظــارش نیســت.
از آغــازي ژرف و شــیرین ســخن مــي گویــم کــه تــا همیشــه ادامــه 

دارد و هیــچ رکــود و فرسایشــي تهدیــدش نمــي کنــد.
ــوش  ــعادت و خ ــاده ي س ــه ج ــه ب ــي ک ــاوت و جادوی ــي متف ابتدای

ــراه اســت. ــا جســم و روحــت هم ــد ب ــا اب ــي رســد و ت ــي م بخت

ــا روابــط عاطفــي  گفتگوهــاي زناشــویي، بیــن همســران ناخشــنود ب
ــو از ســرزنش است،ســرزنش گــر فکــر مــي کنــد، هیــچ  ســرد، ممل

ــل مقصــر اســت. ــدارد و همیشــه طــرف مقاب تقصیــري ن
در برابــر ســرزنش کــردن دومیــن عــادت مهرافــزاي شــادي در 
ــر  ــه همدیگ ــي ک ــت، زوج های ــردن اس ــویق ک ــن تش ــي زوجی زندگ
را تشــویق مــي کننــد از احســاس اطمینانــي برخوردارنــد کــه باعــث 

ــود. ــي ش ــان م ــي ش ــاد زندگ ــام ابع ــت هایشــان در تم موفقی

از جملــه تهدیدهایــي کــه بیشــترین آثــار منفــي را دارد، تهدیــد بــه 
ــي احساســي  ــي بیانگــر ب ــه جدای ــد ب ــي و طــالق اســت، تهدی جدای
ــه  ــر نســبت ب ــر احســاس تنف ــد بیانگ ــي توان ــر م و در شــکلي حادت
طــرف مقابــل بــوده کــه خــود منجــر بــه ســردي عاطفــي و از دســت 
دادن احســاس تعلــق طــرف مقابــل شــده کــه مــي توانــد خطرنــاک 

باشــد.
چــرا کــه موجــب اختــالل در روابــط زناشــویي و در نهایــت گرایــش 
طــرف مقابــل بــه ســوي طــالق ویــا خیانــت زناشــویي وآســیب هــاي 

دیگــر شــود
بــه جــاي تهدیــد مــي توانیــم دربــاره تفــاوت هایمــان گفتگــو کنیــم 
ــه شــد،  ــه گفت ــه ک ــن شــیوه همانگون ــم، ای ــر را درک کنی و همدیگ

ـه نفــس وي و  ـاد ـب تنبیه همســر، موجب کاهــش عــزت نفــس و اعتمـ
ـان  ـدگاه بســیاري از روانشناسـ ـط مــی شــود از دـی ـخ شــدن رواـب تـل
ـاس تنفــر از منبــع تنبیــه و  ـش احسـ ـات تنبیــه افزاـی یکــی از تبعـ

ـرد تنبیه شــده از موضــوع تنبیه اســت. چــرا  ـاس تنفــر ـف همچنین احسـ
ـا آزار جســمی را به همــراه  کــه تنبیه از هــر نوعــی کــه باشــد ـی

ـرار  ـرد را مــورد شکنجه ـق ـی ـف داشــته و یا اینکــه از نظــر روحــی و رواـن
ـق و  ـردي از نظــر خـل ـد کـه هیچ ـف ـد بپذیرـن ـراد باـی مــی دهــد. اـف

ـود،  ـا نخواهــد ـب ـابه آنهـ ـا کامــال مشـ ـار در دینـ خــوي و همچنیــن رفتـ
ـد مــی   ـادر متوـل ـک مـ ـانی کــه از ـی ـاي همسـ بلکــه حتــی دوقلوهـ
ـاي تنبیه  ـه جـ ـن ـب ـد، بنابراـی ـا یکدیگر دارـن ـی ب ـاوت هاـی ـد نیــز تفـ وـن

ـاي همدیگــر را  کــردن بهتــر اســت زوجیــن ضعــف و کاســتی هـ
ـراي بهتــر کــردن  ـان را ـب ـالش خودشـ ـرا باشــند و بیشــترین ـت پذـی

ـام دهنــد. ـا انجـ ـع کاســتی هـ رابطــه و رـف
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مسافرک

سفرهای یک روزه مقرون به صرفه

ــوزه  ــي ح ــتاي ییالق ــن روس ــد مرتفعتری فیلبن
مرکــزي مازنــدران اســت کــه در جنــوب بابــل 
در بخــش بندپــي غربــي پذیــراي گردشــگران و 
ــاع آن  ــه طبیعــت اســت. ارتف ــدان ب ــه من عالق
از ســطح دریــا حــدود 2700 متــر اســت. ایــن 
ــه نحــوي  ــرار دارد، ب ــا ق ــراز ابره ــر ف ــتا ب روس
کــه اغلــب روزهــا ابرهــا همچــون دریایــي آبــي 
و آرام تــا بیکرانــه هــا چشــم را مینــوازد و خیره 
میکنــد، امــا زمانــي هــم کــه ابــر و مــه وجــود 
نداشــته باشــد و هــوا بــه طــور کامــل صــاف و 
ــن روســتا کــه در  ــوان از ای ــي باشــد، میت آفتاب
ــاي  ــه تماش ــت ب ــه اس ــه منطق ــن نقط بلندتری
ــود  ــوع خ ــه در ن ــت ک ــراف پرداخ ــر اط مناظ

بســیار لذتبخــش اســت.

ــه ســنگچال جــاده اي بســیار  ــد ب جــاده فیلبن
پرپیــچ و خم اســت کــه در فاصلــه 5 کیلومتري 
ایــن دو روســتا اختــالف ارتفــاع بــه 700 متــر 
ــاي  ــز زیبایي ه میرســد. روســتاي ســنگچال نی
منحصربــه فــرد و خــاص خــود را دارد. منظــره 
ــا  ــد واقع ــه فیلبن ــي ب ســنگچال از جــاده منته

چشــم نــواز اســت.

ــش  ــل در گوی ــت. ف ــد اس ــل فلبن ــالق در اص ــن یی ــام ای ن
مازندرانــي بــه معنــاي خســتگي و بنــد هــم بــه معنــاي بنــد 
ــل  ــه دلی ــذاري ب ــن نامگ ــت ای ــت. عل ــتن اس ــدن و نتوانس آم
ارتفــاع بــاالي ایــن ییــالق و کمــرگاه هــاي تنــدي اســت کــه 

ــت. ــرده اس ــوار مي ک ــور از آن را دش عب
زمســتان در فیلبنــد زود آغــاز میشــود و دیــر بــه پایــان 
میرســد و میتــوان گفــت نزدیــك بــه هفــت مــاه ســال همــه 
جــا پوشــیده از بــرف اســت و ســرماي طاقــت فرســایي همــه 

ــرد. ــرا میگی جــا را ف
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هوش پولساز چیست؟
در زیر به تعریف مولفه های اکتسابی هوش پول ساز و تعریف کلی آن خواهیم پرداخت

ــي  ــن هــوش، ذات ــول بیشــتر منجــر میشــود. بخشــي از ای ــه آوردن پ   هــوش پولســاز مجموعهــاي از مهارت هاســت کــه منجــر ب
ــل تغییــر نیســت ماننــد »قــدرت حافظــه«، امــا  و بخــش مهمــي از آن اکتســابي اســت. بخشــهاي ذاتــي ایــن هــوش چنــدان قاب

ــه عنــوان مهــارت فــرا گرفتــه شــود.  ــد ب بخشــهاي اکتســابي آن میتوان

مولفه هاي اکتسابي هوش پولساز عبارتند از :

 خیالپردازي
 افــرادي کــه خیالپــردازي بیشــتري دارنــد احتمــال بیشــتري وجــود دارد بتواننــد یــك کار و ایــده جدیــد خلــق کننــد. بســیاري 
از ایرانیهــا قــدرت خیالپــردازي خوبــي دارنــد؛ امــا تنهــا افــراد معــدودي بــه آن اهمیــت میدهنــد و بیشــتر بــي تفــاوت از کنــار آن 
ــه خیالپردازي هایشــان  ــن اســت کــه ب ــق در ای ــراد موف ــاوت اف ــد! تف ــدي میدانن ــز ب ــراد آن را چی ــد. حتــي بســیاري از اف مي گذرن

جامــه عمــل مي پوشــانند.
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خالقیت 
یکــي از مهمتریــن مولفــه هــاي هــوش پولســاز خالقیت اســت. 
روزگاري بــراي کســب درآمــد بــاال چنــدان بــه خالقیــت نیــاز 
نبــود امــا امــروزه بــا افزایــش جمعیــت و رقابــت در زمینه هــاي 
ــي بیشــتر  ــن ویژگ ــه ای ــاز ب ــي، نی ــغلي و اجتماع ــف ش مختل
احســاس میشــود. بیشــتر افــرادي کــه در موقعیــت شــغلي بــا 
حقــوق ثابــت قــرار میگیرنــد، خالقیــت خودشــان را از دســت 
میدهنــد و تنهــا زمانــي انســان وادار بــه اســتفاده از قابلیتهــاي 

عالــي ذهنــش میشــود کــه در شــرایط ســخت قــرار بگیــرد.

عالقه 
اگــر بــه کاري اشــتغال داریــد کــه عالقــه اي بــه انجــام آن نداریــد، هــم 
اکنــون از آن کار دســت بکشــید! وقتــي از کاري کــه بــه آن عالقــه ندارید، 
ــن  ــراي یافت ــي ب ــن راه ــرف یافت ــان ص ــام انرژیت ــید، تم ــت مي کش دس
شــغل مــورد عالقه تــان مي شــود و جالــب اینجاســت کــه تمــام ذهنتــان 
ــغل  ــت. ش ــب تر اس ــان مناس ــه کاري برایت ــه چ ــود ک ــن میش ــر ای درگی
ــراي رشــد کــردن انســان، نــه فقــط یــك امنیــت مالــي  ــزاري اســت ب اب

ســطح پاییــن بــراي اســارت انســان.

ز  تمرک
ـر آن  ـی اســت ـب ـد کاـف ـان را مشــخص کرده اـی ـال کــه هدفتـ حـ

متمرکــز شــوید. ماننــد ذره بینــی عمــل کنیــد کــه اشــعه 
ـدرت و حــرارت آن را  ـر نقطــه اي جمــع و ـق خورشــید را ـب

ـه  ـازه ندهیــد ـب ـه عوامــل مزاحــم اجـ ـر میکنــد. ـب ـن براـب چندـی
ـه  ـراي رســیدن ـب ـزار الزم ـب ـام اـب ـان وارد شــوند. تمـ ذهنتـ

ـا رسیدن به هــدف دســت از  ـان را جمــع آوري کنیــد و ـت هدفتـ
ـراي باالرفتــن  ـی ـب ـان پله هاـی ـد. از تجربه هایتـ ـالش برندارـی ـت

ـازید و هرگــز از شکســت خــوردن نترسید. بسـ
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یکــي از مهمتریــن خــواص بــه لیمــو خــواص آرامــش بخــش و تســکین 
دهنــده اعصــاب اســت. ترکیبــات آنتــي اکســیداني موجــود در بــه لیمــو 
ــدن تاثیــر بگــذارد. خــواص آرام  ــر تعــادل هورمونــي در ب ــد ب مــي توان
ــراي افــرادي  ــه خوبــي شــناخته شــده اســت و ب ــه لیمــو ب کنندگــي ب
ــي شــود.  ــه م ــد توصی ــي دارن ــن و مشــکالت عصب ــه اضطــراب مزم ک
همچنیــن بــه لیمــو مــي توانــد باعــث ســهولت و آرامــش ذهــن و بــدن 

شــود.
ــتند،  ــري هس ــش وزن و الغ ــراي کاه ــالش ب ــال ت ــه در ح ــرادي ک اف
ــز  ــه لیمــو را نی ــي دیگــر خــود دم کــرده ب ــم هــاي غذای ــار رژی در کن
مصــرف نماینــد. بــه لیمــو فقــط داراي 2 گــرم کالــري اســت، همچنیــن 
ــش  ــث کاه ــه باع ــد ک ــي باش ــي م ــات عال ــي از ترکیب ــاه، غن ــن گی ای
ــا  ــر اینه ــالوه ب ــود. ع ــي ش ــر م ــي دیگ ــاي غذای ــده ه ــوردن در وع خ
چــاي بــه لیمــو طــي فراینــد هــاي مختلــف، موجــب ســوختن چربــي 
در بــدن مــي شــود. در نتیجــه ایــن گیــاه معطــر و پرخاصیــت موجــب 

کاهــش وزن شــما مــي شــود.

گرچــه بــه لیمــو گیــاه بومــي آمریــکاي جنوبــي اســت، امــا بــه دلیــل 
اثــرات و ویژگــي هــاي دارویــي قدرتمنــد آن، بــه عنــوان افزودنــي مــواد 
غذایــي، بــه طــور عمــده بــه گیاهــي قابــل دسترســي در سراســر جهــان 

تبدیــل شــده اســت.
اولیــن اســتفاده گســترده از بــه لیمــو بــه عنــوان یــك افزودنــي غذایــي 
ــرغ و  ــه م ــرگ آن ب ــردن ب ــه ک ــژه اضاف ــه وی ــود، ب ــده ب ــم دهن و طع
ماهــي، ســاالد، ســس گوجــه فرنگــي، مربــا، و نوشــیدني هــاي مختلــف 

متــداول بــوده اســت.
ــاه  ــك گی ــوان ی ــه عن ــو ب ــه لیم ــنتي از ب ــتفاده س ــال، اس ــن ح ــا ای ب
دارویــي دوبــاره معــروف شــده اســت، بــه ویــژه کــه تحقیقــات مــدرن 
ارزش مــواد منحصــر بــه فــرد آن را نشــان داده اســت و مشــخص شــده 

اســت کــه ایــن گیــاه بــراي ســالمتي بســیار مهــم اســت.

به لیمو

دمنوش درمانی
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کافه کتاب
معرفی کتاب عشق ویرانگر

از متخصصین  امروز معرفی می کنم در کنار مشاوره  کتابی که 
علوم روان می تواند بهترین راهنمای مکتوب باشد. کتاب “ عشق 
ویرانگر “ در سال 2007 توسط پروفسور براد جانسون ) ایشان در 
دانشگاه جان هاپکینز مدرس نمونه بودند و در انستیتوهای معتبر 
آکادمی  در  روانشناسی  تمام  استاد  و  کنند  می  تدریس  امریکا 
نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا هستند که  از برجسته ترین 
دانشگاه های نظامی ایاالت متحده است( و دکتر کلی موری نوشته 
شد. در هر فصل به چند سوال پاسخ داده می شود. اینکه مثال 
همسر  یک  داستان  سپس  چیست؟  شکاک  شخصیت   عالیم 
شکاک گفته می شود پس از آن گفته می شود که چرا این نوع 
دهد  می  توضیح  شود؟  می  ایجاد  فردی  هر  یا  ما  در  شخصیت 
که چگونه فردی شکاک می شود و در مورد ساختار خانواده یا 
فاکتورهای موثر دیگر در ایجاد شخصیت توضیح داده می شود. 
سپس فرد شکاک را به عنوان همسر مورد بررسی قرار می دهد و 
اینکه اصال چرا ما جذب چنین شخصیتی شده ایم؟ اینکه چگونه 
با شریک زندگی مان که این عالیم شخصیتی را دارد زندگی کنیم 

یا چه زمانی باید رابطه را ترک کنیم.

بیان می  است که همه چیز  این  کتاب  این  در  نکته ی جالب   
اینکه چه  بیشتر می شناسید.  را هم  شود و حتی شما خودتان 
این  اید.  تان شده  زندگی  و چرا جذب شریک  دارید  شخصیتی 
کتاب نمی گوید جدا شوید یا بمانید بلکه می گوید اگر جدا شوید 
یا بمانید چه اتفاقاتی در انتظار شماست. این کتاب مانند دفترچه 
ی راهنمای زندگی شما عمل می کند نه مانند نصیحت کننده 

ای که باید و نباید بگوید.
ترجمه ی کتاب توسط خانم الهام شفیعی و خانم زهرا حسین زاده 
در  رسا  نشر  توسط  کتاب  این  چاپ  اولین  است.  گرفته  انجام 
رسید.  هفتم  چاپ  به   1393 سال  در  و  شد  انجام   1388 سال 
تارنمای  و  مجله  چندین  تحسین  مورد   93 سال  تا  کتاب  این 
روانشناسی معتبر قرار گرفت و همان طور که می بینید در ایران 
هم  ترجمه ی این کتاب به چاپ هفتم رسیده است. این کتاب 

شامل چهار بخش و شانزده فصل هست.
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نوروفیدبك نوعي بیوفیدبك است که بازخورد عصبي نیز به آن گفته مي شود.  
ایــن وســیله جــزو پیشــرفته تریــن وســائل پزشــکي نویــن اســت. در مغــز تمــام مــا انســان هــا، هــزاران فراینــد و فعالیــت خــودکار و غیــر 

ارادي در حــال اتفــاق افتــادن اســت. فرایندهــاي ناهشــیار  بــي شــماري کــه  کامــال از حــوزه ي آگاهــي و اختیــار مــا بــه دورهســتند.
هــر لحظــه در مغــز هریــك از مــا، امــواج مغــزي خــاص و فرایندهــاي فیزیولوژیــك بــي شــماري در جریــان اســت بــدون آنکــه مــا آگاهــي 
وشــناختي  نســبت بــه نحــوه ي عملکــرد آن هــا داشــته باشــیم. فرایندهــاي فیزیولوژیــك نهفتــه در مغــز مــا و امــواج مغــزي موجــود در آن 

دائمــا و بــدون دخالــت آگاهانــه ي مــا بــر روي رفتــار، افــکار، عملکــرد و وضعیــت ســالمت جســمي و روانــي مــا تاثیــر گذارنــد.
ــاي  ــش ه ــن واکن ــك از ای ــر ی ــرد ه ــوه ي عملک ــورد نح ــم در م ــي توانی ــال نم ــي و نرم ــرایط طبیع ــا در ش ــان ه ــا انس ــك از م ــچ ی هی
فیزیولوژیــك غیــرارادي و امــواج مغــزي موجــود در مغزمــان اطالعــات دقیــق و روشــني داشــته باشــیم. بــه خودتــان نــگاه کنیــد! آیــا مــي 

ــد؟ ــرار دارن دانیــد در حــال حاضــر امــواج مغــزي شــما در چــه وضعیتــي ق
طبیعتــا در شــرایط طبیعــي و بــدون اســتفاده از ابزارهــاي خــاص نمــي توانیــد نســبت بــه هیــچ کــدام از واکنــش هــاي فیزیولوژیــك بــدن 

خــود آگاهــي دقیقــي داشــته باشــید.
عــالوه برایــن وجــود هرگونــه ناهنجــاري و اشــکال در رونــد طبیعــي عملکــرد امــواج مغــزي و  فرایندهــاي زیســت شــناختي در بــدن انســان، 
مــي توانــد منجــر بــه بــروز عالئــم بیمارگونــه شــود. بــه عبــارت دیگــر بــه هــم خــوردن رونــد طبیعــي عملکــرد امــواج مغــزي و  واکنــش 
هــاي زیســت شــناختي مــي توانــد بــه عنــوان عالمــت و نشــانه اي از وجــود یــك وضعیــت بیمارگونــه ي جســماني یــا روانــي مــورد توجــه 

قــرار بگیــرد.
نورووفیدبــك روشــي اســت بــراي اینکــه یــاد بگیریــم چگونــه امــواج مغــزي و فعالیــت هایــي کــه در مغــز مــا بــه طــور طبیعــي و خــودکار 
انجــام مــي شــود را کنتــرل کنیــم. در حقیقــت بــا نوروفیدبــك مــي آموزیــم بــه طــور ارادي امــواج مغــزي خــود را بــا اســتفاده از بازخــوردي 
ــراي کنتــرل، تغییــر و اصــالح امــواج مغــزي در جهــت  ــزاري اســت ب کــه از دســتگاه  دریافــت مــي کنیــم تغییــر بدهیــم. نوروفیدبــك اب

رســیدن بــه کاهــش عالئــم بیمــاري و افزایــش ســطح ســالمت جســماني و روانــي.
در ایــن روش شــما در مقابــل یــك مانیتــور مي نشــینید و الکتــرودي کــه روي ســر شــما قــرار دارد امــواج مغــزي شــما را دریافــت و بــه 

ــد . ــت مي کن ــر هدای کامپیوت

نوروفیدبک ) Neurofeedback ( چیست؟

شیرین السادات اطیابی
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بــا دیــدن امــواج مغــزي خــود روي صفحــه مانیتــور مــي توانیــد بــه تنظیــم و کنتــرل آنهــا بپردازیــد و در تمــام ایــن مراحــل درمانگــر در 
کنــار شــما نشســته و بــه شــما یــاد مــي دهــد کــه چگونــه مــي توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد.

درواقــع نوروفیدبــك شــما را قــادر بــه دیــدن دنیــاي درون مغزتــان مــي کنــد ، بــه عنــوان مثــال در صفحــه مانیتــور شــما یــك شــکل شــبیه 
ســازي شــده امــواج مغــزي را بــه شــکل یــك بــازي مــي بینیــد و بــا نــگاه کــردن بــه صفحــه مانیتــور و بــدون اســتفاده از دســت شــروع بــه 
بــازي مــي کنیــد. دســتگاه الگوهــاي امــواج مغــزي شــما را پــردازش مــي کنــد و در صورتیکــه ایــن الگوهــا مناســب باشــد شــما در بــازي بــه 
جلــو خواهیــد رفــت و در غیــر اینصــورت شکســت مــي خوریــد ،بــه ایــن ترتیــب شــما یادمیگیریــد کــه مثــال در شــرایط اضطــراب چگونــه 

مــي توانیــد مغــز خــود را طــوري تنظیــم کنیــد کــه آرامــش جایگزیــن اضطــراب شــود.
ــت  ــکي( جه ــي پزش ــازمان جهان ــن س ــکا ) معتبرتری ــذا و داروي آمری ــط اداره غ ــك توس ــت؟ روش نوروفیدب ــي اس ــن روش علم ــا ای آی
درمــان اضطــراب ،استرس،افســردگي،بیش فعالــي، کــم توجهــي، ســردرد )میگرن(،دردهــاي مزمن،اختــالالت خواب،ســوء مصــرف 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی ــزي م ــکته مغ ــي س ــنج( و بازتوان مواد،وسواس،صرع)تش
عــوارض جانبــي ایــن روش چیســت؟ نوروفیدبــك عــوارض جانبــي دارو درمانــي را نــدارد و اثــرات درمانــي پایدارتــري نیــز دارد،فعالیــت هــاي 

کل مغــز را کنتــرل مــي کنــد وبهبــودي پایــدار بیمــاري را شــامل مــي شــود.
ــکاران در کشــورهاي  ــال حاضــر بســیاري از ورزش ــه در ح ــن اســت ک ــش ای ــد؟ دلیل ــي گوین ــي م ــگ اخالق ــك دوپین ــه نوروفیدب ــرا ب چ
پیشــرفته و همچنیــن بســیاري از ســازمان هــاي معتبــر جهانــي از جملــه ناســا )ســازمان علــوم فضایــي آمریــکا( جهــت ارتقــا مهــارت هــاي 
ذهنــي و شــناختي و بهینــه ســازي تصمیــم گیــري ،افزایــش خالقیت،تقویــت حافظــه و افزایــش هماهنگــي جســم و ذهــن از ایــن روش 

اســتفاده مــي کننــد.
آیــا نوروفیدبــك در مــورد همــه بیماریهــا کاربــرد دارد؟ خیــر ، نوروفیدبــك و بیوفیدبــك فقــط در مــورد بعضــي اختــالالت کاربــرد دارد و 

تشــخیص ایــن موضــوع نیــز بــه عهــده پزشــك معالــج مــي باشــد.
موارد کاربرد نوروفیدبك و بیوفیدبك:

 بیــش فعالــي، کمبــود توجــه، اضطــراب، ناتوانــي یادگیري(،اختــالالت خــواب، دردهــاي مزمــن و ســردردهاي میگرنــي، ســوءمصرف مــواد، 
ــواع آســیب و ســکته مغــزي، ســندرم درد و خســتگي مزمــن و افزایــش قــدرت تمرکــز و توانایــي هــاي ذهنــي در  افســردگي ، بعضــي ان

افــراد ســالم.
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گیاه آرامش بخش

قطعــاً تــا حــاال گیــاه بامبــو را دیــده اید.آنهــا همــه جــا هســتند. بــه احتمــال زیــاد بایــد آنهــا را در رســتورانها، فروشــگاهها، هتلهــا، اماکــن 
تجــاري، منــزل دوســتان و ... دیــده باشــید. بامبوهــا گیاهــان کوچــك و حقیقتــاً دلفریبــي هســتند کــه در گلدانهــاي شیشــه اي یــا فلــزي 
نگهــداري مي شــوند. از قرنهــا پیــش ایــن گیــاه ابــزار قدرتمنــدي بــراي جــذب روزي،احتــرام و ســالمتي بیشــتر مــورد اســتفاده بــود. امــا 
اول میخواهیــم بــه مفهومــي کــه پشــت فنگشــویي ایــن گیــاه خــوش یمــن وجــود دارد، توضیــح دهیــم. آنــگاه متوجــه خواهیــد شــد چــرا 

در فنــگ شــویي از ایــن گیــاه بعنــوان یــك گیــاه خــوش یمــن یــاد میشــود.
    چــرا از ایــن گیــاه بــه عنــوان بعنــوان »الکــي بامبــو« بهمعنــاي بامبــوي خــوش یمــن یــاد میشــود؟ دو دلیــل دارد: یکــي اینکــه ایــن 
گیــاه از درون توخالــي اســت. ســاختار لولهــاي شــکل ایــن گیــاه کمــك زیــادي در بــه جریــان انداختــن انــرژي »کــي« میکنــد و بنابرایــن 
بــا ایجــاد جریــان انــرژي مثبــت، باعــث ایجــاد فراوانــي و احتــرام میشــود و دوم آنکــه ایــن گیــاه از درون توخالــي اســت. ایــن جملــه تکراري 
اســت، بلــه! امــا ســاختار توخالــي ایــن گیــاه درس بزرگــي بــه مــا میدهــد و باعــث میشــود انــرژي مثبــت درونــش بــه دنیــاي بیــرون جریــان 

یابــد. بنابرایــن افکارمــان را آرامــش داده و باعــث میشــود تمرکــز بهتــري داشــته باشــیم.
آیا گیاه بامبو با پنج عنصر مرتبط است؟

جــواب تنهــا یــك کلمــه و آن هــم »بلــه« اســت. بامبــوي خــوش یمــن بــا پنــج عنصــري کــه اســاس کار فنگشــویي، بــه شــرح زیــر ارتبــاط 
دارد: مستقیم 

1( چوب: این گیاه سمبلي از عنصر چوب است.
2( آب: الزم است گه گاه گلدان را با آب پر کنیم. پس عنصر آب هم نقش دارد.

3( خاک: پاره سنگ، سنگریزه و سنگهاي رسي داخل گلدان عنصر خاک را به نمایش میگذارد.
4( آتش: روباني قرمز را به گلدان یا خود گیاه گره میزنیم. رنگ قرمز بیانگر آتش است.

ــز مشــخص  ــز نی ــن نقــش عنصــر فل ــم. بنابرای ــدان میاندازی ــا آن را درون گل ــز گــره زده ی ــان قرم ــه روب ــزي را ب ــز: گاه ســکه اي فل 5( فل
مي شــود.

روي هم رفته تمامي این عوامل نشان میدهد که این گیاه  صد در صد با پنج عنصر طبیعت در ارتباط است.
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اصلی ترین عامل ایجاد کارآفرینی از نگاه دکتر برزگر

دکتر محسن برزگر خلیلي، مدرس و مشاور کارآفریني آموزش را اصلي ترین عامل ایجاد کارآفریني عنوان کرد. 
برنامــه »نــود و هشــتي هــا« رادیــو اقتصــاد بــا تاکیــد بــر اینکــه کارآفرینــي بســته اي از مهارتهــا بــوده کــه قابــل آمــوزش اســت، افــزود: 

درتمامــي جهــان گرایــش بــه ســمت آمــوزش هــاي کارآفرینــي زیــاد شــده اســت.
وي بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بســیاري از دانشــگاه هــاي جهــان در حــال برگــزاري دوره هــاي کارآفرینــي هســتند، اظهارداشــت: 

عــالوه بــر ایــن آموزشــگاه هــا، مــدارس و حتــي مهدکــودک هــا در ایــن زمینــه اقــدام هایــي را در دســتور کارخــود قــرار داده انــد.
ایشــان کارآفرینــي را بــه مفهــوم ارزش آفرینــي دانســت و ادامــه داد: در ایــن راســتا بــراي خلــق ارزش بــا پرورانــدن ایــده اي جدیــد در 

ذهــن و مبــدل کــردن آن بــه محصــول و خدمــت بــه ارزشــي کــه قابــل بهــره گیــري باشــد، تبدیــل کــرد.
در ایــن زمینــه کــه کارآفرینــي در عرصــه هــاي مختلــف اجتماعــي و فرهنگــي نیــز صــورت مــي گیــرد، گفــت: در هــر ســني مــي تــوان 

بــه عرصــه کارآفرینــي وارد شــد. 
برزگــر خلیلــي بــا بیــان اینکــه تنهــا برخــي افــراد داراي ویژگــي هــاي کارآفرینــي هســتند، افــزود: قبــل از ورود بــه عرصــه کارآفرینــي 

بایــد فضــاي ایــن حــوزه و ارزش آفرینــي را درک کــرد.
افرادي که قصد ورود به دنیاي کارآفریني را دارند به طور حتم باید مطالعاتي در این حوزه داشته باشند.

همچنین افزود: سیستم آموزشي ایران در بسیاري مواقع سیستمي بوده که خالقیت ها را از میان برمي دارد. 
کارآفرینــان مــي تواننــد ریســك هــاي قابــل محاســبه انجــام دهنــد، مســتقل هســتند و ایــده هــاي خــود را عملیاتــي مــي کننــد بنابرایــن 

بایــد بــا آمــوزش ایــن مــوارد بــه کــودکان زمینــه کارآفرینــي در آنهــا را ایجــاد کــرد.
کارآفرینــان افــرادي داراي خالقیــت هســتند بنابرایــن بایــد محیــط و شــرایطي بــراي کــودکان فراهــم کــرد تــا خالقیــت آنهــا شــکوفا 

شــود.
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بن بست های تربیتی

نتیجه نا آگاهی از وظیفه ی پدر مادری 
برای شکل گرفتن کالسترهای شخصیتی کودکان مان چه مي کنیم؟

نازلی چلویی
دکترای روانشناسی تربیتی

ــد شــدن اســت.  ــرد صاحــب فرزن ــن اتفاقــي کــه بیــن زوج هــا صــورت مــي پذی ــازي اســت کــه راحــت تری ــر ب متاســفانه دی
والدیــن قبــل از اینکــه بروشــور چگونگــي رفتــار صحیــح در ایــن  امــر مهــم رو مطالعــه کننــد بــه نــام لطــف و عنایــت خداونــد 

ــد. ــروري مي کنن ــد پ ــه فرزن دســت ب
درصــد زیــادي از زوج هــا بــر اســاس میــزان اطالعاتــي کــه ســینه بــه ســینه و نســل بــه نســل بــه آنهــا منتقــل شــده شــروع 
بــه تربیــت و آمــوزش ایــن جگــر گوشــه مــي کننــد و در ایــن مســیر پــر پیــچ و خــم بــا آزمــون و خطــا ســعي بــر بهتــر کــه نــه 
بهتریــن شــدن نــاز پــرورده ي خــود دارنــد. در ایــن راه پــر فــراز و فــرود والدیــن دســت بــه تغییــر رفتــار هــاي بســیاري مــي 
زننــد و تــا جایــي پیــش مــي رونــد کــه بــه بــن بســت تربیتــي رســیده یــا بازخوردهایــي غیــر از آنچــه دلخــواه و دلچســب بــوده 

ــد. ــت مي کنن دریاف

37 نوین ................................................................... بینش



غافــل از اینکــه ایــن همــه آزمــون و خطــا کــردن و راه را نیمــه رفتــن و برگشــتن تمــام ســاختار 
روانــي کــودک را بــه هــم ریختــه و ایــن ســر آغــازي مــي شــود بــراي شــکل گرفتــن کالســترهاي 
شــخصیتي متفــاوت در کودکــي کــه مثــل یــك لــوح ســفید بــه دنیــا آمــده و در ایــن پیــچ و خــم 
هــا بــزرگ شــده و شــکل مــي گیــرد کــه جامعــه نمــود آن را در بــزرگ ســالي شــاهد خواهــد بــود.

اولیــن قــدم والدیــن قبــل از فرزنــد دار شــدن یــاد گرفتــن و آمــوزش پــدر و مــادر شــدن اســت. 
ــخصیت آن  ــي ش ــکل ده ــراي ش ــن دوارن ب ــم تری ــودکان مه ــي ک ــال اول دوران زندگ ــش س ش
هاســت. بنابرایــن ســعي کنیــد بعــد از ازدواج و قبــل از تصمیــم بــه فرزنــد آوري حتمــا آمــوزش 

ــام بلنــد آوازه ي پــدر و مــادري ببینیــد. الزم را بــراي بــه یــدک کشــیدن ن

ایــن مســئله از جنبــه هــاي جســماني شــروع شــده تــا جنبــه هــاي روانــي را در می  گیــرد. بیــش 
از جنبــه هایــي کــه نمــود بیرونــي دارنــد بخــش پنهــان و درون کــودکان یــا همــان بخــش روانــي 
حائــز اهمیــت اســت. والدیــن بــا بــروز کوچــك تریــن مســئله ي قابــل مشــاهده اي کــودکان شــان 
را بــه بالیــن دکتــر رســانده و طلــب یــاري و مســاعدت از دکتــر مــي کننــد امــا بــراي اصلــي تریــن 

بخــش کــه پنهــان و دور از نظــر اســت تدبیــري نمــي اندیشــند.

در خیلــي از مــوارد جنبــه هــاي روانــي کــودک اســت کــه بــر بخــش هــاي جســماني وي اثــر گذاشــته و وي را بــا 
ــه رو مــي ســازد. ســعي کنیــد در  ــدن ناخن،شــب ادراري،ناسازگاري،پرخاشــگري رو ب مشــکلي جــدي ماننــد جوی
زمــره ي والدیــن آگاه قــرار بگیریــد تــا از بــه هــدر رفتــن نیــرو و زمانــي کــه صــرف مــي کنیــد جلوگیــري شــود. 

آمــوزش والدیــن بــودن کار ســختي نیســت امــا بــه زمــان زیــادي احتیــاج دارد.
متاســفانه تــا بــه امــروز تالشــي بــراي درونــي کــردن مفهــوم آمــوزش والــد گــري صــورت نگرفتــه و والدیــن خــود 
ــر  ــد و ســعي ب ــه کار گرفتــه ان ــراي آمــوزش و پــرورش کــودکان ب ــوده و هــر انچــه در چنتــه داشــتند ب ــا آگاه ب ن
ایــن شــده آنچــه کــه موجــود اســت طرحــواره اي شــود بــراي ایجــاد شــخصیتي بــه ظاهــر جدیــد امــا در باطــن 
برگرفتــه شــده از پــدر یــا مــادر و در باقــي کار را 90 درصــد محصــول را پوشــش مــي دهــد. پــدر و مــادر بــودن 
ســهم بزرگــي اســت از زندگــي و آینــده ي فــردي کــه بــه جهــان هســتي پــا مــي گــذارد کــه خــود در آینــده همیــن 

رونــد را طــي خواهــد کــرد.
فــرق والدیــن در نــوع ســخت گیــر، آســان گیــر و بــي تفــاوت جایــي مشــخص خواهــد شــد کــه کــودک در رفتــار 
و تصمیمــش احســاس تزلــزل کــرده و عــزت نفــس و اعتمــاد بــه نفســش را از دســت مــي دهــد. ارمغــان چنیــن 

دنیــاي بــراي کــودک شــك و تردیــد اســت و در کل جایــي را بــراي خــود در نظــر نمــي گیــرد.

ــن اســت کــه کار اشــتباهي انجــام ندهــد، شکســت نخــورد، اگــر  ــال ای ــه دنب ــم ب ــن کــودک دائ ای
شکســت خــورد بــه دنبــال تجربــه هــاي جدیــد هرگــز نمــي رود، ســعي در گرفتــن تاییــد دیگــران 
دارد و رفتــه رفتــه بــه دنبــال تجربــه هــاي تکــراري رفتــه و ســعي مــي کنــد از ایــن راه پدیرفته شــود. 
ایــن کــودکان بــه شــدت از مــورد قضــاوت قــرار گرفتــن وهــم دارنــد و در کنــار ایــن تــرس کــم کــم 

تــرس بــي موضــوع یــا همــان اضطــراب آغــاز مــي شــود.
ایــن کــودکان دو بخــش شــخصیتي را در خــود تجربــه مــي کننــد، بخــش اول کودکــي اســت کــه 
بــه ســوي بــازي هــاي فــردي گرایــش پیــدا کــرده و از هــر خطــري دوري گزینــي مــي کنــد و تنهــا 
بــه زندگــي ادامــه مــي دهــد و از ســوي دیگــر شــخصیتي ممکــن اســت شــکل بگیــرد کــه بــه ســمت 
بهتریــن بــودن پیــش مــي رود و همــه ي کارهــا را بایــد بــه نحــو احســنت انجــام داده و خــودش را 
بهتریــن شــکل ممکــن جلــوه مــي دهــد. ایــن دســته از کــودکان در بزرگســالي دچــار کمــال گرایــي 

خواهنــد شــد.
در پــس کمــال گرایــي همیشــه پنهــان کاري خوابیــده اســت و در کنــار ایــن پنهــان کاري کــودک 
مــي آمــوزد بــراي بهتریــن بــودن و جلــب نظــر اطرافیــان بــه هــر راهــي متوصــل شــده و دســت بــه 
هــر کاري بزنــد. دیگــران بــه مثابــه یــك پلــه بــراي او عمــل مــي کننــد و از هــر  شــخصي بــه انــدازه 

اي کــه بایــد اســتفاده مــي کنــد.
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داستانک

گدای نابینا

ــود:  ــو نوشــته شــده ب ــود روي تابل ــرار داده ب ــار پایــش ق ــي را در کن روزي مــرد کــوري روي پله  هــاي ســاختماني نشســته و کاله و تابلوی
مــن کــور هســتم لطفــا کمــك کنیــد. روزنامــه نگارخالقــي از کنــار او میگذشــت، نگاهــي بــه او انداخــت. فقــط چنــد ســکه در داخــل کاله 
بــود.. او چنــد ســکه داخــل کاله انداخــت و بــدون اینکــه از مــرد کــور اجــازه بگیــرد تابلــوي او را برداشــت آن را برگردانــد و اعــالن دیگــري 
روي آن نوشــت و تابلــو را کنــار پــاي او گذاشــت و آنجــا را تــرک کــرد. عصــر آنــروز، روزنامــه   نــگار بــه آن محــل برگشــت، و متوجــه شــد 
کــه کاله مــرد کــور پــر از ســکه و اســکناس شــده اســت. مــرد کــور از صــداي قدمهــاي او، خبرنــگار را شــناخت و خواســت اگــر او همــان 
کســي اســت کــه آن تابلــو را نوشــته، بگویــد کــه بــر روي آن چــه نوشــته اســت؟روزنامه نــگار جــواب داد: چیــز خــاص و مهمــي نبــود، مــن 
فقــط نوشــته شــما را بــه شــکل دیگــري نوشــتم و لبخنــدي زد و بــه راه خــود ادامــه داد. مــرد کــور هیچوقــت ندانســت کــه او چــه نوشــته 

اســت ولــي روي تابلــوي او خوانــده میشــد: امــروز بهــار اســت، ولــي مــن نمیتوانــم آنــرا ببینــم.
وقتــي کارتــان را نمیتوانیــد پیــش ببریــد، اســتراتژي خــود را تغییــر بدهیــد. خواهیــد دیــد بهترینهــا ممکــن خواهــد شــد. بــاور داشــته 
باشــید هــر تغییــر بهتریــن چیــز بــراي زندگــي اســت. حتــي بــراي کوچکتریــن اعمالتــان از دل، فکــر، هــوش و روحتــان مایــه بگذاریــد 

ایــن رمــز موفقیــت اســت ......... لبخنــد بزنیــد.
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آن سوی پنجره

در بیمارســتاني دو مــرد بیمــار در یــك اتــاق بســتري بودند.یکــي از 
بیمــاران اجــازه داشــت کــه هــر روز بعــد از ظهــر یــك ســاعت روي 
ــا  ــود ام ــاق ب ــار تنهــا پنجــره ات تختــش بنشــیند. تخــت او در کن
ــه هــم  بیمــار دیگــر مجبــور بــود هیــچ تکانــي نخــورد و پشــت ب
اتاقیــش روي تخــت بخوابد.آنهــا ســاعتها بــا یکدیگــر صحبــت مــي 
کردنــد. از همســر. خانــواده . خانــه . ســربازي یــا تعطیالتشــان بــا 
هــم حــرف مــي زدند.هــر روز بعــد از ظهــر بیمــاري کــه تختــش 
در کنــار پنجــره بــود مــي نشســت و تمــام چیزهایــي کــه بیــرون 
ــرد. ــي ک ــف م ــش توصی ــم اتاقی ــراي ه ــد ب ــي دی ــره م از پنج

بیماردیگردرمــدت ایــن یــك ساعت.باشــنیدن حــال وهــواي دنیاي 
بیــرون، روحــي تــازه مــي گرفــت.

مــرد کنــار پنجــره از پارکــي کــه پنجــره رو بــه آن بــاز مــي شــد 
مــي گفت.ایــن پــارک دریاچــه زیبایــي داشــت. مرغابیهــا و قوهــا 
در دریاچــه شــنا مــي کردنــد و کــودکان بــا قایقهــاي تفریحیشــان 
در آب ســرگرم بودنــد. درختــان کهــن منظــره ي زیبایــي بــه آنجــا 
بخشــیده بودنــد و تصویــري زیبــا از شــهر در افــق دور دســت دیده 
مــي شــد.مرد دیگــر نمــي توانســت آنهــا را ببینــد. چشــمانش را 
ــرد. ــي ک ــن مناظــر را در ذهــن خــود مجســم م ــي بســت و ای م

روزهــا و هفتــه هــا ســپري شــد.یك روز صبــح پرســتاري کــه براي 
ــار  ــي جــان مــرد کن ــود. جســم ب حمــام کــردن آنهــا آب آورده ب
پنجــره را دیــد کــه در خــواب و در کمــال آرامــش از دنیــا رفتــه 
ــتان  ــد و از مســتخدمان بیمارس ــتار بســیار ناراحــت ش ــود. پرس ب
ــاق خــارج کنند.مــرد دیگــر تقاضــا  خواســت کــه آن مــرد را از ات
ــتار  ــد. پرس ــل کنن ــره منتق ــار پنج ــت کن ــه تخ ــه او را ب ــرد ک ک
ایــن کار را برایــش انجــام داد و پــس از اطمینــان از راحتــي مــرد, 
ــا درد بســیار خــود را  ــه آرامــي و ب ــاق را تــرک کــرد.آن مــرد ب ات
بــه ســمت پنجــره کشــاند تــا اولیــن نگاهــش را بــه دنیــاي بیــرون 
از پنجــره بیانــدازد. حــاال او میتوانســت زیباییهــاي بیــرون پنجــره 
را بــا چشــمان خــودش ببینــد. هنگامــي کــه از پنجــره بــه بیــرون 
نــگاه کــرد .بــا کمــال تعجــب بــا یــك دیــوار بلنــد آجــري مواجــه 
ــم  ــزي ه ــه چی ــید : چ ــدا زد و از او پرس ــتار را ص ــد.مرد پرس ش
اتاقیــش را وادار مــي کــرده تــا چنیــن مناظــر دل انگیــزي را بــراي 
او توصیــف کنــد ؟پرســتار پاســخ داد : شــاید او مــي خواســته بــه 
تــو قــوت قلــب بدهــد. چــون آن مــرد اصــال نابینــا بــود و حتــي 

نمــي توانســت آن دیــوار را ببینــد.

مزرعه سیب زمینی

پیرمــردي تنهــا در مینــه ســوتا زندگــي مــي کــرد. او میخواســت 
ــي  ــن کار خیل ــا ای ــد ام ــي  اش را شــخم بزن ــه ســیب زمین مزرع
ســختي بــود. تنهــا پســرش کــه مــي توانســت بــه او کمــك کنــد 

در زنــدان بــود.
ــراي او  ــراي پســرش نوشــت و وضعیــت را ب ــه اي ب ــرد نام پیرم

ــح داد: توضی
ــم  ــال نخواه ــون امس ــدارم چ ــي ن ــال خوش ــن ح ــرعزیزم م پس

ــکارم. ــي ب ــیب زمین ــت س توانس
مــن نمیخواهــم ایــن مزرعــه را از دســت بدهــم، چــون مــادرت 
همیشــه زمــان کاشــت محصــول را دوســت داشــت. مــن بــراي 
ــام  ــودي تم ــو اینجــا ب ــر ت ــر شــدهام. اگ ــي پی ــه خیل کار مزرع

ــن حــل مي  شــد. مشــکالت م
ــن  ــراي م ــه را ب ــودي مزرع ــو اینجــا ب ــر ت ــه اگ ــم ک ــن میدان م

شــخم مــي  زدي.
دوستدار تو پدر

پیرمرد این تلگراف را دریافت کرد:
پــدر، بــه خاطــر خــدا مزرعــه را شــخم نــزن، مــن آنجا اســلحه  اي 

ــرده ام. پنهان ک
صبــح فــردا 12 نفــر از مأمــوران و افســران پلیــس محلــي دیــده 
شــدند، و تمــام مزرعــه را شــخم زدنــد بــدون اینکــه اســلحه  اي 

پیــدا کننــد.
ــه او  ــت و ب ــرش نوش ــه پس ــري ب ــه دیگ ــت زده نام ــرد به پیرم

ــد؟ ــه کن ــد چ ــاده و میخواه ــي افت ــه اتفاق ــه چ ــت ک گف
ــکار،  ــرو و ســیب زمینــي هایــت را ب ــدر ب پســرش پاســخ داد: پ
ــت  ــتم برای ــي توانس ــا م ــه از اینج ــود ک ــن کاري ب ــن بهتری ای

ــم. انجــام بده
نتیجه اخالقي:

هیــچ مانعــي در دنیــا وجــود نــدارد. اگــر شــما از اعمــاق قلبتــان 
تصمیــم بــه انجــام کاري بگیریــد میتوانیــد آن را انجــام بدهیــد.
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IVA آزمون 

)IVA( ــنیداري ــداري ش ــرد دی ــه عملک ــي یکپارچ ــون بررس آزم
ــه( ــص توج ــش فعالي-نق ــز و بی ــه و تمرک ــت توج )تس

ــه اي  ــنیداري 13 دقیق ــداري ش ــته دی ــون پیوس ــك آزم IVA، ی
ــه را  ــش و توج ــرل واکن ــي کنت ــي یعن ــل اصل ــه دو عام ــت ک اس

ــد ــي ده ــرار م ــي ق ــورد ارزیاب م
ــر مبنــاي راهنمــاي تشــخیصي و آمــاري  آزمــون IVA+PLUS ب
اختــالالت روانــي DSM-IV تدویــن شــده و بــه تشــخیص و 
ــش  ــوع بی ــود توجــه، ن ــوع کمب ــواع ADHD شــامل ن ــك ان تفکی
ــي  ــناخته )NOS(، م ــوع ناش ــي و ن ــوع ترکیب ــگر(، ن فعال)تکانش

ــردازد. پ
بعــالوه از ایــن آزمــون بــراي بررســي مشــکالت و اختــالالت 
دیگــري نظیــر مشــکالِت خــود کنترلــِي مرتبــط بــا جراحــت ســر، 
اختــالالت خــواب، افســردگي، اضطــراب، اختــالالت یادگیــري، زوال 
عقــل و مشــکالت پزشــکي دیگــر، اســتفاده مــي شــود. ایــن آزمــون 
بــراي افــراد 6 ســال بــه بــاال و بزرگســاالن قابــل اجــرا مــي باشــد. 
ــوزش(  ــش آم ــا بخ ــراه ب ــون )هم ــن آزم ــراي ای ــان اج ــدت زم م
ــا  حــدوداً 20 دقیقــه مــي باشــد. تکلیــف آزمــون شــامل پاســخ ی
عــدم پاســخ )بــازداري پاســخ( بــه 500 محــرک آزمــون مــي باشــد. 
هــر محــرک فقــط یــك و نیــم ثانیــه ارائــه مــي گــردد. بنابرایــن، 

آزمــون بــه حفــظ توجــه نیــاز دارد.
:  IVA مزایاي استفاده از آزمون

ــواع بیــش ــا ان ــه درمانگــر کمــك مــي کنــد ت 1- در 20 دقیقــه ب
ــر اســاس DSM تشــخیص دهــد. ــي را ب فعال

2- به درمانگر در تشخیص دقیق کمك مي کند.

3- انــواع عــدم دقــت بینایــي و شــنوایي و تکانشــي بــودن را انــدازه
ــري کند. گی

ــکالت ــه مش ــا ب ــد ت ــي کن ــك م ــن کم ــن و معلمی ــه والدی 4- ب
کــودک و دانــش آمــوز خــود واقــف گردنــد. بــراي مثــال کــودک در 

ــا شــنوایی مشــکل دارد. ــي و ی ــق بینای یادگیــري از طری
5- بهترین سبك یادگیري کودک را آشکار مي کند.

ــچ ــر هی ــع و درمانگ ــت و مراج ــان اس ــیار آس ــراي آن بس 6-اج
مشــکلي در اجــراي آن ندارنــد.

7-  بدلیــل برخــورداري از ثبــات بــاالي آزمــون، آزمــون مجــدد بــه
درمانگــر کمــك مــي کنــد تــا اثــر درمــان را بررســي کنــد.

ــي و ــکالت انگیزش ــا از مش ــد ت ــي کن ــك م ــر کم ــه درمانگ 8- ب
ــود. ــي آگاه ش ــاي عصب ــیب ه آس

9- از نتایــج ان مــي تــوان بــراي فعالیــت هــاي پژوهشــي اســتفاده
. د کر

10- از نــوع پیشــرفته کــه براي ســن 18 ســال بــه باال اســتفاده مي
شــود مــي تــوان کنــش هــاي اجرایــي مغــز کــه در بیمارانــي ماننــد 
ــراب،  ــردگي، اضط ــواب، افس ــالالت خ ــزي، اخت ــاي مغ ــیب ه آس
اختــالالت یادگیــري، زوال عقــل مختــل مــي شــود، اســتفاده کــرد.
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تست IVA  چهار مقوله اصلي را اندازه گیري مي کند:
1- توجــه :کــه هوشــیاري، کانــون توجــه و ســرعت را در هــر کــدام

از انــواع توجــه مــداوم، انتخابــي، تقســیم شــده، متمرکــز و متنــاوب 
انــدازه گیــري مــي کنــد.

2- کنتــرل پاســخ کــه شــامل: احتیــاط، تحمــل، ثبــات  و تنظیــم
حــرکات ظریــف حرکتــي اســت.

3- کیفیــت کــه شــامل: ســبك یادگیــري و آمادگــي بــراي
یادگیــري اســت.

ــر خســتگي را 4- اعتبــار: درک، رواني-حرکتــي و مقاومــت در براب
مــي ســنجد.

ــي و  ــد بینای ــي را در دو بع ــون 50 ویژگ ــن آزم ــي ای ــور کل ــه ط ب
شــنوایي انــدازه گیــري مــي کنــد و مشــخص مــي کنــد  مغــز فــرد 
در پــردازش اطالعــات بینایــي و شــنوایي و پاســخ حرکتــي چگونــه 

عمــل مــي کنــد.
ــه  ــوان ب ــي ت ــي IVA م ــورد ارزیاب ــي م ــن 50 ویژگ ــم تری از مه

ــرد: ــاره ک ــر اش ــل زی عوام
Prudence  1-احتیاط

ــه  ــل ب ــر و تام ــا تفک ــرد ب ــه ف ــد ک ــي ده ــاس  نشــان م ــن مقی ای
محــرک هــا پاســخ مــي دهــد و یــا ناگهانــي و بــدون برنامــه ریــزي 
قبلــي. نمــره پاییــن در ایــن مقیــاس مــي توانــد نشــان دهنــده بــي 

دقتــي، بــي فکــري و اقــدام بــدون فکــر فــرد باشــد.
Consistency  2- ثبات

گاهــي اوقــات فــرد مجبــور اســت کــه بــه یــك محــرک تکــراري  
بــراي مدتــي طوالنــي پاســخ بدهــد کــه بــراي گرفتــن پاســخ بهتــر 

نیــاز بــه توانایــي حفــظ تمرکــز دارد. 

Fine Motor Regulation   4- تنظیم حرکات ظریف
ــتور  ــرد دس ــه ف ــت ک ــن اس ــه اش ای ــر کاري الزم ــت در ه موفقی
العمــل را رعایــت کنــد و نــت خــارج از دســتور نزنــد. ایــن مقیــاس 
اطالعاتــي را  فراهــم مــي کنــد کــه فــرد بــر مبنــاي دســتورالعمل 
آزمــون عمــل مــي کنــد و یــا هــر طریق کــه خــودش دوســت دارد. 
ــد و گاهــي ســریع  ــر کن ــرد صب ــه ف ــاز اســت ک ــات نی ــي اوق گاه
پاســخ دهــد. ایــن مقیــاس، شــدت بــي قــراري و نــا آرامــي  و بــي 

حوصلگــي فــرد را مــورد ارزیابــي قــرار مــي دهــد.
Attention  5-مقیاس توجه

دو نــوع توجــه در انســان مهــم اســت دیــداري و شــنیداري،  کــه 
در هــر کــدام ســه بعــد: تمرکــز، ســرعت و هوشــیاري و یــا گــوش 

بزنگــي وجــود دارد:
Vigilance  1-5 -هوشیاري و یا گوش به زنگي

در پاســخ بــه محــرک هــا فــرد بایــد گــوش بــه زنــگ باشــد کــه 
ــه محــرک اصلــي ) پاســخ درســت( پاســخ بدهــد و  ــي ب چــه زمان
ــد.  ــه محــرک خطــا ) پاســخ نادرســت( پاســخ نده ــي ب چــه زمان
خطــا زمانــي صــورت مــي گیــرد کــه فــرد بــه محــرک خطــا پاســخ 
ــد. نمــره  ــي پاســخ  ده ــي دقت ــا ب ــي ب ــه  محــرک اصل ــد و ب بده
ــهل  ــخ  از روي س ــده  دادن پاس ــان دهن ــد نش ــي توان ــن م پایی

ــي باشــد. ــي اعتنای ــگاري و ب ان
Focus 2-5 -تمرکز

ــل در  ــس العم ــرعت عک ــس س ــر واریان ــر تغیی ــل بیانگ ــن عام ای
پاســخهاي صحیــح اســت. نمــره پاییــن در ایــن مقیــاس مــي توانــد 
نشــان دهنــده توجــه ضعیــف و پاســخ دادن سرســري فــرد باشــد .
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روش های مطالعه موثر

1

2 34

ــودکار  ــا خ ــاب ب ــردن کت ــي ک ــط خط ــاي خ ــه ج ب
یــا ماژیــك ســعي کنیــد نــکات مهــم را بــه صــورت 
ــاي  ــت ه ــا از عالم ــد و ی ــت کنی ــد واژه یادداش کلی

ــد. ــتفاده کنی ــاب اس ــن کت ــار مت ــراردادي در کن ق

ــر  ــنگ زی ــور، س ــم و تص تجس
ــعي  ــت ، س ــه اس ــاي حافظ بن
ــد در  ــه را میخوانی ــد آنچ کنی

ــد. ــم کنی ــود تجس ــن خ ذه

ــابه و  ــات مش ــه موضوع مطالع
ــته  ــن خس ــراي ذه ــراري ب تک
تغییــر  .بــا  اســت  کننــده 
ــود  ــه خ ــه مطالع ــات ب موضوع
تنــوع ببخشــید تــا خســته 
پــرت  حواســتان  و  نشــوید 

نشــود.

را  کتابــي  میخواهیــد  وقتــي 
ــه بخــش هــاي  بخوانیــد ، آن را ب
ــان  ــد و زم ــر تقســیم کنی کوچکت
ــر بخــش را مشــخص  ــدن ه خوان
ــه  ــب ب ــدر مطل ــر چق ــد. ه نمایی
ــیم  ــر تقس ــاي کوچکت ــش ه بخ
گــردد، یادگیــري آنهــا راحــت تــر 

ــود. ــد ب خواه

از نگاه دکتر فرزاد پازوکی
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5

6

7

8

ــه را  ــید ، مطالع ــو نباش ــوس و اخم ــرب و عب ــرده، مضط ــه افس ــگام مطالع هن
ــگاه نکنیــد. هنــگام مطالعــه شــاد و  ــه عنــوان یــك میــدان جنــگ و کارزار ن ب

ســرحال باشــید.

ــه فصــل ســال  ــور و دمــاي مــکان انتخــاب شــده در زمــان مطالعــه بســته ب ن
همیشــه بایــد بــا اســتانداردهاي بــدن انســان مطابقــت داشــته باشــد و مــکان 

مــورد نظــر نبایــد بیــش از حــد ســرد یــا گــرم باشــد.

تــا آن انــدازه موضــوع مــورد مطالعــه را بخوانیــد کــه احســاس خســتگي نکنیــد 
ــدون هیــچ زحمــت و  ــدن را ادامــه دهیــد کــه بتوانیــد ب ــدازه خوان ــا آن ان و ت

فشــار مطالــب را درک کنیــد.

ــه درســت نشســتن و درســت  ــز شــود ک ــده پرهی ــت لمی ــه حال از نشســتن ب
نفــس کشــیدن و تابیــدن نــور کافــي از یــك منبــع مــات از الزامــات یــاد گیــري 

در هنــگام مطالعــه اســت.
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بازی های آپارتمانی با نسیم نجفى

من نمیدونم چطور با کودکم بازي کنم؟؟؟!!!!  
برخــالف بــاور بیشــتر مــردم کــه بــازي را تنهــا وســیله اي بــراي صــرف انــرژي مــازاد میدانــد، کــودک هنــگام بــازي بخشــي از نیــروي ذهنــي 
و بدنــي خــود را بــه کار میگیــرد و آن را بخشــي از زندگــي خــود میدانــد، امــا نبایــد ایــن نکتــه را فرامــوش کــرد کــه بــازي یــك عملکــرد 

هدفمنــد اســت کــه حتــي اگــر نتیجــه اي هــم نداشــته باشــد، کــودک از آن لــذت میبــرد.
کــودک مــا بــه وســیله بــازي کــردن بــا اطرافیــان خــود ارتبــاط برقــرار میکنــد و اولیــن مهارتهــاي اجتماعــي را در بــدو زندگــي خــود از 
طریــق بــازي هایــي شــبیه خالــه بــازي و...تجربــه میکنــد. بســیاري از بازیهایــي کــه کــودکان در طــول رشــد خــود انجــام میدهنــد، تاثیــر 
زیــادي بــر تجــارب بزرگســالي آنهــا دارد. بذاریــد ســاده تــر صحبــت کنــم و بــه عنــوان یــك مــادر کــه تجربــه بــزرگ کــردن کودکــي را 

داشــته ام بــا شــما صحبــت کنــم .
ــرار کنــد و موجــب آمــاده ســازي جســمي، فکــري و  ــد رابطــه اي بیــن کــودک و فرهنــگ جامعــه اش برق ــازي میتوان ــازي و اســباب ب  ب

ــه دنیــاي بزرگســاالن باشــد. ــراي ورود ب عاطفــي او ب
ــد،  ــان میکن ــود را بی ــات خ ــازي احساس ــان ب ــد. در جری ــه میکن ــد و آن را تجرب ــود را مي شناس ــون خ ــاي پیرام ــازي دنی ــودک از راه ب ک
آرزوهایــش را بــه واقعیــت نزدیــك و بــر نگرانیهــا و اضطرابــش غلبــه میکنــد. همچنیــن بــازي موثرتریــن عامــل در رشــد شــناختي او اســت.  
بازیهــاي تخیلــي حافظــه کــودک را توانمنــد میکنــد و در بازیهــاي نمایشــي از لغــات توصیفــي بیشــتري نســبت بــه دایــره لغــات روزمــره 

اســتفاده خواهدکــرد.
بســیاري از درمــان هــا در کار مــا روانشــناس هــااز طریــق بــازي بــا کــودک انجــام میشــود اگــر شــما بــه عنــوان والــد بــا کــودک، بــازي 
کــرده و او را بــا بــازي  غنــي کنیــد در کــودک شــما دلبســتگي همــراه بــا امنیــت و نشــاط بوجــود خواهــد آمــد  و ایــن امــر باعــث کاهــش 

لجبــازي و پرخاشــگري و پذیــرش  آســانتر قوانیــن از ســوي شــما بــراي کــودک مــي شــود.
ــراي ســرگرم کــردن کــودک خــود انجــام  ــم اولیــن کاري کــه شــاید ب ــه منــزل میروی ــي کــه از محــل کار ب ــن زمان ــا والدی بســیاري ازم
میدهیــم  ایــن اســت کــه تلویزیــون را روشــن کنیــم. )البتــه کــه شــما جــزو اون دســته از پــدر مادرهــا نیســتید( مــن امــروز مــي خواهــم 
بــه عنــوان یــك روانشــناس کــودک بــه شــما چنــد روش آمــوزش دهــم کــه بســیار بهتــر از تلویزیــون اســت و فعالیــت کــودک را بیشــتر 

میکنــد و رابطــه کــودک را بــا خانــواده محکمتــر خواهــد کــرد. 
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فــرض کنیــم شــما بــه عنــوان مــادر خانــه کــه از محــل کار برگشــتید و کلــي کار داریــد میتوانیــد همزمــان بــا انجــام کارهــاي منــزل بــا 
کــودک خــود بــازي کنیــد ؛

1. پــازل هــاي مناســب بــا ســن او تهیــه کنیــد یــا تصویــر یــا عکســي را کــه خیلــي بــه آن عالقــه منــد اســت بــه صــورت پــازل درآوریــد 
و از او بخواهیــد آن را بــراي شــما درســت کنــد.

ــا  2. یــك کتــاب از کتابهــاي کــودک را انتخــاب کنیــد. بــه او کمــك کنیــد یــك اســتودیوي کوچــك بــراي خــود درســت کنــد؛ مثــال ب
انداختــن یــك پتــو یــا یــك ملحفــه میتــوان ایــن کار را انجــام دهد.حــاال از کــودک بخواهیــد زیــر پتــو بــرود و بــا نــور چــراغ قــوه کوچــك 

خــود ماننــد یــك گوینــده رادیــو بــراي شــما ایــن قصــه را بلنــد بخوانــد و حتــي آن را ضبــط کنــد و آرشــیو بنــدي کنــد. 
3. یــك نقشــه جلــوي او بگذاریــد و از او بخواهیــد بــر اســاس نــوع نقشــه جــاده اصلــي؛ بزرگراههــا، کوههــا، پلهــا، رودخانــه هــا یــا پارکهــا 

را مشــخص کنــد.

4. اگــر در ســنین باالتــر اســت، از او بخواهیــد نامــه اي بــراي دوســتان، فامیــل و اعضــاي خانــواده بنویســد و تمــام کارهایــي را کــه در طــول 
هفتــه انجــام داده و اتفاقــات جالــب را بنویســد. اگــر در ســنین پایینتــر اســت، از او بخواهیــد نقاشــي آن را بکشــد.

5. از او بخواهیــد پرچــم کشــور یــا یــك نقاشــي روي یــك تکــه کاغــذ بکشــد. حــاال چوبــي بــه آن وصــل کــرده و بــراي او پرچــم درســت 
کنیــد. حــاال از او بخواهیــد بــا زمزمــه آهنــگ مــورد عالقــه اش رژه بــرود.

6. از کــودک بخواهیــد در مرتــب کــردن کمــد یــا کشــوي لبــاس بــه شــما کمــك کنــد یــا اگــر بزرگتــر اســت، بــه او بگوییــد کشــوي میــز 
یــا لبــاس و کمــد خــود را مرتــب کنــد.

7. از او بخواهیــد بــراي شــما یــك کاردســتي مثــال کاله یــا کارت تبریــك درســت کنــد. وســایلي مثــل قیچــي در اختیــار او قــرار ندهیــد. 
اگــر کوچکتــر اســت، خودتــان بــه کمــك او برویــد.

8. از شــب قبــل بــراي روزهایــي کــه مشــغله زیــادي داریــد، فکــر کنیــد. رســیدگي بــه فرزندمــان هــم جــزو وظایــف ماســت پــس بــراي او 
هــم برنامــه ریــزي مخصــوص بــه خــود داشــته باشــید.

9.موزیك پخش کنید و با قطع و وصل کردن صداي آن از کودک بخواهید تکان بخورد یا نخورد )استپ، حرکت(
10.بــازي مــوش بــدو گربــه بــدو از بــازي هــاي خوبــي اســت کــه مــا بزرگتــر هــا هــم بــا آن خاطــره داریــم و جــا بــه جایــي نقــش هــا 
گاهــي مــوش ، گاهــي گربــه و....    در ایــن قســمت چنــد بــازي آمــوزش داده شــد و ایــن مبحــث همچنــان ادامــه داردو در قســمت هــاي 

بعــدي بــه بــازي هایــي مــي پردازیــم کــه مهارتهــاي زندگــي را هــم شــامل شــود.
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سخن درمانی با روان شناسان بزرگ

قانــون عشــق بالغانـــه ایــن اســت : دوســتم دارنــد چــون دوســتت دارم. عشــق رشــد نیافتـــه مــي گویــد: دوســتت دارم چــون بـــه تــو نیــاز 
دارم. عشــق بالغانـــه مــي گویــد : بـــه تــو نیــاز دارم چون دوســتت دارم.

- اروین یالوم

وقتى اریک فروم، مى خواست همدلى را به دانشجویان آموزش دهد، از عبارات ترنس [نمایشنامه نویس روم باستان] مربوط به دو هزار 
سال پیش کمک مى گرفت: من انسان هستم و بگذار هیچ چیز انسانى اى برایم بیگانه نباشد و ما را مجبور مى ساخت با بخشى از خود که 

با کردارها یا تخیالت بیماران مربوط مى شد، هر قدر هم که آنها زشت، مهاجم، شهوانى، خودآزارانه یا دیگرآزارانه بود، آزادانه برخورد کنیم.  
اگر این کار را نمى کردیم، پیشنهاد مى کرد بررسى کنیم که چرا مى خواهیم این بخش از وجودمان را مسدود و بسته نگه داریم.

پیــش از ایــن مــرگ را تجربـــه اي مــرزي خوانــدم کـــه قــادر اســت فــرد را از وجـــه روزمــره ذهنــي بـــه وجـــه هســتي شناسانـــه برســاند 
وجـــهي از بــودن کـــه در آن از بــودِن خویــش آگاهیــم . وجـــهي کـــه در آن دگرگونــي بســیار میســرتر اســت.

تصمیــم نیــز تجربـــه مــرزي دیگــري اســت. نـــه تنـــها مــا را بــا مرحلـــه اي رودررو مــي کنــد کـــه در آن خــود را مــي آفرینیم ، بلکـــه ما 
را بــا محــدود بــودن چــاره هــا نیــز آشــنا مــي ســازد. گرفتــن یــك تصمیــم مــا را از دیگــر چــاره هــا محــروم مــي کنــد. انتخــاب یــك 
زن ، یــك حرفـــه یــا یــك مکتــب بـــه معنــي چشــم پوشــي از ســایر احتماالت اســت. هرچـــه بیشــتر با محدودیتـــهایمان مواجـــه شــویم 
بیشــتر ناچــار خواهیــم شــد از اســطوره خــاص بــودن ، اســتعدادهاي بــي پایــان ، زوال ناپذیــري و مصونیــت خــود در برابــر قوانیــن محتــوم 

زیســتي دســت برداریــم.
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ــاور  ــي ب ــي تکامل ــر اخالقیات ــکوفایي ب ــردازان خودش ــه پ نظریـ
ــد : ــو مــي گوی ــه آبراهــام مزل ــراي نمونـ ــد. ب دارن

انســان بـــه گونـــه اي ساختـــه شــده کـــه اصرار دارد موجودي 
کامــل و کامــل تــر شــود و ایــن بـــه معناي اصــرار براي رســیدن 
بـــه همــان چیزي اســت کـــه مــردم ارزشـــهاي واال . بزرگواري ، 
مـــهرباني، شــجاعت، صداقــت، عشــق، از خودگذشــتگي و خوبي 

مــي نامنــد.
بنابرایــن مزلــو بـــه پرســش ما بــراي چـــه زنده ایــم ؟ اینگونـــه 
ــان را  ــي هایم ــا توانای ــم ت ــده ای ــا زن ــه م ــد کـ ــي ده پاســخ م

محقــق ســازیم.
او پرســش بعــدي یعنــي بــر چـــه اساســي زندگــي کنیــم ؟ را 
بــا ایــن ادعــا پاســخ مــي دهــد کـــه ارزشـــهاي خــوب در ذات 
ــد و اگــر انســان بـــه خــرد  ارگانیســم انســاني نـــهاده شــده ان
ذاتــي خویــش اعتمــاد کنــد ، بـــه شــیوه اي شـــهودي آن هــا 

ــت. ــد یاف را خواه

نیچـــه مــي گویــد وظیفـــه مــا در زندگــي تکمیــل کــردن آفرینــش 
و طبیعــت خویــش اســت. او دســتورالعملي نیــز بــراي اجــراي ایــن 
وظیفـــه درونــي بایستـــه بـــه مــا پیشــکش کــرده اســت . نخســتین 
جملـــه ماندگارش را : بشــو آن کـــه هســتي، اغلب گفتـــه مي شــود 
کـــه ســـه دگرگونــي بــزرگ در اندیشـــه ، دیــدگاه مرجعیت بشــر را 

تـــهدید کرده اســت.
اول:  کپرنیــك اثبــات کــرد کـــه زمیــن مرکــز عالــم نیســت تــا در 

پیرامــون آن همـــه اجــرام ســماوي بچرخنــد.
ــتیم  ــات نیس ــره حی ــز زنجی ــا مرک ــه م ــان داد کـ ــن نش دوم: داروی
ــل  ــات تکام ــر حی ــکال دیگ ــات از اش ــه مخلوق ــد همـ ــه مانن . بلکـ

ــه ایم. یافتـ
 ســوم:  زیگمونــد فرویــد کـــه ثابــت کرد کـــه مــا اربابان خانـــه خود 
نیســتیم . بیشــتر رفتارهــاي مــا توســط نیروهایــي خــارج از آگاهــي 

و شــعور مــا کنتــرل و اداره مــي شــوند.
شــکي نیســت شــریك نظریـــه زیگمونــد فرویــد کـــه مــورد اعتــراف 

وي قــرار نگرفتـــه ، آرتور شوپنـــهاور اســت.
چــرا کـــه سالـــها قبــل از تولــد زیگمونــد فرویــد ، شوپنـــهاور مطرح 
ــده اي  ــناختي پیچی ــت ش ــاي زیس ــا نیروه ــا ب ــه م ــود کـ ــرده ب ک

ــت مــي شــویم هدای
و ســپس خــود را بــا ایــن تفکــر فریــب مــي دهیم کـــه مــا آگاهانـــه 

اعمــال خــود را انتخــاب مــي کنیــم.
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مدرسه کسب و کارکودک و نوجوان بینش نوین

 ما در مدرسه کسب و کار به این سوال پاسخ میدهیم که علم بهتر است یا ثروت. قطعا که
علم بر ثروت ارجحیت داشته اما هرگز به ما نیاموختند علم ثروت اندوزی را

ــش  ــه دان ــل آن اينک ــي از دالي ــد: يک ــت ميگوي ــع جماع ــر تاب دکت
ــراي  ــد ب ــا بتوانن ــوند ت ــنا ش ــف آش ــا مشــاغل مختل ــد ب ــوزان باي آم
آينــده شــغلي خــود تصويــر روشــني داشــته باشــند و بــا توجــه بــه 
اينکــه بــراي انتخــاب شــغل آينــده، بايــد رشــته تحصيلــي متناســب 
ــا  ــد از مدرســه و قبــل از انتخــاب رشــته ب ــا آن انتخــاب کننــد باي ب
مشــاغل آشــنا شــوند تــا بتواننــد هدايــت تحصيلــي و شــغلي مناســب 

پيــدا کننــد.
ــوراي  ــس ش ــت رئي ــع جماع ــر تاب ــن،  دکت ــزارش خبرآنالي ــه گ ب
سياســت گــذاري مدرســه کســب و کار بينــش نويــن دربــاره راههــاي 
ــر  ــه شــرح زي ــه ب ــه اي انجــام داده ک ــوزش کســب و کار مصاحب آم

اســت:
ــان نيازمنــد آمــوزش هــاي کســب و کار 1- چــرا کــودکان و نوجوان

هســتند؟
کــودکان و نوجوانــان در کنــار آمــوزش هــاي رســمي کــه در مــدارس 
مــي آموزنــد نيازمنــد کســب مهارتهــاي ديگــري نيــز هســتند ماننــد 
ــي و مهارتهــاي  ــاري و شــخصيتي، مهارتهــاي تحصيل مهارتهــاي رفت
ــي  ــاي زندگ ــوان مهارته ــه عن ــا ب ــن مهارته ــه اي ــه هم ــي ک ارتباط
مطــرح مــي شــود. امــا در کنــار ايــن قبيــل مهارتهــا، نيازمنــد کســب 
مهارتهــاي کســب و کار هــم مــي باشــند يکــي از داليــل آن اينکــه 
ــد  ــا بتوانن ــف آشــنا شــوند ت ــا مشــاغل مختل ــد ب ــوزان باي ــش آم دان
ــا  ــند و ب ــته باش ــني داش ــر روش ــود تصوي ــغلي خ ــده ش ــراي آين ب
توجــه بــه اينکــه بــراي انتخــاب شــغل آينــده، بايــد رشــته تحصيلــي 
ــل از انتخــاب  ــد از مدرســه و قب ــد باي ــا آن انتخــاب کنن متناســب ب
ــي و  ــت تحصيل ــد هداي ــا بتوانن ــوند ت ــنا ش ــاغل آش ــا مش ــته ب رش
ــر خــالق و  ــاد تفک ــل دوم آن ايج ــد. دلي ــدا کنن ــغلي مناســب پي ش
ــوآوري مــي باشــد   ــا ن خالقيــت در کــودکان و آشــنا نمــودن آنهــا ب
ــل ســوم  ــي باشــد و دلي ــاز مهارتهــاي کســب و کار م کــه پيــش ني
نيــز ايجــاد ايــن تفکــر اســت کــه بــراي کار و فعاليــت بايــد از کودکــي

ــي در  ــد از بچگ ــي را باي ــر کارآفرين ــرد و تفک ــروع ک ــي ش و نوجوان
ــود را  ــالي راه خ ــا در بزرگس ــود ت ــه نم ــان نهادين ــودکان و نوجوان ک

ــد. ــدا کنن پي
2- اهداف دوره کسب و کار کودک و نوجوان چيست؟

مهمتريــن هــدف آن اســتعداديابي و هدايــت تحصيلــي و شــغلي 
ــان  ــودکان و نوجوان ــاز ک ــورد ني ــاي م ــوزش مهارته ــه آم اســت و ارائ
ــالق و  ــر خ ــوآوري و تفک ــت و ن ــه خالقي ــا در زمين ــدي آنه و توانمن
ــدازي کســب  ــه کارآفرينــي و راه ان ــن توانمندســازي در زمين همچني
و کار مــي باشــد. در کنــار ايــن قابليــت هــا آشــنا نمــودن کــودکان 
ــا رشــته هــاي تحصيلــي و مشــاغل مختلــف و ارزيابــي  و نوجوانــان ب

ــن رشــته در مشــاغل مهــم اســت. ــه اي ــا ب ــدي آنه ــزان عالقمن مي
3- ويژگي اين دوره ها چيست؟

ــه  ــل در زمين ــن المل ــارب بي ــتفاده از تج ــا اس ــن دوره ه ــي اي ويژگ
کســب و کار کــودکان و نوجوانــان و طراحــي دوره بــا حضــور اســاتيد 
و صاحبنظــران کارآفرينــي، کســب و کار، بازاريابــي، تبليغــات و روان 
ــي و  ــاي تيم ــري از کاره ــره گي ــد. به ــي باش ــاوره م ــي و مش شناس
تمريــن هــاي گروهــي و بــازي هــاي فکــري خالقانــه نيــز يکــي ديگــر 
ــمينارهاي  ــزاري س ــد. برگ ــي باش ــا م ــن دوره ه ــاي اي ــي ه از ويژگ
ــواده هــا، بچــه هــا نيــز يکــي  هدايــت شــغلي و تحصيلــي بــراي خان

ــن دوره اســت. ديگــر از ويژگــي هــاي برگــزاري اي
4- چه مهارتهايي در اين دوره آموزش داده مي شود؟

ــوآوري نظريــه  مهارتهــاي مختلفــي از قبيــل مهارتهــاي خالقيــت و ن
ــر  ــاري نظي ــخصيتي و رفت ــاي ش ــي مهارته ــده ياب ــالق و اي ــاي خ ه
اعتمــاد بنفــس، رهبــري، تصميــم گيــري و مهارتهــاي ارتباطــي نظيــر 
ايجــاد و ارتبــاط موثــر، فنــون مذاکــره و مهارتهــاي کار تيمــي نظيــر 
تعامــل و همــکاري بــا ديگــران، و مهارتهــاي بازاريابــي و فــروش نظيــر 
تبليغــات، برندســازي و معرفــي محصــوالت و مهارتهــاي مالــي و پولــي 
ــر  ــم ت ــه مه ــول و از هم ــک و پ ــک داري، تجــارت الکتروني ــر بان نظي

مهارتهــاي کارآفرينــي و راه انــدازي کســب وکار اســت.

دکتر تابع جماعت
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در دوران کودکي همه ي ما یك سوال چالش برانگیز وجود داشت: دوست دارید در آینده چه کاره شوید؟
بســیاري از پــدر و مــادر هــا آرزو دارنــد کــه فرزنــدان شــان دکتــر، مهنــدس، خلبــان و ... شــوند و اغلــب ایــن تفکــرات را بــه فرزنــدان شــان 
هــم القــا مــي کننــد. امــا تقریبــا هیــچ پــدر و مــادري را پیــدا نمــي کنیــد کــه بگویــد دوســت دارم فرزنــدم در آینــده کارآفریــن شــود! 
امــروزه بــه عقیــده ي بســیاري از متفکــران مباحــث مربــوط بــه کارآفرینــي بایــد از همــان روز اولــي کــه کــودک بــه کالس درس مــي 
رود بــه او آمــوزش داده شــود. یــك تفــاوت عمــده بیــن آمــوزش کارآفرینــي بــه یــك فــرد 20 ســاله بــا یــك کــودک وجــود دارد. آمــوزش 
کارآفرینــي بــه کــودکان باعــث مــي شــود ایــن موضــوع در وجــود آن هــا نهادینــه شــود و کــودکان در سراســر عمــر همیشــه ماننــد یــك 
ــا درآمــد ثابــت نیســتند، آن هــا مــي خواهنــد  ــه دنبــال یــك شــغل مطمئــن ب ــد. نســل جدیــد کــودکان ب ــه جهــان بنگرن کارآفریــن ب

بخشــي از یــك کار بــزرگ باشــند کــه جهــان را متحــول مــي کنــد.
» اگــر مــي خواهیــد فرزندتــان در آینــده بــه جــاي اینکــه یــك فــرد مهــم در جامعــه باشــد یــك فــرد موثــر بــراي جامعــه باشــد، امــروز 

یــك ذهــن کارآفریــن بــه او هدیــه بدهیــد. «
درســت اســت کــه کــودکان تمــام جزییــات راه انــدازي یــك کســب و کار را نمــي تواننــد درک کننــد امــا آن هــا باهــوش و خــالق هســت 

و پــدر و مادرهــا مــي تواننــد بــه آن هــا رفتارهــاي کارآفرینانــه را بیاموزنــد و آن هــا را در ایــن راه تشــویق کننــد.

کســب و کار در معنــاي عــام عبــارت اســت از حالتــي از مشــغولیت 
ــا و  ــد کااله ــد و خری ــه تولی ــر ب ــه منج ــي ک ــت های ــامل فعالی ش
خدمــات بــا هــدف فــروش ان هــا بــه منظــور کســب ســود اســت.

کســب و کار مــي توانــد از درون یــك محیــط کوچــك مثــل خانــه 
تــا محیــط هــاي وســیع، کســب و کار اینترنتــي، خانوادگــي، 
خدماتــي، تجــاري، بازرگانــي، تولیــدي و بــازاري را در بــر گیــرد. دو 
مقولــه اي کــه بایــد در تعریــف کســب و کار جــاي گیــرد تولیــد و 
فــروش اســت. در مســیر تولیــد تــا فــروش بایــد راه هــاي بدســت 
ــي از  ــود. یک ــر ش ــي تعبی ــات اموزش ــه خدم ــا و ارای اوردن نیازه
بــزرگ تریــن بخــش هــاي کســب و کار کــه مهــم تریــن و قــدرت 
منــد تریــن محــرک ادامــه ي راه مــي باشــد انگیــزه ي ســود دهــي 
ــا ریســك  اســت و نیــروي هدایــت کننــده ي ایــن مســیر توامــا ب
همــراه مــي باشــد و ریســك متکــي بــر اینــده و غیــر قابــل پیــش 
ــه  ــاز ب ــطحي نی ــر س ــب و کار در ه ــن کس ــا برای ــت. بن ــي اس بین
ــادي  ــداف اقتص ــر اه ــالوه ب ــب و کار ع ــردن دارد. کس ــك ک ریس

متکــي بــر اهــداف اجتماعــي نیــز مــي باشــد.

ــادر، مدرســه و جامعــه  ــدر و م ــب پ کــودکان معمــوال در همــان ســال هــای اولیــه مجموعــه ای از قوانیــن و مقــررات تکــراری را از جان
دریافــت مــی کننــد کــه بایــد طبــق همــان قوانیــن زندگــی کننــد. اگــر کــودک شــما امــروز مجبــور باشــد مثــل همــه فکــر کنــد، رفتــار 
کنــد و زندگــی کنــد در آینــده جزئــی از ایــن همــه خواهــد شــد و نــه یــك کارآفریــن. کارآفرینــان ســنت شــکنند. آن هــا جهــان و افــراد 
آن را بــه چالــش وا مــی دارنــد. رویــه هــای کهنــه را تخریــب مــی کننــد و بــر روی آن از نــو امپراطــوری خودشــان را مــی ســازند. اگــر مــی 
خواهیــد کــودک شــما هــم ایــن گونــه باشــد بــه او دســته ای از افــکار و عقایــد کلیشــه ای ندهیــد بلکــه در هــر مــوردی از او بپرســید: تــو 
چگونــه فکــر مــی کنــی؟ بــه نظــر تــو دلیــل ایــن اتفــاق چیســت؟ چگونــه مــی تــوان ایــن تغییــر را ایجــاد کــرد؟ کــودکان معمــوال دربــاره 
ی جهــان پیرامــون خــود ســواالت بســیاری مــی پرســند، آن هــا را وادار کنیــد کــه ابتــدا خودشــان بــه جــواب ایــن ســواالت فکــر کننــد 

و دلیــل بیاورنــد.  کــودکان بایــد تفکــر و اندیشــیدن را درســت یــاد بگیرنــد.
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 نرم افزار

افزیش تمرکز و توجه
تقویت حافظه

تنها محل ارائه : کلینیک روان شناسی و مشاوره بینش نوین

تهران، خیابان شریعتی، ابتدای ظفر، کوچه صبر، پالک 1 واحد 10
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N-BACK

تمرین با  می باشد.  عملیاتی  حافظه  افزایش  برای  ذهنی  ورزش  نوعی  بازی   / افزار  نرم   این 
 مستمر حتی ضریب هوشی نیز افزایش می یابد.در این ورزش که اکثرا با استفاده از یک نرم

افزار کامپیوتری انجام می شود یک سری تحریکات دیداری یا شنیداری به فرد وارد می شود
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کلینیک تخصصی روان شناسی و مشاوره بینش نوین

آرامش احساس زیبائیست
آن را تجرهب کنید
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