
دانشجویان عزیز، سالم

سالمي به زيبايي و طراوت بهار
ســالمي بــه وســعت دريــاي علــم و بــه زيبايي 

ــمان انديشه آس
ــفري  ــر س ــما آغازگ ــز، ش ــجويان عزي دانش
ــيب هاي  ــراز و نش ــودن ف ــا پيم ــه ب ــتيد ک هس
ــل و دل  ــيده و عق ــتر رس ــي بيش ــه بالندگ آن ب
مي پرورانيــد. بــه خاطر بســپاريد دســتاوردهاي 

ايــن ســفر، آينــده جامعــه و ملتــي را ضمانــت 
خواهــد کــرد.

فصل نامــه حاضــر کــه توســط دفتــر مشــاوره 
مؤسســه آمــوزش عالــي کاويــان تهيــه شــده 
اســت، ضمــن دعــوت اســتادان و دانشــجويان 
عالقمنــد بــه همــکاري در زمينــه ارائــه مطالــب 
و  مشــاوره  محوريــت  بــا  ادبــي  علمــي، 
ــن  ــه در اي ــجوياني ک ــي، از دانش روان شناس
فصلنامــه بــا ايــن موسســه همــکاري داشــتند 

ــکر را دارد. ــال تش کم
به اميد همکاري بيش از پيش
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دانشگاه محل تالقي انديشه هاي متنوع و فرهنگ هاي 
گوناگون است. افکار نو و تکنولوژي چنان جوانان نوگرا را 
احاطه مي کند که مجالي براي بازگشت به فرهنگ بومي 

و سنتي باقي نمي گذارد.
افکار و بينش جديدي که دانشجو در دانشگاه با آن روبرو 
مي شود گاهي با افکار و بينشي که دانشجو در خانواده در 
او شکل گرفته متفاوت است و اين مسئله باعث پيدايش 
مشکالت و معضالت خاصي است که به تنهايي و توسط 

دانشجو قابل حل نيست.
بنابراين حساسيت بيش از حد دانشگاه ها ايجاب مي کند 
که از مکانيسم هاي راهنمايي و پيشگيري بيش از موارد 
درماني استفاده شود. به قول معروف عالج واقعه را قبل 
از وقوع بايد کرد. تصور ما اکثريت اين است که دانشگاه 
محل توليد علم است لذا گاهي بار فرهنگي و اخالقي آن 

فراموش مي شود.
در اين راستا دانشگاه ها مي توانند بخش مهمي از وظيفه 
پرکردن خأل ذکر شده را از طريق راه اندازي مراکز مشاوره 
و راهنمايي پر نمايند و با ارائه خدمات ياري گرانه در اين 
مراکز از جدي تر شدن مشکالت جوانان دانشجو جلوگيري 
نمايند. مرکز مشاوره مؤسسه آموزش عالي کاويان که از 
سال 91 با کادر تخصصي مشغول به فعاليت مي باشد. 
در فصل زمستان دفتر مشاوره مؤسسه عالوه بر تشکيل 
جلسات مشاوره براي دانشجويان و بستگان درجه اول 
آنان، يک جلسه سخنراني و پرسش و پاسخ، برگزاري 
طرح پايش سالمت جسم و روان مخصوص دانشجويان 
ورودي جديد، برگزاري کارگاه هاي مهارت هاي زندگي 
نيز تهيه و چاپ فصلنامه کاوش شماره 3 که محتواي 
روانشناسي دارد را در برنامه ي کاري خود قرار داده است.

ــاي مســاعد  ــم آوري زمينه ه ــاء ســطح علمــي و فراه ارتق
جهــت شــکوفايي اســتعدادها و ســالمت روان از وظايــف و 
اهــداف اصلــي هــر نظــام آموزشــي محســوب مي گــردد. 
در تاريــخ 93/12/12 سه شــنبه ســاعت 12 الــي 13:15 
جلســه ســخنراني بــا حضور آقــاي دکتــر صفاريان طوســي 
و خانــم دکتــر حاجــي اربابــي تحــت عنــوان »روان شناســي 
مثبــت و ســالمت روان« برگــزار شــد. در ايــن جلســه ايــن 

مطالــب مــورد بحــث و بررســي قــرار گرفــت: 
ـ روان شناسي مثبت روان شناسي قرن 21

ـ مفهوم واکسيناسيون رواني از بدبيني
ـ تعريف سالمت روان و مؤلفه هاي سالمت روان

ـ همدلي و صميميت
ـ ارتباط و تعامل

ـ مسئوليت پذيري و تعهد
ـ سبک زندگي )ورزش و تغذيه(

ـ پذيرايي از دانشجويان
اســتقبال دانشــجويان از ايــن جلســه مشــهود بــود و در طي 

جلســه نيــز از دانشــجويان پذيرايــي بــه عمــل آمد.

فعالیت های دفتر مشاوره موسسه در فصل زمستان

سخنرانی و پرسش و پاسخ

2
برخيز و مخور غم جهان گذران                بنشين و دمي با شادماني گذران

خيام نيشابوری

اخبار
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با شروع دوره دانشجویي یکي از مهم ترین 
در  که  چرا  مي شود  آغاز  زندگي  مراحل 
طي دوره ي تحصیل مي توان خود را براي 
زندگي پس از تحصیل آماده کرد. اگر دید 
ما به دوره ي دانشجویي صرفا کسب یک 
امکان  مناسب،  شغلي  یافتن  براي  مدرک 
اینکه این دوره تأثیر شگرفي بر زندگي ما 
چنانچه  ولي  بود.  خواهد  ضعیف  بگذارد 
زندگي  که  بگیرد  شکل  ما  در  ذهنیت  این 
در  که  دارد  متنعي  نیازمندي هاي  مطلوب 
بر  داشتن  تسلط  نیازمندي ها،  این  رأس 
مجموعه اي از مهارت هاست، دوره تحصیلي 
به تأثیرگذارترین مرحله ي زندگي فرد بدل 

خواهد شد.
موسسه آموزش عالي کاویان با همکاري 
سازمان بهزیستي استان خراسان رضوي 
زندگي  مهارت هاي  کارگاه  برگزاري  به 
کارگاه  این  تعداد جلسات  مبادرت ورزید. 
مهارت  آن 7  در  6 جلسه تعریف شده که 
»مدیریت  خشم«،  »مدیریت  »خودآگاهي«، 
»تصمیم گیري«،  مسئله«،  »حل  استرس«، 
و  خالقانه«  »تفکر  ارتباطي«،  »مهارت هاي 
این  »تفکر نقادانه« آموزش داده مي شود. 
کالس ها به ترتیب در روزهاي 93/12/02 
و   93/12/06 و   93/12/05 و   93/12/04 و 

93/12/11 و 93/12/12 برگزار شد.

منصوره مرتضايی
دانشجوی کارشناسی روان شناسی

هر چند از نردبان ترقی باالتر برويم به اين نکته خواهيم 
رسيد، زمانی می توانيم پيشرفت بيشتری داشته باشيم 
که بدانيم چگونه از همکاران خود برای گرفتن اطالعات 
استفاده کنيم و با هم برای يک هدف مشترک تالش 
کنيم. قبول دست کمک ديگران يا محول کردن بعضی 
مسئوليت ها به سايرين، نشانه ی ضعف و ناتوانی نيست، 
بلکه روشی خردمندانه است که به کمک می کند زودتر 
از:  است  عبارت  کارگروهی  يابيم.  دست  موفقيت  به 
مجموعه تالش های آگاهانه و منسجم افرادی که برای 
دست يابی به هدف يا اهدافی مشترک صورت می گيرد 
و هم افزايی در محصول در بر دارد. در اين تعريف 4 
نکته اساسی وجود دارد: ارادی و آگاهانه بودن، انسجام 

و هماهگی، هدف مشترک، هم افزايی در محصول.
کارگروهی يا تيمی دارای فوايدی چون: سرعت بخشی 
به کار، افزايش عملکرد اعضای گروه، تقويت احساس 
اعتماد و ارتباط، کاهش استرس، تمرکز بر هدف اصلی 

و بهره بردن از دانش و مهارت ديگران می باشد.

3
کسي که بخواهد همه کاره شود هيچ کاره است.

اندره موروا

کارگاه مهارت های زندگی
کار گروهی
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جان ماکسول در سطح بين المللی به عنوان متخصص رهبری 
شناخته می شود و سخنرانی های بسياری در اين زمينه در سراسر 
نفر در سراسر  از دو ميليون  او به بيش  دنيا دارد. سازمان های 
جهان آموزش داده اند و کتاب هايش به بيش از 50 زبان ترجمه 
و تاکنون بيش از 13 ميليون نسخه از کتاب هايش به فروش 
رسيده است. دکتر ماکسول با تشکيل مؤسسه ای بيشترين تأثير 
را در سطح بين الملل برای توسعه کارگروه و رهبری آن داشته 
است وی 17 اصل را الزمه کار تيمی و گروهی موفق برشمرده 

است که عبارتند از:
1ـ انعطاف پذيری:

الف( آموختن را دوست دارند
ب( احساس امنيت می کنند

پ( خالق هستند
ت( خدمت به مردم را دوست دارند

2ـ همکاری توأم با همدلی:
چهار تحول بايد رخ دهد تا همکاری اعضای تيم همدالنه شود: 
تحولی در برداشت و بينش، ايجاد نگرشی نوين، تغيير کانون 

توجه، انديشيدن به نتيجه
3ـ تعهدپذيری: تعهد به استعداد و توانايی بستگی ندارد. تعهد 
بر اثر انتخاب ايجاد می شود، نه بر اثر شرايط و تعهدی می ماند 
که مبتنی بر ارزش ها باشد. زيرا پذيرش تعهد يک چيز است و 

پای بندی به آن چيز ديگر.
4ـ قابليت فعاليت اجتماعی: ارتباط باز پايه های اعتماد را محکم 
می سازد. داشتن مقاصد پنهان، و ايجاد ارتباط از طريق شخص 
ثالث مناسبات تيم را تضعيف می کند. مردم به کاری که در آن به 

بازی گرفته شوند دل می دهند.
5ـ شايستگی: اعضای با کفايت هر تيمی توانايی و صالحيت 
انجام کار را در بهترين وجه ممکن آن دارند. ادم های اليق و با 
کفايت تعالی طلب هستند. تعالی، رزش ما را بر پايه توانايی و 

ظرفيت خود ما می سنجد.
آدم های با کفايت به متوسط قانع نمی شوند. نيروی خود را بر کار 

خويش متمرکز می سازند و در طبق اخالص می گذارند. آدم های 
با کفايت، کيفيت کار خود را پايين نمی آورند.

6ـ قابل اعتمادبودن: احساس مسئوليت اشخاص نشان می دهد 
از  فراتر  اعتماد  قابليت  باشند.  اعتماد  قابل  می خواهند  که 
مسئوليت پذيری است. مسئوليت پذيری بايد با فکر همراه باشد 

تا به درد بخورد.
7ـ انضباط: در کوره انضباط است که استعداد به توانايی تبديل 
انجام  نمی خواهيد  که  است  کارهايی  انجام  انضباط  می شود. 
دهيد، تا دست به انجام کاری بشويد که می خواهيد انجام دهيد. 
اشخاص بايد در سه زمينه انضباط ايجاد کنند تا برای تيم مفيد 

باشند:
الزم  انضباط  پ(  ب( انضباط احساسات  الف( انضباط انديشيدن 

برای اقدام و عمل
8ـ ارتقادهنده: بر قدر و ارزش ياران افزودن کاری بزرگ است. 
بيشتر مردم وقتی که به وضع موجود راضی می شوند از صعود 
به قله های باالتر باز می مانند. اعضای تيم، کسی را که بتواند 
آنان را باال ببرد، و بر توان و ظرفيت آنها بيفزايد دوست دارند و 
می ستايند. کسانی که ياران تيمی خود را پر و بال می دهند و راه 

رشدشان را می گشايند چند ويژگی مشترک دارند:
الف( ياران تيمی خود را قدر می شناسند.

ب( ارزش های ياران تيمی را باال می برند.
پ( قدر و منزلت ياران تيمی را باال می برند.

پر  و  بال  آنکه خود  از  قبل  پر می دهند  و  بال  ديگران  به  ت( 
گشايند.

حقيقت اين است که مردم هميشه به کسی که بزرگشان کند 
نزديک می شوند و از کسی که از قدرشان بکاهد دوری می جويند.

9ـ اشتياق: آدم های موفق می دانند که نگرش انسان دست خود 
اوست و اشتياق بخشی از آن است. آنان که دست روی دست 
ريزه خوار  برانگيزد  را  اشتياق شان  از خارج  نيرويی  تا  می گذارند 
ديگرانند. اگر بازی را آغاز نکنيد برنده نمی شويد. بر ترس غلبه 
کنيد. برای غلبه بر ترس، بايد ترس را احساس کنيد و بعد دست 

4

۱۷ اصل کار تیمی از نظر جان ماکسول

هر که با داناتر از خود بحث کند تا بداند که داناست، بدانند که نادان است.

سعدي
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به عمل بزنيد. راه شکستن دور ترس فقط اين است که با 
ترس روبرو شويم و سپس گاهی عملی برداريم. همين طور اگر 

بخواهيم از مشتاقان باشيم، بايد در اين راه گام برداريم.
ـ هدف مندی: هدفمند بودن يعنی هر عملی را با حساب انجام  10

دادن پراکنده و بی حساب کار نکردن
ـ رسالت مندی: راز کاميابی، پايداری در راه است. کسی که  11
»چرا«يی دارد که برای آن زندگی می کند تقريباً »چگونه«ای را 
تحمل می کند. ياران تيمی که رسالتی را بر دوش خود احساس 
می کنند و خود را نسبت به تيم متعهد ساخته باشند می گذارند که 

رهبر تيم وظيفه رهبری خود را انجام دهد.
آنان که احساس رسالت می کنند چهار ويژگی شناسايی شده 

است:
الف( مقصد تيم را می دانند.

ب( می گذارند که رهبر تيم، رهبری کند.
پ( اول توفيق تيم را می خواهند بعد توفيق خود را

ت( به هر کاری که الزم باشد دست می زنند تا رسالت خود را 
انجام دهند.

ـ آمادگی و هماهنگی: آمادگی، تفاوت بين برد و باخت است.  12
دستاوردهای چشمگير، حاصل آمادگی عادی و معمولی است. 
آمادگی از آنجا آغاز می شود که بدانيد برای چه چيزی آماده 
می شويد. برای توفيق در هر کار و کوششی بايد خود را از نظر 
جسمی آماده کنيد. راز کاميابی بيش از هر چيز ديگر در آمادگی 
است. آمادگی ايجاب می کند که به سير حرکت آينده بينديشيم 

به طوری که اکنون دريابيم که بعدها چه نيازی داريم.
ـ خوش مشرب بودن: آن کس که عقايد خويش را بيشتر  13
از ياران تيم دوست دارد و عقيده های خود را پيش می برد، تيم 
را از حرکت باز می دارد. وقتی که پای مناسبات به ميان می آيد 
همه چيز با احترام و ارج نهادن ديگران آغاز می شود. جورج 
مک دوفالد شاعر اسکاتلندی عقيده دارد: کسی که به من اعتماد 

می کند از کسی که مرا دوست دارد گامی فراتر نهاده است.
ـ رشد يابنده: ارتقای فرد در ارتقای تيم است. مدير عامل  14
جوان نوکيا در ارتباط با ارتقاء می نويسد که استراتژی او دو خط 
را دنبال می کرد. نخست تصميم گرفت که تالش های سازمان 

را در فناوری اطالعات متمرکز سازد. کار مهم ديگر اين بود که به 
آدم ها توجه کند. زيرا او تشخيص داد که ارزش شرکت به منابع 
انسانی است و نه به منابع طبيعی. او می گويد: آموزش مدام حق 

هرکسی است که در آن شرکت کار می کند.
ـ از خودگذشتگی: جايی که تيم باشد، منی در کار نيست.  15
هيچ تيمی توفيق نمی يابد، مگر اينکه هرکس ديگری را بر خود 
مقدم بدارد. از خودگذشتگی آسان نيست. اما الزم است. بذر از 
خودگذشتگی را چگونه در بستر ذهن خود می پاشيد اين کار را با 

گام های زير برداريد.
الف( بخشنده و گشاده دست باشيد.

ب( سياست بازی را کنار بگذاريد.
پ( وفادار باشيد.

ت( به وابستگی متقابل بيش از استقالل ارج نهيد.
ـ خالق و مشکل گشا: دنبال درد نگرديد، درمان را پيدا کنيد.  16
اکثر مردم دشواری ها را می بينند، اما شعار کسانی که هدف ها را 

می بينيد اندک است، تاريخ کاميابی را اينها رقم می زنند.
تيپ شخصيتی ما، پرورش و تربيت، و تاريخچه زندگی شخص 
ما تعيين می کند که تا چه حد مشکل گشا هستيم. اما البته هر 
کسی می تواند اهل يافتن راه حل باشد. به حقايقی توجه کنيد که 

همواره راه حل جويان و مشکل گشايان تشخيص داده اند:
الف( مشکالت، تصويرهای ذهنی ما هستند.

ب( همه مشکالت قابل حل هستند.
پ( مشکالت، آن چنان را آن چنان تر می کنند.

در رويارويی با مشکالت چهار راه در پيش داريد: فرار از مشکل، 
مبارزه با مشکل، فراموش کردن مشکل با رويارويی با آن، انتخاب 

شما کدام است.
ـ پی گر: هرگز ميدان را ترک نمی کنند. آدم های نستوه به  17
بخت، سرنوشت يا قضا و قدر متکی نيستند و وقتی که شرايط 
دشوار می شود، از کار دست نمی کشند. می دانند که روز جهد و 
کوشش، روز وادادن نيست. توماس اديسون می گفت: من از 

جايی آغاز می کنم که آخرين نفر رها کرده است.
خوشا به حال جامعه ای که در آن صداقت مايه کاميابی باشد و بدا 

به حال مردمی که در بين آنها صداقت مايه ناکامی باشد.

5
گران باش بگذار تا بهايت را پرداخت کنند، آدم ها چيزهاي مفت را مفت از دست مي دهند.

 نيچه
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در زندگي مهم اين نيست که به ايده آل زندگي تان برسيد، بلکه مهم اين است که در 

مسير ايده آل زندگي تان حرکت کنيد.                                                        الهي قمشه اي
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من در رقابت با هيچکس جز خودم نيستم. هدف من مغلوب نمودن آخرين کاري 

بيل گيتس است که انجام داده ام.       
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نقش بازي کردن به صورت تئاتر از زمان هاي قديم و 
پس از به وجود آمدن تمدن و شهرنشيني وجود داشته. 
در ابتدا تئاتر به عنوان وسيله اي براي انجام مراسم آداب 
و سنن خاص به کار مي رفت. حرکات موزون رقص، 
آواز، موسيقي، پانتوميم و شکل هاي ديگر نمايشي، يک 
نياز بشري براي بيان تئاتر يا سمبوليک، چه از نظر 
بازيگر و چه ديد تماشاگر بوده است. بنابراين، عجيب 
نيست که تئاتر جاي خود را به تدريج در موارد خاصي 
مانند آموزش، تعليم و تربيت، روان و روان درماني باز 
کند و به عنوان محدوده مشخصي تئاتر درماني مورد 
لوئي  تئاتر درماني توسط »جاکوب  قبول قرار گيرد. 
مورنو« بنيان گذاري شد. او روان پزشک بود، در روماني 
متولد شد، در وين زندگي و کارکرد و باالخره در سال 
1915 براي ادامه کار خود به آمريکا رفت. او هم دوره 
فرويد بود و تالش خستگي ناپذير و سرسختانه اي را 
در جداسازي اصول تئاتر درماني از اصول روانکاوي به 

انجام رساند.
پسيکودرام )تئاتر درماني( هميشه با نام دکتر مورنو 
همراه است. زيرا اوست که به اثر درماني درام ها در 
روش  اين  و  برده  پي  بازيگران  و  تماشاگران  روحيه 
علمي  توجيه  رواني  بيماران  در  را  گروهي  درماني 
تکلم  به  عمل  که  مي دانستند  قديم  از  است.  نموده 
مقدم است، و تکلم عمل سمبوليک حرکات است. بشر 

اوليه عادت داشته که هيجانات و ناراحتي هاي رواني 
خود را به صورت حرکات نشان دهد و موضوع تکلم 
در سير تکاملي موجود انساني بعداً ظاهر شده است. 
انسان اوليه بدوي هيجانات و خشم خود را با ضرب 
و جرح و قتل و يا خوشحالي ظاهري به طرف مقابل 
نشان مي داد. و کمتر صحبت مي نمود، در ملل بدوي 
با حرکات  بيشتر  مذهبي  و  اجتماعي  رسوم  و  آداب 
کمابيش  نيز  زمان  آن  در  بوده  توأم  دست جمعي 
اثر  دراماتيک  مطالب  نمايش  که  بودند  متوجه شده 
درماني و آرام بخش دارد. در زندگي هر فردي مسائل 
دراماتيک و ناراحت کننده متعددي وجود دارد که آنها 
يا  اين صحنه ها  را احساس و تجربه نموده. مشاهده 
به عنوان تماشاچي در حاليکه  آنها  صحنه اي مشابه 
ديگران آن را به روي صحنه آورده اند، به روي هيجانات 

اثر کاهش دهنده دارد.
امروزه تئاتر درماني به عنوان شيوه اي موثر و روشي 
جديد در توان بخشي و درمان افراد دچار عارضه هاي 
روحي و رواني مورد توجه کارشناسان و فعاالن حوزه 
علوم توان بخشي و هنرهاي نمايشي )تئاتر( قرار گرفته 
است. به طوري که در حال حاضر اين شيوه درماني 
در بسياري از کشورها بخصوص کشورهاي اروپايي و 
آمريکايي و کشورهاي اسکانديناوي به عنوان روشي 

موثر در درمان افراد نيازمند مورد توجه است.
کاتارسيس  کلمه   :)catharsis( هيجاني  کاهش 
بيان  براي  را  واژه  اين  وي  ابداع شده  ارسطو  توسط 
يوناني مشعل هرکول  درام هاي  که  اثر مخصوصي  و 

تئاتر درمانی

6
به کوتاهي آن لحظه شادي که گذشت... غصه هم مي گذرد.

سهراب سپهري
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برد. ارسطو  بکار  بر روي تماشاچيان داشت  و آشيل 
تذکر داد که درام به وسيله تأثير هنري خود يک اثر 
تسکيني بر روي احساسات دلباختگي و خودخواهي 
که  وقتي  از  مي بخشد.  صفا  را  تماشاچيان  و  دارد 
تئاتر وين در سال 1919 پسيکودرام شروع شد  در 
مفهوم کاتارسيس تغييرات و تحوالت زيادي پيدا کرد. 
نوشته  درام  از  کاتارسيس  که  بود  نظر  اين  از  تغيير 
شده و تهيه شده جدا و به طرف درام خودبخودي که 
پسيکودرام نام دارد گراييد و اثر آن بجاي آن که روي 
تماشاچيان باشد متوجه بازيگران شد. در مقايسه اي 
که مورنو تحت عنوان تئاتر خودبخودي سال 1923 
به طبع رسانيد کاتارسيس را اينطور تعريف کرد: »اثر 
اثر  بهبودي و شفابخش نه بر روي تماشاچيان بلکه 
شفابخش روي بازيگر و اجراکننده دارد که در عين 
حال که آن را مي سازد خود را از آن آزاد مي نمايد. 
و  ندارد  چنداني  قدمت  ايران  در  درماني  شيوه  اين 
آغاز فعاليت آن به سال 1348 و پژوهش هاي دکتر 
»حميد اشکاني« و »حسن حق شناس« اما در چند 
سال گذشته به مدد کارشناسان رشته هاي مختلفي 
چون، در مرکز روان پزشکي حافظيه شيراز بر مي گردد.

روان شناسي کاردرماني و هنرهاي نمايشي در بسياري 
جنگي  مصدومان  و  معلوالن  توان بخشي  مراکز  از 
شيوه تئاتر درماني با عناوين مختلف به عنوان يکي 
توان بخشي مورد  و  نوين و مهم درمان  از روش هاي 
براي  درماني  شيوه  اين  است.  گرفته  قرار  استفاده 
»جانبازان  جنگي  مصدومان  روي  بر  بار  نخستين 
از پنج  گروه اعصاب و روان« )اسکيزوفرنيک مزمن( 
تهران  سعادت آباد  روان پزشکي  مرکز  در  پيش  سال 

مورد استفاده قرار گرفت که در قالب فعاليتي درماني 
و عضوي از تيم درمان اين مرکز ظرف مدت زماني 
کوتاه تغييرات معني داري در افراد تحت پوشش اين 
شيوه درماني ديده شده است و در اين زمينه نتايج 
قابل توجهي به دست آمده است. تئاتر درماني يکي 
مسير  در  امروزه  که  است  درماني  هنر  روش هاي  از 
توان بخشي و درمان بيماران روحي و رواني به درستي 

مورد استفاده قرار مي گيرد.
عنوان  به  گذشته  سال  يکصد  در  درماني  روش  اين 
نقطه تالقي هنر نمايش و روان شناسي در ارتباط با 
پااليش روح و روان انسان و رسيدن به »کاتارسيس« 
و تعادل رواني مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.

در تئاتر درماني مي توان به کمک روش ها و تکنيک هاي 
درماني خاص بر اختالالت رواني غلبه کرد و در راه 
افزايش قوه يادگيري، ثبات و سالمت شخصيت، کسب 
مهارت هاي فردي و ارتقاي حس خود ادراکي، افزايش 
و  مهارت هاي حرکتي  تقويت  و  فيزيکي  توانايي هاي 
شيوه  اين  برداشت.  گام  افراد  رواني  و  روحي  تعادل 
توسط   1939 سال  در  بار  نخستين  براي  درماني 
»جاکوب  رومانيايي  بزرگ  نظريه پرداز  و  روان پزشک 
به  درماني  روش  اين  در  شد.  مطرح  مورنو«  لويي 
کمک شيوه هاي مختلف نمايشي و تکنيک هاي خاص 
روان شناسي در اجراي نمايش، به بيمار فرصت داده 
مي شود تا در پشت نقاب نقش و بازيگري تعارضات 
و کشمکش هاي دروني خود را بازگو نمايد و فرصت 
مواجهه و آشنايي با درون خويش را پيدا کند و درصدد 

تغيير و اصالح رفتاري خود برآيد.
در نمايش درماني تکرار و رو به رو شدن هاي مکرر 

7
برنده ترين سالح يک زن تقوي و نجابت اوست.

ارسطو          
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بيمار يا )مراجع( با رفتار و انديشه هايي که شايد براي 
اولين بار رنج آور و آزاردهنده ذهن و روان است باعث 
کم شدن حساسيت هاي فردي به آن اعمال و افکار 
»به  عنوان  با  که  است  چيزي  همان  اين  و  مي شود 
معني  و  مي شود  مطرح  وارونه«  آوردن  در  نمايش 
دقيق آن کيفيت نامناسب و نامقبول چيزي را زايل 
کردن« است. نمايش درماني نوعي کاوش علمي جهت 
دريافت حقيقت از طريق شيوه هاي نمايشي است در 
»مشاهده  و  »عمل«  عنصر  دو  با  درمانگر  روش  اين 
نمايش  در  عمل  است.  گريبان  به  دست  فعاالنه« 
درماني به معناي تجسم بخشيدن به ذهنيات »مراجع 
درمان پذير« از طريق حرکت هاي نمايش است که اين 
کار توسط تکنيک هايي خاص صورت مي گيرد، اتاق 
تاريک و صندلي خالي از جمله تکنيک هايي است که 
در اين شيوه درماني مورد استفاده درمانگر نمايشي 

قرار مي گيرد.

در نمايش درماني، فرد 
قادر است بر بسياري از 

دل نگراني ها، اضطراب ها و 
ترس هاي مرضي خود غلبه 

کند.

بازي سازي و قرار گرفتن در مرحله آزمون و خطا از 
جمله مهم ترين عناصر تخليه کننده انسان در تئاتر 
فردي،  اضطراب هاي  از  بسياري  منشأ  است.  درماني 
نمايش  که  است  عمل  از  ترس  نگراني ها،  و  ترس ها 
را  مشکالت  اين  خود  خاص  روش هاي  به  درماني 

پيش بيني  غيرقابل  پردازي،  بداهه  می کند.  برطرف 
عنوان  به  بودن  دراماتيک  و  کردن  تزکيه  بودن، 
است.  درمانی  نمايش  در  ساختار  عناصر  مهم ترين 
افشاگری، امور زندگي و آفرينندگي به عنوان مهم ترين 
وجوه درماني هنر نمايش است که در تئاتر درماني به 

نهايت خود مي رسد. به اعتقاد کارشناسان از گذشته تا 
حال حرکات نمايش، رقص، آواز، پانتوميم و شکل هاي 
ديگر نمايشي چه از نظر بازيگر و چه از ديد تماشاگر، 

نوعي نياز بشري محسوب مي شده است.
از حدوده چهار هزار سال پيش از ميالد مصريان باستان 
براي بيان و نشان دادن آداب و سنن مذهبي و آييني 
برگزار  نمايش هايي  خدايان  با  انسان  ارتباط  و  خود 
به آيين »اوزيس  اين ميان مي توان  از  مي کردند که 
و اوزيروس« دو رب النوع مصري اشاره کرد که به نام 

8
براي اداره کردن خويش، از سرت استفاده کن و براي اداره کردن ديگران، از قلبت

دااليي الما
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آيين »مصائب آبيدوس« معروف است. اين آيين درباره 
مرگ و رستاخيز است اما بعدها يونانيان باستان تئاتري 
را پايه گذاري کردند که در آن افسانه ها و اساطير و 
داستان هاي کهن در آن اجرا مي شد در همين زمان 
و  سوفوکل  آشيل،  چون  بزرگي  درام نويسان  که  بود 

اوريپيد به عنوان مثلث تراژدي نويسان يونان باستان 
به ظهور رسيدند. عجيب نيست اگر تئاتر و نمايش در 
مواردي خاص مانند آموزش تعليم و تربيت رواني به 
تدريج جاي خود را باز کرد و با محدوده اي مشخص 
پذيرفته شد. در نمايش درماني، زمان هميشه زمان 
حال است حتي اگر فرد بخواهد بخش هايي از گذشته 
يا آينده خود را به تصوير بکشد. نمايش درماني روشي 
درماني است که مي تواند در آموزش هاي مشاوره اي، 
موارد  همه  کلي  طور  به  و  صنعتي  مراکز  مشکالت 

مشاوره و راهنمايي با روش شناختي مشخص مورد 
با  درمانگر  نمايش  روش  اين  در  گيرد.  قرار  استفاده 
تلفيق مباني علمي و تکنيکي و محتوايي قادر است 
با ارتباط علم روان شناسي و هنر تئاتر در راه مداواي 

مراجعان تالش کند.
در اين شيوه درمانگر با به کارگيري روش هاي 
مناسب  موقعيت هاي  ايجاد  در  درمان  مختلف 
خالق  بازيگري  شيوه هاي  ذهني،  فضاسازي  و 
روابط  و  انتقال  روش  و  وجودي  روش هــاي  و 
روان  مداواي  مورد  ملموس،  گونه اي  به  را  اشيا 
از  يکي  درماني  نمايش  مي دهد.  قرار  شناختي 
است  انسان هايي  دروني  مشکالت  بروز  راه هاي 
که دچار عارضه هايي روحي و رواني شده اند. در 
اين شيوه درماني، درمانگر در مسير درماني غير 
دارويي مي تواند در راه برطرف کردن بسياري از 
گرفتگي هاي روحي و رواني افراد نيازمند تالش 
کند. عنصر تزکيه و پااليش روحي و رواني در نگاه 
ارسطو به عنوان مهم ترين عنصر درماني نمايش 
است که در اين شيوه درماني به عنوان نخستين 
نقطه تالقي هنر نمايش با علم روان شناسي مطرح شده 
است. با توجه به آمار باالي بيماران دچار عارضه هاي 
روحي و رواني هنگام آن فرا رسيده است که نمايش 
مشکالت  درمان  در  نوين  روشي  عنوان  به  درماني 
را  اجتماعي خود  کارکردهاي  رواني جامعه  و  روحي 
بيشتر نشان دهد. اکنون که دنيا به سوي درمان هاي 
غيردارويي گام بر مي دارد برماست که تالش کنيم تا 
در مسير آموزش هاي مختلف هنر درماني از اين قافله 

عقب نمانيم.

9
پيروزي آن نيست که هرگز زمين نخوري، آنست که بعد از هر زمين خوردني 

برخيزي.            مهاتما گاندي
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در طول نيمه دوم قرن گذشته، انفجاري در پژوهش هاي 
وقوع  به  رواني  اختالالت  سبب شناسي  به  مربوط 
پيوست. بنابراين روان شناسي آمريکا و به تبع آن دنيا 
بعد از جنگ جهاني دوم هدف اصلي اش را بر ارزيابي، 
شناخت و درمان بيماري رواني قرار داد و البته در اين 
حوزه پيشرفت هاي قابل تحسيني حاصل شد. مفاهيم 
مبهمي مانند افسردگي، اسکيزوفرني و خشم با دقت 
همچنين  شدند.  اندازه گيري  قابل  مالحظه اي  قابل 
درمان هاي معتبري براي تعداد زيادي از بيماري هاي 
رواني به وجود آمد. عالوه بر اين ها، پژوهش هاي زياد 
آمدن  به وجود  باعث  رواني  زمينه آسيب شناسي  در 
شيوه هايي براي طبقه بندي اختالالت رواني شده است 
با  اجازه مي دهند که  به روان شناسان  اين شيوه ها  و 
صحت قابل قبولي به کار تشخيص بپردازند. بنابراين 
در اين دوران 50 ساله که چيزي حدود 30 ميليارد 
دالر صرف پژوهش در اين حوزه ها شد، نتيجه خوبي 
در زمينه آسيب شناسي و اختالل هاي رواني به دست 
آمد. برخي پژوهشگران عقيده دارند که در طول 50 
بر روي 30 درصد  روان شناسي  تمرکز  سال گذشته 
از جمعيت بوده است که مبتال به بيماري هاي رواني 
هستند و اکنون وقت آن است که روان شناسان تمرکز 

خود را بر روي 70 درصد بقيه مردم قرار دهند.
موضوع  به  روان شناسان  بيستم  قرن  آخر  دهه  در 

جامعه  دادند.  نشان  پيش  از  بيش  عالقه  پيشگيري 
روان شناسي دريافت که آنچه روان شناسان در طول 
50 سال اخير ياد گرفته اند نمي تواند به پيشگيري در 
حوزه روان شناسي کمک کند. همچنين روان شناسان 
دريافتند که درباره اين موضوع که چه چيزي يک فرد 
را خوش بين، مهربان، بخشنده، خشنود، هدفمند و با 

استعداد مي کند چيز زيادي نمي دانند.
مجموع عوامل ذکر شده باعث شد که وقتي مارتين 
سليگمن در سال 1998 به رياست انجمن روان شناسي 
روان شناسي  معرفي  مهياي  چيز  همه  رسيد  آمريکا 
در  رسمي  و  جديد  شاخه  يک  عنوان  به  مثبت گرا 
روان شناسي باشد. در سال 2000 انجمن روان شناسي 
امريکن  معتبر  بسيار  مجله  از  شماره  يک  آمريکا 
سايکولوژيست را به روان شناسي مثبت گرا اختصاص 
داد که به »شماره هزاره« معروف شد و به اين ترتيب 
روان شناسي مثبت گرا رسماً به دنيا معرفي شد. مارتين 
سليگمن که به پدر روان شناسي مثبت گرا معرفي شده 
است در کار افرادي چون چيکزنت ميهالي، کريستوفر 
پترسون و داينر روان شناسي مثبت گرا را به خط اول 
روان شناسي دنيا رساندند. اين رويداد سبب شده است 
زندگي  به  روان شناسي  اخير  دهه  يک  طول  در  که 
داشتن  راه هاي  و  بکند  بسياري  نفوذ  مردم  روزمره 

زندگي بهتر را به آنان معرفي نمايد.

10
چيزي که بدون زحمت آموخته شود روزي فراموش مي شود.

اندره موروا

Jروان شناسي مثبت گرا   
تالش براي تغيير چهره علم روان شناسي
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درک روان شناسي مثبت
شاخه هاي  جديدترين  از  يکي  مثبت  روان شناسي 
روان شناسي  از  خاص  زمينه  اين  است.  روان شناسي 
بر موفقيت انسان تمرکز دارد. در حالي که بسياري 
ديگر از شاخه هاي روان شناسي بر رفتارهاي نابهنجار 
و داراي اختالل تمرکز مي نمايند، روان شناسي مثبت 
تمرکزش بر کمک به افراد براي شادشدن و ارضاء بيشتر 
ميهالي،  سيکِزنت  ميهالي  و  سليگمن  مارتين  است. 

مثبت  روان شناسي 
توصيف  چنين  را 
مي کنند: »ما معتقديم 
ــي  ــاس ــن ــه روان ش ک
انسان  مثبت  عملکرد 
و  آمد  خواهد  پديد 
علمي  پذيرش  مورد 
و  گرفت  خواهد  قرار 
رشد  در  مؤثري  سهم 
ــراد،  اف شکوفايي  و 

خانواده ها و اجتماعات خواهد داشت«.
»روان شناسي مثبت... فراخواني است براي علم و تجربه 
روان شناختي که همانقدر که به ضعف ها مي پردازد به 
نقاط قوت هم بپردازد، همانقدر که به اصالح و ترميم 
بدترين چيزها در زندگي عالقه مند است به ساختن 
بهترني چيزها نيز عالقه نشان دهد و همانقدر که به 
زندگي  کردن  پربارتر  به  مي انديشد  آسيب ها  بهبود 

افراد طبيعي و عادي هم بينديشد.«
ظرف 10 سال گذشته، توجه عمومي به روان شناسي 

و  بيشتر  افراد  امــروزه،  است.  يافته  افزايش  مثبت 
که  اين  زمينه  در  اطالعات  جستجوي  به  بيشتري 
زندگي  در  بيشتري  رضايت مندي  مي توانند  چگونه 
خود  بالقوه  توانايي هاي  حداکثر  به  و  کنند  کسب 
دست يابند، مي پردازند. در سال 2006، واحد درسي 
روان شناسي مثبت در دانشگاه هاروارد، محبوب ترين 

کالس دانشگاه شد.
مثبت  روان شناسي  در  يافته ها  مهم ترين  از  برخي 

عبارتند از:
به  بهزيستي  لزوماً  پول   *
همراه نمي آورد اما خرج کردن 
مي تواند  ديگران  براي  پول 

افراد را خوشحال تر کند.
روش ها  بهترين  از  برخي   *
و  نااميدي  با  مبارزه  بــراي 
داشتن  از  عبارتند  شکست 
و  ــوي  ق اجتماعي  ــط  روابـ

شخصيت قوي.
مهمي  عامل  مي تواند  کار   *
براي بهزيستي باشد، به ويژه هنگامي که افراد بتوانند 

درگير کاري هدفمند و معني دار باشند.
ژنتيکي  عوامل  تأثير  تحت  شادي  که  وجودي  با   *
است، اما مردم مي توانند با ايجاد و توسعه خوش بيني، 
قدرشناسي و نوع دوستي ياد بگيرند که شادتر باشند.

انسان  موفقيت  بر  روان شناسي  از  خاص  زمينه  اين 
تمرکز دارد. در حالي که بسياري ديگر از شاخه هاي 
اختالل  داراي  و  نابهنجار  رفتارهاي  بر  روان شناسي 
بر  تمرکزش  مثبت  روان شناسي  مي نمايند،  تمرکز 

11
وقتي دعا مي کني، دعايت از اين جهان خارج، به قبل از پيدايش جهان مي رود، آنجا که 

خداوند تقدير را مي نويسد.               الهي قمشه اي
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است.  بيشتر  ارضاء  و  شادشدن  براي  افراد  به  کمک 
روان شناسان اين مکتب، در مقابل DSM که نظام 
طبقه بندي اختالالت روان شناختي بيماران است، يک 
نظام طبقه بندي به نام CSV را به وجود آورده اند که 

توانايي هاي آدم ها را گروه بندي مي کند.
نظام،  اين  در  را  آدمي  توانايي هاي  از  گروه   6 آن ها 

مشخص کرده اند:
و  باز  کنجکاوي،  خالقيت،  شامل  دانايي:  و  خرد  1ـ 
پذيرا بودن در مقابل تجارب جديد، عشق به يادگيري 

و وسعت نظر
و  کمال  پايداري،  خودباوري،  شامل  شجاعت:  2ـ 

سرزندگي
شامل  تنوع دوستي:  3ـ 
هوش  و  مهرباني  عشق، 

اجتماعي
شامل  عدالت جويي:  4ـ 
شهروندي،  حقوق  رعايت 

بي طرفي و رهبري
بخشش  شامل  اعتدال:  5ـ 
و دلسوزي، فروتني و آزرم، 
احتياط و نظم بخشيدن به 

عملکرد خود
6ـ تعالي: شامِل دانستن ارزش زيبايي ها و شگفتي ها، 

قدرشناسي، اميدواري، شوخ طبعي و معنويت
نوظهور،  علم  ــن  اي ــراي  ب ــادان  ــت اس ــن  اي حتي 
از  تا  سه  مثاًل،  داده اند؛  ترتيب  هم  زيرمجموعه هايي 
هم  با  هم  همپوشاني  البته  که  آن  زيرمجموعه هاي 

دارند شامل گرايش هاي زيرند:

1ـ تحقيق در زندگي دل پذير يا زندگي در لذت: اين 
چگونه  مردم  بدانند  که  هستند  آن  پي  در  محققان 
مي توانند به بهترين سطح تجربه، پيش بيني و ديگر 
تجربه هاي حسي خوشايند به عنوان جزئي از زندگي 
طبيعي دست يابند؛ احساساتي از قبيل حس برقراري 
رابطه خوب با ديگران، اميدواري، عالقه مندي و تفريح 

کردن.
اين  متعهدانه:  زندگي  يا  خوب  زندگي  مطالعه  2ـ 
محققان احساس سرشار شدن در احساسات منحصر 
به فردي را که از کارهاي ابتدايي و معمولي زندگي 
سرچشمه مي گيرند، مطالعه مي کنند. اين احساسات 
وقتي شکل مي گيرد که فرد حس 
داده اند،  او  به  که  تکليفي  مي کند 
با توانايي هايش جفت و جو راست 
بر  آن  پس  از  که  است  مطمئن  و 

مي آيد.
يا  معنادار  زندگي  در  تحقيق  3ـ 
اين  جهان:  با  پيوند  در  زندگي 
محققان مي خواهند بدانند که مردم 
را  خود  مثبت  احساسات  چگونه 
داشتن  تعلق  و  بهزيستي  به سوي 
به معنايي مثبت هدايت مي کنند. 
مهم تر اين که آن ها مي خواهند بدانند مردم چگونه 
مي توانند احساس کنند که يک جزء کوچک اما فعال 
و مشارکت کننده در يک جهان بزرگ تر و ماناترند. 
احساساتي از قبيل جزئي از طبيعت بودن، عضو يک 
گروه اجتماعي يا يک نهضت يا يک سازمان يا يک 

سنت يا يک نظاِم باوري بودن.

درسی برای زندگی
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بنجامين فرانکلين
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روزي يکی از زرنگ ترين شاگردان شيوانا از او 
رسيد  مقامي  به  مي توان  چگونه  استاد  پرسيد 
که هر چه را مي خواهيم بتوانيم به دست آوريم؟ 
شيوانا گفت بعداً جواب را خواهد داد. اما همان 
در  کدام  هر  تا  خواست  شاگردان  همه  از  روز 
بياورند.  همراه  به  سيبي  خود  با  بعد  جلسه 
جلسه بعد از آنها خواست مقابل ديوار بنشينند 

آن  و  بگذارند  پايه اي  روي چهار  را  و سيب 
بزنند که وقتي  قدر به سيب زل 

بستند  را  چشمانشان 
پلک  پشت  بتوانند 

واقعي  عين  بسته 
دقيق  را  سيب 

روشن و واضح ببينند.
براي اينکه شاگردان به اين مرحله 

برسند روزها طول کشيد. سرانجام پس از دو 
مي توانند  که  کردند  ادعا  شاگردان  همه  هفته 
با چشم بسته سيب خودشان را به طور واضح 
روشن، شفاف و دقيق ببينند. در واقع در طول دو 
هفته آنچنان در سيب خود غرق شده بودند که 
مي توانستند آن را در ذهن خود ببينند. شيوانا 
از شاگردان خواست تا چشمان خود را ببندند و 
سيب درون ذهن خود را بچرخانند و به آن گازي 
بزنند و مزه آن را بچشند و به خاطر بسپارند دو 
هفته بعد همه گفتند که قادرند سيب ذهني خود 

را ببينند بوي عطر و مزه آن را حس کنند و حتي 
گاز بزنند.

جلسه بعد شيوانا با اشاره به شاگرد زرنگ کالس 
گفت: اين دوست ما پرسيد چگونه مي توان هر 
بياوريم و من  به دست  را  چه که در دل داريم 
اکنون با توجه به اين تجربه مي توانم بگويم که 
بايد تالش کنيد که بتوانيد در ذهن خود چيزي 
واقعي  مي خواهيد  که  را 
روشن  و  شفاف  و 
آن  دور  ببينيد. 
بودن  و  بچرخيد 
آن را حس کنيد و 
استشمام  را  بويش 
مزه اش  و  کنيد 
و  بچشيد  را 
خالصه در درون 

آن  محض بـــه  به  برسيد. 
وجودتان اينکه اين اتفاق بيافتد  بيرون  در 

همين  کاينات  راز  مي گيرد.  قرار  اختيارتان  در 
است!

شفاف، واضح و روشن بگو آنچه را که مي خواهي 
چگونه مي بيني؟ اگر تصوير چيزي که مي خواهي 
چگونه  باشد  مبهم  و  گنگ  نيز  خودت  براي 
مي تواني از کاينات انتظار داشته باشي که آن را 

برايت فراهم سازد؟

درسی برای زندگی
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اندره ژيد          

راز رسيدن به آرزوها



کاوش، فصلنامه دفرت مشاوره، 
شامره 3، بهار 1394

رشد و توسعه هر جامعه متأثر از نيروي آموزش ديده 
آن جامعه است و شناسايي فاکتورهاي مؤثر در پيشرفت 
تحصيلي دانشجويان و بذل توجه به آنها، گامي به سوي 
توسعه پايدار است. يادگيري يکي از مهم ترين مسائل 
روان شناختي و از عوامل مهم پيشرفت است. عملکرد 
هر  در  پيشرفت  و  موفقيت  موارد  از  يکي  تحصيلي 
مقطعي محسوب مي گردد. عادت هاي بد مطالعه يکي 
از مهم ترين عوامل عقب ماندگي تحصيلي است. مشکل 

اصلي فراگيران به ويژه دانشجويان در فرآيند يادگيري از 
عدم آگاهي دقيق و عميق از شيوه هاي صحيح مطالعه 

ناشي مي شود.
پيشرفت تحصيلي به معناي مقدار يادگيري آموزشگاهي 
فرد است. به عبارت ديگر ميزان دستيابي دانش آموزان و 
دانشجويان به اهداف آموزشي که از آنان انتظار داريم در 

کوشش هاي يادگيري خود به آنها برسند.
را  تحصيلي  پيشرفت  بر  مؤثر  عوامل  کلي  طور  به 
مي توان به دو حيطه عوامل فردي و محيطي تقسيم 
نشان  زمينه  اين  در  تحقيقات  نتايج  که  آن طور  کرد. 
مي دهد متغيرهاي شناختي و شخصيتي )عوامل فردي( 
مجموعاً هفتاد درصد و عوامل محيطي، اجتماعی، سي 
درصد واريانس پيشرفت تحصيلي را به خود اختصاص 

داده اند.

تحصیلي  پیشرفت  بر  تأثیرگذار  عوامل 
عبارتند از:

1ـ خانواده
2ـ هوش

3ـ عزت نفس
4ـ متغيرهاي شخصيتي و سازگاري رواني

* خانواده
خانواده اولين بذر تکوين رشد فردي و بناي شخصيت را 

در انسان فراهم مي سازد. فرد در خانواده زبان مي آموزد، 
اجتماعي  روابط  را کسب مي کند،  اخالقي  ارزش هاي 
با ديگران را مي آموزد و اصول و قواعد اخالقي را ياد 
مي گيرد. خانواده به عنوان فيلتري براي عقايد، ارزش ها 
و نگرش هاي مربوط به فرهنگ يک جامعه محسوب 
و  اختصاصي  بسيار  شيوه  يک  به  را  آنها  و  مي شود 
انتخابي به کودک ارائه مي دهد. بي ترديد بايد گفت که 
شخصيت، نگرش ها، طبقه اجتماعي، اقتصادي مذهب، 
سبک  و  تحصيالت  خانوادگي،  نسبي  وابستگي هاي 
فرزندپروري بر نحوه ارائه ارزش ها و ميزان هاي اخالقي 

به فرزندان تأثير خواهد گذاشت.

* هوش و استعداد
همچنان که افراد بشر از نظر شکل ظاهر با هم تفاوت 

14
آزادی چيزی نيست مگر مجال بهتر شدن

البر کامو

ت اول(شیوه هاي مطالعه و پیشرفت تحصیلي
 )قسم

فاطمه حاجي اربابي
دکتري روان شناسي
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دارند، از نظر رواني نظير هوش، استعداد، رغبت و ديگر 
خصوصيات رواني و شخصيتي نيز تفاوت هاي آشکاري 
قابليت  معناي  به  هوش  مي خورد.  چشم  به  آنها  بين 
عمومي، استعداد يا توانايي يادگيري در حوزه اي خاص، 
سطحي  هر  براي 
پيشرفت  از 
تحصيلي ضروري 
هــر چه  و  اســت 
افزايش يابد نقش 
گي  تسهيل کنند
در  را  بيشتري 
ايفا  فراگيري  امر 

مي کند.
تعريفي از استعداد 
توسط کارول ارائه 
شده است. کارول 
را  استعداد   1963
مورد  زمان  مقدار 
نياز براي يادگيري 
يک تکليف تعريف 
کرده است. يعني دانش آموزي که نسبت به سايرين براي 
يادگيري يک تکليف خاص به زمان کمتري نياز دارد از 
استعداد باالتري در آن تکليف برخوردار است. بنابراين 
يکي از عواملي که تعيين کننده زمان مورد نياز براي 
يادگيري يک تکليف است استعداد فرد است. عالوه بر 
اين، عوامل ديگري هم هستند که تعيين کننده مقدار 
زمان مورد نياز براي يادگيري يک تکليف اند. توانايي 
دانش آموز در درک آموزش و کيفيت آموزش از جمله 
براي  زمان صرف شده  از  منظور  عوامل هستند.  اين 
يادگيري مقدار زماني است که يک دانش آموز فعاالنه 

مشغول فعاليت يادگيري است، يعني زماني که در حال 
توجه کردن و تالش براي يادگيري است.

* عزت نفس
شناخت انسان از خود و زندگي بر طبق داليل و باورهاي 
شخصي عزت نفس و خودباوري گفته مي شود. داشتن 
عزت نفس و مناعت طبع، کليد موفقيت و شناخت خود 
و ديگران است و فقدان آن سبب شکست، عزت نفس 
يا خودباوري؛ داشتن اطمينان به همه آن چيزهايي که 

کسب دانش و مهارت را براي رسيدن به 
موفقيت امکان پذير مي سازد و قطعي ترين عامل در روند 
رشد رواني مي باشد. افرادي که از نداشتن تجربه عزت 
نفس رنج مي برند؛ همواره انتظار شکست را مي کشند و 
موفقيت را براي خود غيرممکن مي پندارند. دانشجوياني 
که داراي عزت نفس بااليي هستند از انگيزه تحصيلي 

بيشتري برخوردارند.

* متغیرهاي شخصیتي و سازگاري رواني
متغيرهاي شخصيتي مانند صفات )گرايش هاي ثابت و 
پايدار(، حاالت و تمايالت )برانگيختگي هاي موقت و 

کوتاه مدت چون انگيزه(، افکار و باورها و... و محيط 
و موقعيت هاي ناهماهنگ و غيره مي باشند 

که همگي بيروني هستند اما انرژي 
و جهت رفتار و انگيزش را 

قرار  تأثير  تحت 
مي دهند. 

15
اگر به خودتان باور داشته باشيد ديگران نيز به شما باور خواهند داشت.

اسکاول شين         
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متغيرهاي شخصي و محيطي موثر بر انگيزش مي تواند 
به فعاليت هاي هدفمند منتهي شوند. صفات نسبتاً ثابت 
که معمواًل اکتسابي هستند چون نياز به پيشرفت، نياز 
ويژگي هاي  مي باشد.  پيوندجويي  به  نياز  و  قدرت  به 
افراد پيشرفت گرا، اين قبيل افراد داراي اعتماد به نفس 

و  مي دهند  ترجيح  را  فردي  مسئوليت  و  هستند 
عالقه دارند که بطور ملموس 

از  عيني  و 

يج  نتا
کــــار 

ــود  ــ خـ
آگاه شوند. 

ي  ه ها نمر
آنان  درســي 

و  است  خوب 
فعاليت هاي  در 

ــي و  ــاع ــم ــت اج
شرکت  در دانشگاهي  مي کنند. 

مهم  کارهاي  حد انجام  در  را  همکاري  اساسي  و 
استعداد خود با متخصصان و صاحب نظران بر دوستان 
بيروني  اجتماعي  فشارهاي  برابر  در  و  داده  ترجيح 
مقاومت نشان مي دهند که انگيزه پيشرفت در مادران 
فرزندان پيشرفت گرا، در مقايسه با مادران فرزنداني که 
انگيزه پيشرفت در آنان ضعيف است بيشتر بوده است. 
مادر فرزنداني که انگيزه پيشرفت در آنها ضعيف بوده 

محدوديت هاي بيشتري قايل بودند و اتکا به نفس را در 
کودکان خود تشويق نمي کردند، فرزندان آنها متکي به 

خانواده بودند.
فرد  تمايل  و  انگيزه 

به  نــســبــت 
به  يادگيري 
اعم  معناي 

گرايش تحصيلي در حوزه اي ويژه، همراه با رقابت طلبي 

18
هيچکس الزم نيست انسان بزرگی باشد تنها، انسان بودن کافی است.

البر کامو
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در  است.  تحصيلي  پيشرفت  زمينه ساز  تحصيلي، 
رفتار  به شروع، جهت و شدت  انگيزش  روان شناسي، 
موقتي  و  پويا  وضعيت  يک  انگيزش  مي شود.  اطالق 
است که بايستي از شخصيت يا هيجان تفکيک گردد. 
است. يک  انجام چيزي  به  و عالقه  تمايل  انگيزش، 
از اهداف کوتاه  انگيزش مي تواند برخوردار  با  شخص 

مدت و يا بلندمدت باشد.
اطالعات  و  پيشين آگاهي  اوليه 

ــه  هـــــر چ
ــر  ــوارت اســت
غني تر  و 
ــد،  ــاشـ بـ

کاميابي  و  مي زند  رقم  بيشتر  را  جديد  يادگيري هاي 
بحث  بار  اولين  براي  شد.  خواهد  حاصل  تحصيلي 
عنوان  تحت  و  علمي  صورت  به  پيشرفت،  انگيزش 
انسان چندين  براي  او  موري مطرح شد.  توسط  نياز، 
رواني  برخي  و  زيستي  برخي  که  کرد  مطرح  را  نياز 
و  است  اجتماعي  نياز  يک  پيشرفت  انگيزش  هستند. 
عبارت از غلبه کردن بر موانع، رسيدن به استانداردهاي 
عالي، رقابت با ديگران و پيشي گرفتن از آنها مي باشد. 
که  است  شخصيتي  ويژگي  يک  پيشرفت،  انگيزش 
افراد از جهت آن با هم متفاوتند و براساس آن مي توان 
رفتارهاي خاصي را پيش بيني کرد. حاالت و تمايالتي 
که غيراکتسابي محسوب مي شوند مانند سائق ترس و 
گرايش به جنس مخالف و تمايل به مصرف دخانيات، 
گرسنگي و تشنگي مي باشد. تغييرها از نگرش 
موضع  تحصيلي،  خودباوري  شامل  تحصيلي 
نظارت، سبک اسناد و بازخورد تحصيلي است. 
و  آموزشي  کوشش هاي  هماهنگي  و  تجانس 
تحصيلي با اين نگرش ها تعيين کننده پيشرفت 
تحصيلي خواهد بود. در حيطه محتواي آموزشي، 
ديدگاه دانشجويان نامتناسب بودن دروس رشته 
و  دانشجو  ارزش هاي  و  توانايي ها  با  تحصيلي 
همچنين شغل آينده آنان، مهم ترين عامل افت 

تحصيلي در اين حيطه مي باشد.
ادامه دارد...

19
نيرومندترين مردم کسی است که بر خشمش غلبه کند.

افالطون
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کودک خوش بین
فروزنده  ترجمه:  سليگمن،  پی.  ای.  مارتين  نوشته: 

داورپناه، انتشارات: رشد، تعداد صفحات: 371 صفحه
Martin E.P. Seligman

در حال حاضر شايد بتوان ادعا کرد که برای جامعه جوان 
ايران که در نيمه »در حال رشد« دنيا زندگی می کند، 
هيچ چيز به اندازه برخورداری از روحيه مثبت نگريستن 
در خود و آينده و اثربخش دانستن خود, ضروری نيست. 
مارتين ای. پی. »مارتی« سليگمن روان شناس، استاد 
دانشگاه و نويسنده کتاب های خودياری است. 
پانزده  از  حاضر  کتاب 
بخش 

تشکيل شده که از اين قرارند:
کودکان  برای  خوش بينی  چرا 
تربيتی  شيوه  اشتباه  است؟  الزم 
نسل پس از جنگ جهانی دوم در 
کجا بود؟ اندازه گيری خوش بينی، 
خوش بين  فرزندانی  چگونه 
دادن  تغيير  دهيم؟  پــرورش 
بدبينی خود آيند در فرزند خويش 
محدوديت های خوش بينی و... در 
واقع اين کتاب مسير تربيتی که 
کودکان را از افسردگی و بدبينی 

دور می کند را ارائه داده است.

20
عشق انسان را از ديدن عيوب منع می کند.
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پنج درس برای زندگی عاقالنه
نويسنده: آلبرت اليس، مترجم: مهرداد فيروز بخت، ناشر: 

رسا، تعداد صفحات: 128 صفحه
Albert Ellis

»ارزشمندترين هديه ای که در طول عمرمان دريافت 
کرده ايم، زندگی است. اما متأسفانه اغلب ما، کمترين 
البرت اليس در کتاب حاضر  توجه را به آن می کنيم. 
با توجه به نکته ی مذکور، روش های خودياری عقالنی 
- هيجانی و افزودن کارآيی و لذت را ذکر کرده است. 
با اين فنون می توان وضعيت امروز و فردای خويش را 
بهبود بخشيد و درخصوص تحمل ناکامی و پيش گيری 
از احساسات سد کننده ی راه نکاتی را آموخت. هم چنين 

می توان خود را به طور نامشروط پذيرفت حتی 
اگر برخی از رفتارها را دوست 

در  نــداشــت. 

تشکيل  درس  پنج  از  کتاب  واقع 
شده است، دو درس اول درباره ی 
 - عقالنی  نظريه ی  و  فلسفه 
يک  سوم  درس  است.  هيجانی 
خودآزمايی است که در خودشناسی 
به مخاطبان کمک می کند. در دو 
درس پايانی نيز نحوه ی استفاده از 
اين دروس در حل يکی از مسائل 
شخصی توضيح داده شده است«.

21
کشتی در ساحل امن تر است اما برای اين ساخته نشده است.

پائولو کويلو

ب
معرفی کتا
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در شماره های قبلی توانايی هايی چون: تصميم گيری، 
همدلی  خودآگاهی،  تفکر  خالق،  تفکر  مسأله،  حل 
توانايی هايی  به  شماره  ای  در  شدند.  معرفی  انتقادی 
بر  مديريت  مهارت  و  استرس  با  مقابله  مهارت  چون 

هيجان ها می پردازيم:
با  همواره  امروز،  دنيای  در  استرس:  با  مقابله  مهارت 
تغييرات گسترده پيچيده روبرو هستيم و هر تغييری با 
فشارهای روحی روانی )استرس( همراه است. فراگيری 
اين مهارت به ما کمک می کند تا استرس های گوناگون 
و اثرها آنها را شناخته و راه های کاهش يا مديريت بر 

آنها را به دست آوريم.
استرس: واکنش جسمانی، روانی و عاطفی در برابر يک 
محرک بيرونی است که می تاند موجب سازگاری فرد 

با تغييرات شود.
در  کم  روانی  فشار  )مثبت(:  کم  استرس   *
سازگاری ما نقش موثری دارد و در وجود ما 
به انگیزه و میل مثبت برای پیشرفت تبدیل 
برای  دانش آموز  استرس  مانند  می شود. 

امتحان.
شدید،  روانی  فشار  )منفی(:  زیاد  استرس   *
خستگی،  بــروز  موجب  طوالنی  و  پایدار 

فرسودگی و بیماری می گردد.
استرس بر این افراد اثر بیشتری دارد:

* با رویدادی بسیار ناگوار روبرو می شوند.
* نسبت به رویدادها و حوادث برداشت ذهنی 

و طرز تلقی منفی دارند.
* وابستگی بیش از حد به خانواده و دوستان 

دارند.
* اعتماد به نفس کافی ندارند.

* به جامعه و آینده خوش بین نیستند.

میان  در  دیگران  با  را  خود  ناراحتی های   *
نمی گذارند.

* سابقه بیماری های جسمی و روانی دارند.
* ذهن خود را درگیر مسایل روزمره می کنند.

راهکارهای مقابله با استرس
میان  از  و  استرس زا  عوامل  شناسایی   *

برداشتن آنها
* به دست آوردن آگاهی های دقیق تر از محیط 

پیرامون

* اطمینان از سالمتی روانی و جسمانی خود 
و مراجعه به پزشک در صورت لزوم

نیم  روزی  حتی  مداوم  ورزش  و  نرمش   *
رژیم  از  استفاده  تند،  پیاده روی  ساعت، 
خوراکی سالم، تنفس عمیق شکمی با تمرکز، 

خواب شبانه و استراحت کافی و...
بلند  شده  نوشته  برنامه  و  هدف  داشتن   *

مدت، ساالنه، ماهانه، هفتگی و روزانه

22
خداوند آرزويی را در دل تو نمی اندازد مگر توان رسيدن آن را به تو داده باشد هر چند 

ريچارد باخ بايد برای آن کار کنی.       
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به محل  برای رسیدن  * زودتر حرکت کردن 
کار یا قرار مالقات

* اولویت بندی کارها و انجام مهم ترین آنها در 
ابتدا

* پذیرش مشکالت به همان صورتی که هستند 
و به دنبال راه حل بودن

* فریاد کشیدن در محیط های سرسبز و هوای 
آزاد )کوه، دشت، اطراف شهر و...(

* استفاده از ماساژ، وان آب گرم، مراقبه، یوگا 
و...

* پیشقدم شدن در کمک به دیگران و ایجاد یک 
حس خوب در آنها

* جنبه مثبت رویدادها را دیدن و به خوبی ها 
و زیبایی ها اندیشیدن

* خندیدن )یکی از سالم ترین پادزهرهای فشار 
روانی( و لبخند زدن

* تمرکز نکردن بر روی اخبار ناخوشایند به 
ویژه اخبار رسانه ها )تلویزیون، روزنامه و...(

* استفاده نکردن از الکل و تنباکو
* گوش دادن به موسیقی های آرامش بخش )به 

ویژه موسیقی بدون کالم(
* نه گفتن به درخواست های نابجای دیگران

C مصرف ویتامین *
* ناراحت نکردن خود به خاطر مسایل کوچک 
ناشی  کوچک  مسایل  از  بــزرگ  )مشکالت 

می شوند(.
* شب ها زود و به وقع خوابیدن و سحرخیزی
* مراجعه به مشاور روان شناس یا روان پزشک 
در صورت مؤثر نبودن راهکارهای گفته شده

مديريت  بتوانيم  اگر  هيجان ها:  بر  مديريت  مهارت 
مطلوبی بر هيجان های خود مانند شادی، غم، خشم، 
و  خاطره ها  رؤياها،  باشيم،  داشته  و...  نگرانی  ترس، 

ادراک های ما جان می گيرند.
تعريف هيجان: تغييرات جسمانی و روانی که به طور 
کننده  تحريک  واقعيت  ادراک يک  دنبال  به  مستقيم 

ايجاد می شوند.
و  می بخشند،  روح  و  تحرک  ما  زندگی  به   *
موجب همبستگی بیشتر ما و دیگران می گردند.
هنری  آثار  آفرینش  و  هنر  اساس  و  پایه   *

هستند.
و  نیرو  اتالف  یا  تولید  موجب  می توانند   *

انرژی شوند.
کمک  کارهای  به  که  دارند  را  توانایی  این   *

کننده یا آسیب زننده منجر شوند.
مديريت هيجان ها: اين مهارت فرد را توانا می سازد تا 
هيجان ها را در خود و ديگران تشخيص داده، شيوه تأثير 
آن بر رفتار را بداند و واکنش مناسبی به هيجان های 
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گوناگون نشان دهد. امروزه افراد را به ميزانی که توانا 
استفاده  روابط شان  و  به سود خود  از هيجان ها  باشند 

کنند، دارای هوش هيجانی می دانند.

مدیریت  افزایش  بــرای  پیشنهادهایی 
هیجان ها

* با تشکیل جلسه ها گروهی، درباره احساس ها 
ــای  ــان ه ــج ــی ه و 
ــای  ــی ه ــاه ــودآگ خ

دقیق تری پیدا کنیم.
مانند  را  هیجان ها   *
خود  میهمان های 
ولی  بداریم،  گرامی 
ندهیم  اجازه  آنها  به 
دوست  که  کاری  هر 

دارند انجام دهند.
بر  کنیم  ــالش  ت  *

هیجان های مثبت و پسندیده خود مانند شادی، 
عشق، همدلی و... بیفزاییم.

و  امن  محیطی  آوردن  وجــود  به  ضمن   *
به  خود  احساس های  درباره  آرامش بخش، 
راحتی گفت و گو کنیم و صداقت هیجانی را از 

راه عشق بدون شرط تشویق نماییم.
* برای شناخت بهتر احساس های دیگران از 
دستور دادن، توهین، داوری، نصیحت و تهدید 
کردن پرهیز نموده و با گوش دادن به آنها و 
دقیق شدن به زبان بدن )حالت ها و حرکت های 
آنها را  اعضای بدن و صورت(، احساس های 

شناسایی کنیم.
* هیجان های خود )به ویژه هیجان های منفی( 

را بالفاصله ابراز نکنیم.

* در حالت های هیجانی شدید، مشاجره نکنیم 
احساس های  پیرو  زیرا  نگیریم،  تصمیم  و 

منفی خواهیم شد.
* در کنترل هیجان های پرانرژی مانند خشم، 
تنفر و... از روش های آرمیدگی هیجانی، تنفس 
عمیق، پیاده رو، نوشیدن آب سرد، دویدن و... 

استفاده نماییم.
* هیجان های منفی ما از جمع شدن نیازهای 
ــرآورده  ب هیجانی 
وجود  به  ما  نشده 
بهتر  پس  می آیند. 
ــاره  ــ ــت دربـ ــ اس
ظاهراً  هیجان های 
خشم  مانند  منفی 

گفت و گو کنیم.
نامگذاری  جای  به 
صفت های  با  افــراد 
)ترسو،  گوناگون 
کنیم  نامگذاری  را  آنها  احساس  و...(  دیوانه 
)مثل اینکه خشمگین هستی، به نظر می رسد 

احساس ترس می کنی،...(
* هرگاه تصور کردیم که از نظر احساسی و 
هیجانی نیاز به کمک و تقویت بیشتر داریم، به 
دوستان با تجربه و یا روان شناس و مشاور 

مراجعه نماییم.
* تأثیر افکار بر هیجان ها و احساس ها زیاد 
است. ضروری است با شناخت افکار و افزایش 
خودآگاهی، هیجان های خود را بیش از پیش 

کنترل نماییم.
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 Multiple( چندگانه  اِسکلروِز  يا  چندگانه  فلج 
 MS يا  اِس  اِم  اختصاری  نام  با  که   )Sclerosis
التهابی است کهدر  بيماری  نيز شناخته می شود، يک 
و  مغز  در  عصبی  سلول های  ميلين  غالف های  آن 
توانايی  در  آسيب ديديگ  اين  می بينند.  آسيب  نخاع 
بخش هايی از سيستم عصبی که مسئول ارتباط هستند 
عالئم  آمدن  وجود  به  باعث  و  می کند  ايجاد  اختالل 
و نشانه های زيادی، از جمله مشکالت فيزيکی، روانی 
برخی  روان پزشکی شود.  موارد مشکالت  برخی  و در 
شواهد دال بر پيوست اين بيماری با درجه زيبايی دارد.ام 
اس به چند شکل ظاهر می شود و عالئم جديد آن يا به 
صورت حمالت مرحله ای )به شکل برگشتی( يا در طول 
زمان )به شکل متناوب( اتفاق می افتد. ممکن است در 
بين حمالت نشانه بيماری به کلی از بين برود؛ با اين 
پيشرفت  با  مخصوصاً  دائمی  عصبی  مشکالت  وجود 
بيماری در مراحل بعدی به طور مداوم اتفاق می افتد. 
اگرچه علت بيماری مشخص نيست اما مکانيزم اصلی 
آن تخريب توسط سيستم ايمنی بدن و يا اختالل در 
سلول های توليد کننده ميلين می باشد. داليل ارائه شده 
در مورد اين مکانيزم ها شامل عوامل ژنتيکی و عوامل 
محيطی مانند عفونت می باشد. معمواًل ام اس براساس 
نشانه ها و عالئم و نتايج آزمايش های پزشکی تشخيص 
داده می شود. درمان مشخصی برای ام اس وجود ندارد. 
درمان های موجود به منظور بهبود عملکرد بدن پس از 
هر حمله و جلوگيری از حمالت جديد صورت می گيرد. 
اگرچه داروهايی که برای درمان ام اس تجويز می شود 
اندکی مؤثرند اما دارای اثرات جانبی هستند و تحمل آن 
دشوار است. با وجود اينکه شواهدی در مورد اثربخشی 
از  بسياری  ندارد،  وجود  اس  ام  جايگزين  درمان های 
مردم به دنبال آن درمان ها هستد. اميد به زندگی افراد 

دارای ام اس 5 تا 10 سال کمتر از ديگران است.
از سال 2008، حدود 2/5 ميليون نفر در سراسر جهان 
که  است  حالی  در  اين  مبتال شده اند،  بيماری  اين  به 
نرخ ابتال در بخش های مختلف جهان و در بين جوامع 
مختلف تفاوت آشکاری دارد. اين بيماری به طور معمول 
در سنين 20 تا 50 سالگی و در زنان دو برابر مردان اتفاق 
می افتد. نام »اسکلروز چندگانه« به زخم ها )سختينه، به 
عبارت ديگری پالک يا زخم( که در ماده سفيد مغز يا 
ستون فقرات قرار دارد گفته می شود. ام اس در سال 

1868 توسط ژان مارتين شارکو توصيف شد.
-1825( شارکو  مارتين  ژان  فرانسوی،  عصب شناس 

اولين فردی   )Jean-Martin Charcot(  )1893
بود که در سال 1868 به تصلب )عصبی( متعدد به عنوان 
يک بيماری مجزا پی برد. شارکو به مدد گزارش های 
شناختی  آسيب  مشاهدات  کردن  اضافه  با  و  پيشين 
 Sclerose En« را  بيماری  اين  نام  خود  بالينی  و 
Plaques« گذاشت. شارکو همچنين متوجه تغييرات 
آمدن  بوجود  بيماران خود شد که موجب  شناختی در 
»ضعف چشمگير حافظه« و »کاهش قدرت ادراک« در 
آنها شده بود. در قرن 20 نظريه هايی درخصوص علت 
و بيماری زايی اين بيماری ارائه شد و درمان های مؤثر 

اين بيماری در دهه 1990 کشف شدند.
طی سال های اخير يک بحث جديد درباره ويروس ها 
 EBV مطرح شده است که می گويند. ابتال به ويروس
می تواند يکی از دليل ابتال به ام اس باشد هنوز ثابت 
نشده است. کمبود ويتامين دی نيز يکی ديگر از داليل 
که اين روزها بسياری به آن توجه شده است. اين بحث 
در اروپا صورت گرفته است که نشان می دهد کسانی که 
در فصل بهار متولد شده اند بيشتر دچار )ام اس( شده اند 
و موضوع ديگری که اين مورد بيماری را قوی تر کرده 
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است اينکه هر چه به خط استوا نزديک می شويم شيوع 
)ام اس( کمتر و هر چه از استوا دور می شويم شيوع ام 
اس بيشتر می شود. در کشور ما 60 هزار مبتال به ام 
اس وجود دارد. اين آماری است که دکتر محمدعلی 
صحراييان نايب رئيس انجمن ام اس در گفت و گو با 
ايسنا اعالم می کند. به گفته او به نظر می رسد ميزان 
شيوع ام اس به 40 تا 60 نفر در بين هر صدهزار نفر 
رسيده باشد آماری که در تهران اصفهان و ديگر مراکز 
استان ها نسبت به شهرهای کوچک بيشتر است. گرچه 
آمار دقيقی از ميزان شيوع بيماری در کودکان و نوجوانان 
وجود ندارد اما به نظر می رسد حدود 5 درصد افراد مبتال 

اس  ام  ــه  ب
سال   16 زير 

می باشند.
ی  ها ر کتو فا
ژنتيکی بطور 
احتمال  قطع 
بيماری  بروز 
افزايش  را 
ــد.  مــی دهــن
اينکه  کما 
بـــه کـــرات 

شاهد وقوع فاميلی آن هستيم. اگر در فردی که سابقه 
درصد   1 ندارند  را  بيماری  اين  فاميلی  يا  خانوادگی 
می باشد. در فردی که يکی از وابسته های درجه يکی 
از وابسته های درجه يک ام اس دارند احتمال وقوع 5 
درصد افزايش می يابد. علی رغم شيوع در خانم های بالغ 
نسبت به آقايان در سنين کودکی و نوجوانی بيماری 
پسرها شايع تر است. ام اس يا اسکلروز چندگانه يک 
اختالل در سيستم ايمنی خودکار بدن است که می تواند 

منجر به فلج شديد شود. اختالل سيستم ايمنی خودکار 
وضعيتی است که در آن بدن آنتی بادی های توليد شده 
که ماده سفيد مغز و نخاع حمله ور می شود. در بيماری 
ام اس ميلين يا پوشش رشته های عصبی در مغز و نخاع 
ملتهب می شود. اين التهاب باعث آسيب ميلين می شود 
رشته های  در طول  نمی توانند  سيگنال های عصبی  و 

عصبی حرکت کنند.
به گزارش ايسنا عاليم اوليه اين بيماری بسيار خفيف 

است سرگيجه و عدم تعادل، خستگی، ضعف دست 
و پا، التهاب اعصاب چشمی، بی حسی يا سوزش 
موضعی، درد شديد در ناحيه صورت، نقص در 

شامل  بينايی 
تــار شــدن و 
در  بيماری  عاليم  اين  می شود.  شامل  را  دوربينی  يا 
بالغين  مشابه  جزئی  تفاوت های  با  کودکان  و  بچه ها 
است. برای مثال درگيری چشمی دوطرفه در بچه ها 
بالغين روی می دهد. درد در کودکان نسبت  از  بيشتر 
به بزرگترها شيوع کمتری دارد. عماًل جهت تشخيص 
بيماری هيچ تستی صد در صدی وجود ندارد مگر اينکه 
در حال  ام-آر-آی  گيرد.  نمونه برداری صورت  مغز  از 

حاضر بهترين و مهم ترين روش تشخيص است.
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و  دارویـــی  درمــانــی  روش هـــای  مؤثر 
غیردارویی

در درمان اين بيماری چند سری دارو استفاده می شود. 
اگرچه هيچ کدام موفق به درمان قطعی نشده اند ولی در 
کندکردن روند بيماری مؤثر بوده و به فرد مبتال کمک 
می کنند تا با عاليم و مشکالت بيماری راحت تر کنار 
بيايد. کورتيکو استروييدها و اينترفرون ها )بتا اينترفرون( 
بيماری  حاد  مراحل  در  که  داروهايی هستند  از جمله 
و برای به تأخير انداختن عود مجدد آن کاربرد دارند. 
در مراحل شديدتر گاهی از داروهای 
شيمی درمانی 

نيز استفاده می شود.

روش درمانی غیردارویی و مؤثر
کاردرمانی و اهداف آن

کارهای  انجام  در  ممکن  استقالل  حداکثر  1ـ کسب 
روزانه زندگی

با  تفريحی،  حرفه ای،  فيزيکی،  برنامه های  اجرای  2ـ 
اوقات فراغت

مختلف  مراحل  در  مزمن  و  حاد  ناتوانی  کاهش  3ـ 
بيماری

4ـ آموزش خانواده و افراد مراقب و افزايش آگاهی مبنی 
بر تأمين امنيت بيمار و خانواده

5ـ حمايت روانی و کاهش سطح استرس
6ـ کاهش درد خستگی

کار درمانگر برای رسيدن به اهداف فوق از اقدامات زير 
کمک می گيرد:

1ـ برنامه ريزی تمرينات مناسب درمانی
2ـ کنترل درد و سفتی عضالنی

3ـ تعيين ابزار کمکی و وسايل مورد نياز برای حرکت
از  پيشگيری  و  کارکردی  محدوديت های  کاهش  4ـ 
ناتوانی ها، از جمله برنامه های تمرينی به کار گرفته 
شده در کار درمانی برنامه تمرينی ايروبيک است. 
اين تمرين ها را می توان در منزل يا استخر انجام داد.

نکته حسابی از دکتر حسابی
یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان 
گفت: شما سه ترم است که مرا از این درس 
هوا  نمی خواهم موشک  که  من  می اندازید. 

کنم. می خواهم در روستایمان معلم شوم.
موشک  نخواهی  اگر  تو  داد:  جواب  دکتر 
هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول، 
ولی تو نمی توانی به من قول بدهی که یکی 
از شاگردان تو در روستا، نخواهد موشک 

هوا کند.
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با  ناميده اند،  دوباره  تولد  را  آن  که  نوجوانی  دوره ی 
طبيعت سرکش نوجوان، رفتار تکانشی، فشار همساالن، 
بی اعتنايی به قوانين و جدايی عاطفی از والدين مشخص 
می شود. شرايط روانی حاکم بر دوره نوجوانی، بيانگر اين 
است که نوجوان نياز به آرامش روانی بيشتر و ارتباط 
صميمانه و دوستانه دارند چون در واقع بيشتر اين فرآيند 
گذار از کودکی به جوانی با بحران همراه است. حتی 
نوجوانانی که در خانواده هايی با فضای گرم و پذيرنده 
و سازگار، همراه با تفاهم زندگی می کنند اين بحران ها 
را تجربه می کنند. ولی طالق چيست و چه آثاری بر 

نوجوان می گذارد؟

طالق
طالق به معنی پايان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران 
از يکديگر است. طالق معمواًل وقتی اتفاق می افتد که 
استحکام رابطه زناشويی از بين می رود و ميان زوجين 
ناسازگاری و تنش وجود دارد. تقسيم بندی که از طالق 
طالق  و  )روانی(  عاطفی  طالق  است  شده  مصطلح 

رسمی می باشد.
طالق عاطفی يا روانی، موقعيتی است که از طريق آن 
فرد پيوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع 
کند و به تنها زيستن تن در دهد و زوجين با اينکه در 
از لحاظ  اما  با هم زندگی می کنند  يک مکان و فضا 
ارتباط عاطفی، درک متقابل و داشتن فضايی نشاط آور 
در خانه و... محروم می باشند. با اينکه زن و شوهر زير 
يک سقف زندگی می کنند اما کاری با هم ندارند و هر 

يک به دنبال زندگی خود هستند که در اينگونه طالق ها 
بسياری از زوجين به خاطر حرف مردم، داشتن فرزند يا 
مرسوم نبودن طالق در بين خانواده های خود از طالق 
رسمی و قانونی خودداری می کنند. فرزندان دائماً در اين 
فکر هستند که پدر و مادر آنها چه زمانی از يکديگر جدا 
می شوند. در حالی است که هزينه های طالق عاطفی 
برای خانواده و فرزندان بسيار بيشتر از طالق رسمی 
است اما زن و مرد برای فرار از پاسخ گويی به سواالت 
ديگران ترجيح می دهند طالق نگيرند. در اين نوع طالق 
که زمينه ايجاد طالق قانونی نيز می باشد. زوجين برای 
هم جذابيت نداشته و نمی توانند عالقه و عشق خود را به 
هم ابراز داشته و رضايت از زندگی را در همديگر ايجاد 
کنند. در طالق رسمی زن و مرد و فرزندان تکليف خود 
را می دانند در حالی که در طالق های عاطفی اعضای 
خانواده در يک سردرگمی به سر می برند و با سردی و 
فضای خانواده مواجه نيستند. در اين مقاله به بررسی آثار 

روانی منفی طالق رسمی می پردازيم.

چه پیامدی روی رفتار فرزندان دارد؟
به طور کلی تحقيقات نشان داده فرزندانی که والدين شان 
طالق گرفته اند نسبت به فرزندان خانواده های معمولی 
مشکالت  نظير  مدرسه  در  بيشتری  مشکالت  دارای 
رفتاری، ديدگاه هايی منفی نيست به خود، ناسازگاری 
با همساالن و والدين هستند. البته همه کودکان طالق 
دچار اين مشکالت نمی شوند ولی تعداد بااليی از آنها 
با معضالتی اين چنينی درگير می شوند. اين کودکان 
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چنين  حتی  و  می کنند  بيشتری  ناراحتی  احساس 
مشکالتی تا پايان دوره نوجوانی با آنها همراه خواهد 

بود.

1. خشم همراه با بیزاری از والدین
و  نامطلوب  رفتار  يک  عنوان  به  پرخاشگری  و  خشم 
قربانی  را  خود  که  نوجوانانی  در  که  است  نابهنجاری 
جدايی و طالق والدين خود می دانند نسبتاً شايع است 
و در پسران بيش از دختران مشاهده می شود. کمبود 
توجه و فقدان مراقبت های عاطفی الزم، محروميت های 
نامطلوب عاطفی، فقدان نظام تربيتی پايدار و تهاجم و 
تخاصم مشاهده شده در رفتار والدين و فضای لبريز از 
نفرت و خشم از مهم ترين علل اصلی پرخاشگری در 
اين نوجوانان است. نوجوان ممکن است از يک يا هر 
دوی والدين عصبان بوده و متنفر باشد. او ممکن است 
يکی از والدين را مسئول از هم پاشيدگی خانواده بداند. 
او ممکن است اين والد را به خاطر محروم کردن او از 
عشق والد ديگر سرزنش کند.اغلب اوقات، والدی که 
حضانت نوجوان را برعهده گرفته، بايد خشم او را نيز 

تحمل کند.
2. وابستگی به دوستان

در  طوالنی  ساعت های  کردن  سپری  نوجوان  اگر 
حتمًا  نموده،  آغاز  را  خود  دوستان  با  خانه  از  خارج 
تغيير و  را بررسی کنيد. در حين دوره ی  اين موضوع 
به همساالن  به شدت  نوجوان  از طالق،  تحول پس 
کسانی  به  نسبت  حتی  اوقات  گاهی  می کند،  اعتماد 
که نمی شناسد. بخصوص اينکه نفوذ دوستانش بر او 
بسيار قوی است. حال اگر دوستانش انحرافات اخالقی 
يا مشکالت رفتاری داشته باشند، احتمال اينکه او گام 
البته  در مسيری اشتباه بگذارد، بسيار باال خواهد بود. 

بايد اين مسئله را نيز در نظر داشته باشيم که گروهی 
از نوجوانان از داشتن رابطه اجتماعی با همساالن خود 
اجتناب می کنند، چون می ترسند که ديگران به روابط 
آنها در خانه پی ببرند و با برچسب منفی شناخته شوند، 

نگران و وحشت زده هستند.
3. افسردگی و ناشادی

ناراحتی  و  غم  احساس  زمان هايی  در  نوجوانان  همه 
فعاليت  در  وقفه ای  اگر  باشيد  داشته  توجه  می کنند. 
آنها  در  افسردگی  اثرات  می تواند  شود،  ايجاد  نوجوان 
از  يکی  دادن  دست  از  و  والدين  طالق  باشد.  داشته 
باشد،  نوجوانان  در  افسردگی  بروز  علت  می تواند  آنها 
از افسردگی رنج نمی برند.  البته تمام بچه های طالق 
تحقيقات بيان گر اين بوده مصرف آزمايشی مواد مخدر 
با کمبود نياز به محبت و تعلق خاطر رابطه دارد. کمبود 
ولو  مخدر  مواد  مصرف  به  را  نوجوان  تمايل  محبت 

آزمايشی افزايش می دهد.
4. سوء مصرف مواد مخدر

تعارضات  بردن  بين  از  برای  نوجوانان  از  بسياری 
منفی  هيجانات  ساير  و  افسردگی  و  اضطراب  درونی، 
از موادمخدر استفاده می کنند و يکی از نخستين علل 
تا  از مرحله ی تفريحی گرفته  به مواد مخدر،  گرايش 
استعمال، را افسردگی و اضطراب می دانند. افراد سودجو، 
نوجوانان آسيب پذير خانواده های از هم پاشيده را گول 
می زنند و آنها را به انجام کارهايی وا می دارند که اين 
نوجوانان به طور معمول انجام نمی دهند. آنها به مصرف 
حتی  شرايط،  برخی  در  می شوند.  وسوسه  موادمخدر 
ممکن است مرتکب جنايت نيز شوند. شواهد حاکی از 
آن است که نوجوانانی که در خانواده های تک والدی 
بزرگ شده اند بيش از همساالن خود در خانواده های دو 
والدی به سمت رفتارهای پرخطر تمايل دارند، شامل 
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مصرف دخانيات، نوشيدن الکل، خشونت، روابط جنسی 
ناامن و اقدام به خودکشی، اقدام به فرار و قهر از خانه...

5. فعاليت جنسی
نوجوانانی که عشق را در خانه پيدا نمی کنند، به دنبال 
آن در بيرون از خانه می گردند. خوشگذرانی به بخشی 
از زندگی آنها تبديل می شود. فرزندان خانواده های از 
هم پاشيده زودتر از فرزندان خانواده های سالم به بلوغ 

جنسی می رسند.
6. بی مسئولیتی

و  خشم  کــردن  خالی  بــرای  است  ممکن  نوجوان 
سرخوردگی خود به بی پروا رفتار کردن روی بياورد. او 
ممکن است سر کالس ها حاضر نشود، قوانين مدرسه 
را زير پا بگذارد، ساکنان محله را آزار دهد، در خانه نيز 
به خشونت گرايش داشته باشد و در کل، حاضر به انجام 
والد  و خجالت  مايه ی شرمساری  که  باشد  کاری  هر 
سرپرستش شود. او اين کارها را برای تنبيه والد يا قرار 

دادن او در چنين وضعيت عذاب آوری انجام می دهد.
با  را  نامتعادلی  و  غيرعادی  رفتارهای  چنين  می توان 
مشاوره ی صحيح و عشق والدين، تحت کنترل در آورد. 
والدين نبايد جلوی فرزندان از شريک زندگی خود انتقاد 
کنند. آنها بايد به درک فرزندان از اين موضوع کمک 
کنند که هنگامی که يک ازدواج به بن بست می رسد، 
هيچ دليلی برای در کنار هم ماندن والدين وجود ندارد. 
آنها بايد توضيح دهند که تصميم به جدايی به خاطر او 
)آنها( بوده و به عنوان آخرين گزينه مطرح بوده است. در 
نهايت، کودک يا نوجوان خواهد فهميد که جدا زندگی 
قلب های  با  زندگی کردن  کنار هم  در  از  بهتر  کردن 
شکسته است. نتيجه مسئوليت ناپذيری احساس عدم 

امنيت و عدم تعلق و تعهد متقابل روابط انسانی است.
7. اعتماد به نفس پايين

از جمله تأثيرات مخربی که طالق بر نوجوان می گذارد 
اين است که عزت نفس آنان را پايين می آورد و آنها را 
در ابتال به مشکالت روانی مستعد می کند. کودکان از 
نظر تحصيلی افت زيادی پيدا می کنند. اين عامل خود 
عدم خودباوری آنان قوت می بخشد. تمامی اين موارد 
زمينه شکست زندگی آتی اين نوجوان را در بر دارد. چه 

زندگی فردی چه زندگی اجتماعی.

حرف آخر
جدا  هم  از  داليلی  به  بنا  مادر  و  پدر  هنگامی  مسلماً 
می شوند و طالق می گيرند، پيامدهايی برای فرزندان 
آنها خواهد داشت که اجتناب ناپذير است، ما با استفاده 
از روش های روان شناختی می توان پيامدهای آن را به 

حداقل رساند.
1. پس از جدايی، فرزندان در ديدار مادر يا پدر خود آزاد 
باشند و سخت گيری خشک که رعب و وحشت و فضای 

تهديد را در بر دارد وجود نداشته باشد.
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2. اگر قانونی وضع می بود که ديدارها بر پايه نظم باشد، 
انعطاف پذير باشد.

3. وقتی فرزند از يکی از والدين ديدار و مالقات می کند 
نبايد از همسر سابق خود بدگويی کند و يا نسبت به 
زندگی جديد وی کنجکاوی نمايد و انتظار خبرچينی را 
فرزند خود داشته باشد. اين بدگويی ها ذهن کودک را 
نسبت به والدی که مورد بدگويی قرار می گيرد بدبين 

می کند و حتی تفکر بدبينانه را در ذهن کودک نسبت به 
آينده و ديگران تقويت می کند.

4. والدين می توانند برای جلوگيری از مشکالت روانی، 
ورزش کنند و نوجوان خود را به ورزش عالقه مند کنند. 
اختصاص زمانی به ورزش هم نيروی جسمانی و هم 
نيروی روانی نوجوان را به سمت تعريف شده و مناسب 
هدايت می کند. چون به طور معمول ورزش می تواند 

استرس ناشی از طالق را کاهش دهد.
بهتر  درونی  احساس  باعث  سالم  غذاهای  خوردن   .5

بر  تأکيدی  سالم  زندگی  سبک  کل  طور  به  می شود. 
سالمت روان نوجوان می تواند باشد.

6. بهتر است والدين ارتباط شان با دوستان خود را حفظ 
کنند، ممکن است با جدايی زن و مرد برخی از روابط 
خانوادگی قطع شود ولی ديدار با دوستان، ذهن والدين 
از محيط طالق را آزاد می کند و باعث می شود بر اين 

موضوع ناراحت کننده تمرکز نکنند.
7. والدين می توانند لبخند را وارد زندگی کنند و طنز و 
شوخ طبعی را به خود و فرزندان شان هديه دهند، اين 
مسأله باعث از بين بردن استرس می شود. برای داشتن 
نوجوانی با حداقل مشکالت رفتاری و روانی بايد والدين 
خود از سالمت روان و احساس مثبت به زندگی برخوردار 
باشند و پذيرش شرايط جديد با محدوديت های آن قابل 
راهنمايی  از  استفاده  نهايت  در  و  باشد  قبول  و  درک 
روان شناسان و مشاوران را فراموش نکنند و از تخصص 

اين گروه استفاده کنند.

تحویل  آنچه  از  بهتر  کمی  را  دنیا  باید 
گرفته ای تحویل دهی...

باغچه ای  با  فرزندی خوب، خواه  با  خواه 
شرایط  بهبود  اندکی  با  خواه  سرسبز، 
اجتماعی، خواه با قلمی ماندگار که در جان 
بدانی  اینکه  یا  کند  ایجاد  تلنگری  آدمیان 
حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس 

کشیده است! این یعنی تو موفق شده ای...
جبران خلیل جبران
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پیله  ات  را  اپره  کن طفل کهن سال، بالهایت  را  ببین                   

 شوق رپوازردتو هست  و این یعنی  زندگی رکده کمین

آسمان از آن  توست ، باد  رد رفمان توست                  

 شاد باشو شاد زی ، رپوانگی  ردمان توست

رههچ هک گم رکده ای رداین جهان،باید ردآینه پیدایش کنی

وقتی هک نقاش دنیایت شدی،میتوانی هک هویدایش کنی

می توانی از تمام رنجها پله ای سمت افق رتسیم کنی

می توانی نون رد ربدن را با خدا باشی و ان را میم کنی 

ی  رفدایت  بشو پیله  ات  را  اپره  کن ای نخ نما ،  بناّ

ده ی دنیایت نشو
َ

جاده ی رویاتو ردآغوش بگیر ، رب

غّصه اه و زخم اهیت را کفن کن ، زایمان خنده کن

رد قمار زندگی با ربگ آس ، آیندتو ربنده کن

آس  تو رد این قمار  آرایشه ، ربانهم اهی  آتی است

آس تو رد این قمار  پیدایشه ، استعداد اهی ذاتی است

آس  تو رد این قمار  یعنی   فشنگ  اهی  خشابی  بیقرار

سمت رتس اهیی هک  شد یک جوهخ رسباز، بی زمار

رد تقویم دنیای   خودت  کنگره ی آوار اه را خط زبن

افل تو ژپواک دنیا شد هب تو، پس پیله ات را چاک زن

کال شادیوریپوزیهای زندگی رارضب کن ولی هن ردرادی

ارشف مخلوق دنیا  پیله اه هستند، انسانهای  کال

یک سپاه رددامن ساحل دنیای تو گفت آماده باش

کار توست ، ساحل آن هم هست تالش آن سپاه اف

روز میالد  تو ره  روز است ، از دریوز نترس

یک خداداری هک ردچهارفصل عمرت هست اورفیاردس

پیله مندرس ژولیده ات زج یک من معیوب نیست

پس صبر تو از بهر چیست اسم تو هک ایوب نیست

مومیایی  میشوی  رد رخمن اتراج آن  پیله رفیق

پس پیله ات رااپره کن،این جهان باپیله اه،همیشه اقبیله رفیق

با طالق از پیله اه اوجی بگیر رد رخهق ی معراجی

این من  اوجی رس اغاز رعوجش را نکشت رد پیله ای رحاجی
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...پیله ات را اپره کن...
           محمد مهدی اوجی
دانشجوی رشته ی کارشناسی روانشناسی


