
سالم  

انسان قرن معاصر با واژه هاي اضطراب ، افسـردگی ، تنهایی ، شکسـت ، تنیدگی و فشـار روانی و.... به 
خوبی آشنا است همه ما گاهی در زندگی با چالش ها و مشــــــکالتی مواجه می شویم.در جریان این 
دشواریها، در اختیار داشتن منابع و مهارت هایی که به ما کمک می کنند تا به بهترین شیوه ممکن از عهده 

ي حل مشکالت خود برآییم ، تسکین بخش و امیدوارکننده است.

فصـلنامه حاضر فرصتی در اختیار دانشـجویان عزیز است که با معرفی این منابع و مهارتها ،از مفاهیم و اصول 
روانشـناسی بهترین بهره را ببرند. هوش و استعداد تحصــیلی،برنامه ریزي،شناخت خود ،ارتباط موثر، اگاهی 
هاي قبل از ازدواج، فرزند پروري و اضطراب و.... همگی مواردي است که هر فردي در زندگی روزمره خود با 
انها سروکار دارد.امید است در اینده با همکاري فعال دانشجویان عالقمند از اندیشه و دانش آنها در خصـوص 

ارائه هر چه موثرتر مطالب بهره مند گردیم.

به نام خدا

اهمیت و ضرورت مشاوره در زندگی

بشر امروز در یک دوره پیچیده زندگی می کند. یکی از 

مشـخصـات این دوره، تخصــصــی شدن مســائل و 

وابستگی افراد به یکدیگر براي استفاده از تخصص آنها 

براي تداوم یک زندگی متعادل اســــت. لذت بردن از 

زندگی شخصـــی و رشد و تعالی شخصـــیت، شکوفا 

نمودن استعدادها و ارضاي نیازها، اعم از نیازهاي اولیه 

جسمی و روحی ، نیاز به امنیت و آرامش ، نیاز به تعلق، 

نیاز به دوست داشتن و دوسـت داشـته شـدن، نیاز به 

احترام و نیاز به شــــــکوفایی در دنیاي امروز فرایند 

ساده اي نیست، در تمام این مراحل به مشاور و مشاوره 

نیاز هست.
یکی از وظایف مراکز مشاوره، کاهش استرس و نگرانی 

کودکان، نوجوانان و جوانان و خانواده هاي آنهاست که 

نیروهاي اصـلی شـکل گیري جامعه را رقم می زنند و 

براي مواجهه و سازگاري آنها با مقتضیات قرن بیست و 

یکم وظیفه حساس و خطیري را به عهده دارند.
 اضطراب ، افسـردگی ، مصـرف مواد مخدر ، رفتارهاي 

نابهنجار ، مشـــکالت تحصـــیلی، ارتباطات خارج از 

خانواده، روابط همسـران و انتخاب شغل از عمده ترین 

مشکالت روانی، اجتماعی به حساب می آید. 
راهنمایی و مشاوره ،یک فرایند بسیار مهم و استثنایی 

در حل مشـــکالت و معضـــالت این افراد جامعه می 

باشدمرکز مشـاوره و راهنمایی موسسـه آموزش عالی 

کاویان از سال 1391 فعالیت خود را اغاز کرده اسـت و 

دراین خصــوص خدمات مشـــاوره اي در 5 بخش به 

دانشجویان و بستگان درجه یک انها(والدین، همسـر و 

فرزندان) ارائه شــده و می شــود که اهم آنها شــامل 

مشاوره خانواده ، مشاوره ازدواج ، مشاوره تحصیلی ، 

مشــاوره کودك و نوجوان و شناخت خود (ابراز وجود 

اضطراب، استرس، جراتمندي  و ....)می باشد.

مشاوره خانوادگی

ارائه مشـــاوره فردي و خانواده درمانی در خصـــوص 

مشــکالت خانوادگی زوجین و ارائه راهبردهاي الزم و 

مناسب در جهت بهبود شرایط زندگی. 

مشاوره قبل از ازدواج

ارائه خدمات مشـــاوره اي از زمان نامزدي تا ازدواج و 

بکار گیري تکنیکهاي گفتگو و مهارت برقـراري ارتباط 

موثر، مهارت کنترل خشم، ابراز محبت و ....

مشاوره تحصیلی و شغلی

ارائه راهکارها و تکنیک هاي برنامه ریزي درسی از دوره 

ابتدایی تا دانشگاه، برنامه ریزي براي امتحانات کنکور ، 

شیوه هاي صحیح مطالعه، انتخاب رشته دانشـــــگاه، 

انتخاب رشـته دبیرسـتان و کمک به انتخاب شــغل با 

توجه به استعداد، عالیق و نیاز هاي جامعه.

مشاوره بالینی 

ارائه مشاوره در خصوص شخصیت، و کنترل مواردي از 

جمله استرس، افســــردگی، اضطراب، وسواس، انواع 

ترسهاي مرضی و ....

مشاوره کودك و نوجوان

ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی در زمینه اختالالت 

و مشــــــکالت روحی و عاطفی کودکان و نوجوانان، 

اختالالت یادگیري، ارائه راهکارهایی در خصـــــوص 

افزایش رفتارهاي مطلوب و مسـایل و بحرانهاي دوران 

نوجوانی.

برگزاري کارگاه ها و همایش هاي آموزشی :

از جمله اهداف و برنامه هاي دفتر مشـــاوره، برگزاري 

کارگاهها ، جلســـات سخنرانی و پرسش و پاسخ بوده 

است که با حضـور اساتید  و مشـاورین متخصـصــین  

سخن سردبیر

کاوش، فصلنامه دفتر مشاوره، شماره 1، تابستان 1393 کاوش، فصلنامه دفتر مشاوره، شماره 1، تابستان 1393

معرفی دفتر مشاوره

مقاله : 
ناسازگاري هاي نوجوانان در خانواده

پاسخ به پرسش هاي شما

مقاله : 
موفقیت ازدواج هاي دانشجویی مرهون 

چه مولفه هایی است (قسمت 1)

سخنانی از بزرگان

مهارتهاي زندگی

داستانی براي زندگی:
هرگز با خودت قهر مکن

معرفی کتاب 

معرفی دفتر مشاوره موسسه آموزش عالی کاویان

مدیر مسئول:

سردبیر:

ی:آرای احی و صفحه  رط

چاپ:

ه:مار کاران این ش مه
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کاوش، فصلنامه دفتر مشاوره، شماره 1، تابستان 1393 کاوش، فصلنامه دفتر مشاوره، شماره 1، تابستان 1393

روانشــــناسی و در جهت آگاهی و کســـــب تجربه 

دانشجویان، و نیز نشست هاي تخصصی براي اساتید و 

مدرسین جهت  ارتقاء علمی در خصـــوص آموزش و 

برقراري ارتباط موثر  با دانشــــجو  در دانشــــگاه و 

موسسات عالی برگزار می شود.

برگزاري سخنرانی ها و جلسات پرسش و 

پاسخ :

از جمله فعالیتهاي موثر در ایجاد ارتباط با دانشجویان 

و آشنا کردن آنها با فعالیتهاي دفتر مشـاوره ، برگزاري 

جلسات سخنرانی با موضوعات مورد عالقه دانشجویان 

است که از این طریق دانشجویان با موضوعات و مسائل 

مهم فـردي و اجتماعـی و نقش آنها در زندگـی حال و 

آینده بیشتر آشنا خواهند شد.
از جمله مســائل مورد عالقه دانشــجویان که همواره 

نگــرانــی و ابهامات زیادي بــراي آنها در بـــردارد ، 

موضوعات پیرامون مســــــائل ازدواج است که براي 

دانشــجویان با شرایط سنی و عالقمندي به تشــکیل 

خانواده اغلب نگرانی ها و سواالت مهمی را در پی دارد، 

در دسترس بودن جایگاههایی نظیر دفاتر مشــــاوره 

بخصوص در دانشگاهها این امکان را براي دانشـجویان 

فراهم می سازد که بتوانند با مراجعه به مشــــاورین و 

روانشناسان مجرب و متخصص از مشاوره هاي درست 

و راهنمایی هاي معتبر برخوردار شوند.
دفتر مشــاوره موسســه آموزش عالی کاویان در سال 

تحصـیلی 93-92 در این راستا موفق شد سخنرانیها و 

جلسات پرسش و پاسخ براي دانشجویان و عالقمندان 

برگزار کند که مورد استقبال زیاد دانشجویان و اساتید 

نیز قرار گرفت از جمله موضوعات جلسات برگزار شده 

میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
برگزاري یک جلســـه سخنرانی تحت عنوان « 

ازدواج دانشـــجویی» با حضــــور دو تن از 

روانشـناسان و مشـاوران مجرب و متخصــص 

ســرکار خانم دکتر حاجی اربابی و جناب آقاي 

دکتر صفاریان طوسی در این سـخنرانی به بحث 

و بررسی موارد ذیل پرداخته شد:

تفاوتهاي زیستی زن و مرد²  

لزوم ازدواج²   

معیارهاي ازدواج موفق²  

پرسش و پاسخ²  

· برگزاري جلســـه سخنرانی و پرسش و پاسخ 

تحت عنوان  «روانشــــــــناسی زن » ویژه 

دانشــجویان دختر به مناسبت میالد باسعادت 

حضرت فاطمه (س) و روز زن با سخنرانی سرکار 

خانم دکتر فاطمه حاجی اربابی که در این جلسه 

موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

²   سیر تکاملی زن

²   جنبش فیمینیسم

 ² ویژگی هاي بارز فیزیولوژیکی و روانـی زن و 

مرد

 ²  مفهوم عشــــق و نگاه از دیدگاه اسالم و 

روانشناسان زن معاصر

پرسش و پاسخ² 

²· برگزاري جلسـه سخنرانی و پرسش و پاسخ 

تحت عنوان «سالمت روان و سبک زندگی» 

این جلســه با سخنرانی آقاي صفاریان طوسی 

روانشناس و مشاور و پیرامون مباحث زیر برگزار 

شد:

²  سبک زندگی

معرفی تیپ هاي شخصیتی² 

²  سالمت روان

پرسش و پاسخ²  
- در صفحات بعد تصــاویري از جلســـات سخنرانی و 

پرسش و پاسخ برگزار شده در موسســه آموزش عالی 

کاویان را مشاهده می کنید.

برگزاري طرح سالمت روان و سالمت جسم

طرح سالمت روان و سالمت جسـم از جمله طرح هاي 

جدیدي است که از سال تحصـــــیلی 93-92 و براي 

دانشجویان جدید (ورودي 92) برگزار شد در این طرح 

دانشــجویان هم به پرسشــنامه ي سالمت روان و هم 

سالمت جســـــم پاسخ می دهند و در بخش سالمت 

جسم معاینات پزشکی نیز انجام می شود.

تحلیل هاي روان سنجی در مورد پرسشــنامه سالمت 

روان نیز انجام پذیرفت و در خصـــــوص بررسی هاي 

مربوط به طرح سالمت جســــــم نیز نتیجه معاینات 

پزشکی براي دانشـــــــجویانی که نیاز به بررسیهاي 

تخصصـی پزشکی دارند نیز به آنها اعالم گردیده است 

در سال تحصـــــیلی آینده تاثیر طرح سالمت روان و 

سالمت جســم براي دانشــجویان جدیدالورود برگزار 

خواهد شد.

فاطمه حاجی اربابی

دکتري روانشناسی  
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روانشــــناسی و در جهت آگاهی و کســـــب تجربه 

دانشجویان، و نیز نشست هاي تخصصی براي اساتید و 

مدرسین جهت  ارتقاء علمی در خصـــوص آموزش و 

برقراري ارتباط موثر  با دانشــــجو  در دانشــــگاه و 

موسسات عالی برگزار می شود.

برگزاري سخنرانی ها و جلسات پرسش و 

پاسخ :

از جمله فعالیتهاي موثر در ایجاد ارتباط با دانشجویان 

و آشنا کردن آنها با فعالیتهاي دفتر مشـاوره ، برگزاري 

جلسات سخنرانی با موضوعات مورد عالقه دانشجویان 

است که از این طریق دانشجویان با موضوعات و مسائل 

مهم فـردي و اجتماعـی و نقش آنها در زندگـی حال و 

آینده بیشتر آشنا خواهند شد.
از جمله مســائل مورد عالقه دانشــجویان که همواره 

نگــرانــی و ابهامات زیادي بــراي آنها در بـــردارد ، 

موضوعات پیرامون مســــــائل ازدواج است که براي 

دانشــجویان با شرایط سنی و عالقمندي به تشــکیل 

خانواده اغلب نگرانی ها و سواالت مهمی را در پی دارد، 

در دسترس بودن جایگاههایی نظیر دفاتر مشــــاوره 

بخصوص در دانشگاهها این امکان را براي دانشـجویان 

فراهم می سازد که بتوانند با مراجعه به مشــــاورین و 

روانشناسان مجرب و متخصص از مشاوره هاي درست 

و راهنمایی هاي معتبر برخوردار شوند.
دفتر مشــاوره موسســه آموزش عالی کاویان در سال 

تحصـیلی 93-92 در این راستا موفق شد سخنرانیها و 

جلسات پرسش و پاسخ براي دانشجویان و عالقمندان 

برگزار کند که مورد استقبال زیاد دانشجویان و اساتید 

نیز قرار گرفت از جمله موضوعات جلسات برگزار شده 

میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
برگزاري یک جلســـه سخنرانی تحت عنوان « 

ازدواج دانشـــجویی» با حضــــور دو تن از 

روانشـناسان و مشـاوران مجرب و متخصــص 

ســرکار خانم دکتر حاجی اربابی و جناب آقاي 

دکتر صفاریان طوسی در این سـخنرانی به بحث 

و بررسی موارد ذیل پرداخته شد:

تفاوتهاي زیستی زن و مرد²  

لزوم ازدواج²   

معیارهاي ازدواج موفق²  

پرسش و پاسخ²  

· برگزاري جلســـه سخنرانی و پرسش و پاسخ 

تحت عنوان  «روانشــــــــناسی زن » ویژه 

دانشــجویان دختر به مناسبت میالد باسعادت 

حضرت فاطمه (س) و روز زن با سخنرانی سرکار 

خانم دکتر فاطمه حاجی اربابی که در این جلسه 

موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

²   سیر تکاملی زن

²   جنبش فیمینیسم

 ² ویژگی هاي بارز فیزیولوژیکی و روانـی زن و 

مرد

 ²  مفهوم عشــــق و نگاه از دیدگاه اسالم و 

روانشناسان زن معاصر

پرسش و پاسخ² 

²· برگزاري جلسـه سخنرانی و پرسش و پاسخ 

تحت عنوان «سالمت روان و سبک زندگی» 

این جلســه با سخنرانی آقاي صفاریان طوسی 

روانشناس و مشاور و پیرامون مباحث زیر برگزار 

شد:

²  سبک زندگی

معرفی تیپ هاي شخصیتی² 

²  سالمت روان

پرسش و پاسخ²  
- در صفحات بعد تصــاویري از جلســـات سخنرانی و 

پرسش و پاسخ برگزار شده در موسســه آموزش عالی 

کاویان را مشاهده می کنید.

برگزاري طرح سالمت روان و سالمت جسم

طرح سالمت روان و سالمت جسـم از جمله طرح هاي 

جدیدي است که از سال تحصـــــیلی 93-92 و براي 

دانشجویان جدید (ورودي 92) برگزار شد در این طرح 

دانشــجویان هم به پرسشــنامه ي سالمت روان و هم 

سالمت جســـــم پاسخ می دهند و در بخش سالمت 

جسم معاینات پزشکی نیز انجام می شود.

تحلیل هاي روان سنجی در مورد پرسشــنامه سالمت 

روان نیز انجام پذیرفت و در خصـــــوص بررسی هاي 

مربوط به طرح سالمت جســــــم نیز نتیجه معاینات 

پزشکی براي دانشـــــــجویانی که نیاز به بررسیهاي 

تخصصـی پزشکی دارند نیز به آنها اعالم گردیده است 

در سال تحصـــــیلی آینده تاثیر طرح سالمت روان و 

سالمت جســم براي دانشــجویان جدیدالورود برگزار 

خواهد شد.

فاطمه حاجی اربابی

دکتري روانشناسی  
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نزدیک دیده اید.از کدام دو استان هســــتید . تفاوت 

فرهنگی بسیاري بین بعضی از استان هاي کشور وجود 

دارد.اســتان خوزســتان  و اذربایجان و خراســـان و 

کردســــتان.این تفاوت فرهنگی عامل محدود کننده 

ازدواج موفق اســت.ایا این اقا درامد دارند و شـــرایط 

تشـکیل خانواده را دارا می باشند.اگر چنین است ایا با 

خانواده خود براي معرفی شما و در خواسـت از خانواده 

شما اقدام کرده اند .ایشــــان جهت اقدام باید پا پیش 

بگذارند.ارتباط شما با خانواده تان چگونه است.توصیه 

می کنم در زمینه فرهنگی که ایشـــان متولد شده اند 

اداب و سنن استان ایشــــان مطالعه کنید و در زمینه 

بهبود روابط خود با اعضـــــاي خانواده حتما به مرکز 

مشـاوره مراجه کنید .عواطف ضعیف درون خانواده به 

عشق هاي انترنتی منجر می شود. موفق باشید

سوال 
ســالم.دختري ام 26 ســـاله .از 5ســـاله پیش کلی 

خواستگار داشتم.خیلی هاشـون خوب بودن و من هم 

جواب مثبت می دادم اما بعد از چند جلســـــه دیگه 

ازشون خبري نمیشــد.حتی توي محیط کارم هم یک 

مورد پیش اومد و من ��دادم که بیان خواســـتگاري 

امامنصرف شد.به واسط که همکارم بود گفته بود نمی 

دونم چرا اما نه.خالصه همه می گن بختت بســــــته 

اســـــــت.از لحاظ مذهبی و فرهنگی خانواده خوبی 

هسـتیم.هر کس که خوب من قبول می کنم میره.یک 

نفر که خوب نبود رو ازترس دیر شــدن قبول کردم اما 

بعدازش بدم اومد.نمیدونم چیکار کنم کلـی دعاکـردم 

گریه کردم خدا مهرشو به دلم بندازه اما نشــــــد من 

جواب رد دادم.اما پشـــیمونم میدونم باهاش راضی و 

خوشبخت نمیشـدم.یک چیزي این بین باعث میشـه 

کارام گره بیفته.ازلحاظ چهره و تحصــــــــیالت و ... 

خوبم.همه از وضعیت من متعجبن!!!!!!!!کمکم کنید.

پاسخ
سالم ، یکی از موارد بســـیار مهم  در ازدواج  دوره ي 

پیش از ازدواج و  جلسـات خواستگاري است. شناخت 

ابتدایی از فرد مقابل به دســـت می اید.شـــما عنوان 

کردید که 5 سـال اسـت خواسـتگار دارید یعنی از 21 

سالگی .به عنوان مشاور از شما می خواهم این سوال را 

از خود بپرســید چرا با  وجود گرفتن پاســخ مثبت از 

شما  که دختري با تحصــــیالت تعریف شده و شکل 

ظاهري مناســـــب  و خانواده اي از لحاظ فرهنگی و 

مذهبی مناسـب و خوب  خواسـتگاران تمایل به ادامه 

جلســـات خواستگاري نمی شوند؟ کجاي کار ممکن 

است درسـت پیش نرفته باشـد و اشـکاالتی را داشـته 

باشد؟
خود جلســــــات خواستگاري( صحبتها و سواالت و 

چگونگــی بیان دیدگاه هاي خود ،رفتار دو طـــرف و 

خانواده هاي انان  )در این جلســـــات مهارت و فنون 

خاص خود را دارد.از جمله کتابهایـی که مــی توانم به 

شما معرفی کنم کتابهایی از انتشـــارات استان قدس 

رضوي است که به مسـئله جلسـات خواستگاري اشاره 

شده است. با مراجعه به مشـاور حضـورا  نیز می توانید 

بر  مسائل و مطالب مهمی که در جلسات خواستگاري 

مطرح می شود از جمله دیدگاه اقتصـادي و تعریف ان 

،تعریف روابط اجتماعی از جمله خانواده همسر ،سبک 

زندگی ،ارزش ها ي عقیدتی و مذهبی،ســـبک فرزند 

پروري شناخت بیشتري بدست اورید.

سوال

ســالم. دختر 19ســاله اي 

هستم که تا االن با هیچ پسـري رابطه دوستی 

م و اصـــال اعتقادي به اینجور روابط ندارم اما نداشت

مدتیه تقریبا حدود دو هفته میشـه که با آقاي23 ساله 

اي از طریق اینترنت آشنا شدم.اوایل آشناییمون بدون 

اینکه هیچ قصـــــــــدي داشته باشیم فقط در مورد 

موضوعات مختلف با هم گفتگو میکردیم و کمی هم از 

خودمون میگفتیم که بعد از چند روز متوجه شـــدیم 

تفاهم زیادي با هم داریم و تصـمیم گرفتیم بیشــتر از 

خودمون و خانواده هامون براي همدیگه بگیم که اتفاقا 

متوجه شــــــــدیم هر دومون تفاهم زیادي از لحاظ 

اعتقادات ، فرهنگ  خانواده ، شــــــرایط اجتماعی و 

اقتصــــادي و.....داریم و هر دومون پایبند به اخالق و 

فرهنگ اسالمی هســتیم و در این میون دلبســـتگی 

کمـی هم به همدیگه پیدا کـردیم. بعد از این چند روز 

ایشون پیشنهاد آشنایی بیشتر دادن تا اگر مناسب هم 

بودیم با هم ازدواج کنیم و به همین دلـیل با هم تماس 

تلفنی و پیامک هم برقرار کردیم و تواین مدت بیشـتر 

متوجه شدم ایشون فرد قابل اعتماد و متدینی هسـتن 

و مالك هاي من بـــراي ازدواج رو دارن اما بعد از یک 

هفته از آشناییمون تصـمیم گرفتیم رابطمون رو قطع 

کنیم نه به این دلیل که مناسب هم نبودیم و....نه فقط 

به دلیل مخالفت خانواده هامون! البـته اون ها از رابطه 

ما اطالعی نداشتن و ندارن اما من تقریبا مطمئن بودم 

و هســـتم که خانوادم مخالفت می کنن اون هم به دو 

دلیل یکی با آشــنایی مون از طریق اینترنت و دیگري 

دور بودن محل زندگـیمون چون تو دو 

استان مختلف با فاصله زیاد زندگی می 

کنیم!خالصه االن مشـــکل هر دومون 

عالقه زیادي هســــت که بین مون به 

وجود اومده و تو این دو هفته خیلـی به 

هم نزدیک شــــدیم و دیگه دوري از هم رو نمیتونیم 

تحمل کنیم و از اونجایی که عالقمون از روي شـناخت 

هســـــت به هیچ عنوان نمیتونیم همدیگرو فراموش 

کنیم و مثل زن و شوهري هســـتیم که با وجود عالقه 

زیاد باید از هم جدا شن......حاال با این توضیحات بنظر 

شما امیدي هســت که ما با هم ازدواج کنیم و من این 

موضــــــوع رو به خانوادم بگم؟؟ امیدوارم و خواهش 

میکنم کمکم کـنـید چون واقعا نمـیدونـیم دیگه باید 

چیکار کنیم تا االن چند بار براي همیشـــــــه با هم 

خداحافظی کردیم اما باز ســـمت هم اومدیم هر چند 

تقریبا یک روز میشـــه که دیگه رابطه نداریم اما واقعا 

دارم عذاب میکشـم خیلی سخته خیلی.....امیدوارم هر 

چه زودتر جوابم رو بدین. ممنون

پاسخ

سالم،اینکه احســــاسات شما درگیر شده کامال قابل 

درك است.شما در متن سوال نوشـته اید� که عالقمون 

از روي شناخت هســــــــت به هیچ عنوان نمیتونیم 

همدیگرو فراموش کنیم و مثل زن و شوهري هسـتیم 

که با وجود عالقه زیاد باید از هم جدا شـــن� این جمله 

تمثیلی شما نشـــــان دهنده شناخت ضعیف شما از 

موقعیت است و درگیري شدید احســـاسی.اشنایی از 

طریق چت و فیس بوك ویا شبکه هایی همســـریابی 

اسیب هاي فراوانی را به خصـــــوص براي خانم ها به 

همراه داشته است .همیشــه نیاید تجربه کنیم.مطمئا 

دیگرانی نیز که درگیر ارتباطات خاص خود شده بودند 
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نزدیک دیده اید.از کدام دو استان هســــتید . تفاوت 

فرهنگی بسیاري بین بعضی از استان هاي کشور وجود 

دارد.اســتان خوزســتان  و اذربایجان و خراســـان و 

کردســــتان.این تفاوت فرهنگی عامل محدود کننده 

ازدواج موفق اســت.ایا این اقا درامد دارند و شـــرایط 

تشـکیل خانواده را دارا می باشند.اگر چنین است ایا با 

خانواده خود براي معرفی شما و در خواسـت از خانواده 

شما اقدام کرده اند .ایشــــان جهت اقدام باید پا پیش 

بگذارند.ارتباط شما با خانواده تان چگونه است.توصیه 

می کنم در زمینه فرهنگی که ایشـــان متولد شده اند 

اداب و سنن استان ایشــــان مطالعه کنید و در زمینه 

بهبود روابط خود با اعضـــــاي خانواده حتما به مرکز 

مشـاوره مراجه کنید .عواطف ضعیف درون خانواده به 

عشق هاي انترنتی منجر می شود. موفق باشید

سوال 
ســالم.دختري ام 26 ســـاله .از 5ســـاله پیش کلی 

خواستگار داشتم.خیلی هاشـون خوب بودن و من هم 

جواب مثبت می دادم اما بعد از چند جلســـــه دیگه 

ازشون خبري نمیشــد.حتی توي محیط کارم هم یک 

مورد پیش اومد و من ��دادم که بیان خواســـتگاري 

امامنصرف شد.به واسط که همکارم بود گفته بود نمی 

دونم چرا اما نه.خالصه همه می گن بختت بســــــته 

اســـــــت.از لحاظ مذهبی و فرهنگی خانواده خوبی 

هسـتیم.هر کس که خوب من قبول می کنم میره.یک 

نفر که خوب نبود رو ازترس دیر شــدن قبول کردم اما 

بعدازش بدم اومد.نمیدونم چیکار کنم کلـی دعاکـردم 

گریه کردم خدا مهرشو به دلم بندازه اما نشــــــد من 

جواب رد دادم.اما پشـــیمونم میدونم باهاش راضی و 

خوشبخت نمیشـدم.یک چیزي این بین باعث میشـه 

کارام گره بیفته.ازلحاظ چهره و تحصــــــــیالت و ... 

خوبم.همه از وضعیت من متعجبن!!!!!!!!کمکم کنید.

پاسخ
سالم ، یکی از موارد بســـیار مهم  در ازدواج  دوره ي 

پیش از ازدواج و  جلسـات خواستگاري است. شناخت 

ابتدایی از فرد مقابل به دســـت می اید.شـــما عنوان 
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شما  که دختري با تحصــــیالت تعریف شده و شکل 
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است درسـت پیش نرفته باشـد و اشـکاالتی را داشـته 

باشد؟
خود جلســــــات خواستگاري( صحبتها و سواالت و 

چگونگــی بیان دیدگاه هاي خود ،رفتار دو طـــرف و 

خانواده هاي انان  )در این جلســـــات مهارت و فنون 

خاص خود را دارد.از جمله کتابهایـی که مــی توانم به 

شما معرفی کنم کتابهایی از انتشـــارات استان قدس 

رضوي است که به مسـئله جلسـات خواستگاري اشاره 

شده است. با مراجعه به مشـاور حضـورا  نیز می توانید 

بر  مسائل و مطالب مهمی که در جلسات خواستگاري 

مطرح می شود از جمله دیدگاه اقتصـادي و تعریف ان 

،تعریف روابط اجتماعی از جمله خانواده همسر ،سبک 

زندگی ،ارزش ها ي عقیدتی و مذهبی،ســـبک فرزند 

پروري شناخت بیشتري بدست اورید.

سوال

ســالم. دختر 19ســاله اي 

هستم که تا االن با هیچ پسـري رابطه دوستی 

م و اصـــال اعتقادي به اینجور روابط ندارم اما نداشت

مدتیه تقریبا حدود دو هفته میشـه که با آقاي23 ساله 

اي از طریق اینترنت آشنا شدم.اوایل آشناییمون بدون 

اینکه هیچ قصـــــــــدي داشته باشیم فقط در مورد 

موضوعات مختلف با هم گفتگو میکردیم و کمی هم از 

خودمون میگفتیم که بعد از چند روز متوجه شـــدیم 

تفاهم زیادي با هم داریم و تصـمیم گرفتیم بیشــتر از 

خودمون و خانواده هامون براي همدیگه بگیم که اتفاقا 
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اعتقادات ، فرهنگ  خانواده ، شــــــرایط اجتماعی و 

اقتصــــادي و.....داریم و هر دومون پایبند به اخالق و 

فرهنگ اسالمی هســتیم و در این میون دلبســـتگی 

کمـی هم به همدیگه پیدا کـردیم. بعد از این چند روز 

ایشون پیشنهاد آشنایی بیشتر دادن تا اگر مناسب هم 

بودیم با هم ازدواج کنیم و به همین دلـیل با هم تماس 

تلفنی و پیامک هم برقرار کردیم و تواین مدت بیشـتر 
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و مالك هاي من بـــراي ازدواج رو دارن اما بعد از یک 
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دور بودن محل زندگـیمون چون تو دو 

استان مختلف با فاصله زیاد زندگی می 

کنیم!خالصه االن مشـــکل هر دومون 

عالقه زیادي هســــت که بین مون به 
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زیاد باید از هم جدا شن......حاال با این توضیحات بنظر 

شما امیدي هســت که ما با هم ازدواج کنیم و من این 

موضــــــوع رو به خانوادم بگم؟؟ امیدوارم و خواهش 
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خداحافظی کردیم اما باز ســـمت هم اومدیم هر چند 

تقریبا یک روز میشـــه که دیگه رابطه نداریم اما واقعا 

دارم عذاب میکشـم خیلی سخته خیلی.....امیدوارم هر 

چه زودتر جوابم رو بدین. ممنون

پاسخ
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تمثیلی شما نشـــــان دهنده شناخت ضعیف شما از 

موقعیت است و درگیري شدید احســـاسی.اشنایی از 

طریق چت و فیس بوك ویا شبکه هایی همســـریابی 

اسیب هاي فراوانی را به خصـــــوص براي خانم ها به 

همراه داشته است .همیشــه نیاید تجربه کنیم.مطمئا 
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بریان تریســـی یکی از سخنرانان  و مربیان موفق  در بریان تریســـی یکی از سخنرانان  و مربیان موفق  در 

زمینه پیشـــــــرفت فردي و غیر فردي در تجارت و زمینه پیشـــــــرفت فردي و غیر فردي در تجارت و 

مدیریت اسـت.در این کتاب با مواردي چون اعتماد به مدیریت اسـت.در این کتاب با مواردي چون اعتماد به 

نفس در هنگام برقراري ارتباط، تکنیکهاي صـــوتی و نفس در هنگام برقراري ارتباط، تکنیکهاي صـــوتی و 

اشــنایی با زبان بدن ، مهارتهاي نقل قول و داســتان اشــنایی با زبان بدن ، مهارتهاي نقل قول و داســتان 

گویی  و با بیانی همراه با اقتدار اشـــــــــــــــــنا                    گویی  و با بیانی همراه با اقتدار اشـــــــــــــــــنا                    

می شوید.اینکه چگونه دیگران را تحت تاثیر سخنان و می شوید.اینکه چگونه دیگران را تحت تاثیر سخنان و 

رفتار خود قــرار دهید.این کتاب راهکارهاي عملـــی رفتار خود قــرار دهید.این کتاب راهکارهاي عملـــی 

افزایش اعتماد به نفس و ایین ســخنرانی را به زیبایی افزایش اعتماد به نفس و ایین ســخنرانی را به زیبایی 

بیان کرده است.بیان کرده است.

مهارتهاي زندگی برخورد موثر با مسائل زندگیمهارتهاي زندگی برخورد موثر با مسائل زندگی
نویسنده:    دکتر فلیپ مک گرا  ترجمه: مهدي قراچه نویسنده:    دکتر فلیپ مک گرا  ترجمه: مهدي قراچه 

داغی  1385   نشر آسیم: تهران    240 صفحه             داغی  1385   نشر آسیم: تهران    240 صفحه             
فلیپ مک گرا یکی از روانشناسان و مشاوران برجسـته فلیپ مک گرا یکی از روانشناسان و مشاوران برجسـته 

است که با جلسات سخنرانی و برنامه هاي تلویزیونی و است که با جلسات سخنرانی و برنامه هاي تلویزیونی و 

نوشــــتن کتابهاي متعدد در زمینه مهارتهاي زندگی نوشــــتن کتابهاي متعدد در زمینه مهارتهاي زندگی 

راهنماي بســیار خوبی در این زمینه  براي عموم بوده راهنماي بســیار خوبی در این زمینه  براي عموم بوده 

است. وي در این کتاب که به زبانی ساده بیان شـده ،به است. وي در این کتاب که به زبانی ساده بیان شـده ،به 

موضوعاتی پیرامون شناخت  خود که شـامل آگاهی بر موضوعاتی پیرامون شناخت  خود که شـامل آگاهی بر 

توانمندي ها و نقاط ضـعف ، چگونگی دســت یابی به توانمندي ها و نقاط ضـعف ، چگونگی دســت یابی به 

موفقیتها در گســـتره زندگی تا کنون  و  برنامه ریزي موفقیتها در گســـتره زندگی تا کنون  و  برنامه ریزي 

براي اهداف زندگی می پردازد .وي با طرح سواالتی در براي اهداف زندگی می پردازد .وي با طرح سواالتی در 

این زمینه خواننده را به چالش وا می دارد.وي هدف از این زمینه خواننده را به چالش وا می دارد.وي هدف از 

نوشتن این کتاب را فراهم اوردن ابزاري براي رسـیدن نوشتن این کتاب را فراهم اوردن ابزاري براي رسـیدن 

به یک زندگی هدفمند می داند.به یک زندگی هدفمند می داند.

دعوت از دانشجویان و اساتید محترم جهت همکاري با دعوت از دانشجویان و اساتید محترم جهت همکاري با 

فصلنامه کاوشفصلنامه کاوش
مســلما براي ادامه انتشــار فصــلنامه و پربارکردن و مســلما براي ادامه انتشــار فصــلنامه و پربارکردن و 

افزایش کیفیت و کمیت موضوعات آن مشــــــارکت افزایش کیفیت و کمیت موضوعات آن مشــــــارکت 

اساتید محترم و دانشـــجویان گرامی با فصـــلنامه از اساتید محترم و دانشـــجویان گرامی با فصـــلنامه از 

اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت لذا از شــما عزیزان به اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت لذا از شــما عزیزان به 

ویژه کســــــانی که عالقمند به نوشتن و جمع آوري ویژه کســــــانی که عالقمند به نوشتن و جمع آوري 

مقاالت جدید و مورد نیاز فصـلنامه هسـتند، صمیمانه مقاالت جدید و مورد نیاز فصـلنامه هسـتند، صمیمانه 

دعوت بعمل می اید تا با همکاري و ارتباط بیشتر در پر دعوت بعمل می اید تا با همکاري و ارتباط بیشتر در پر 

بار کردن و رشد فصلنامه ما را یاري کنندبار کردن و رشد فصلنامه ما را یاري کنند
�سردبیر� �سردبیر� 

يي
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می شوید.اینکه چگونه دیگران را تحت تاثیر سخنان و 

رفتار خود قــرار دهید.این کتاب راهکارهاي عملـــی 

افزایش اعتماد به نفس و ایین ســخنرانی را به زیبایی 

بیان کرده است.

مهارتهاي زندگی برخورد موثر با مسائل زندگی
نویسنده:    دکتر فلیپ مک گرا  ترجمه: مهدي قراچه 

داغی  1385   نشر آسیم: تهران    240 صفحه             
فلیپ مک گرا یکی از روانشناسان و مشاوران برجسـته 

است که با جلسات سخنرانی و برنامه هاي تلویزیونی و 

نوشــــتن کتابهاي متعدد در زمینه مهارتهاي زندگی 

راهنماي بســیار خوبی در این زمینه  براي عموم بوده 

است. وي در این کتاب که به زبانی ساده بیان شـده ،به 

موضوعاتی پیرامون شناخت  خود که شـامل آگاهی بر 

توانمندي ها و نقاط ضـعف ، چگونگی دســت یابی به 

موفقیتها در گســـتره زندگی تا کنون  و  برنامه ریزي 

براي اهداف زندگی می پردازد .وي با طرح سواالتی در 

این زمینه خواننده را به چالش وا می دارد.وي هدف از 

نوشتن این کتاب را فراهم اوردن ابزاري براي رسـیدن 

به یک زندگی هدفمند می داند.

دعوت از دانشجویان و اساتید محترم جهت همکاري با 

فصلنامه کاوش
مســلما براي ادامه انتشــار فصــلنامه و پربارکردن و 

افزایش کیفیت و کمیت موضوعات آن مشــــــارکت 

اساتید محترم و دانشـــجویان گرامی با فصـــلنامه از 

اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت لذا از شــما عزیزان به 

ویژه کســــــانی که عالقمند به نوشتن و جمع آوري 

مقاالت جدید و مورد نیاز فصـلنامه هسـتند، صمیمانه 

دعوت بعمل می اید تا با همکاري و ارتباط بیشتر در پر 

بار کردن و رشد فصلنامه ما را یاري کنند
�سردبیر� 

ي
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درسی براي زندگی درسی براي زندگی 

هرگز با خودت قهر مکنهرگز با خودت قهر مکن

به شیوانا خبر دادند که یکی از شـاگردان قدیمیاش در به شیوانا خبر دادند که یکی از شـاگردان قدیمیاش در 

شهري دور از طریق معرفت دور شـده و راه ولگردي را شهري دور از طریق معرفت دور شـده و راه ولگردي را 

پیشــه کرده است. شیوانا چندین هفته سفر کرد تا به پیشــه کرده است. شیوانا چندین هفته سفر کرد تا به 

شهر آن شاگرد قدیمی رسـید. بدون اینکه اسـتراحتی شهر آن شاگرد قدیمی رسـید. بدون اینکه اسـتراحتی 

کند مســـــــتقیماً سراغ او را گرفت و پس از ساعتها کند مســـــــتقیماً سراغ او را گرفت و پس از ساعتها 

جســـــتجو او را در یک محل نامناسب یافت. مقابش جســـــتجو او را در یک محل نامناسب یافت. مقابش 

ایســـــتاد؛ سري تکان داد و از او پرسید: تو اینجا چه ایســـــتاد؛ سري تکان داد و از او پرسید: تو اینجا چه 

میکنی دوست قدیمی؟!!میکنی دوست قدیمی؟!!
شـاگرد لبخند تلخی زد و شـانههایش را باال انداخت و شـاگرد لبخند تلخی زد و شـانههایش را باال انداخت و 

گفت: من لیاقت درسهاي شما را نداشـتم اسـتاد! حق گفت: من لیاقت درسهاي شما را نداشـتم اسـتاد! حق 

من خیلی بدتر از اینهاست! شـما این همه راه آمدهاید من خیلی بدتر از اینهاست! شـما این همه راه آمدهاید 

تا به من چه بگویید؟ شیوانا تبســمی کرد و گفت: من تا به من چه بگویید؟ شیوانا تبســمی کرد و گفت: من 

هنوز هم خودم را اســــتاد تو میدانم. آمدهام تا درس هنوز هم خودم را اســــتاد تو میدانم. آمدهام تا درس 

امروزت را بدهم و بروم .شـــــــاگردِ مأیوس و ناامید، امروزت را بدهم و بروم .شـــــــاگردِ مأیوس و ناامید، 

نگاهش را به چشـــمان شیوانا دوخت و پرسید: یعنی نگاهش را به چشـــمان شیوانا دوخت و پرسید: یعنی 

این همه راه را به خاطر من آمده اید؟!!این همه راه را به خاطر من آمده اید؟!!
شیوانا با اطمینان گفت: البته! لیاقت تو خیلی بیشتر از شیوانا با اطمینان گفت: البته! لیاقت تو خیلی بیشتر از 

اینهاســت.درس امروز این اســت:هرگز با خودت قهر اینهاســت.درس امروز این اســت:هرگز با خودت قهر 

مکن. هرگز مگذار دیگران وادارت کنند با خودت قهـر مکن. هرگز مگذار دیگران وادارت کنند با خودت قهـر 

کنی. و هرگز اجازه مده دیگـران وادارت کنند خودت، کنی. و هرگز اجازه مده دیگـران وادارت کنند خودت، 

خودت را محکوم کنــــــی. به محض اینکه خودت با خودت را محکوم کنــــــی. به محض اینکه خودت با 

خودت قهر کنی دیگر نسـبت به سالمت ذهن و روان و خودت قهر کنی دیگر نسـبت به سالمت ذهن و روان و 

جسم خود بیاعتنامیشوي و هر نوع بیحرمتی به جسـم جسم خود بیاعتنامیشوي و هر نوع بیحرمتی به جسـم 

و روح خودت را می پذیري. همیشـــه با خودت آشتی و روح خودت را می پذیري. همیشـــه با خودت آشتی 

باش و همیشــه براي جبران خطاها به خودت فرصت باش و همیشــه براي جبران خطاها به خودت فرصت 

بده. تکرار میکنم: خودت آخرین نفري باش که در این بده. تکرار میکنم: خودت آخرین نفري باش که در این 

دنیا با خودت قهـر مـی کنـی، درس امـروز من همین دنیا با خودت قهـر مـی کنـی، درس امـروز من همین 

است.است.
شیوانا پیشـــانی شاگردش را بوسید و بالفاصله بدون شیوانا پیشـــانی شاگردش را بوسید و بالفاصله بدون 

اینکه اســـــتراحتی کند به ســــــمت دهکدهاش اینکه اســـــتراحتی کند به ســــــمت دهکدهاش 

بازگشــــت.چند هفته بعد به او خبر دادند که شاگرد بازگشــــت.چند هفته بعد به او خبر دادند که شاگرد 

قدیمیاش وارد مدرسـه شـده و ســراغش را می گیرد. قدیمیاش وارد مدرسـه شـده و ســراغش را می گیرد. 

شیوانا به استقبالش رفت و او را دید که سالم و سرحال شیوانا به استقبالش رفت و او را دید که سالم و سرحال 

در لباسی تمیز و مرتب مقابلش ایســتاده است.شیوانا در لباسی تمیز و مرتب مقابلش ایســتاده است.شیوانا 

تبسـمی کرد و او را در آغوش گرفت و آرام در گوشش تبسـمی کرد و او را در آغوش گرفت و آرام در گوشش 

گفت :اکنون که با خودت آشـتی کردهاي یاد بگیر که گفت :اکنون که با خودت آشـتی کردهاي یاد بگیر که 

از خودت طرفداري کنـی.به هیچکس اجازه نده تو را با از خودت طرفداري کنـی.به هیچکس اجازه نده تو را با 

یادآوري گذشتهات وادار به سرافکندگی کند .همیشه یادآوري گذشتهات وادار به سرافکندگی کند .همیشه 

از خودت و ذهن و روح و جسـم خودت دفاع کن.هرگز از خودت و ذهن و روح و جسـم خودت دفاع کن.هرگز 

مگذار دیگران وادارت ســــــــازند، دفاع از خودت را مگذار دیگران وادارت ســــــــازند، دفاع از خودت را 

فراموش کنی و به تو توهین کنند.خودت اولین نفـري فراموش کنی و به تو توهین کنند.خودت اولین نفـري 

باش که در این دنیا از حیثیت خودت دفاع مـی کنـی. باش که در این دنیا از حیثیت خودت دفاع مـی کنـی. 

درس امروزت همین است.درس امروزت همین است.

درسی براي زندگی 

هرگز با خودت قهر مکن

به شیوانا خبر دادند که یکی از شـاگردان قدیمیاش در 

شهري دور از طریق معرفت دور شـده و راه ولگردي را 

پیشــه کرده است. شیوانا چندین هفته سفر کرد تا به 

شهر آن شاگرد قدیمی رسـید. بدون اینکه اسـتراحتی 

کند مســـــــتقیماً سراغ او را گرفت و پس از ساعتها 

جســـــتجو او را در یک محل نامناسب یافت. مقابش 

ایســـــتاد؛ سري تکان داد و از او پرسید: تو اینجا چه 

میکنی دوست قدیمی؟!!
شـاگرد لبخند تلخی زد و شـانههایش را باال انداخت و 

گفت: من لیاقت درسهاي شما را نداشـتم اسـتاد! حق 

من خیلی بدتر از اینهاست! شـما این همه راه آمدهاید 

تا به من چه بگویید؟ شیوانا تبســمی کرد و گفت: من 

هنوز هم خودم را اســــتاد تو میدانم. آمدهام تا درس 

امروزت را بدهم و بروم .شـــــــاگردِ مأیوس و ناامید، 

نگاهش را به چشـــمان شیوانا دوخت و پرسید: یعنی 

این همه راه را به خاطر من آمده اید؟!!
شیوانا با اطمینان گفت: البته! لیاقت تو خیلی بیشتر از 

اینهاســت.درس امروز این اســت:هرگز با خودت قهر 

مکن. هرگز مگذار دیگران وادارت کنند با خودت قهـر 

کنی. و هرگز اجازه مده دیگـران وادارت کنند خودت، 

خودت را محکوم کنــــــی. به محض اینکه خودت با 

خودت قهر کنی دیگر نسـبت به سالمت ذهن و روان و 

جسم خود بیاعتنامیشوي و هر نوع بیحرمتی به جسـم 

و روح خودت را می پذیري. همیشـــه با خودت آشتی 

باش و همیشــه براي جبران خطاها به خودت فرصت 

بده. تکرار میکنم: خودت آخرین نفري باش که در این 

دنیا با خودت قهـر مـی کنـی، درس امـروز من همین 

است.
شیوانا پیشـــانی شاگردش را بوسید و بالفاصله بدون 

اینکه اســـــتراحتی کند به ســــــمت دهکدهاش 

بازگشــــت.چند هفته بعد به او خبر دادند که شاگرد 

قدیمیاش وارد مدرسـه شـده و ســراغش را می گیرد. 

شیوانا به استقبالش رفت و او را دید که سالم و سرحال 

در لباسی تمیز و مرتب مقابلش ایســتاده است.شیوانا 

تبسـمی کرد و او را در آغوش گرفت و آرام در گوشش 

گفت :اکنون که با خودت آشـتی کردهاي یاد بگیر که 

از خودت طرفداري کنـی.به هیچکس اجازه نده تو را با 

یادآوري گذشتهات وادار به سرافکندگی کند .همیشه 

از خودت و ذهن و روح و جسـم خودت دفاع کن.هرگز 

مگذار دیگران وادارت ســــــــازند، دفاع از خودت را 

فراموش کنی و به تو توهین کنند.خودت اولین نفـري 

باش که در این دنیا از حیثیت خودت دفاع مـی کنـی. 

درس امروزت همین است.
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دانشـجویان پسـر سال باال و دانشـجویان دختر سال 

اول ،یا همکالسی هایی که پسر از لحاظ سنی بزرگتر 

از دختر باشد این تعریف  مناسب و تعریف شده را در 

بر دارد.
اگر فاصله ي سنی وجود نداشـته باشـد و یا معکوس 

باشد  در چنین شرایطی : 
از طرفی از نظر روان شـناسـی، زن ها زودتر از مردها 

نسبت به مسائل زندگی عاقل تر می شوند و درکشان 

از مســـــائل درون خانواده و زندگی عمیق تر است؛ 

بنابراین مسئولیت پذیرند و یا بیشتر در این زمینه ها 

فکر می کنند. حال اگر زنی چند سالی بزرگتر باشـد، 

به طور ناخودآگاه انتظار دارد که مــرد هم همانند او 

فکر کند و مسـائل را بســنجد، براي همین زمانی که 

انتظارش برآورده نمی شود، این تصــــور تداعی می 

شود که مرد نسـبت به خانه و خانواده بی مسـئولیت 

است و در نهایت تنش فضاي خانواده را پر می کند از 

سـوي دیگر، مردي که با زن بزرگتر از خودش ازدواج 

می کند، ممکن اســت پس از چند ســال زندگی، با 

فرسوده شدن جسم زن، احساس ضرر کند.
نکته دیگري که در ازدواجهاي با بیشـــتر بودن سن 

دختر از پســــــر مطرح است، عدم تقاضا در روابط 

عاطفی و هیجانی بویژه روابط جنسی در بین زوجین 

خواهد بود چرا که اصوال مردان در میانسالی از انرژي 

باالیی به ویژه در مسـائل جنسـی برخوردارند و زنان 

در سنین باالتر پاسـخگوي تمام نیاز مردان نخواهند 

بود و این تعارضات زناشویی و سـرخوردگی در روابط 

اتفاق می افتد که نتایج آن می تواند باعث شکست در 

ازدواج، طالق، ازدواج مجدد یا بدتر از آن باعث روابط 

خارج از محیط زناشویی شود.
از دیگر مشــــکالت این گونه ازدواجها عدم پذیرش 

اقتدار و مدیریت مرد اسـت. در این ازدواج ها به نوعی 

جابجایی نقش ها اتفاق مـی افتد. معموال زنان در این 

ازدواجها خواسته و یا ناخواسـته به دالیل سـن باالتر 

نقش مادرانه، توصیه گرانه و نصـیحت گرانه پیدا می 

کنند و این از نظر روانشــــناختی مخل یک زندگی 

 ادامه داردخوب و خوشبخت خواهد بود. ....        

فاطمه حاجی اربابی 
دکتري روانشناسی

تصــمیم گیري براي انتخاب همســر بی شک یکی از 

مهمترین تصمیمات زندگی هر فرد است. از این رو اگر 

این تصــــمیم گیري مبتنی بر آگاهی و شناخت همه 

جانبه فرد و خانواده اش باشـــــد، ازدواج و انتخاب را 

آگاهانه تــر و رابطه زوجین را پایدار تـــر مـــی کند. 

معیارهاي ازدواج همانند سـتون هاي یک ســاختمان 

است که فاصـله مناسـب بناي سـاختمان را با هم نگه  

می دارند. از این رو هر یک از ســـتون ها ســــر جاي 

خودش مهم اســـــــت. پس در ازدواج هر یک از این 

معیارها مهم است. الزم  به ذکر است انتخاب همســر 

جزء الینفکی از مهارت هاي زندگی می باشـــد.همان 

گونه که براي دســـــت یابی به هر مهارتی دوره هاي 

خاص با گســتره ي زمانی تعریف شده نیاز است براي 

امر ازدواج و بررســـی معیارها ي از ســـوي دو طرف 

گذراندن دوره ها یا جلســـات مشــــاوره امري است 

ضروري.
دوران دانشجویی، براي بسیاري از افراد دوران مناسبی 

براي انتخاب همسـر محســوب می شود. چون فرد در 

دانشـــگاه با طیف عظیمی از جنس مخالف که از نظر 

سنی، تحصیلی، فکري، عالیق و انتظارات بیشتر با هم 

تناسب و هماهنگی دارند، مواجه است. در عین حال از 

دوران ناآمادگی جوانی فاصله گرفته و کم کم به فضاي 

. مزیت  رســمی جامعه و محیط کار نزدیک می شــود

ازدواج در دوران دانشـجویی وقتی بیشـتر می شود که 

2 سال) در  دانشــــجویان مدت زمان زیادي (حداقل 

فضاي دانشگاه و درس حضور دارند و می توانند بهتر و 

بیشتر خصوصیات و ویژگی هاي رفتاري، روانی و 

اخالقی یکدیگر را ببینند و بشناسند و  وجه مشـترکی 

باهم دارند و ان هم بها دادن به درس و تحصـــیالت و 

افزایش سطح علمی و فرهنگی است.دانشجویان  براي 

موفقیت در ازدواج دانشـــجویی و تشــــکیل زندگی 

مشترك پایدار باید به برخی اصول توجه کنند.
ازدواج و انتخاب همســـــر ابعاد و معیارهایی دارد که 

رعایت این ابعاد ومعیارها تا حدود زیادي ســـــالمت 

ازدواج را تضمین می کند.
1. تطابق و تناسب سنی دختر و پسر 

فاصله سنی 3 تا 7 سال ،در صورتی که پســر بزرگتر 

باشد قابل قبول است و این فاصله را پر می کند. چون 

دختران 3 تا 5 سال زودتر از پســــران به بلوغ روانی 

وعاطفی می رسند. از طرفی این فاصله و میزان آن به 

ویژگیهاي روانی، عاطفی و شخصیتی دختر بسـتگی 

دارد.با توجه به این شـــرایط هم ســـن گزینی زیاد 

توصیه نمی شـود چون تعادل ارتباط بهم می خورد . 

از این رو فضـــــاي همراهی ممکن است دستخوش 

تغییر شود. 
 هم ســن گزینی  یا فاصــله ســنی معکوس(دختر 

بزرگتر از پســـــر) هر چند در سال هاي اول ازدواج 

ممکن است این مسائل جندان خودش را نشان ندهد 

اما در ســالهاي بعد بطورجدي زوجین را بهم درگیر 

می کند.  به عبارتی این فاصـــــله دردهه 20 تا 30 

سالگی زیاد محسـوس و ملموس نیسـت. اما در دهه 

30 تا 40 سالگی در زنان بیشتر خودش را نشان  می 

دهد. چون زنان در این دهه به علت زایمان و شـرایط 

سنی ممکن است دچار تغییرات محسوس جسـمانی 

شوند و این فاصله سنی جذابیت جسـمانی و ظاهري 

زن را کاهش می دهد. لذا در فضــــاي دانشــــگاه 
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موفقیت ازدواج هاي دانشجویی مرهون چه مولفه هایی است؟

قسمت اول

سخنانی از بزرگان

طلب العلم فریضۀ علی کل مسلم، اال ان اهللا یحب بغاة العلم

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.

اصول کافی ج 1 /باب دوم/ص 35

ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است، و از او ناتوان تر آن که دوستان 

خود را از دست بدهد. (حکمت 12)

حضرت علی (ع) 

سقراط حکیم   ابله ترین دوستان ما خطرناك ترین دشمنان هستند.                                     

اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود . حکیم بزرگمهر

گاه الزم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی 

خوشبختی است .                                                                                                     

نیوت
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دانشـجویان پسـر سال باال و دانشـجویان دختر سال 

اول ،یا همکالسی هایی که پسر از لحاظ سنی بزرگتر 

از دختر باشد این تعریف  مناسب و تعریف شده را در 

بر دارد.
اگر فاصله ي سنی وجود نداشـته باشـد و یا معکوس 

باشد  در چنین شرایطی : 
از طرفی از نظر روان شـناسـی، زن ها زودتر از مردها 

نسبت به مسائل زندگی عاقل تر می شوند و درکشان 

از مســـــائل درون خانواده و زندگی عمیق تر است؛ 

بنابراین مسئولیت پذیرند و یا بیشتر در این زمینه ها 

فکر می کنند. حال اگر زنی چند سالی بزرگتر باشـد، 

به طور ناخودآگاه انتظار دارد که مــرد هم همانند او 

فکر کند و مسـائل را بســنجد، براي همین زمانی که 

انتظارش برآورده نمی شود، این تصــــور تداعی می 

شود که مرد نسـبت به خانه و خانواده بی مسـئولیت 

است و در نهایت تنش فضاي خانواده را پر می کند از 

سـوي دیگر، مردي که با زن بزرگتر از خودش ازدواج 

می کند، ممکن اســت پس از چند ســال زندگی، با 

فرسوده شدن جسم زن، احساس ضرر کند.
نکته دیگري که در ازدواجهاي با بیشـــتر بودن سن 

دختر از پســــــر مطرح است، عدم تقاضا در روابط 

عاطفی و هیجانی بویژه روابط جنسی در بین زوجین 

خواهد بود چرا که اصوال مردان در میانسالی از انرژي 

باالیی به ویژه در مسـائل جنسـی برخوردارند و زنان 

در سنین باالتر پاسـخگوي تمام نیاز مردان نخواهند 

بود و این تعارضات زناشویی و سـرخوردگی در روابط 

اتفاق می افتد که نتایج آن می تواند باعث شکست در 

ازدواج، طالق، ازدواج مجدد یا بدتر از آن باعث روابط 

خارج از محیط زناشویی شود.
از دیگر مشــــکالت این گونه ازدواجها عدم پذیرش 

اقتدار و مدیریت مرد اسـت. در این ازدواج ها به نوعی 

جابجایی نقش ها اتفاق مـی افتد. معموال زنان در این 

ازدواجها خواسته و یا ناخواسـته به دالیل سـن باالتر 

نقش مادرانه، توصیه گرانه و نصـیحت گرانه پیدا می 

کنند و این از نظر روانشــــناختی مخل یک زندگی 

 ادامه داردخوب و خوشبخت خواهد بود. ....        

فاطمه حاجی اربابی 
دکتري روانشناسی

تصــمیم گیري براي انتخاب همســر بی شک یکی از 

مهمترین تصمیمات زندگی هر فرد است. از این رو اگر 

این تصــــمیم گیري مبتنی بر آگاهی و شناخت همه 

جانبه فرد و خانواده اش باشـــــد، ازدواج و انتخاب را 

آگاهانه تــر و رابطه زوجین را پایدار تـــر مـــی کند. 

معیارهاي ازدواج همانند سـتون هاي یک ســاختمان 

است که فاصـله مناسـب بناي سـاختمان را با هم نگه  

می دارند. از این رو هر یک از ســـتون ها ســــر جاي 

خودش مهم اســـــــت. پس در ازدواج هر یک از این 

معیارها مهم است. الزم  به ذکر است انتخاب همســر 

جزء الینفکی از مهارت هاي زندگی می باشـــد.همان 

گونه که براي دســـــت یابی به هر مهارتی دوره هاي 

خاص با گســتره ي زمانی تعریف شده نیاز است براي 

امر ازدواج و بررســـی معیارها ي از ســـوي دو طرف 

گذراندن دوره ها یا جلســـات مشــــاوره امري است 

ضروري.
دوران دانشجویی، براي بسیاري از افراد دوران مناسبی 

براي انتخاب همسـر محســوب می شود. چون فرد در 

دانشـــگاه با طیف عظیمی از جنس مخالف که از نظر 

سنی، تحصیلی، فکري، عالیق و انتظارات بیشتر با هم 

تناسب و هماهنگی دارند، مواجه است. در عین حال از 

دوران ناآمادگی جوانی فاصله گرفته و کم کم به فضاي 

. مزیت  رســمی جامعه و محیط کار نزدیک می شــود

ازدواج در دوران دانشـجویی وقتی بیشـتر می شود که 

2 سال) در  دانشــــجویان مدت زمان زیادي (حداقل 

فضاي دانشگاه و درس حضور دارند و می توانند بهتر و 

بیشتر خصوصیات و ویژگی هاي رفتاري، روانی و 

اخالقی یکدیگر را ببینند و بشناسند و  وجه مشـترکی 

باهم دارند و ان هم بها دادن به درس و تحصـــیالت و 

افزایش سطح علمی و فرهنگی است.دانشجویان  براي 

موفقیت در ازدواج دانشـــجویی و تشــــکیل زندگی 

مشترك پایدار باید به برخی اصول توجه کنند.
ازدواج و انتخاب همســـــر ابعاد و معیارهایی دارد که 

رعایت این ابعاد ومعیارها تا حدود زیادي ســـــالمت 

ازدواج را تضمین می کند.
1. تطابق و تناسب سنی دختر و پسر 

فاصله سنی 3 تا 7 سال ،در صورتی که پســر بزرگتر 

باشد قابل قبول است و این فاصله را پر می کند. چون 

دختران 3 تا 5 سال زودتر از پســــران به بلوغ روانی 

وعاطفی می رسند. از طرفی این فاصله و میزان آن به 

ویژگیهاي روانی، عاطفی و شخصیتی دختر بسـتگی 

دارد.با توجه به این شـــرایط هم ســـن گزینی زیاد 

توصیه نمی شـود چون تعادل ارتباط بهم می خورد . 

از این رو فضـــــاي همراهی ممکن است دستخوش 

تغییر شود. 
 هم ســن گزینی  یا فاصــله ســنی معکوس(دختر 

بزرگتر از پســـــر) هر چند در سال هاي اول ازدواج 

ممکن است این مسائل جندان خودش را نشان ندهد 

اما در ســالهاي بعد بطورجدي زوجین را بهم درگیر 

می کند.  به عبارتی این فاصـــــله دردهه 20 تا 30 

سالگی زیاد محسـوس و ملموس نیسـت. اما در دهه 

30 تا 40 سالگی در زنان بیشتر خودش را نشان  می 

دهد. چون زنان در این دهه به علت زایمان و شـرایط 

سنی ممکن است دچار تغییرات محسوس جسـمانی 

شوند و این فاصله سنی جذابیت جسـمانی و ظاهري 

زن را کاهش می دهد. لذا در فضــــاي دانشــــگاه 
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موفقیت ازدواج هاي دانشجویی مرهون چه مولفه هایی است؟

قسمت اول

سخنانی از بزرگان

طلب العلم فریضۀ علی کل مسلم، اال ان اهللا یحب بغاة العلم

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.
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ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است، و از او ناتوان تر آن که دوستان 

خود را از دست بدهد. (حکمت 12)

حضرت علی (ع) 

سقراط حکیم   ابله ترین دوستان ما خطرناك ترین دشمنان هستند.                                     

اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود . حکیم بزرگمهر

گاه الزم است که انسان دیدگان خود راببندد ، زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی 

خوشبختی است .                                                                                                     

نیوت
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· یادگیري فعال ( جســـــتجوي اطالعات 

جدید )
· ابراز خود

· تشـــخیص حق انتخاب هاي دیگر ( براي 

تصمیم گیري )
· تشــــــــخیص راه حل هاي جدید براي 

مشکالت
تفکر انتقادي 

تفکر انتقادي ، توانایی تحلیل اطالعات و تجارب است . 

آموزش این مهارت ها ، فرد را قادر می ســـــازد تا در 

برخورد با ارزش ها ، فشــار گروه و رسانه هاي گروهی 

مقاومت کنند و از آســیب هاي ناشـــی از آن در امان 

بمانند.
مهارتهاي تفکر انتقادي

· ادراك تأثیرات اجتماعـی و فـرهنگـی بـر 

ارزشها ، نگرشها و رفتار
· آگاهی از نابرابري ، پیشــــداوري ها و بی 

عدالتی ها
· واقف شدن به این مســــــئله که دیگران 

همیشه درست نمی گویند
· آگاهی از نقش یک شهروند مسئول

توانایی حل مسأله
این توانایی فرد را قادر می سازد تا هیجان ها را در خود 

و دیگران تشــخیص دهد ،  به نحوه تأثیر هیجان ها بر 

رفتار آگاهی یابد و بتواند واکنش مناســبی به هیجان 

هاي مختلف نشــان دهد . اگر با حاالت هیجانی ، مثل 

غم و خشـــم یا اضطراب درست برخورد نشـــود این 

هیجان ها تأثیر منفی بر سالمت جســــــمی و روانی 

خواهند گذاشـت و براي ســالمت پیامدهاي منفی به 

دنبال خواهند داشت.
مهارتهاي حل مسأله

· تشخیص مشکالت علل و ارزیابی دقیق
· درخواست کمک

· مصالحه (براي حل تعارض)

· آشنایی با مراکزي براي حل مشکالت
· تشـــخیص راه حل هاي مشـــترك براي 

جامعه
                                                                                                     

ادامه دارد

  مهارتهاي زندگی (قسمت 1)
مجموعه اي از توانایی هاي روانـی ،اجتماعـی الزم که 

زمینه سـازگاري و رفتار مثبت را فراهم می کند و فرد 

را قادر می سازد تا مسئولیت نقش هاي خود را بپذیرد 

و با چالشـها و پسـتی،بلندي اي زندگی راحت تر کنار 

آمده یا مقابله کند. مهارتهاي زندگـــی تواناییهایـــی 

هستند که با تمرین مداوم پرورش مییابند و شخص را 

براي روبهرو شدن با مســــایل روزانه زندگی، افزایش 

،  و  آماده میکنند. بهداشتیتواناییهاي  اجتماعی روانی
اهداف از آموزش مهارت هاي زندگی عبارتند از :

-بروز رفتارهاي مثبت
-کسب قدرت سازگاري با شرایط مختلف زندگی

-کســــب ابزاري براي پیش گیري از آسیبهاي روانی 

چون استرس،وسواس ،جرات ورزي......
-پیش گیري از آســـــــــــــیبهاي اجتماعی چون 

اعتیاد،طالق.....
بطور کلی هدف آموزش مهارتهاي زندگی ایجاد تغییر 

در دانش ، نگرش و رفتار افراد است.
راههاي ایجاد  تغییر در خود زمانی ممکن اســـت که 

فرد، میل و احسـاس نیاز به تغییر را داشته باشد و باور  

به اینکه تغییر امکان پذیر است ،نه امري غیر ممکن، با 

دیگر افراد جامعه در ارتباط و تعامل باشـد و برنامه اي 

روشن و تعریف شده از زندگی داشـته،  مرتبا به مرور و 

بازنگري  تغییراتی که در خود ایجادکرده اســـــــت 

بپردازد، تا بتواند خود را در موقعیت هدف بسنجد.
«مهارتهاي زندگی» شامل مهارتهاي زیر میشود

تصمیمگیريتوانایی 
حل مسئلهتوانایی 

توانایی تفکر خالق
توانایی تفکر نقادانه

توانایی برقراي رابطه مؤثر با دیگران
توانایی برقراري روابط بین فردي سازگارانه

توانایی آگاهی از خود

توانایی همدلی با دیگران
هیجانهاتوانایی رویارویی با  (غم، خشم، شادي، �)

استرسهاتوانایی رویارویی با 
در این قســــــمت به تعریف و ارائه چهار مورد از این 

مهارتها پرداخته می شود.
*تصمیم گیري

این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو مؤثرتري در 

مورد مســائل تصـــمیم گیري نماید. اگر افراد اعم از 

کودکان و نوجوانان  و جوانان بتوانـند فعاالنه در مورد 

اعمالشان تصمیم گیري کنند ، جوانب مختلف انتخاب 

را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند ، مســلما 

در سطوح باالتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.
مهارتهاي تصمیم گیري

· تصــمیم گیري فعاالنه بر مبناي آگاهی از 

حقایق کارهایـی که مـی توان انجام داد که 

انتخاب را تحت تأثیر قرار دهد.
· تصـــــمیم گیري بر مبناي ارزیابی دقیق 

موقعیت ها
· تعیین اهداف واقع بینانه

· برنامه ریزي و پذیرش مســـئولیت اعمال 

خود
· آمادگی براي تغییر دادن تصـمیم ها براي 

انطباق با موقعیت هاي جدید
تفکر خالق

این نوع تفکر هم به مسأله و هم به تصـمیم گیري هاي 

مناسب کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه 

حلهاي مختلف مســـــأله و پیامدهاي هر یک از آنها 

بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سـازد تا 

مسائل را از وراي تجارب مستقیم خود را دریابد و حتی 

زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصـمیم گیري خاصی 

مطرح نیست ، با سازگاري و انعطاف بیشـتر به زندگی 

روزمره بپردازد.
مهارتهاي تفکر خالق

· تفکر مثبت
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· یادگیري فعال ( جســـــتجوي اطالعات 

جدید )
· ابراز خود

· تشـــخیص حق انتخاب هاي دیگر ( براي 

تصمیم گیري )
· تشــــــــخیص راه حل هاي جدید براي 

مشکالت
تفکر انتقادي 

تفکر انتقادي ، توانایی تحلیل اطالعات و تجارب است . 

آموزش این مهارت ها ، فرد را قادر می ســـــازد تا در 

برخورد با ارزش ها ، فشــار گروه و رسانه هاي گروهی 

مقاومت کنند و از آســیب هاي ناشـــی از آن در امان 

بمانند.
مهارتهاي تفکر انتقادي

· ادراك تأثیرات اجتماعـی و فـرهنگـی بـر 

ارزشها ، نگرشها و رفتار
· آگاهی از نابرابري ، پیشــــداوري ها و بی 

عدالتی ها
· واقف شدن به این مســــــئله که دیگران 

همیشه درست نمی گویند
· آگاهی از نقش یک شهروند مسئول

توانایی حل مسأله
این توانایی فرد را قادر می سازد تا هیجان ها را در خود 

و دیگران تشــخیص دهد ،  به نحوه تأثیر هیجان ها بر 

رفتار آگاهی یابد و بتواند واکنش مناســبی به هیجان 

هاي مختلف نشــان دهد . اگر با حاالت هیجانی ، مثل 

غم و خشـــم یا اضطراب درست برخورد نشـــود این 

هیجان ها تأثیر منفی بر سالمت جســــــمی و روانی 

خواهند گذاشـت و براي ســالمت پیامدهاي منفی به 

دنبال خواهند داشت.
مهارتهاي حل مسأله

· تشخیص مشکالت علل و ارزیابی دقیق
· درخواست کمک

· مصالحه (براي حل تعارض)

· آشنایی با مراکزي براي حل مشکالت
· تشـــخیص راه حل هاي مشـــترك براي 

جامعه
                                                                                                     

ادامه دارد

  مهارتهاي زندگی (قسمت 1)
مجموعه اي از توانایی هاي روانـی ،اجتماعـی الزم که 

زمینه سـازگاري و رفتار مثبت را فراهم می کند و فرد 

را قادر می سازد تا مسئولیت نقش هاي خود را بپذیرد 

و با چالشـها و پسـتی،بلندي اي زندگی راحت تر کنار 

آمده یا مقابله کند. مهارتهاي زندگـــی تواناییهایـــی 

هستند که با تمرین مداوم پرورش مییابند و شخص را 

براي روبهرو شدن با مســــایل روزانه زندگی، افزایش 

،  و  آماده میکنند. بهداشتیتواناییهاي  اجتماعی روانی
اهداف از آموزش مهارت هاي زندگی عبارتند از :

-بروز رفتارهاي مثبت
-کسب قدرت سازگاري با شرایط مختلف زندگی

-کســــب ابزاري براي پیش گیري از آسیبهاي روانی 

چون استرس،وسواس ،جرات ورزي......
-پیش گیري از آســـــــــــــیبهاي اجتماعی چون 

اعتیاد،طالق.....
بطور کلی هدف آموزش مهارتهاي زندگی ایجاد تغییر 

در دانش ، نگرش و رفتار افراد است.
راههاي ایجاد  تغییر در خود زمانی ممکن اســـت که 

فرد، میل و احسـاس نیاز به تغییر را داشته باشد و باور  

به اینکه تغییر امکان پذیر است ،نه امري غیر ممکن، با 

دیگر افراد جامعه در ارتباط و تعامل باشـد و برنامه اي 

روشن و تعریف شده از زندگی داشـته،  مرتبا به مرور و 

بازنگري  تغییراتی که در خود ایجادکرده اســـــــت 

بپردازد، تا بتواند خود را در موقعیت هدف بسنجد.
«مهارتهاي زندگی» شامل مهارتهاي زیر میشود

تصمیمگیريتوانایی 
حل مسئلهتوانایی 

توانایی تفکر خالق
توانایی تفکر نقادانه

توانایی برقراي رابطه مؤثر با دیگران
توانایی برقراري روابط بین فردي سازگارانه

توانایی آگاهی از خود

توانایی همدلی با دیگران
هیجانهاتوانایی رویارویی با  (غم، خشم، شادي، �)

استرسهاتوانایی رویارویی با 
در این قســــــمت به تعریف و ارائه چهار مورد از این 

مهارتها پرداخته می شود.
*تصمیم گیري

این توانایی به فرد کمک می کند تا به نحو مؤثرتري در 

مورد مســائل تصـــمیم گیري نماید. اگر افراد اعم از 

کودکان و نوجوانان  و جوانان بتوانـند فعاالنه در مورد 

اعمالشان تصمیم گیري کنند ، جوانب مختلف انتخاب 

را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند ، مســلما 

در سطوح باالتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.
مهارتهاي تصمیم گیري

· تصــمیم گیري فعاالنه بر مبناي آگاهی از 

حقایق کارهایـی که مـی توان انجام داد که 

انتخاب را تحت تأثیر قرار دهد.
· تصـــــمیم گیري بر مبناي ارزیابی دقیق 

موقعیت ها
· تعیین اهداف واقع بینانه

· برنامه ریزي و پذیرش مســـئولیت اعمال 

خود
· آمادگی براي تغییر دادن تصـمیم ها براي 

انطباق با موقعیت هاي جدید
تفکر خالق

این نوع تفکر هم به مسأله و هم به تصـمیم گیري هاي 

مناسب کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه 

حلهاي مختلف مســـــأله و پیامدهاي هر یک از آنها 

بررسی می شوند . این مهارت ، فرد را قادر می سـازد تا 

مسائل را از وراي تجارب مستقیم خود را دریابد و حتی 

زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصـمیم گیري خاصی 

مطرح نیست ، با سازگاري و انعطاف بیشـتر به زندگی 

روزمره بپردازد.
مهارتهاي تفکر خالق

· تفکر مثبت
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هستند و به طور گسترده اي به تفکرات ، احسـاسات و 

اعمال فرزندانشــــــان عالقمندند. والدینی  که گرم 

هسـتند از تشـویق و پاداش استفاده می کنند و انتقاد 

خیلی کمی از فرزندانشــان می کنند، به ندرت آنها را 

تنبیه کرده و از آنها غفلت نمی کنند. والدین پاسـخگو 

و گرم افرادي هسـتند که اغلب به کودکانشـان لبخند 

می زنند ، جایزه می دهند ، تشـــــــویق می کنند و 

صمیمیت زیادي با آنها دارند و در عین حال، آنها وقتی 

که کودك رفتاري بد انجام مــی دهد از او انتقاد مــی 

کنند. والدین گرم و مهربان ، ارزیابی هاي مثبتی از 

فرزندان خود می کنند ، آنها از فرزندانشـان حمایت 

عاطفی می کنند که باعث می شـــــــود ، فرزندان 

احســـــاس ارزش بکنند که پایه خودپنداره است. 

والدین گرم به نیازها و خواســته هاي فرزندشــان 

پاسخ می دهند ، به آنها پاداش می دهند ، تشویق و 

تحســین می کنند ، مســـئولیت پذیرند و عواطف 

مثبتی را نســبت به کودکانشــان ابراز می کنند ، آنها 

هنگامیکه فرزنداشــان تکلیف ســختی را انجام می 

دهند به آنها پاداش مـــــی دهند و 

محیط خانه را محیطی دلپذیر 

و شـاد می کنند ، افرادي که 

در چنین شرایطی رشد می 

یابند ، نســـبت به نیازهاي 

دیگران حسـاس و مسـئول 

هســــــتند. همانگونه که 

والدینشان در برابر نیازهاي 

آنها مسئول هستند .در مقابل والدین سرد و بی تفاوت 

که .بر خالف موارد ذکر شده باال عمل می کنند.

*بعد کنترل 

  دومین بعد مهم والدین ، کنترل اســـت. هیچ یک از 

والدین نمی خواهند تا فرزندشـــان خارج از کنترل او 

باشد . این بعد از فرزند پروري نســــبت به بعد ‹‹ گرم 

بودن ›› پیچیده تر است. براي هدایت کودکان به سوي 

رشد مثبت اجتماعی ، عشق و عالقه والدین به تنهایی 

کافی نیســـــــت. براي اینکه کودکان بتوانند افراد با 

کفایتی دراجتماع باشند و صالحیت فکري پیدا کنند ، 

مقداري کنترل از جانب والدین ضـروري اسـت. در هر 

حال باید به خاطر ســـــــپرد که هدف غایی پرورش 

اجتماعی، خودگردانی اسـت نه تنظیم توســط عوامل 

خارجی. هرگونه افراط در آســـان گیري یا محدودیت 

توسط والدین به رشد ناقص پرورشی در کودکان منجر 

می شـــود.اغلب تحقیقاتی که در زمینه نحوه برخورد 

والدین انجام شده است ، والدین را تشویق می کنند تا 

کنترل ثابت و در عین حال انعطاف پذیر داشته باشند، 

آنها کودکانشان را نباید با کنترل سخت از خانه فراري 

دهند و یا آنها را در حصار بسـته قرار نگاه دارند. کنترل 

والدین می تواند بسیار محدود کننده و سخت گیرانه یا 

بسـیار آزاد گذارنده یا سهل گیرانه باشد که هر دو این 

ارتباط رفتارهاي ناسازگارانه فرزند نوجوان را می تواند 

به همراه داشته باشد.سطح باالي کنترل والدین سبب 

درونی کردن مشــــــکالت توسط نوجوان می شود و 

ناسازگاري،اضطراب و مقایســــه اجتماعی و تعامالت 

ضــعیف اجتماعی وي را به همراه دارد. در حالت عدم 

نظارت و کنترل والدین، نوجوان رفتاري همـراه با بـی 

مسـئولیتی ،سلطه گر ،غیر سازگار و داراي مشــکل با 

همساالن می باشد جهت شناخت و در نیتیجه کاهش 

رفتارهاي ناسازگارانه در نوجوانان برنامه جامع مشاوره 

اي براي نوجوان ،والدین و مدرسـه نیاز اســت که اهم 

انها عبارتند از:

-استفاده از مهااي موثر برقراري ارتباط

-شناسایی ارزشها،نگرشها و باورها

-آموزش فنون مدیریت استرس،خشم و تعارض

-آموزش مهارتهاي مقابله براي مدیریت رویدادهاي 

زندگی

 

د

وره نوجوانی دوره  ي حسـاسی از رشد است.نوجوانان 

به طور مداوم در حال تغییـــــــــــــــــر و تحول 

ذهنی،جسمی،روحی می باشند . این دوره به عنوان پر 

چالش ترین و پر سانحه ترین دوره زمانی در رابطه بین 

والدین-فرزندان مشاهده می شود.آنها درباره ي دنیاي 

واقعی بیشتر آموخته و سعی می کنند تا براي مستقل 

شدن از والدین و پذیرفته شدن در گروه هاي اجتماعی 

تالش نمایند.نوجوانان مـــــــی خواهند تا به عنوان 

بزرگســـاالنی که قادر به مهارتهاي تصـــمیم گیري 

هسـتند درك شوند همچنین آنها  می خواهند تا جزء 

اعضـاي یک گروه بزرگ از همسـاالن باقی بمانند.این 

خواسته ها ممکن اسـت  عامل رفتار هاي ناسـازگارانه 

فرزند  در محیط زندگی خود بشــــــود.نازسازگاري  

نوجوان تعریف شـده اسـت چرا که سـن هویت یابی و 

کسـب و شناخت استقالل است ولی رفتارهاي مخرب 

ناسازگارانه باید مورد بررسی قرار گیرد.

محیط خانه،عرصه ي اولیه اجتماعی که در آن نوجوان 

به طور مداوم تري تحت نفوذ و نظارت پدر و مادر خود 

می باشد تلقی می شود، بعد از آن  جستجوي راه هایی 

براي کســـب استقالل می باشد.وي شروع به ساختن 

مفهومی از خود، از طریق مشاهده واکنش ها نسبت به 

خود توسـط افراد مهم در زندگی اش می نماید.تجارب 

شخصی از ارتباط والدین- نوجوان  اولین منبعی است 

که نگرش نوجوان را نســـــــــبت به خود و کیفیت 

روابطشان با همساالن را در بر می گیرد.

این نازسازگاري ها در حالت شدید پریشـــــانی هاي 

روانی  خشـم و استرس را به همراه دارد.یکی از عوامل 

شـــکل دهنده و اثر گذار بر رفتارهاي ناســــازگارانه 

نوجوانان سبک فرزند پروري والدین می باشـد.سـبک 

هاي فرزند پروري به عنوان رفتاري با نگرش ها و 

ارزش هاي والدین وتعیین چگونگی برقراري ارتباط با 

فرزندانشـان گفته می شود.فرزندپروري مهارت ،علم و 

صبر زیادي می خواهد ویک رشد دائم است.  

ابعاد رفتاري والدین در فرزند پروري

والدین در اینکه چگونه رفتار می کنند ، وابســــته به 

رفتار متفاوت فرزندان هســتند. شیوه هاي والدین ، 

غالباً بر حسب تعامل دو بعد رفتاري آنها متصور می 

شود  بعد اول  به بررسـی رابطه عاطفی‹‹ گرم بودن 

›› با کودکان مــی پـــردازد و حدود آن از رفتاري 

پاسـخده، پذیرا و کودك محور آغاز می شــود و به 

رفتاري بی توجه و طرد کننده که مرکز آن بر نیازها 

و امیال والدین گذاشته شده است ختم می شـود . بعد 

دوم‹‹ کنترل›› والدین بر کودك را بررسـی می کند و 

از رفتاري محدود کننده تا روشی آسـان گیر و 

بی ادعا متغییر اسـت و در آن براي 

رفـــتار کودك محدودیت هاي 

مختصري منظور شده است . 

*بعد گرم بودن والدین

    گرم بودن مؤثرتـرین بعد 

والدین در پــرورش فــرزند  

اســـــت ؛ آن نه تنها کنش 

روانشـــناختی سالم را در طول دوره رشد پرورش می 

دهند ، بلکه شالوده اساسـی تجربیات آینده در آن قرار 

می گیرد. والدین گرم، کســانی هســـتند که اغلب با 

فرزندانشـــــان سخن می گویند و کوشش می کنند 

کنجکاوي آنها را برانگیزانند و به آنها کمک کنند تا راه 

حل مثبتی را براي ایجاد دلبستگی عاطفی امن بوجود 

آورند. والدین گرم ، والدین پاسخگو و تحسـین کننده 

هستند، آنها نسـبت به نیازهاي فرزندانشـان حسـاس 

هسـتند حامی صمیمی تالش ها و کوشش هایشــان 

فاطمه حاجی اربابیناسازگاري هاي نوجوانان در خانواده
دکتري روانشناسی
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هستند و به طور گسترده اي به تفکرات ، احسـاسات و 

اعمال فرزندانشــــــان عالقمندند. والدینی  که گرم 

هسـتند از تشـویق و پاداش استفاده می کنند و انتقاد 

خیلی کمی از فرزندانشــان می کنند، به ندرت آنها را 

تنبیه کرده و از آنها غفلت نمی کنند. والدین پاسـخگو 

و گرم افرادي هسـتند که اغلب به کودکانشـان لبخند 

می زنند ، جایزه می دهند ، تشـــــــویق می کنند و 

صمیمیت زیادي با آنها دارند و در عین حال، آنها وقتی 

که کودك رفتاري بد انجام مــی دهد از او انتقاد مــی 

کنند. والدین گرم و مهربان ، ارزیابی هاي مثبتی از 

فرزندان خود می کنند ، آنها از فرزندانشـان حمایت 

عاطفی می کنند که باعث می شـــــــود ، فرزندان 

احســـــاس ارزش بکنند که پایه خودپنداره است. 

والدین گرم به نیازها و خواســته هاي فرزندشــان 

پاسخ می دهند ، به آنها پاداش می دهند ، تشویق و 

تحســین می کنند ، مســـئولیت پذیرند و عواطف 

مثبتی را نســبت به کودکانشــان ابراز می کنند ، آنها 

هنگامیکه فرزنداشــان تکلیف ســختی را انجام می 

دهند به آنها پاداش مـــــی دهند و 

محیط خانه را محیطی دلپذیر 

و شـاد می کنند ، افرادي که 

در چنین شرایطی رشد می 

یابند ، نســـبت به نیازهاي 

دیگران حسـاس و مسـئول 

هســــــتند. همانگونه که 

والدینشان در برابر نیازهاي 

آنها مسئول هستند .در مقابل والدین سرد و بی تفاوت 

که .بر خالف موارد ذکر شده باال عمل می کنند.

*بعد کنترل 

  دومین بعد مهم والدین ، کنترل اســـت. هیچ یک از 

والدین نمی خواهند تا فرزندشـــان خارج از کنترل او 

باشد . این بعد از فرزند پروري نســــبت به بعد ‹‹ گرم 

بودن ›› پیچیده تر است. براي هدایت کودکان به سوي 

رشد مثبت اجتماعی ، عشق و عالقه والدین به تنهایی 

کافی نیســـــــت. براي اینکه کودکان بتوانند افراد با 

کفایتی دراجتماع باشند و صالحیت فکري پیدا کنند ، 

مقداري کنترل از جانب والدین ضـروري اسـت. در هر 

حال باید به خاطر ســـــــپرد که هدف غایی پرورش 

اجتماعی، خودگردانی اسـت نه تنظیم توســط عوامل 

خارجی. هرگونه افراط در آســـان گیري یا محدودیت 

توسط والدین به رشد ناقص پرورشی در کودکان منجر 

می شـــود.اغلب تحقیقاتی که در زمینه نحوه برخورد 

والدین انجام شده است ، والدین را تشویق می کنند تا 

کنترل ثابت و در عین حال انعطاف پذیر داشته باشند، 

آنها کودکانشان را نباید با کنترل سخت از خانه فراري 

دهند و یا آنها را در حصار بسـته قرار نگاه دارند. کنترل 

والدین می تواند بسیار محدود کننده و سخت گیرانه یا 

بسـیار آزاد گذارنده یا سهل گیرانه باشد که هر دو این 

ارتباط رفتارهاي ناسازگارانه فرزند نوجوان را می تواند 

به همراه داشته باشد.سطح باالي کنترل والدین سبب 

درونی کردن مشــــــکالت توسط نوجوان می شود و 

ناسازگاري،اضطراب و مقایســــه اجتماعی و تعامالت 

ضــعیف اجتماعی وي را به همراه دارد. در حالت عدم 

نظارت و کنترل والدین، نوجوان رفتاري همـراه با بـی 

مسـئولیتی ،سلطه گر ،غیر سازگار و داراي مشــکل با 

همساالن می باشد جهت شناخت و در نیتیجه کاهش 

رفتارهاي ناسازگارانه در نوجوانان برنامه جامع مشاوره 

اي براي نوجوان ،والدین و مدرسـه نیاز اســت که اهم 

انها عبارتند از:

-استفاده از مهااي موثر برقراري ارتباط

-شناسایی ارزشها،نگرشها و باورها

-آموزش فنون مدیریت استرس،خشم و تعارض

-آموزش مهارتهاي مقابله براي مدیریت رویدادهاي 

زندگی

 

د

وره نوجوانی دوره  ي حسـاسی از رشد است.نوجوانان 

به طور مداوم در حال تغییـــــــــــــــــر و تحول 

ذهنی،جسمی،روحی می باشند . این دوره به عنوان پر 

چالش ترین و پر سانحه ترین دوره زمانی در رابطه بین 

والدین-فرزندان مشاهده می شود.آنها درباره ي دنیاي 

واقعی بیشتر آموخته و سعی می کنند تا براي مستقل 

شدن از والدین و پذیرفته شدن در گروه هاي اجتماعی 

تالش نمایند.نوجوانان مـــــــی خواهند تا به عنوان 

بزرگســـاالنی که قادر به مهارتهاي تصـــمیم گیري 

هسـتند درك شوند همچنین آنها  می خواهند تا جزء 

اعضـاي یک گروه بزرگ از همسـاالن باقی بمانند.این 

خواسته ها ممکن اسـت  عامل رفتار هاي ناسـازگارانه 

فرزند  در محیط زندگی خود بشــــــود.نازسازگاري  

نوجوان تعریف شـده اسـت چرا که سـن هویت یابی و 

کسـب و شناخت استقالل است ولی رفتارهاي مخرب 

ناسازگارانه باید مورد بررسی قرار گیرد.

محیط خانه،عرصه ي اولیه اجتماعی که در آن نوجوان 

به طور مداوم تري تحت نفوذ و نظارت پدر و مادر خود 

می باشد تلقی می شود، بعد از آن  جستجوي راه هایی 

براي کســـب استقالل می باشد.وي شروع به ساختن 

مفهومی از خود، از طریق مشاهده واکنش ها نسبت به 

خود توسـط افراد مهم در زندگی اش می نماید.تجارب 

شخصی از ارتباط والدین- نوجوان  اولین منبعی است 

که نگرش نوجوان را نســـــــــبت به خود و کیفیت 

روابطشان با همساالن را در بر می گیرد.

این نازسازگاري ها در حالت شدید پریشـــــانی هاي 

روانی  خشـم و استرس را به همراه دارد.یکی از عوامل 

شـــکل دهنده و اثر گذار بر رفتارهاي ناســــازگارانه 

نوجوانان سبک فرزند پروري والدین می باشـد.سـبک 

هاي فرزند پروري به عنوان رفتاري با نگرش ها و 

ارزش هاي والدین وتعیین چگونگی برقراري ارتباط با 

فرزندانشـان گفته می شود.فرزندپروري مهارت ،علم و 

صبر زیادي می خواهد ویک رشد دائم است.  

ابعاد رفتاري والدین در فرزند پروري

والدین در اینکه چگونه رفتار می کنند ، وابســــته به 

رفتار متفاوت فرزندان هســتند. شیوه هاي والدین ، 

غالباً بر حسب تعامل دو بعد رفتاري آنها متصور می 

شود  بعد اول  به بررسـی رابطه عاطفی‹‹ گرم بودن 

›› با کودکان مــی پـــردازد و حدود آن از رفتاري 

پاسـخده، پذیرا و کودك محور آغاز می شــود و به 

رفتاري بی توجه و طرد کننده که مرکز آن بر نیازها 

و امیال والدین گذاشته شده است ختم می شـود . بعد 

دوم‹‹ کنترل›› والدین بر کودك را بررسـی می کند و 

از رفتاري محدود کننده تا روشی آسـان گیر و 

بی ادعا متغییر اسـت و در آن براي 

رفـــتار کودك محدودیت هاي 

مختصري منظور شده است . 

*بعد گرم بودن والدین

    گرم بودن مؤثرتـرین بعد 

والدین در پــرورش فــرزند  

اســـــت ؛ آن نه تنها کنش 

روانشـــناختی سالم را در طول دوره رشد پرورش می 

دهند ، بلکه شالوده اساسـی تجربیات آینده در آن قرار 

می گیرد. والدین گرم، کســانی هســـتند که اغلب با 

فرزندانشـــــان سخن می گویند و کوشش می کنند 

کنجکاوي آنها را برانگیزانند و به آنها کمک کنند تا راه 

حل مثبتی را براي ایجاد دلبستگی عاطفی امن بوجود 

آورند. والدین گرم ، والدین پاسخگو و تحسـین کننده 

هستند، آنها نسـبت به نیازهاي فرزندانشـان حسـاس 

هسـتند حامی صمیمی تالش ها و کوشش هایشــان 

فاطمه حاجی اربابیناسازگاري هاي نوجوانان در خانواده
دکتري روانشناسی
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معرفی کتاب معرفی کتاب 
قدرت بیان (حرف بزن تا برنده باشی)   قدرت بیان (حرف بزن تا برنده باشی)   

       نویسـنده بریان تریســی   مترجم: پروین اقایی          نویسـنده بریان تریســی   مترجم: پروین اقایی   

1390  انتشارات : کتابسراي  بیان    260 صفحه1390  انتشارات : کتابسراي  بیان    260 صفحه
بریان تریســـی یکی از سخنرانان  و مربیان موفق  در بریان تریســـی یکی از سخنرانان  و مربیان موفق  در 

زمینه پیشـــــــرفت فردي و غیر فردي در تجارت و زمینه پیشـــــــرفت فردي و غیر فردي در تجارت و 

مدیریت اسـت.در این کتاب با مواردي چون اعتماد به مدیریت اسـت.در این کتاب با مواردي چون اعتماد به 

نفس در هنگام برقراري ارتباط، تکنیکهاي صـــوتی و نفس در هنگام برقراري ارتباط، تکنیکهاي صـــوتی و 

اشــنایی با زبان بدن ، مهارتهاي نقل قول و داســتان اشــنایی با زبان بدن ، مهارتهاي نقل قول و داســتان 

گویی  و با بیانی همراه با اقتدار اشـــــــــــــــــنا                    گویی  و با بیانی همراه با اقتدار اشـــــــــــــــــنا                    

می شوید.اینکه چگونه دیگران را تحت تاثیر سخنان و می شوید.اینکه چگونه دیگران را تحت تاثیر سخنان و 

رفتار خود قــرار دهید.این کتاب راهکارهاي عملـــی رفتار خود قــرار دهید.این کتاب راهکارهاي عملـــی 

افزایش اعتماد به نفس و ایین ســخنرانی را به زیبایی افزایش اعتماد به نفس و ایین ســخنرانی را به زیبایی 

بیان کرده است.بیان کرده است.

مهارتهاي زندگی برخورد موثر با مسائل زندگیمهارتهاي زندگی برخورد موثر با مسائل زندگی
نویسنده:    دکتر فلیپ مک گرا  ترجمه: مهدي قراچه نویسنده:    دکتر فلیپ مک گرا  ترجمه: مهدي قراچه 

داغی  1385   نشر آسیم: تهران    240 صفحه             داغی  1385   نشر آسیم: تهران    240 صفحه             
فلیپ مک گرا یکی از روانشناسان و مشاوران برجسـته فلیپ مک گرا یکی از روانشناسان و مشاوران برجسـته 

است که با جلسات سخنرانی و برنامه هاي تلویزیونی و است که با جلسات سخنرانی و برنامه هاي تلویزیونی و 

نوشــــتن کتابهاي متعدد در زمینه مهارتهاي زندگی نوشــــتن کتابهاي متعدد در زمینه مهارتهاي زندگی 

راهنماي بســیار خوبی در این زمینه  براي عموم بوده راهنماي بســیار خوبی در این زمینه  براي عموم بوده 

است. وي در این کتاب که به زبانی ساده بیان شـده ،به است. وي در این کتاب که به زبانی ساده بیان شـده ،به 

موضوعاتی پیرامون شناخت  خود که شـامل آگاهی بر موضوعاتی پیرامون شناخت  خود که شـامل آگاهی بر 

توانمندي ها و نقاط ضـعف ، چگونگی دســت یابی به توانمندي ها و نقاط ضـعف ، چگونگی دســت یابی به 

موفقیتها در گســـتره زندگی تا کنون  و  برنامه ریزي موفقیتها در گســـتره زندگی تا کنون  و  برنامه ریزي 

براي اهداف زندگی می پردازد .وي با طرح سواالتی در براي اهداف زندگی می پردازد .وي با طرح سواالتی در 

این زمینه خواننده را به چالش وا می دارد.وي هدف از این زمینه خواننده را به چالش وا می دارد.وي هدف از 

نوشتن این کتاب را فراهم اوردن ابزاري براي رسـیدن نوشتن این کتاب را فراهم اوردن ابزاري براي رسـیدن 

به یک زندگی هدفمند می داند.به یک زندگی هدفمند می داند.

دعوت از دانشجویان و اساتید محترم جهت همکاري با دعوت از دانشجویان و اساتید محترم جهت همکاري با 

فصلنامه کاوشفصلنامه کاوش
مســلما براي ادامه انتشــار فصــلنامه و پربارکردن و مســلما براي ادامه انتشــار فصــلنامه و پربارکردن و 

افزایش کیفیت و کمیت موضوعات آن مشــــــارکت افزایش کیفیت و کمیت موضوعات آن مشــــــارکت 

اساتید محترم و دانشـــجویان گرامی با فصـــلنامه از اساتید محترم و دانشـــجویان گرامی با فصـــلنامه از 

اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت لذا از شــما عزیزان به اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت لذا از شــما عزیزان به 

ویژه کســــــانی که عالقمند به نوشتن و جمع آوري ویژه کســــــانی که عالقمند به نوشتن و جمع آوري 

مقاالت جدید و مورد نیاز فصـلنامه هسـتند، صمیمانه مقاالت جدید و مورد نیاز فصـلنامه هسـتند، صمیمانه 

دعوت بعمل می اید تا با همکاري و ارتباط بیشتر در پر دعوت بعمل می اید تا با همکاري و ارتباط بیشتر در پر 

بار کردن و رشد فصلنامه ما را یاري کنندبار کردن و رشد فصلنامه ما را یاري کنند
�سردبیر� �سردبیر� 

يي
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بریان تریســـی یکی از سخنرانان  و مربیان موفق  در 

زمینه پیشـــــــرفت فردي و غیر فردي در تجارت و 

مدیریت اسـت.در این کتاب با مواردي چون اعتماد به 

نفس در هنگام برقراري ارتباط، تکنیکهاي صـــوتی و 

اشــنایی با زبان بدن ، مهارتهاي نقل قول و داســتان 

گویی  و با بیانی همراه با اقتدار اشـــــــــــــــــنا                    

می شوید.اینکه چگونه دیگران را تحت تاثیر سخنان و 

رفتار خود قــرار دهید.این کتاب راهکارهاي عملـــی 

افزایش اعتماد به نفس و ایین ســخنرانی را به زیبایی 

بیان کرده است.

مهارتهاي زندگی برخورد موثر با مسائل زندگی
نویسنده:    دکتر فلیپ مک گرا  ترجمه: مهدي قراچه 

داغی  1385   نشر آسیم: تهران    240 صفحه             
فلیپ مک گرا یکی از روانشناسان و مشاوران برجسـته 

است که با جلسات سخنرانی و برنامه هاي تلویزیونی و 

نوشــــتن کتابهاي متعدد در زمینه مهارتهاي زندگی 

راهنماي بســیار خوبی در این زمینه  براي عموم بوده 

است. وي در این کتاب که به زبانی ساده بیان شـده ،به 

موضوعاتی پیرامون شناخت  خود که شـامل آگاهی بر 

توانمندي ها و نقاط ضـعف ، چگونگی دســت یابی به 

موفقیتها در گســـتره زندگی تا کنون  و  برنامه ریزي 

براي اهداف زندگی می پردازد .وي با طرح سواالتی در 

این زمینه خواننده را به چالش وا می دارد.وي هدف از 

نوشتن این کتاب را فراهم اوردن ابزاري براي رسـیدن 

به یک زندگی هدفمند می داند.

دعوت از دانشجویان و اساتید محترم جهت همکاري با 

فصلنامه کاوش
مســلما براي ادامه انتشــار فصــلنامه و پربارکردن و 

افزایش کیفیت و کمیت موضوعات آن مشــــــارکت 

اساتید محترم و دانشـــجویان گرامی با فصـــلنامه از 

اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت لذا از شــما عزیزان به 

ویژه کســــــانی که عالقمند به نوشتن و جمع آوري 

مقاالت جدید و مورد نیاز فصـلنامه هسـتند، صمیمانه 

دعوت بعمل می اید تا با همکاري و ارتباط بیشتر در پر 

بار کردن و رشد فصلنامه ما را یاري کنند
�سردبیر� 

ي
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درسی براي زندگی درسی براي زندگی 

هرگز با خودت قهر مکنهرگز با خودت قهر مکن

به شیوانا خبر دادند که یکی از شـاگردان قدیمیاش در به شیوانا خبر دادند که یکی از شـاگردان قدیمیاش در 

شهري دور از طریق معرفت دور شـده و راه ولگردي را شهري دور از طریق معرفت دور شـده و راه ولگردي را 

پیشــه کرده است. شیوانا چندین هفته سفر کرد تا به پیشــه کرده است. شیوانا چندین هفته سفر کرد تا به 

شهر آن شاگرد قدیمی رسـید. بدون اینکه اسـتراحتی شهر آن شاگرد قدیمی رسـید. بدون اینکه اسـتراحتی 

کند مســـــــتقیماً سراغ او را گرفت و پس از ساعتها کند مســـــــتقیماً سراغ او را گرفت و پس از ساعتها 

جســـــتجو او را در یک محل نامناسب یافت. مقابش جســـــتجو او را در یک محل نامناسب یافت. مقابش 

ایســـــتاد؛ سري تکان داد و از او پرسید: تو اینجا چه ایســـــتاد؛ سري تکان داد و از او پرسید: تو اینجا چه 

میکنی دوست قدیمی؟!!میکنی دوست قدیمی؟!!
شـاگرد لبخند تلخی زد و شـانههایش را باال انداخت و شـاگرد لبخند تلخی زد و شـانههایش را باال انداخت و 

گفت: من لیاقت درسهاي شما را نداشـتم اسـتاد! حق گفت: من لیاقت درسهاي شما را نداشـتم اسـتاد! حق 

من خیلی بدتر از اینهاست! شـما این همه راه آمدهاید من خیلی بدتر از اینهاست! شـما این همه راه آمدهاید 

تا به من چه بگویید؟ شیوانا تبســمی کرد و گفت: من تا به من چه بگویید؟ شیوانا تبســمی کرد و گفت: من 

هنوز هم خودم را اســــتاد تو میدانم. آمدهام تا درس هنوز هم خودم را اســــتاد تو میدانم. آمدهام تا درس 

امروزت را بدهم و بروم .شـــــــاگردِ مأیوس و ناامید، امروزت را بدهم و بروم .شـــــــاگردِ مأیوس و ناامید، 

نگاهش را به چشـــمان شیوانا دوخت و پرسید: یعنی نگاهش را به چشـــمان شیوانا دوخت و پرسید: یعنی 

این همه راه را به خاطر من آمده اید؟!!این همه راه را به خاطر من آمده اید؟!!
شیوانا با اطمینان گفت: البته! لیاقت تو خیلی بیشتر از شیوانا با اطمینان گفت: البته! لیاقت تو خیلی بیشتر از 

اینهاســت.درس امروز این اســت:هرگز با خودت قهر اینهاســت.درس امروز این اســت:هرگز با خودت قهر 

مکن. هرگز مگذار دیگران وادارت کنند با خودت قهـر مکن. هرگز مگذار دیگران وادارت کنند با خودت قهـر 

کنی. و هرگز اجازه مده دیگـران وادارت کنند خودت، کنی. و هرگز اجازه مده دیگـران وادارت کنند خودت، 

خودت را محکوم کنــــــی. به محض اینکه خودت با خودت را محکوم کنــــــی. به محض اینکه خودت با 

خودت قهر کنی دیگر نسـبت به سالمت ذهن و روان و خودت قهر کنی دیگر نسـبت به سالمت ذهن و روان و 

جسم خود بیاعتنامیشوي و هر نوع بیحرمتی به جسـم جسم خود بیاعتنامیشوي و هر نوع بیحرمتی به جسـم 

و روح خودت را می پذیري. همیشـــه با خودت آشتی و روح خودت را می پذیري. همیشـــه با خودت آشتی 

باش و همیشــه براي جبران خطاها به خودت فرصت باش و همیشــه براي جبران خطاها به خودت فرصت 

بده. تکرار میکنم: خودت آخرین نفري باش که در این بده. تکرار میکنم: خودت آخرین نفري باش که در این 

دنیا با خودت قهـر مـی کنـی، درس امـروز من همین دنیا با خودت قهـر مـی کنـی، درس امـروز من همین 

است.است.
شیوانا پیشـــانی شاگردش را بوسید و بالفاصله بدون شیوانا پیشـــانی شاگردش را بوسید و بالفاصله بدون 

اینکه اســـــتراحتی کند به ســــــمت دهکدهاش اینکه اســـــتراحتی کند به ســــــمت دهکدهاش 

بازگشــــت.چند هفته بعد به او خبر دادند که شاگرد بازگشــــت.چند هفته بعد به او خبر دادند که شاگرد 

قدیمیاش وارد مدرسـه شـده و ســراغش را می گیرد. قدیمیاش وارد مدرسـه شـده و ســراغش را می گیرد. 

شیوانا به استقبالش رفت و او را دید که سالم و سرحال شیوانا به استقبالش رفت و او را دید که سالم و سرحال 

در لباسی تمیز و مرتب مقابلش ایســتاده است.شیوانا در لباسی تمیز و مرتب مقابلش ایســتاده است.شیوانا 

تبسـمی کرد و او را در آغوش گرفت و آرام در گوشش تبسـمی کرد و او را در آغوش گرفت و آرام در گوشش 

گفت :اکنون که با خودت آشـتی کردهاي یاد بگیر که گفت :اکنون که با خودت آشـتی کردهاي یاد بگیر که 

از خودت طرفداري کنـی.به هیچکس اجازه نده تو را با از خودت طرفداري کنـی.به هیچکس اجازه نده تو را با 

یادآوري گذشتهات وادار به سرافکندگی کند .همیشه یادآوري گذشتهات وادار به سرافکندگی کند .همیشه 

از خودت و ذهن و روح و جسـم خودت دفاع کن.هرگز از خودت و ذهن و روح و جسـم خودت دفاع کن.هرگز 

مگذار دیگران وادارت ســــــــازند، دفاع از خودت را مگذار دیگران وادارت ســــــــازند، دفاع از خودت را 

فراموش کنی و به تو توهین کنند.خودت اولین نفـري فراموش کنی و به تو توهین کنند.خودت اولین نفـري 
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درس امروزت همین است.درس امروزت همین است.

درسی براي زندگی 

هرگز با خودت قهر مکن

به شیوانا خبر دادند که یکی از شـاگردان قدیمیاش در 

شهري دور از طریق معرفت دور شـده و راه ولگردي را 

پیشــه کرده است. شیوانا چندین هفته سفر کرد تا به 

شهر آن شاگرد قدیمی رسـید. بدون اینکه اسـتراحتی 

کند مســـــــتقیماً سراغ او را گرفت و پس از ساعتها 

جســـــتجو او را در یک محل نامناسب یافت. مقابش 

ایســـــتاد؛ سري تکان داد و از او پرسید: تو اینجا چه 

میکنی دوست قدیمی؟!!
شـاگرد لبخند تلخی زد و شـانههایش را باال انداخت و 

گفت: من لیاقت درسهاي شما را نداشـتم اسـتاد! حق 

من خیلی بدتر از اینهاست! شـما این همه راه آمدهاید 

تا به من چه بگویید؟ شیوانا تبســمی کرد و گفت: من 

هنوز هم خودم را اســــتاد تو میدانم. آمدهام تا درس 

امروزت را بدهم و بروم .شـــــــاگردِ مأیوس و ناامید، 

نگاهش را به چشـــمان شیوانا دوخت و پرسید: یعنی 

این همه راه را به خاطر من آمده اید؟!!
شیوانا با اطمینان گفت: البته! لیاقت تو خیلی بیشتر از 

اینهاســت.درس امروز این اســت:هرگز با خودت قهر 

مکن. هرگز مگذار دیگران وادارت کنند با خودت قهـر 

کنی. و هرگز اجازه مده دیگـران وادارت کنند خودت، 

خودت را محکوم کنــــــی. به محض اینکه خودت با 

خودت قهر کنی دیگر نسـبت به سالمت ذهن و روان و 

جسم خود بیاعتنامیشوي و هر نوع بیحرمتی به جسـم 

و روح خودت را می پذیري. همیشـــه با خودت آشتی 

باش و همیشــه براي جبران خطاها به خودت فرصت 

بده. تکرار میکنم: خودت آخرین نفري باش که در این 

دنیا با خودت قهـر مـی کنـی، درس امـروز من همین 

است.
شیوانا پیشـــانی شاگردش را بوسید و بالفاصله بدون 

اینکه اســـــتراحتی کند به ســــــمت دهکدهاش 

بازگشــــت.چند هفته بعد به او خبر دادند که شاگرد 

قدیمیاش وارد مدرسـه شـده و ســراغش را می گیرد. 

شیوانا به استقبالش رفت و او را دید که سالم و سرحال 

در لباسی تمیز و مرتب مقابلش ایســتاده است.شیوانا 

تبسـمی کرد و او را در آغوش گرفت و آرام در گوشش 

گفت :اکنون که با خودت آشـتی کردهاي یاد بگیر که 

از خودت طرفداري کنـی.به هیچکس اجازه نده تو را با 

یادآوري گذشتهات وادار به سرافکندگی کند .همیشه 

از خودت و ذهن و روح و جسـم خودت دفاع کن.هرگز 

مگذار دیگران وادارت ســــــــازند، دفاع از خودت را 

فراموش کنی و به تو توهین کنند.خودت اولین نفـري 

باش که در این دنیا از حیثیت خودت دفاع مـی کنـی. 

درس امروزت همین است.
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