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به قلم مدیر مسئول
به نام خداوند روح و روان
خدایی که روح را برتر از جسم آفرید
مــا اعضــای نشــریهی ســایه روشــن بــا یــاری خــدا و کمــک هــم بــر آن شــدیم تــا بــا تمــام ســعی و تــاش در ایــن
موقعیــت شــیوع بیمــاری کرونــا کــه بــه خاطــر خبرهــای ناگــوار بســیار ،افســردگی ،اضطــراب و هــراس از مــرگ
توجهــی
زیــاد شــده و عمومیــت یافتــه و اختــاالت رفتــاری و مشــکالت روانــی افزایــش یافتــه اســت بخــش قابــل ّ
از ایــن شــماره از نشــریه را بــه اطالعــات و راهکارهایــی در مــورد جلوگیــری از مشــکالت روانــی ماننــد :اضطرابهــا،
هراسهــا و حتــی آزار و اذیّتهــای خانگــی کــه میبینیــم در حــال افزایــش هســتند اختصــاص دهیــم .چــرا کــه
اکنــون بیشــتر بــه مهارتهــای روانشــناختی ماننــد کنارآمــدن ،انعطــاف پذیــر بــودن ،آرمیدگــی و ریلکسیشــن نیــاز
داریــم .علــم همیشــه بــه دنبــال حــل مشــکالت و جــواب دادن بــه ســؤاالت انســان بــوده اســت و در حــال حاضــر
بزرگتریــن مشــکل از منظــر روانشناســی ،مشــکالت و اختــاالت روانــی بــه وجــود آمــده بــه خاطــر ویــروس کرونا اســت.
مــا در یــک بره ـهی حساســی از تاریــخ بشــریت قــرار گرفتیــم .احســاس میکنــم ایــن روزهــا مــا بــه هنــر ظریــف
بیخیالــی نیــاز داریــم ،بیخیــال در خانــه مانــدن و اخبــار را خیلــی دنبــال نکــردن و فقــط کاری را کــه از اول بــه
مــا توصیــه شــده و میدانیــم ضــروری اســت را انجــام دهیــم؛ کــه همــان رعایــت بهداشــت شــخصی اســت.
شــاید امســال مــا و تمــام مــردم جهــان ،دلتنــگ زندگــی عــادی و روزمــره شــدیم .دنیــا از بعضــی زوایــا زیبــا و
دوستداشــتنی اســت و از بعضــی زوایــا تاریــک و خســتهکننده .ایــن تــو هســتی کــه بایــد زاویــهی دیــدت را
تغییــر دهــی .بــه طــور مثــال اگــر زاویـهی دیدمــان را نســبت بــه ویــروس همهگیــر کرونــا تغییــر دهیــم شــاید حــاال ،همــه
ســرب ِر همیشــگی زندگــی را چقــدر دوســت داریــم؛ همینقــدر ســاده.
فهمیدیــم کــه همــان روال عــادی و یــا حتــی حوصله َ
گاهــی کنــار خانــواده بــودن از خیلــی چیزهــا قشــنگتر اســت یحتمــل ایــن همــان آرزوییســت کــه بارهــا و بارهــا
داشــتهایم؛ اینکــه مدتــی را کنــار خانــواده ســپری کنیــم و حــال بــه صورتــی دیگــر بــه آن رســیدهایم.
ملیــت ،همــه را بــه دردســر انداختــه
حــاال امــا کرونــا ویــروس جــدا از هــر نــژادی و فــارغ از هــر گونــه مرزبنــدی و ّ
و ایــن مــا هســتیم کــه بــا مجموعــه عملکردهایمــان میتوانیــم بــا هــم از ایــن بحــران عبــور کنیــم .بــا ایــن همــه،
اکنــون شــاید بتــوان معنــی ایــن بیــت ســعدی را بهتــر درک کــرد کــه میفرمایــد :بنــی آدم اعضــای یکدیگرنــد. ...
بایــد بگذاریــم دنیــا دوران نقاهــت خــود را ســپری کنــد .بیاییــد شــهر را بــا هــم درســت کنیــم و البتــه جنــاب حافــظ
بســیار بجــا میفرمایــد کــه :عالمــی دیگــر ببایــد ســاخت و از نــو آدمــی. ...
امیــد اســت ایــن شــماره از نشــریهی سایهروشــن بــرای شــما خواننــدگان محتــرم ،مفیــد واقــع شــود و در راســتای
زندگــی بهتــر بــه شــما کمــک کنــد .ان شــاء اهلل.
در پایــان الزم بــر خــود میدانــم کــه تشــکرکنــم از اســتاد بزرگــوارم ،آقــای مهــدی امیــد؛ معــاون مدیــر فرهنگــی
و مســئول نشــریات دانشــجویی ،بــه خاطــر راهنماییهــای ارزنــده و عالمانهشــان .بســیار خوشــحالم از اینکــه دفتــر
نشــریات دانشــگاه لرســتان ،آقــای مهــدی امیــد را دارد .همچنیــن از زحمــات اســتاد محتــرم علمــی نشــریه ،جنــاب
محبــت و مهربانــی دیگــر اســتادان گــروه روانشناســی
آقــای دکتــر کــورش امرایــی صمیمانــه تشــکر میکنــم .و نیــز از ّ
و مشــاوره کــه در طــول دورهی تحصیــل از حضورشــان نکتههــا آموختــم بســیار تشــکر و قدردانــی میکنــم .و نیــز
از همــکاری و مســاعدتهای خانــم ســیده زهــرا رحیــمزاده مســئول انجمنهــای علمــی و آقــای امیــد ســلیمانی
الیگــودرزی مدیــر فرهنگــی ســپاسها دارم .از انرژیهــای خوبــه اعضــای درجــه یــک گــروه نشــریه کــه بــا آنهــا کار
کــردم و مــرا در انجــام هــر چــه بهتــر ایــن نشــریه همراهــی کردنــد سپاســگزارم.
و در اینجــا از تمامــی کادر درمــان و تمامــی کســانی کــه در ایــن وضعیــت خطرنــاک ،جــان بــر کــف بــه خاطــر
دیگــری و دیگریهــا از خــود گذشــتگیها کردنــد ،کمــال تشــکر را داشــته باشــم.
امیرمحمد توخش
مدیرمسئول نشریهی سایه روشن
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نویسندگان  :امیر محمد توخش
دکتر فضل اهلل میر دریکوند
چکیده
هــدف از پژوهــش حاضــر تعییــن رابطــه ســرمایه روانشــناختی و فرســودگی شــغلی کارمنــدان دادگســتری اســتان
لرســتان (دادگســتری کل اســتان لرســتان ،دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد ،دادســرای شهرســتان خــرم آبــاد،
دادگســتری شهرســتان درود و دادســرای شهرســتان درود) میباشــد جامعــه آمــاری در مجمــوع برابــر اســت بــا
 98نفــر .کــه بــه تفکیــک 47 ،مــرد و  51زن بودنــد و بــرای پــر کــردن پرسشــنامهها از روش انتخــاب تصادفــی
اســتفاده شــد .
بــرای گــردآوری دادههــا از پرسشــنامه ســرمایه روانشــناختی لوتــا نــز  psqوســنجش فرســودگی شــغلی مســلش
اســتفاده شــد.
کــه طبــق تأییــد روایــی صــوری و محتوایــی دو پرسشــنامه پایایــی آن توســط الفــای کرونبــاخ 0/85و./79
محاســبه گردیــده اســت.
دادههــا بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .یافتههــای حاصــل
از ایــن تحلیــل حاکــی از آن اســت کــه برخــی از زیرمؤلفههــای ســرمایه رواشــناختی بــا بعضــی زیرمؤلفــه
هــای فرســودگی شــغلی رابطــه معنــادار عکــس وجــود دارد و ایــن بــه ایــن معناســت کــه بــاال بــودن نمــره در
ســرمایه روانشــناختی نشــاندهنده پایینبــودن نمــره در برخــی زیرمؤلفههــای فرســودگی شــغلی میباشــد؛
بعضــی از زیرمؤلفههــا رابطـ ـهی معنــادار بــا فرســودگی شــغلی ندارنــد؛ در کل ســرمایه روانشــناختی میتوانــد
پیشبینیکننــده فرســودگی شــغلی باشــد.
کلیدواژ ه ها :سرمایه روانشناختی ،فرسودگی شغلی ،کارمندان دادگستری استان لرستان

نتیجه پژوهش
در کل سرمایه روانشناختی میتواند پیش بینیکننده
فرسودگی شغلی باشد.
روش شناسی تحقیق
پژوهــش حاضــر یــک تحقیــق توصیفــی اســت .کــه از
لحــاظ روابــط بیــن متغیرهــا از نــوع همبســتگی و چــون
قبــ ً
ا هــم پژوهشهایــی در ایــن زمینــه انجــام شــده
همبســتگی یــک طرفــه اســت و بــا توجــه بــه هــدف،
پژوهــش از نــوع پژوهشهــای کاربــردی میباشــد..
جامــع آمــاری ایــن پژوهــش  98نفــر از کارمنــدان
دادگســتری اســتان لرســتان میباشــند کــه بــه طــور
تصادفــی ســاده انتخــاب شــدهاند ،بــه تفکیــک تعــداد
زنــان  51عــدد و تعــداد مــردان  47نفــر اســت کــه از
ایــن بیــن 24 ،پرسشــنامه ســهم دادگســتری کل اســتان
لرســتان 33 ،پرسشــنامه ســهم دادســرای شهرســتان
خــرم آبــاد 18 ،پرسشــنامه ســهم دادگاه انقــاب
شهرســتان خــرم آبــاد و  23پرسشــنامه ســهم دادگاه
و دادســرای شهرســتان درود مــی باشــد .پرسشــنامهها
دراواخــر ســال  1397پخــش و جمــعآوری شــدند.
ابزارهــای گــردآوری دادههــا عبــارت بودند از پرسشــنامه
ســرمایه روانشــناختی لوتانــز( )psqکــه  24ســؤال دارد
بــا چهــار زیرمؤلفــه -1خــود کارآمــدی -2امیــدواری
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مقدمه
فرســودگی شــغلی بــه معنــی کمشــدن انــرژی و شــادی
فــرد در هنــگام کار اســت .فــردی کــه دچــار فرســودگی
شــغلی میشــود در هنــگام کار کســل و بــدون رغبــت
وظایــف خــودرا انجــام میدهــد کــه میتوانــد دالیلــی
از جملــه :فشــار زیــاد کار ،زمــان طوالنــی ،درامــد
کــم و ...داشــته باشــد .مــا در ایــن پژوهــش از آزمــون
فرســودگی شــغلی مســلش اســتفاده کردیــم کــه در
کل شــامل  25ســوال اســت؛ چهــار زیــر مؤلفــه دارد
-1خســتگی عاطفــی- 2عملکــرد شــخصی -3مســخ
شــخصیت -4درگیری،کــه هرکــدام بــه ترتیــب دارای
 5 ،8 ،9و 3ســؤال هســتند در مؤلفههــای اول ،ســوم
و چهــارم بــاال بــودن نمــره نشــان دهنــده فرســودگی
شــغلی اســت ولــی در مؤلفــه دوم عکــس اســت و پاییــن
بــودن نمــره نشــان دهنــده فرســودگی شــغلی اســت .
در ایــن پرسشــنامه هــر ســؤال بــا دو مقیــاس امتیــاز
داده میشــود -1مقیــاس فراوانــی (از 0تــا-2 )6مقیــاس
شــدت (از0تــا.)7
ســرمایه روانشــناختی؛ ســرمایه روانشــناختی یکــی از
شــاخصهای روانشناســی مثبتگــرا میباشــد کــه
بــا ویژگیهایــی از قبیــل بــاور فــرد بــه تواناییهایــش
بــرای دســتیابی بــه موفقیــت ،داشــتن پشــتکار در دنبال
کــردن اهــداف ،ایجــاد اســنادهای مثبــت در بــارهی خود
و تحمــل کــردن مشــکالت تعریــف میشــود (لوتانــز و
لوتانــز .)2004،مــا در ایــن آزمــون از پرسشــنامه ســرمایه
روانشــناختی لوتانــز اســتفاده کردیــم کــه در ســال
 2007ســاخته شــده اســت کــه در کل دارای  24ســوال
و  4زیرمؤلفــه اســت -1خودکارآمــدی  -2امیــدواری -3
تــاب آوری  -4خــوش بینــی؛ کــه هــر خــورده مقیــاس
دارای  6ســوال مــی باشــد؛ ایــن پرسشــنامه دارای
مقیــاس  6درج ـهای لیکــرت اســت و از کام ـ ً
ا مخالفــم
تــا کام ـ ً
ا موافقــم از  1تــا  6نمرهگــذاری شــده اســت .
اهمیــت روانشــناختی و هــم
هــم
شــغلی
رضایــت
ّ
اهمیــت اقتصــادی دارد .فرســودگی شــغلی بیشــتر در
ّ
مشــاغل کمکرســانی از جملــه مراقبــت از ســامتی،
خدمــات انســانی و تدریــس روی میدهــد کــه فشــار
هیجانــی زیــادی بــر کارکنــان وارد مــی آورنــد.
فرســودگی شــغلی خطــر شــغلی جــدی اســت کــه بــا
توجــه و حافظــه معیــوب ،افســردگی شــدید ،صدمــات در
ّ
محــل کار ،بیمــاری جســمانی ،عملکــرد شــغلی ضعیــف،
کارگریــزی و جابجایــی ارتبــاط دارد .
کارفرمایــان بــرای پیشــگیری از فرســودگی شــغلی
میتواننــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه بــار شــغلی
معقــول باشــد ،فرصتهایــی را بــرای کارکنــان تأمیــن
کننــد تــا بــرای مدتــی از موقعیــت اســترسزا خــارج
باشــند ،ســاعت کار اســترسزا را کاهــش دهنــد ،حمایت

اجتماعــی تامیــن کننــد یــا وقتهــای مشــاوره و
روانشناســی رایــگان در اختیــار کارکنــان خــود بگذارنــد.
(کتــاب روانشناســی رشــد جلــد  2لــورا بــرگ ،مترجــم
یحیــی ســید محمــدی )
مطالعــات جدیــد نشــان میدهــد کــه اســترس عامــل
اصلــی ایجــاد فرســودگی شــغلی اســت .بــا اســتفاده
از ســرمایه روانشــناختی میتــوان مقاومــت روانــی را
از بیــن بــرده و نیــروی دفاعــی را در مقابــل اســترس
تقویــت کــرد بــا افزایــش ســطح ســرمایه روانشــناختی
میتــوان میــزان فرســودگی شــغلی را کاهــش داد.
(هاشــمی نصــرت آبــاد44 ،2012 ،
توجــه بــه اســترسهای شــغلی و
در دهههــای اخیــر ّ
مطالعــه روی ایــن مقولــه گســترش زیــادی یافتــه اســت.
زیــرا همــه افــراد درجاتــی از فشــار عصبــی یــا اســترس
را در محیــط کار احســاس میکننــد و ایــن واقعیــت،
امــری ملمــوس و انکارناپذیــر در ســازمانهای مــدرن
امــروزی اســت .در ســازمانهای جوامــع امــروزی از
اســترس(تنیدگی) کــه منجــر بــه فرســودگی شــغلی در
کارکنــان میشــود بــه عنــوان بیمــاری جدیــد تمــدن
یــاد شــده اســت(.صادق کرمــی ،زهــرا شــاه کرمــی و
امیــن امانــی 3 :مهرمــاه
 ،1394تهران)
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-3تــابآوری -4خوشبینــی ،کــه هــر کــدام دارای 6
ســوال هســتند در ایــن پرسشــنامه کــه دارای مقیــاس
 6درجــهای لیکــرت میباشــد ،جمــع نمــرات تمــام
ســؤاالت ،نمــره کل آزمــون سرســختی روانــی را بــه
دســت میدهــد .باالتریــن نمــرهای کــه فــرد در ایــن
آزمــون میتوانــد کســب نمایــد  144و پایینتریــن نمــره
 24مــی باشــد؛ نمــره باالتــر نشــانه ســرمایه روانشــناختی
قویتــر و نیرومندتــر فــرد و نمــره پاییــن و نزدیــک بــه
 24نشــان دهنــده ســرمایه رونشــناختی ضعیــف اســت.
میانگیــن نمــره در ایــن آزمــون  84میباشــد.
پرسشــنامه بعدی پرسشــنامه فرســودگی شــغلی مســاچ
اســت ،کــه دارای  25ســؤال میباشــد بــا داشــتن
چهــار زیرمؤلفــه -1خســتگی
عاطفــی -2عملکــرد شــخصی
 -3مســخ شــخصیت
-4درگیــری کــه هــر کــدام
بــه ترتیــب دارای  9 ،8 ،5و
 3ســؤال مــی باشــند؛ در ایــن
پرسشــنامه هــر ســوال بــا دو
مقیــاس -1فراوانــی -2شــدت
اندازه-گیــری میشــوند .در
ایــن پرسشــنامه بــاال بــودن
نمــره در مقیــاس هــای (،3
)4 ،1نشــانه فرســودگی اســت
ولــی در مقیــاس (2عملکــرد
شــخصی) پایینبــودن نمــره
نشــان دهنــده فرســودگی
شــغلی اســت .
ایــن پرسشــنامه دارای
مقیــاس درجــه بنــدی
لیکــرت اســت کــه در مقیــاس
شــدت از  0تــا  7و در مقیــاس
فراوانــی از  0تــا  6اســت.
بعــد از جمــع آوری داده مــا بــرای تحلیــل آنهــا از نــرم
افــزار تحلیــل دادهی  spssورژن  22اســتفاده کردیــم؛
از آمــار توصیفــی نظیــر میانگیــن ،درصــد فراوانــی ،و
انحــراف اســتاندارد بــرای توصیــف متغییرهــا اســتفاده
شــد و بــرای تعییــن رابطــه بیــن متغییرهــا از آزمــون
پارامتریــک ضریــب همبســتگی پیرســون بــه صــورت
یــک طرفــه اســتفاده شــد .
هدف اصلی تحقیق
رابطــه ســرمایه روانشــناختی و فرســودگی شــغلی چنــد
شــعبه دادگســتری اســتان لرســتان.
اهداف فرعی تحقیق
-1رابطه بین خودکارامدی و فرسودگی شغلی.

-2رابطه بین امید واری و فرسودگی شغلی.
 -3رابطه بین تاب آوری و فرسودگی شغلی.
 -4رابطه بین خوشبینی و فرسودگی شغلی.
-5ســرمایه روانشــناختی در گــروه مــردان بیشــتر اســت
یــا زنــان؟
 -6کارمنــدان کــدام شــعبه ســرمایه روانشــناختی بــاال
تــری دارنــد؟
 -7خســتگی عاطفــی در بیــن کــدام یــک از دو گــروه و
در کــدام اداره بیشــتر اســت؟
-8عملکــرد شــخصی در بیــن کــدام یــک از دو گــروه و
در کــدام اداره بیشــتر و کــدام اداره کمتــر اســت؟
-9مســخ شــخصیت در بیــن کــدام یــک از دو گــروه و در
کــدام اداره بیشــتر اســت؟
-10درگیــری در بیــن کــدام
یــک از دو گــروه و در کــدام
اداره بیشــتر اســت؟
یافتههای تحقیق
در مجمــوع تعــداد  98نفــر
از کارمنــدان دادگســتری
شهرســتان خــرم آبــاد و
شهرســتان درود در ایــن تحقیق
شــرکت و پرسشــنامهها را پــر
کردنــد .اکثــر شــرکتکنندگان
را زنــان تشــکیل میداننــد
( 51نفــر) ایــن در حالــی اســت
کــه مــردان ( 47نفــر) بودنــد.
جــدول  1نتایــج همبســتگی
پیرســون در ارتبــاط بیــن
ابعــاد ســرمایه روانشــناختی بــا
فراوانــی فرســودگی شــغلی و
شــدت فرســودگی شــغلی
بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت
آمــده در جــدول بــاال ضریــب
همبســتگی بیــن ســرمایه روانشــناختی و زیرمؤلفههــای
آن بــا فرســودگی شــغلی و زیرمؤلفههــای آن بــه شــرح
زیــر میباشــد:
* خودکارآمــدی بــا خســتگی عاطفــی و درگیــری رابطه
عکــس بــا ضریــب  0/0 5دارد .بــا مســخ شــخصیت،
فرســودگی فراوانــی ،فرســودگی شــدت .مجمــوع
فرســودگی رابطــه عکــس بــا ضریــب  0/0 1دارد .و بــا
عملکــرد شــخصی رابطــه مثبــت بــا ضریــب  0/0 1دارد.
* -امیــدواری بــا خســتگی عاطفــی ،فرســودگی شــغلی
فراوانــی ،فرســودگی شــغلی شــدت و مجمــوع فرســودگی
شــغلی رابطــه عکــس (منفــی) بــا ضریــب0/0 1
و بــا عملکــرد شــخصی رابطــه مثبــت بــا ضریــب0/0 1
دارد و بــا بُعدهــای مســخ شــخصیت و درگیــری رابطــه
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معنــاداری نــدارد.
* تــابآوری فقــط بــا عملکــرد شــخصی رابطــه مثبــت
بــا ضریــب 0/0 1دارد و بــا درگیــر متغییرهــا کــه در بــاال
آمــده اســت رابطــه معنــاداری نــدارد.
* خــوش بینــی نیــز ماننــد تــابآوری تنهــا بــا عملکــرد
شــخصی رابطــهی مثبــت بــا ضریــب 0/0 1دارد و بــا
مابقــی متغیرهــا رابط ـهی معنــادار نــدارد.
* ســرمایه روانشــناختی بــا متغیرهــای خســتگی
عاطفــی ،فرســودگی فراوانــی و مجمــوع فرســودگی رابطه
عکــس بــا ضریــب  0/0 5و بــا فرســودگی شــدت رابطــه
عکــس بــا ضریــب0/0 1و بــا عملکــرد شــخصی رابطــه
مثبــت بــا ضریــب 0/0 1دارد و بــا مســخ شــخصیت و
درگیــری رابطــه معنــیدار نــدارد.
بــا اســتناد بــه جــدول بــاال میتوانیــم بگوییــم 2
زیرمؤلفــه خــود کارآمــدی و امیــدواری میتواننــد
فرســودگی شــغلی را پیشبینــی کننــد و میتــوان
گفــت کــه ســرمایه روانشــناختی در کل میتوانــد
پیشبینیکننــده فرســودگی شــغلی باشــد.
در بُعــد خودکارآمــدی
نمراتــی کــه بــه دســت
آمــده بــه تفکیــک بــه
شــرح زیــر میباشــد
میانگیــن نمــره مــردان
و زنــان دادگاه انقــاب
شهرســتان خــرم آبــاد
بــه ترتیــب 30/5
و  30/9و میانگیــن
ایــن دوکــه نمــره
میانگیــن ایــن اداره در
بخــش خودکارآمــدی
را شــامل میشــود برابــر 30/7میباشــد .در همیــن
بُعــد میانگیــن نمــره کارمنــدان مــرد دادگســتری کل
اســتان  29/9و کارمنــدان زن  29/6و میانگیــن کل
ایــن اداره  29/75اســت و میانگیــن نمــره کارمنــدان
مــرد دادســرای شهرســتان خــرم آبــاد  31/6و میانگیــن
نمــره کارمنــدان زن  28/2و میانگیــن کل اداره 29 /9
میباشــد و میانگیــن نمــره در کارمنــدان مــرد دادگاه
و دادســرای شهرســتان درود  31/2و میانگیــن نمــره در
کارمنــدان زن 28/7و میانگیــن کل نمــره در ایــن دو اداره
 29/95میباشــد.
در بُعــد خــود کارآمــدی کارمنــدان زن بــا میانگیــن نمــره
 27/85نمــره کمتــری از کارمنــدان مــرد بــا میانگیــن
 30/8کســب کردهانــد در کل میانگیــن کل کارمنــدان
در ایــن بُعــد  29/ 37بــوده اســت کــه بــه دلیــل اینکــه
ســقف نمــره در هــر بعــد  36مــی باشــد نمــره باالیــی
محســوب میشــود و میتــوان گفــت کــه کارمنــدان

از خودکارآمــدی باالیــی برخــوردار هســتند .و در بیــن
ادارات فــوق دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد بــا
میانگیــن  30/5بیشــترین نمــره را در خودکارآمــدی
کســب کــرده اســت .
در بُعــد امیــدواری میانگیــن نمــرات در کارمنــدان مــرد
دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد  24/25و میانگیــن
در کارمنــدان زن  27/1و میانگیــن کل اداره 25/6
اســت و میانگیــن نمــره کارمنــدان مــرد در دادگســتری
کل اســتان لرســتان  25/1و در کارمنــدان زن  24/7و
میانگیــن کل در ایــن اداره  24 /9میباشــد و میانگیــن
نمــره کارمنــدان مــرد دادســرای شهرســتان خــرم آبــاد
 25/8و میانگیــن کارمنــدان زن  23/8و میانگیــن کل
ایــن اداره  24/8میباشــد و میانگیــن نمــره کارمنــدان
مــرد دادگاه و دادســرای شهرســتان درود  27/3و
میانگیــن کارمنــدان زن  22/4و میانگیــن کل نمــره ایــن
دو اداره  24/8میباشــد.
نمــرهای کــه هــر فــرد میتوانــد در ایــن بخــش کســب
کنــد  0تــا  36مــی باشــد؛ در بُعــد امیــدواری در کل
میانگیــن نمــره کل
کارمنــدان مــرد 25/6
و میانگیــن کل کار
منــدان زن  24/5مــی
باشــد و میانگیــن
نمــره تمــام کارمنــدان
 25/05مــی باشــد کــه
تقریبــا نمــرهی باالیــی
اســت و در بیــن ادارات
فــوق بیشــترین نمــره
در بُعــد امیــدواری
را دادگاه انقــاب
شهرســتان خــرم آبــاد کســب کــرده اســت.
در بُعــد تــابآوری میانگیــن نمــره کارمنــدان مــرد
دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد  24/25و
میانگیــن کارمنــدان زن  25و میانگیــن نمــره ایــن اداره
 24/6مــی باشــد .در همیــن بعــد میانگیــن کامنــدان
مــرد دادگســتری کل اســتان لرســتان 24و میانگیــن
کارمنــدان زن  25/6و میانگیــن کل ایــن اداره 24/8
میباشــد و میانگیــن کارمنــدان مــرد دادســرای
شهرســتان خــرم آبــاد  26/9و میانگیــن کارمنــدان زن
 25/1و میانگیــن کل ایــن اداره  26اســت؛
میانگیــن نمــره کارمنــدان مــرد دادگاه و دادســرای
شهرســتان درود  27/6و میانگیــن کارمنــدان زن 25/5
ومیانگیــن کل ایــن دو اداره  26/5میباشــد.
میانگیــن نمــره کل کارمنــدان مــرد برابــر  25/6و
میانگیــن نمــره کل کارمنــدان زن برابــر  25/3مــی باشــد
؛میانگیــن نمــره کل افــراد در بعــد تــاب آوری 25/4
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امیدواری

زیرمؤلفههای فرسودگی شغلی
در زیرمؤلفــه خســتگی عاطفــی بخــش فروانــی میانگیــن
نمــره کارمنــدان مــرد دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم
آبــاد  10/12و میانگیــن کارمنــدان زن  17/1و میانگیــن
کل ایــن اداره  13/6اســت ،میانگیــن کارمنــدان مــرد
دادگســتری کل اســتان لرســتان  25و میانگین کارمندان
زن  13/6و میانگیــن کل ایــن اداره  19/3می-باشــد،
میانگیــن نمــره کارمنــدان مــرد دادســرای شهرســتان
خــرم آبــاد  21/9و میانگیــن کارمنــدان زن  20/8و
میانگیــن کل ایــن اداره  21/3میباشــد ،میانگیــن نمــره
کارمنــدان مــرد دادگاه و دادســرای شهرســتان درود 15
و میانگیــن کارمنــدان زن  23/6و میانگیــن کل ایــن دو
اداره  19/3اســت .در ایــن زیــر مؤلفــه ،نمــرهی کســب-
شــده بیــن  0تــا  54میباشــد کــه هــر چــه نمــره باالتــر
باشــد نشــان دهنــده فرســودگی شــغلی باالتــر اســت.
میانگیــن نمــره مــردان  ،18میانگیــن نمــره زنــان 18/7
و میانگیــن کل کارمنــدان  18/3اســت و خســتگی
عاطفیبخــش شــدت میانگیــن نمــره کارمنــدان مــرد
دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد  10/75و میانگیــن
کارمنــدان زن  21/1و میانگیــن کل ایــن اداره  15/9مــی
باشــد ،میانگیــن نمــره کامنــدان مــرد دادگســتری کل
اســتان لرســتان  32/7و میانگیــن کارمنــدان زن 14/5
و میانگیــن کل ایــن اداره  23/6میباشــد ،میانگیــن
کارمنــدان مــرد دادســرای شهرســتان خــرم آبــاد 22/8
و میانگیــن کارمنــدان زن  23/8و میانگیــن کل ایــن اداره
 23/3میباشــد ،میانگیــن نمــره کارمنــدان مــرد دادگاه
و دادســرای شهرســتان درود  16/3و میانگیــن زنــان
27ومیانگیــن کل ایــن دو اداره  21/6میباشــد.
نمــرهای کــه هــر فــرد میتوانــد کســب کنــد بیــن 0
تــا  63میباشــد؛ میانگیــن کل مــردان  20/6و میانگیــن
کل زنــان  21/6اســت میانگیــن نمــره کل افــراد برابــر
 21/1اســت کــه نشــاندهنده خســتگی عاطفــی پاییــن
میباشــد.
بُعــد عملکــرد شــخصی بخــش فراوانــی میانگیــن نمــره
کارمنــدان مــرد دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد
 36و میانگیــن کارمنــدان زن  38/5و میانگیــن کل
ایــن اداره  37/25میباشــد ،میانگیــن کارمنــدان مــرد
دادگســتری کل اســتان لرســتان  36/5و کارمنــدان زن
 37/5و میانگیــن کل ایــن اداره  37میباشــد ،میانگیــن
نمــره کارمنــدان مــرد دادســرای شهرســتان خــرم آبــاد
 36/5و میانگیــن کارمنــدان زن  33/7و میانگیــن کل
ایــن اداره  35/1اســت ،میانگیــن کارمنــدان مــرد دادگاه
و دادســرای شهرســتان درود  36/4و میانگیــن کارمنــدان
زن  33/1و میانگیــن کل ایــن دو اداره  34/75اســت.
نمــرهای کــه هــر فــرد میتوانــد در ایــن بخــش کســب
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اســت کــه نشــاندهنده تــابآوری تقریبـاً بــاال اســت ،در
ایــن بعــد دادگاه و دادســرای شهرســتان درود بیشــترین
نمــره را کســب کردهانــد.
در بُعــد خوشبینــی نمــرهی میانگیــن کارمنــدان مــرد
دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد  24/1و میانگیــن
کارمنــدان زن  24/9و میانگیــن کل ایــن اداره 24/5
می-باشــد و در همیــن بُعــد میانگیــن کارمنــدان مــرد
دادگســتری کل اســتان لرســتان  25/4و میانگیــن
کارمنــدان زن  25/8و میانگیــن کل ایــن اداره 25/6
مــی باشــد ،میانگیــن کارمنــدان دادســرای شهرســتان
خــرم آبــاد  ،29/1میانگیــن زنــان  27/5ومیانگیــن کل
ایــن اداره  28/3میباشــد ،میانگیــن کارمنــدان مــرد
دادگاه و دادســرای شهرســتان درود  28/2و میانگیــن
کارمنــدان زن  25/5و میانگیــن ایــن دو اداره  26/8مــی
باشــد؛ در مجمــوع میانگیــن نمــره تمــام کارمنــدان مــرد
ادارات فــوق برابــر 26/7و میانگیــن نمــره کارمنــدان
زن برابــر  25/9مــی باشــد و میانگیــن کل افــراد در
بعــد خوشبینــی  26/3اســت .کــه نشــان میدهــد
مــردان دارای خوشبینــی بیشــتری هســتند وکارمنــدان
دادســرای شهرســتان خــرم آبــاد بــا میانگیــن 28/3
بیشــترین نمــره را در ایــن بخــش دارنــد.
در مبحــث ســرمایه روانشــناختی نمــره میانگیــن
کارمنــدان مــرد دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد
 103/1و میانگیــن کارمنــدان زن  106/9و میانگیــن
کل ایــن اداره 105مــی باشــد ،میانگیــن کارمنــدان مــرد
دادگســتری کل اســتان لرســتان  104/6و میانگیــن
کارمنــدان زن  106و میانگیــن کل ایــن اداره 105/3
اســت ،میانگیــن نمــره کارمنــدان مــرد دادســرای
شهرســتان خــرم آبــاد  113/6و میانگیــن کارمنــدان
زن  104/7و میانگیــن کل ایــن اداره  109/15اســت
و میانگیــن نمــره کارمنــدان مــرد دادگاه و دادســرای
شهرســتان درود  112/9و میانگیــن کارمنــدان زن/1
 103و میانگیــن کل ایــن دو اداره  108مــی باشــد.
کارمنــدان مــرد بــا میانگیــن نمــره  108/5کارمنــدان
زن بــا میانگیــن نمــره  105/1در مبحــث ســرمایه
روانشــناختی نشــاندهنده ایــن اســت کــه اوالً هــر
دو گــروه دارای ســرمایه روانشــناختی بــاال میباشــند
و دومــاً مــردان ســرمایه روانشــناختی باالتــری از زنــان
دارنــد و میانگیــن کل افــراد شــرکتکننده در مبحــث
توجــه
ســرمایه روانشــناختی  106/8میباشــد کــه بــا ّ
بــه ایــن کــه بیشــترین نمــره بــه دســت آورده در ایــن
ازمــون  144اســت نشــان میدهــد کــه کارمنــدان
ادارات فــوق ســرمایه روانشــناختی باالیــی دارنــد ،و از
ایــن میــان کارمنــدان دادســرای شهرســتان خــرم آبــاد
ســرمایه روانشــناختی باالتــری نســبت بــه بقیــه ادارات
دارد.
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کنــد بیــن  0تــا  48میباشــد .و در زیرمؤلفــه عملکــرد
شــخصی هــر چــه نمــره پایینتــر باشــد نشــاندهنده
فرســودگی شــغلی اســت.
میانگیــن تمــام کارمنــدان مــرد  36/3و میانگیــن تمــام
کارمنــدان زن  35/7میباشــد کــه نشــان میدهــد
عــاوه بــر عملکــرد شــخصی بــاال در هــر دو گــروه،
مــردان نســبت بــه زنــان عملکــرد شــخصی بهتــری
دارنــد .میانگیــن کل افــراد در ایــن بُعــد برابــر 36اســت
و نشــان میدهــد از بیــن ادرات فــوق دادگاه انقــاب
شهرســتان خــرم آبــاد بــا میانگیــن  37/25بیشــترین
عملکــرد شــخصی را دارا اســت.
عملکــرد شــخصی بخــش شــدت میانگیــن کارمنــدان
مــرد دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد  41/5و
میانگیــن کارمنــدان زن  41/6و میانگیــن کل ایــن اداره
 41/55میباشــد ،میانگیــن کارمنــدان مــرد دادگســتری
کل اســتان لرســتان  40/6و میانگین کارمنــدان زن 38/6
و میانگیــن کل ایــن اداره  39/6میباشــد ،میانگیــن
نمــره کارمنــدان مــرد دادســرای شهرســتان خــرم آبــاد
 39/3و کارمنــدان زن  39/2و میانگیــن کل ایــن اداره
 39/25میباشــد ،میانگیــن نمــره کارمنــدان مــرد دادگاه
و دادســرای شهرســتان درود  40و میانگیــن کارمنــدان
زن  35/8و میانگیــن کل ایــن دو ادره  37/9میباشــد.
نمــرهای کــه هــر فــرد میتوانــد در ایــن بخــش بــه
دســت آورد بیــن  0تــا  56میباشــد؛ میانگیــن تمــام
کارمنــدان مــرد  40/3و میانگیــن تمــام کارمنــدان زن /8
 38میباشــد و نشــاندهنده عملکــرد شــخصی بــاال در
هــر دو گــروه اســت؛ نشــان میدهــد کــه گــروه مــردان
نســبت بــه گــروه زنــان عملکــرد شــخصی بهتــری دارنــد
و میانگیــن کل افــراد در مجمــوع هــم برابــر بــا 39/5
میباشــد .البتــه دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد
بــا میانگیــن  41/5بیشــترین عملکــرد شــخصی را دارنــد.
مؤلفــه مســخ شــخصیت بخــش فراوانــی در ایــن
زیرمؤلفــه میانگیــن نمــره کارمنــدان مــرد دادگاه انقــاب
شهرســتان خــرم آبــاد  2/8و میانگیــن کارمنــدان زن
 3/9و میانگیــن کل ایــن اداره  3/3میباشــد ،میانگیــن
نمــره کارمنــدان مــرد دادگســتری کل اســتان لرســتان
 8و میانگیــن کارمنــدان زن  7/1و میانگیــن کل ایــن
اداره  7/5اســت ،میانگیــن کارمنــدان مــرد دادســرای
شهرســتان خــرم آبــاد  7و میانگیــن کارمنــدان زن 9/4
و میانگیــن کل ایــن اداره  8/2میباشــد ،میانگیــن نمــره
کارمنــدان مــرد دادگاه و دادســرای شهرســتان درود  7و
میانگیــن کارمنــدان زن  10/2و میانگیــن کل ایــن دو
اداره  8/6اســت.
نمــرهای کــه هــر فــرد میتوانــد در ایــن بخــش کســب
کنــد بیــن  0تــا  30میباشــد؛ در ایــن بخــش بــاال بــودن
نمــره نشــان دهنــده فرســودگی شــغلی اســت .نمــره

میانگیــن تمــام کارمنــدان مــرد در مســخ شــخصیت
برابــر  6/2میانگیــن تمــام کارمنــدان زن  7/6اســت و بــا
توجــه بــه گفتههــای بــاال نشــان میدهــد کــه هــر دو
گــروه دارای عــدم مســخ شــخصیت هســتند و بــاز گــروه
کارمنــدان زن مســخ شــخصیت بیشــتری نســبت بــه
کارمنــدان مــرد دارنــد .میانگیــن کل افــراد در مجمــوع
برابــر  6/9اســت کــه همانطــور کــه گفتیــم نشــانه عــدم
مســخ شــخصیت اســت .در ایــن بیــن داداگاه و دادســرای
شهرســتان درود بــا میانگیــن  8/6بیشــترین مســخ
شــخصیت را داشــتند.
مؤلفــه مســخ شــخصیت بخــش شــدت در ایــن بخــش
میانگیــن نمــره کارمنــدان مــرد دادگاه انقالب شهرســتان
خــرم آبــاد  3/3و میانگیــن زنــان  5و میانگیــن کل ایــن
اداره  4/1مــی باشــد ،میانگیــن کارمندان مرد دادگســتری
کل اســتان لرســتان  10و میانگیــن کارمنــدان زن  7/1و
میانگیــن کل ایــن اداره  8/5میباشــد ،میانگیــن نمــره

کارمنــدان مــرد دادســرای شهرســتان خــرم آبــاد  7/4و
میانگیــن کارمنــدان زن  9/6و میانگیــن کل کارمنــدان
ایــن اداره  8/5میباشــد و میانگیــن نمــره کارمنــدان
مــرد دادگاه و دادســرای شهرســتان درود  8/7و میانگیــن
کارمنــدان زن  12/8و میانگیــن کل ایــن دو اداره 10/75
میباشــد.
در ایــن بخــش نمــرهای کــه هــر فــرد میتوانــد کســب
کنــد بیــن  0تــا  35اســت و هــر چــه نمــره باالتــر باشــد
یعنــی هرچــه بــه  35نزدیکتــر باشــد مســخ شــخصیت
بیشــتری رخ داده اســت .میانگیــن کل کارمنــدان مــرد
در ایــن بخــش  7/3و میانگیــن کل کارمنــدان زن در
ایــن بخــش  8/6کــه نشــان میدهــد هــر دو گــروه مســخ
شــخصیت پایینــی دارنــد و در عیــن حــال زنــان بیشــتر
از مــردان دچــار مســخ شــخصیت شــده انــد؛ میانگیــن
دو گــروه در مجمــوع  7/9مــی باشــد و بایــد گفــت کــه
دادگاه و دادســرای شهرســتان درود بــا میانگیــن 10/75

بیشــترین نمــره را گرفتــه انــد ،کــه نشــاندهنده مســخ
شــخصیت بیشــتری نســبت بــه ادارات فــوق اســت.
زیرمؤلفــه درگیــری بخــش فراوانــی در ایــن زیرمؤلفــه
و ایــن بخــش میانگیــن نمــره کارمنــدان مــرد دادگاه
انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد  4/3و میانگیــن کارمنــدان
زن  5/2و میانگیــن کل ایــن اداره 4/75میباشــد،
میانگیــن کارمنــدان مــرد دادگســتری کل اســتان
لرســتان  5/7و میانگیــن کارمنــدان زن  5/6و میانگیــن
کل ایــن اداره  5/65میباشــد ،میانگیــن کارمنــدان
مــرد دادســرای شهرســتان خــرم آبــاد  6/3و میانگیــن
کارمنــدان زن  5/6و میانگیــن کل ایــن اداره  5/9اســت و
میانگیــن کارمنــدان مــرد دادگاه و دادســرای شهرســتان
درود  4و میانگیــن کارمنــدان زن  8/3و میانگیــن کل
ایــن دو اداره  6/1میباشــد.
نمــرهای کــه هــر فــرد میتوانــد در ایــن بخــش کســب
کنــد بیــن  0تــا  18میباشــد کــه در ایــن بخــش بــاال

بحث و نتیجهگیری
توجــه بــه دادههــای بــاال میشــود اینطــور اســتناد
بــا ّ
کــرد کــه در کل ســرمایه میتوانــد پیشبینیکننــده
فرســودگی شــغلی باشــد؛ در زیرمؤلفههــای خودکارآمدی
و امیــدواری بــه ترتیــب رابطــه مثبــت و رابطــه منفــی
معنــاداری بــا فرســودگی شــغلی و زیــر مؤلفــه هــای
فرســودگی شــغلی دارنــد کــه نشــاندهنده پیشبینــی
آنهاســت ولــی دو زیرمؤلفــه دیگــر تــابآوری و
خوشبینــی ،تنهــا بــا عملکــرد شــخصی رابطــه مثبــت و
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بــودن نمــره نشــاندهنده فرســودگی شــغلی میباشــد
بــه عبــارت دیگــر هرچــه نمــره بــه 18نزدیکتــر باشــد
درگیــری بیشــتری دارد .میانگیــن کل کارمنــدان مــرد
 5و میانگیــن کل کارمنــدان زن  6/1اســت کــه بــا
توجــه بــه دادههــای بــاال میتــوان گفــت هــر دو گــروه
دچــار درگیــری کمــی هســتند و گــروه زنــان درگیــری
بیشــتری نســبت بــه مــردان تجربــه میکننــد .میانگیــن
کل افــراد در ایــن بخــش  5/6اســت کــه نشــان دهنــده
نمــره پاییــن در درگیــری اســت و دادگاه و دادســرای
شهرســتان درود بــا میانگیــن  6/1بیشــترین نمــره را در
ایــن بخــش کســب کردهانــد کــه نشــاندهنده درگیــری
بیشــتر کارمنــدان ایــن دو اداره نســبت بــه ادارات فــوق
میباشــد.

مؤلفــه درگیــری بخــش شــدت در ایــن بخــش میانگیــن
کارمنــدان مــرد  5/1و میانگیــن کارمنــدان زن  3/9و
میانگیــن کل ایــن اداره  ،4/5میانگیــن کارمنــدان مــرد
دادگســتری کل اســتان لرســتان  7و میانگیــن کارمنــدان
زن  6/6و میانگیــن کل ایــن اداره  6/8اســت ،میانگیــن
نمــره کارمنــدان مــرد دادســرای شهرســتان خــرم آبــاد
 6/4و میانگیــن کارمنــدان زن  6/1و میانگیــن کل ایــن
اداره  6/25اســت و میانگیــن نمــره کارمندان مــرد دادگاه
و دادســرای شهرســتان درود  5و میانگیــن کارمنــدان زن
 9/4و میانگیــن کل ایــن دو اداره  7/2میباشــد.
در ایــن بخــش نمــرهای کــه هــر فــرد میتوانــد کســب
کنــد بیــن  0تــا  21اســت؛ میانگیــن تمــام کارمنــدان
مــرد در ایــن بخــش  5/8و میانگیــن تمــام کارمنــدان زن
 6/5اســت کــه نشــان میدهــد هــر دو گــروه دارای عــدم
درگیــری هســتند و از ایــن بیــن زنهــا دچــار درگیــری
بیشــتری نســبت بــه مــردان میباشــند.
میانگیــن کل افــراد در ایــن بخــش برابــر  6/1اســت کــه
نشــاندهنده عــدم درگیــری اســت و دادگاه و دادســرای
شهرســتان درود بــا میانگیــن  7/2بیشــترین نمــره را
در ایــن بخــش کســب کردهانــد کــه نشــان میدهــد
کارمنــدان ایــن دو اداره نســبت بــه ادارات فــوق درگیــری
بیشــتری دارنــد.
تعریفی مختصر از زیرمؤلفههای فرسوگی شغلی
-1خســتگی عاطفــی :ماحصــل اســترسها و
اضطرابهــای مــداوم در طــی یــک روز فــرد اســت کــه
شــدت آن بــه متغییرهــای فــردی مثــل ســن ،ســابقه کار،
تأهــل پیشبینــی مشــکالت بســتگی دارد .
-2عملکــرد شــخصی :فشــارهای ناشــی از کار و فعالیتهــا
باعــث ضعــف عملکــرد شــغلی اســت کــه علــت آن در دو
جنبــه محیطــی و فــردی مطــرح میشــود.
-3مســخ شــخصیت :واکنشهــا و اســترسها انســان را از
هرچیــزی کــه شــخصیت و خصلــت اوســت عمیقــا جــدا
میســازد و باعــث گمشــدن نقــش شــخص میشــود.
-4درگیــری :فــر ِد درگیــر ،تمرکــز اصلــیاش بــر روی
شــغل اســت و بــرای شــغل زندگــی میکنــد و در شــغل
خــود غــرق اســت (بــا رغبــت بــودن در شــغل).
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معنــادار دارنــد .ایــن دادههــا تقریبـاً بــا دادههــای صــادق
کرمــی ،زهــرا شــاکرمی و امیــن ایمانــی مطابقــت دارنــد
ولــی در دادههــای افــراد فــوق امیــدواری و خوشبینــی،
پیشبینیکننــده هســتند و در دادههــای مــا خــود
کارآمــدی و خوشبینــی.
بــر اســاس یافتههــای پژوهــش میتــوان اذعــان کــرد
کــه بیــن ســرمایه روانشــناختی و فرســودگی شــغلی
رابطــه معنــیدار و معکــوس وجــود دارد بــه جــز در
مؤلفههــای تــاب-آوری و خوشبینــی کــه رابطــه
معکــوس اســت ولــی معنــادار نیســت .ایــن یافتههــا
بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه هــر چــه در ســازمانها
مؤلفــه هــای ســرمایه روانشــناختی را پــرورش داده یــا به
عبارتــی مثبتنگــری را بیشــتر ترویــج دهیــم میتــوان
باعــث افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و در نتیجــه کاهــش
احســاس درماندگــی و در نهایــت فرســودگی شــغلی شــد.
(صــادق کرمــی ،زهــرا شــاکرمی ،امیــن ایمانــی)
در مبحــث ســرمایه روانشــناختی مــردان بــا میانگیــن
نمــره  108/5دارای ســرمایه روانشــناختی بیشــتری از
زنــان بــا میانگیــن نمــره  105/1میباشــند کــه طبــق
یافتههــای موجــود میشــود گفــت کــه زنــان بیشــتر
دچــار فرســودگی شــغلی میشــوند.
در چهــار زیرمؤلفــه فرســودگی شــغلی و هــر دو بخــش
فراوانــی و شــدت هــم بــه ترتیــب نتایــج بــه دســت آمــده
بــه شــرح زیــر اســت؛
در مؤلفــه خســتگی عاطفــی ،بخــش فراوانــی بیشــترین
نمــره را دادســرای شهرســتان خــرم آبــاد و پاییــن تریــن
نمــره را دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد داشــتند؛
در همیــن مؤلفــه بخــش شــدت باالتریــن نمــره را
دادگســتری کل اســتان لرســتان و پاییــن تریــن نمــره را
دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد داشــت.
در مؤلفــه عملکــرد شــخصی ،بخــش فراوانــی و بخــش
شــدت باالتریــن نمــره را دادگاه انقــاب شهرســتان
خــرم آبــاد و پایینتریــن نمــره را دادگاه و دادســرای
شهرســتان درود داشــتند؛ در مؤلفــه مســخ شــخصیت
در دو بخــش فراوانــی و شــدت و در مؤلفــه درگیــری در
دو بخــش فراوانــی و شــدت بــاال تریــن نمــره را دادگاه و
دادســرای شهرســتان درود و پایینتریــن نمــره را دادگاه
انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد داشــتند .یافتههــا حاکــی
از آن اســت کــه بیشــترین و کــم تریــن فرســودگی
شــغلی بــه ترتیــب بــرای دادگاه و دادســرای شهرســتان
درود و دادگاه انقــاب شهرســتان خــرم آبــاد میباشــد.
ســرمایهگذاری بــر روی ســرمایه روانشــناختی عمــ ً
ا
بــه منزلــه ســرمایهگذاری بــر روی ســایر ســرمایهها
(انســانی و اجتماعــی) خواهــد بــود (.علــی نظامــی،

حســن گیوریــان ) در راســتای ایــن یافتــه هاشــمی
نصــرت آبــاد و همــکاران نیــز در پژوهــش خــود اعــام
داشــتند بــا اســتفاده از ســرمایه روانشــناختی میتــوان
مقاومــت روانــی را از بیــن بــرده و نیــروی دفاعــی را در
مقابــل اســترس تقویــت کــرد.
منابع
کتــاب روانشناســی رشــد جلــد  2بــرگ لــورا .ترجمــه
ســید محمــدی یحیــی
کرمــی صــادق ،شــاکرمی زهــرا ،امانــی امیــن .رابطــه
بیــن ســرمایه روانشــناختی ،ویژگیهــای شــخصیتی بــا
فرســودگی شــغلی دبیــران تربیــت بدنــی ناحیــه دو خــرم
آبــاد .مهــر مــاه 1394
نظامــی علــی ،گیوریــان حســن .بررســی تاثیــر ســرمایه
روانشــناختی بــر فرســودگی شــغلی پرســتاران یــک
بیمارســتان نظامــی شــهر تهــران
دکتــر صدوقــی مجیــد ،زرجینــی زینــب .رابطــه هــوش
هیجانــی و ســرمایه روانشــناختی بــا فرســودگی شــغلی
معلمــان .مجلــه روانشناســی اجتماعــی ســال  12شــماره
 ،43تابســتان 1394
یوســفوند ســارا ،یوســفوند حدیــث .ســرمایه روانشــناختی
و فرســودگی شــغلی .دومیــن کنفرانــس بیــن المللــی
اقتصاد،مدیریــت ،حســابداری ،بــا رویکــرد ارزش آفرینــی.
هاشــمی نصــرت آبــاد  1390نقــش ســرمایه روانشــناختی
در بهزیســتی روانــی بــا توجــه بــه اثــرات تعدیلی ســرمایه
اجتماعــی ،پژوهــش هــای روانشناســی اجتماعــی ،دوره
 ،1شــماره  ،4زمســتان 90
علیپــور احمــد ،صفــاری نیــا مجیــد ،صرامــی فروشــانی
غالمرضــا ،اقــا علیخانــی علــی محمــد ،آخونــدی نیــا،
بررســی اثــر بخشــی مداخلــه ســرمایه روانشــناختی
لوتانــز بــر فرســودگی شــغلی کارشناســان شــاغل در
شــرکت ایــران خــودرو دیــزل ،فروردیــن 1392

اختالل بدشکلی بدن
و مالکهای تشخیص
آن و روابط آن با
اختالالت(خوردن،
اضطراب اجتمایی،
افسردگی ،وسواس
فکری عملی)
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تاریخچه:
بیــش از۱۰ســال پیــش امیــل کراپلیــن اختــاالت بدشــکلی بــدن را شناســایی کــرد
و آن را هــراس از بدشــکلی نامیــد .او اختــال مذکــور را یــک رواننژنــدی وسواســی
میدانســت .اختــال بدشــکلی هراســی بــرای اولیــن بــار در ســال ۱۸۸۶بــرای تعییــن
دلمشــغولیهای نابهنجــاری کــه بــا زیبایــی بــدن مرتبطانــد بــرای توصیــف عالئــم
اختــال بدشــکلی بــدن توســط مورســلی ،یــک روانپزشــک ایتالیایــی اســتفاده
شــد و آن را یــک پدیــده وســواس غیرهذیانــی دانست(فیلیپس.۱۹۹۱،ساینســکی و
اســمت)۲۰۰۰،
درابتــدای قــرن ۲۰بدشــکلی هراســی به وســیله دو روانپزشــک اروپایی ،جنــت()۱۹۰۳
و کرپلیــن( )۱۹۰۹توصیــف شــد .جنــت وســواسهای فکــری راتوصیــف و شــدت
شــرمندگی ناشــی از اختــال بدشــکلی بــدن را نیــز خاطرنشــان کــرد و معتقــد بــود
ک ایــن اختــال تحــت همیــن نشــانهها شناســایی می-شــود .امیــل کرپلیــن معتقــد
بــود ک بدشــکلی هراســی بایــد بــه عنــوان یــک روان رنجــور وسواســی بررسیشــود(
فیلیپــس .۱۹۹۱،ساینســکی و اســمت) ۲۰۰۰،
پیرژانــه اختــال بدشــکلی بــدن را وســواس شــرم از بــدن نامگــذاری کــرد .ایــن
اصطــاح درآمریــکا تــا ســال  ۱۹۸۰و چــاپ ســوم  DSMوجــود نداشــت .در نســخه
چهارم(تجدیدنظرشــده) اختــال بدشــکلی بــدن شناســایی شــد .اختــال بدشــکلی
بــدن یــک اختــال وســواس جبــری اســت کــه درعملکــرد اجتماعــی ،تحصیلــی و
شــغلی تداخــل ایجــاد میکنــد .افــراد مبتــا بــه اختــال بدشــکلی بــدن بــه شــدت
نســبت بــه یــک نقــص خیالــی یــا بیــش برآوردشــده احســاس نگرانــی میکننــد و
دچــار اشــتغال ذهنــی میشــوند.
ایــن افــراد بــاور دارنــد کــه بدنشــان از نظــر شــکل و فــرم دچــار نوعــی نقــص و
توجهــی مالحظــه
بدقوارگــی شــده هرچنــد بــه صــورت عینــی نقــص و نارســایی قابــل ّ
نمیشــود.
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اکثــر افــراد مبتــا بــه اختــال بدریختــی بــدن
ناراحــت هســتند کــه اجــزای صورتشــان زشــت اســت
یــا درصورتشــان عــدم تقــارن وجــود دارد ،موهایشــان
می-ریــزد ،یــا جوشهــای صــورت و چیــن و چــروک،
رنگهــای غیرعــادی پوســت آنهــا را زشــت کــرده
اســت .ایــن افــراد مبتــا بــه اختــال بدشــکلی بــدن
دربــاره ظاهــر خــود باورهــای غلــط ایجــاد میکننــد
و معتقدنــد کــه باورشــان صحیــح اســت در نتیجــه بــه
جراحــی زیبایــی ختــم میشــود .برخــی افــراد کــه از
ظاهــر جســمانی خــود راضــی نبــوده و خــود را زشــت
میدانســتهاند خــود را بــه تیــغ جراحــی زیبایــی
ســپردهاند .افــراد مبتــا بــه اختــال بدشــکلی بــدن
بایــک یــا چنــد نقــص یــا کاســتی در ظاهــر جسمانیشــان
مشــغولیت ذهنــی دارنــد .از ایــن رو
معتقــد هســتند کــه زشــت ،غیرجــذاب ،غیرعــادی ،یــا از
شــکلافتاده هســتند و بــا آرایــش مفــرط مثــل (شــانه
کــردن مــو و )...و پوشــاندن نواحــی زشــت ادراک شــده
بــا اشــیا مختلــف مثــل (کاله ،لبــاس ،آرایــش کــردن
و )...و اطمینانجویــی از افــراد در مــورد اینکــه آن
نواحــی چگونــه بــه نظــر میرســند از رفتارهــای شــایع
محســوب میشــوند.
بســیاری از مبتالیــان بــه اختــال بدشــکلی بــدن
توجــه خاصــی بــه آنهــا دارنــد و
معتقدنــد کــه دیگــران ّ
ظاهــر آنهــا را مــورد تمســخر قــرار میدهنــد.
بیشــتر افــراد دربــاره ظاهــر خــود حســاس هســتند و
امــروزه یکــی از دغدغههــا و نگرانیهــای افــراد مربــوط
بــه ظاهر و شــکل بدنشــان اســت .اگرچه نگرانــی در مورد

ظاهــر کامـ ً
ا بهنجــار و قابــل قبــول اســت ولــی برخــی از
افــراد نوعــی وســواس مخفــی در مــورد ظاهرشــان دارنــد
و تــاش میکننــد کــه ظاهــر خــود را ارتقــا دهنــد.
یــک زمینهیابــی در ســال ۱۹۹۷نشــان داد کــه بیشــتر
از نصــف زنــان (  )0/0 ۵۶و تقریبــا نصــف مــردان()0/0 ۴۳
اعــام کردنــد بــه طــور کلــی از برخــی اعضــای بــدن
خــود راضــی نیســتند(فیلیپس و همــکاران )۱۹۹۷ ،و
یــک مطالعــه گســترده در ایــاالت متحــده نشــان کــه داد
کــه  ۴/۸۷درصــد از شــرکتکنندگان نگرانــی دربــاره
ظاهرشــان را گــزارش دادند(کــورن و همــکاران.)۲۰۰۸ ،
ایــن دادههــا نشــان میدهــد کــه نارضایتــی بــا اشــتغال
ذهنــی بــا ظاهــر در جمعیــت عمومــی بســیار رایــج
اســت و تصــور خــوب از ظاهــر خــود نداشــتن فقــط یــک
حساســیت کوچــک نیســت بلکــه میتوانــد تبدیــل بــه
یــک اختــال روانــی گــردد .فرهنــگ امــروزی بــه طــور
فزاینــدهای روی(ظاهــر بــه عنــوان همــه چیــز) تمرکــز
کــرده اســت .اختــال بدشــکلی بــدن در DSM_IV
جــزء گــروه اختــاالت جســمانی شــکل طبقهبنــدی
میشــود و بــر اســاس طبقهبنــدی جدیــد DSM_V
در گــروه اختــاالت وســواس فکری-عملــی و اختــاالت
مرتبــط بــا آن قــرار گرفتــه اســت.
فــردی کــه تشــخیص اختــال بدشــکلی بــدن بــه او
نســبت داده میشــود بایــد حداقــل یــک ســاعت در
روز نگرانــی در مــورد ظاهــر خــود داشــته باشــد و بــرای
کســی کــه کمتــر از ایــن زمــان نگرانــی داشــته باشــد
بایــد در تشــخیص اختــال بدشــکلی بــدن احتیــاط
الزم را داشــت .در یــک مطالعــه گســترده نشــان داد کــه

متوســط ســن افــراد مبتــا بــه اختــال بدشــکلی بــدن
۱۶ســالگی بــود .ســن دوســوم از مبتالیــان وقتــی کــه
اختــال بدشــکلی بــدن آنهــا آغــاز شــد بیــن ۹تــا ۲۳
ســالگی بــود و شــایعترین ســن شــروع اختــال بدشــکلی
بــدن  ۱۳و کمتریــن ســن کــه اختــال بدشــکلی بــدن
بــروز کــرده بــود  ۴ســالگی و باالتریــن ســن  ۴۹ســالگی
بود(فیلیپــس .)۲۰۰۹،معمــوالً شــیوع اختــال بدشــکلی
بــدن در ســنین نوجوانــی و در دهههــای دوم و ســوم
زندگــی بیشــتر اســت (باهــی وهمــکاران)2002 ،
هرقســمتی از بــدن میتوانــد عامــل نگرانــی بــرای فــرد
باشــد و اختــال بدشــکلی بــدن از فــردی بــه فــرد دیگــر
متفــاوت باشــد .بررســی افــرادی کــه درمــان پزشــکی
دریافــت کردهانــد نشــان میدهــد ۹،الــی ۱۵درصــد
مراجعــان بــه متخصــص پوســت ۷ ،تــا  8درصــد
متقاضیــان جراحــی پالســتیک 8 ،درصــد بیمــاران
ارتودنســی و  ۱۰درصــد بیمارانــی کــه بــرای جراحــی
دهــان و فــک و صــورت مراجعــه میکننــد بــه اختــال
بدشــکلی بــدن مبتــا هستند(ســارور وهمــکاران.۱۹۹۸ ،
فیلیپیــس و همــکاران .۲۰۰۰ ،فیلیپــس.)۲۰۰۹ ،
خانمهــای مجــرد یــا طالقگرفتــه بیــش از نیمــی از
ایــن بیمــاران را تشــکیل میدهنــد و حــدود  ۸۵درصــد
مبتالیــان از نظــر اقتصــادی بــه دیگــران وابســته هســتند.
اختــال بدشــکلی بــدن در مــردان میــل بــه بــزرگ
شــدن هیــکل و بــه دســت آوردن عضالنــی بزرگتــر اســت
امــا بیشآگاهــی را بدتــر میکنــد .گونــه دیگــر اختــال
بدشــکلی بــدن در مــردان ،مشــغولیت ذهنــی بــا انــدازه
کوچــک آلــت تناســلی مــی باشــد .شــدت ایــن اختــال
در برخــی مــوارد بــه حــدی اســت کــه فعالیــت طبیعــی
فــرد را مختــل مــی کنــد و موجــب اُفــت در تحصیــل و
مشــکالت و در برخوردهــای اجتمایــی میشــود .بیشــتر
داروهایــی کــه در درمــان اختــال بدشــکلی بــدن بــه کار
میرونــد داروهــای مختــص ســروتونین میباشــد.
اختــال بدشــکلی بــدن بــا اختــاالت (خــوردن،اضطــراب اجتمایــی ،افســردگی و وســواس فکری_عملی)
ارتبــاط بــاالی دارد.

رابطــه اختــال بدشــکلی بــدن بــا اختــال
افســردگی اساســی:
شــیوع و ویژگیهــای اختــال بدشــکلی بــدن در بیمــاران
توجــه اســت .زیــرا مهمتریــن ویژگــی
افســرده مــورد ّ
اختــال بدریخــت انــگاری بــدن افســردگی اســت( .هلنــدر
و همــکاران .)۱۹۹۳ ،مبتالیــان بــه اختــال بدشــکلی
بــدن اساســیترین ویژگــی افســردگی آتیپــک یعنــی
حساســیت زیــاد نســبت بــه طــرد را تجربــه میکننــد.
بیمارانــی کــه در آن هــا افســردگی و اختــال بدشــکلی
بــدن همبــودی دارد ارتبــاط صمیمانهشــان کوتــاه اســت و
زود گســیخته میشــود .افــراد مبتــا ب اختــال بدشــکلی
بــدن مثابــه مبتالیــان بــه افســردگی ،عــزت نفــس پاییــن،
احســاس شــرمندگی و احســاس گنــاه میکننــد زیــرا
خودشــان را بــه خاطــر زشــتی و خرابــی ظاهرشــان
ســرزنش میکننــد .ایــن افــراد احســاس بــی ارزشــی
میکننــد و بــه جایــی مــی رســند کــه دیگــر تحمــل رنــج
ناشــی از بدریختــی بــدن را نــدارد واحســاس ناامیــدی
شــدید باعــث مــی شــود افــکار خودکشــی یــا اقــدام ب
خودکشــی کننــد.
رابطــه اختــال بدشــکلی بــدن بــا اختــال
وســواس فکــری عملــی:
در اواخــر ۱۸۰۰مرســلی تأکیــد کــرد کــه نشــانههای
اختــال بدشــکلی بــدن ،ماهیــت شــبیه افــکار و اعمــال
وسواســی دارند(جــرم .)۱۹۹۶،او اشــاره کــرد کــه مبتالیان
بــه اختــال بدشــکلی بــدن دچــار تردیــد دوباره بدشــکلی
خــود هســتند و قیافــه خــود را بــه طــور اجبــاری وارســی
میکننــد .شــواهد نشــان میدهنــد ،اعضــای خانــواده
افــراد مبتــا بــه اختــال وســواس فکــری -عملــی بیشــتر
در معــرض خطــر ابتــا بــه اختــاالت طیــف وسواســی
از قبیــل اختــال بدشــکلی بــدن هســتند (فانــگ و
همــکاران)۲۰۱۰،
مبتالیــان بــه اختــال بدشــکلی بــدن هماننــد بیمــاران
وسواســی از احســاس درونــی کمــال گرایــی و نارضایتــی
از کامــل نبــودن دقیــق کارهــا رنــج می-بــرد(روزن
ورایتــر.)۱۹۹۶،
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رابطــه اختــال بدشــکلی بــدن بــا اختــال
اضطــراب اجتماعــی:
اختــال بدشــکلی بــدن را بــه دلیــل اضطــراب بــاال
و اجتنــاب از موقعیتهــای اجتماعــی ،تــرس از
انتقــاد و نگرانــی دربــاره ظاهــر جســمانی بــه عنــوان
شــکلی از فوبــی اجتماعــی توصیــف کرد(هلنــدر و
همــکاران .)۱۹۹۳،نســبت جنســی ،ســن شــروع و
ســیر بیمــاری در هــردو اختــال شــبیه اســت(فیلیپس،
 .)۱۹۹۶اختــال بدشــکلی بــدن بــه دلیــل ســن شــروع
پایینتــر بــه فوبیــای اجتماعــی شــباهت دارد (هلنــدر و
همــکاران .)۱۹۹۳،افــرادی کــه بــه هــر دو اختــال مبتــا

هســتند جــرأتورزی اندکــی دارنــد .زنانــی ک دواختــال
باهــم وجــود دارد ،فــرد درونگراتــر اســت و احتمــال کمی
دارد کــه ازدواج کنــد و اختــال در او شــدیدتر اســت
(فیلیپــس .)۱۹۹۶ ،افــراد مبتــا بــه اختــال بدشــکلی
توجــه
بــدن معمــوال بــر عیــب یــا نقــص در ظاهرشــان ّ
دارنــد درحالــی کــه افــراد مبتــا بــه فوبــی اجتمایــی
معمــوال بــر رفتارهایشــان توجــه دارندکــه ممکــن اســت
از نظــر دیگــران تحقیرآمیــز یــا شــرمآور باشــد.
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رابطــه اختــال بدشــکلی بــدن بــا اختــاالت
خــوردن:
در اختــاالت خــوردن و اختــاالت بدشــکلی بــدن،
رفتارهــای وسواســی ماننــد وارســی در آیینــه ،اندازهگیری
بــدن ،دورههایــی از پرخــوری غیرعــادی و رژیــم هــای
حــد متــداول اســت (فیلیپــس.)۱۹۹۰،
ســخت و بی ّ
هــردو گــروه اعتمــاد بــه نفــس بســیار منفــی دارنــد،
مبتالیــان بــه اختــاالت خــوردن نشــانگان روانشــناختی
بیشــتری را تجربــه میکننــد (روزن و رامبــرز.)۱۹۹۸
نتایــج یــک مطالعــه مقایســهای بــرای ایــن دوگــروه
اختــال نشــان داد کــه مبتالیــان بــه بی-اشــتهایی بــا
پراشــتهایی روانــی بیشــتر بــا وزن و شــکل بــدن اشــتغال
ذهنــی دارنــد و بــه انــدازه کل بدنشــان توجــه دارنــد.
درحالــی کــه مبتالیــان بــه اختــال بدشــکلی بــدن
از ظاهــر جســمانی خــود شــکایت میکننــد و بــه
بخشهــای خاصــی از بدنشــان توجــه میکننــد.
_دیدگاههــای نظــری دربــاره اختــال بدشــکلی بــدن
(بدشــکلی هراســی)
مؤلفــان مختلــف ،اختــال بدشــکلی بــدن را نتیجــه
تأثیــر همزمــان چندیــن عامــل دانســتهاند .از یــک ســو،
( شــونفلد  ۱۹۶۹بــه نقــل از مارســلی ،براکونیــه) ۱۹۸۴ ،
چهــار عامــل را بــه ترتیبــی کــه در پــی میآینــد متمایــز
کــرده اســت:
 -۱ادراک فعالی تغییر شکل بدنی.
 -۲عوامــل روان شــناختی درونســازی شــده ،یعنــی
عواملــی کــه در چارچــوب آنهــا (دلمشــغولیهای)
مرتبــط بــا دگرگونــی جســمانی فقــط بــه منزلــه عقلــی
ســازی و فرافکنــی یــک ناکامــی عاطفــی بنیادیتریــن
محســوب میشــوند.
 -۳عوامل جامعه شناختی.
 -۴بازخورد ناشی از مشاهده دیگران.
درمان
 -۱درمان اختالل بدشکلی بدن از طریق دارو درمانی
درمانهــای موثــری بــرای اختــال بدشــکلی بــدن وجــود
دارنــد دارو درمانــی باعــث  SRIو درمــان شــناختی
رفتــاری ( )CBTدرمانهــای درجــه یــک بــرای اختــال
بدشــکلی بــدن در نظــر گرفتــه میشــود .مطالعــات
داروی اساســاً  SRIرا بررســی کردهانــد و دریافتهانــد
کــه کلومیپرامین ،فلووکســامین ،فلوکســتین ،ســیتالوپرام
و اس ســیتالوپرام مؤثــر هســتند و نــرخ پاســخها از ۵۳
تــا  ۷۳درصــد گــزارش شــده اســت .قابــل ذکــر اســت
کــه  SRIبــرای نشــانههای اختــال بدشــکلی بــدن
موثرتــر از داروهــای ضــد افســردگی دیگــر اســت.
توصیــه شــده اســت کــه حداقــل  ۱۲هفتــه قبــل از
امتحــان کــردن داروهــای دیگــر یــا افــزون آنهــا بــه رژیــم

بیمــار SRI ،بــا دوز مناســب امتحــان شــود .درمــان
موفــق بــا  SRIمیتوانــد منجــر بــه بهبــود نشــانههای
اختــال بدشــکلی بــدن شــود ،بهبودهایــی در حیطــه:
کاهــش مشــغله ذهنــی دربــاره ظاهــر و رفتارهــای
تشــریفاتی و اجتنابــی مرتبــط بــا آن مشــغلهها ،بینــش،
نشــانههای افســردگی و کیفیــت کلــی زندگــی کــه
ممکــن اســت در جریــان درمــان ،بهبــود یابــد.
پــس از دارو درمانــی موفــق بســیاری از بیمــاران گــزارش
میکننــد کــه اگــر چــه بــه ظاهــر فرقــی بــا گذشــته
نکردهانــد امــا نســبت بــه ظاهرشــان پریشــانی و
اضطــراب کمــی دارنــد برخــی از بیمــاران از ایــن بــاور
میگوینــد کــه ظاهــر آنهــا در طــول درمــان بهتــر شــده
اســت.
 -۲درمــان اختــال بدشــکلی بــدن از طریــق شــناخت
درمانــی
همچنیــن نشــان داده شــده اســت کــه درمــان شــناختی
رفتــاری ،درمــان شــناختی ( ،CTتکنیکهــای بازســازی
شــناختی بــه تنهایــی)
و رفتــار درمانــی( ،BTدر معــرض گــذاری ،پیشــگیری از
واکنــش بــه تنهایــی) در درمــان اختــال بدشــکلی بــدن
موثــر هســتند.
منابع:
اختالل بدشکلی بدن-...مصطفی پیمبری
تدویــن ارتبــاط بــا اختــال بدشــکلی بــدن -علــی رضــا
کاکاونــد ،نســیم دمرچلــی و محمدرضــا جاللــی.
اثربخشــی طرحــواره درمانــی بــر نشــانگان بدریخــت
انــگاری ،مهــدی دهســتانی و زهــره عزیــزی.
مالکهــای تشــخیصی اختــال بدشــکلی بــدن ،وحیــد
همتــی ثابــت.
تعییــن شــیوع اختــال بدشــکلی بــدن و میــزان
هماینــدی آن بــا اختــاالت ، ...ســمیه جاللــی.
رزیابــی الگویــی اختــال بدشــکلی در دانشــجویان ،علــی
طالیــی ،محمدرضــا قیاصــی بردبــار و...
آســیب شناســی روانــی براســاس  ،5_DSMگنجــی.
نشــر ســاوالن
سایت روانشناسی دکتر کامیار سنایی

نام نویسنده :فرشته ترکمن

انواع مختلف خشونت
خشونت فیزیکی شامل تنبیه بدنی ،قطع عضو ،قتل
* خشــونت جنســی شــامل تهدیــد بــه انجــام اعمالــی
کــه منجــر بــه تجــاوز شــوند ،ســوء اســتفادهی جنســی.
* خشــونت روانــی شــامل باجخواهــی ،توهیــن ،تحقیــر،
تهدیــد ،حســادت ،شــک.
* خشــونت اقتصــادی شــامل محرومیــت و محدودیــت،
از بیــن بــردن اســتقالل مالــی ،مصــادره امــوال.
شــایعترین نــوع خشــونت در میــان گونههــای خشــونت
خانگـی ،خشــونت روانــی (توهیــن و تحقیــر) اســت.
(پیشگیری از خشونت خانگی شیرین ارجمند)
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خشونت
خشــونت هــر نــوع بــد رفتــاری اســت کــه از یــک نفــر
ســر میزنــد و باعــث آســیب دیــدن یــا باعــث آزار یــک
نفــر دیگــر یــا چنــد نفــر دیگــر مــی شــود .خشــونت،
در واقــع چیــزی شــبیه پرخاشــگری اســت یعنــی وقتــی
کســی بــه قصــد آســیب زدن ،کاری میکنــد یــا حرفــی
میزنــد کــه فــرد مقابلــش اذیــت و آزار شــود .ایــن رفتــار
ممکــن اســت بــه خــود فــرد آســیب بزنــد یــا بــه فــرد
مقابلــش یــا بــه چنــد نفــر دیگــر .اگــر کســی ایــن نــوع
بــد رفتــاری را داشــته باشــد میگویــم کــه او رفتــار
خشــنی دارد و خشــونت میکنــد .و اگــر هــم کســی
تحمــل کنــد و ســعی
رفتــار خشــن او را قبــول کنــد یــا ّ
نکنــد کــه جلــوی آن را بگیــرد میگویــم کــه او (قربانــی
خشــونت) یــا بــد رفتــاری یــک آدم خشــن شــده اســت.
امنیــت از نیــاز هــا و انگیزههــای اساســی انســان اســت؛
بــه طــوری کــه بــا زوال آن ،آرامــش خاطــر انســان از
بیــن م ـیرود و تشــویش ،اضطــراب و ناآرامــی جــای آن
را میگیــرد و مرتفــع شــدن بســیاری از نیازهــای آدمــی
در گــرو تأمیــن امنیــت اســت؛ چنــان کــه آبراهــام مازلــو
در سلســله مراتــب نیازهــا ،احســاس امنیــت را بالفاصلــه
پــس از ارضــای نیازهــای اولیــه قــرار میدهــد.
بزرگتریــن ریســک فاکتــور بــرای ابتــا بــه خشــونت
خانگــی در بزرگســالی ،زن بــودن و داشــتن تجربــه بــد
رفتــاری در کودکــی اســت و بــه طــور کل زنــان بیشــتر از
مــردان دچــار خشــونت خانگــی میشــوند .در مطالعـهای
زنانــی کــه خشــونت خانگــی ســایکولوژیک را تجربــه
کــرده بودنــد بــه طــور مشــخص از ســامت روانــی و
فیزیکــی پایینتــری برخــوردار بودنــد .در مطالع ـهای در

اســترالیا بســیاری از مشــکالت ســامتی از قبیــل آلــرژی،
مشــکالت تنفســی ،درد ،احســاس خســتگی ،مشــکالت
گوارشــی ،ترشــحات واژینــال ،مشــکالت بینایــی،
شــنوایی،کمبود آهن،آســم ارتبــاط واضحــی بــا خشــونت
خانگــی داشــته اســت یعنــی در قربانیــان خشــونت
خانگــی شــیوع باالتــری داشــته اســت.
بــه طــور کلــی ،خشــونت خانوادگــی ،در محیــط خلــوت
و خصوصــی خانــواده رخ میدهــد و عمومـاً بیــن افــرادی
اســت کــه بــه ســبب صمیمیــت ،ارتبــاط خونــی ،یــا
قانونــی بــه هــم پیونــد خوردهانــد .در دنیــای امــروز،
خشــونت خانگــی ،واقعیتــی غیرقابــل انــکار اســت،
خشــونتهایی کــه مخصــوص جامعــه یــا طبقــهی
خاصــی نیســت و در همــه کشــورهای دنیــا و طبقــات
اجتماعــی مختلــف میتــوان مشــاهده کــرد.
(خشونت خانگی و ...ناهید ستایش)
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(او بــه مــن هــم آزار میرســاند وقتــی مــادرم را مــورد
شــکنجه قــرار میدهــد .انــگار در درونــم چیــزی میلــرزد
زابینه ۱۱ساله)
خشــونت خانگــی یــا خشــونت علیــه زنــان در خانــواده،
شــایعترین شــکل خشــونت علیــه آنهاســت کــه در آن،
رفتــار خشــن یکــی از اعضــای خانواده(معمــوالً مــرد)
نســبت به یکــی دیگر از اعضــای خانواده(معموالً زن)اســت.
ســازمان ملــل ،خشــونت را چنیــن تعریــف کــرده اســت:
هــر نــوع عمــل خشــونتآمیزی اســت کــه بــر اختــاف
جنســیت مبتنــی باشــد و بــه آســیب یــا رنــج بدنــی،
جنســی یــا روانــی زنــان بیانجامــد یــا احتمــال منجــر
شــدن آن بــه ایــن نــوع آســیبها و رنجهــا وجــود داشــته
باشــد .وجــود رفتــار خشــونتآمیز بیــن افــراد عالقمنــد
بــه یکدیگــر ،طبــق بــاور عمومــی و روابــط شــکل گرفتــه
اهمیــت خشــونت علیــه
بــر پایــه محبــت و صمیمیــتّ ،
زنــان را مشــخص میکنــد .باورهــای مــرد ســاالر حاکــم
بــر جامعــه ،ایــن خشــونتها را طبیعــت مــرد میدانــد و
ســعی در توجیــح آن دارد و گاهــی رنــگ و ســیاق اخالقــی
و ناموســی بــه آن میدهــد .ایــن باورهــا ،چنــان در ذهــن
مــرد و زن ایرانــی از کودکــی ریشــه دوانــده کــه اگــر زن
یــا دختــری در مقابــل ایــن خشــونتها مقاومــت کنــد
بــا برچســبها و احکامــی ســختتر روبــهرو خواهــد
شــد کــه اطرافیــان و همجنســان خــود بــه او میدهنــد.
نگرشهــای فرهنگــی خانوادههــای ایرانــی بــر اســاس
تحمــل و تبعیــت زنــان و فرزنــدان از درخواســتهای
شــوهر -پــدر شــکل گرفتــه اســت و خشــونتهای
روزمــره و محــدود ،تربیــت در نظــر گرفتــه میشــوند؛ در
نتیجــه ،بســیاری اوقــات ،فــر ِد تحــت خشــونت ،درکــی از
ســتم وارد بــر خــود نــدارد؛ امــا عجیــب آنکــه زنــان ایــن
موضــوع را بیشــتر از مــردان توجیــه میکننــد ایــن در
حالــی اســت کــه بســیاری بــر نقــش انــکار نــا پذیــر زنــان،
مدیــران داخلــی خانــواده ،تاکیــد دارنــد .خشــونت خانگــی
بــر علیــه زنــان در اغلــب مــوارد مخفــی بــوده و بــه صورت
طوالنــی مــدت وجــود دارد و منجــر بــه آســیبهای
مختلــف و عواقــب کوتاهمــدت و طوالنیمــدت ســامتی
ازجملــه بیماریهــای روانــی میگــردد .خشــونت
شــوهران علیــه زنــان بــه ویــژه از لحــاظ عاطفــی نــه تنهــا
از لحــاظ فــردی و خانوادگــی بلکــه از نظــر اجتماعــی نیــز
دارای اهمیــت میباشــد .بدرفتــاری و شــکنجههای
بدنــی و حتــی توهیــن و تحقیــر کالمــی ،بــر رشــد و
تکامــل روانــی اجتماعــی زنــان اثــرات بســیار نامطلوبــی
میگــذارد .تحقیــر و خوارکــردن زن در نهایــت بــه عجــز
و ناتوانــی در تصمیمگیــری منتهــی شــده و توانمنــدی
را از او خواهــد گرفــت .ایــن زنــان قربانــی نــه تنهــا

توانایــی سرپرســتی فرزنــدان و خانــه و خانــوادهی خــود
را ندارنــد ،بلکــه از مشــارکت و ابــراز عقیــده در تصمیــم
گیریهــای سرنوشتســاز اجتماعــی و خانوادگــی
محرومانــد .در ایــران بــا توجــه بــه ســاختار فرهنگــی و
اجتماعــی ،بســیاری از مــوارد خشــونت بــه دلیــل تــرس از
خشــونتهای بــدی ،متالشــی شــدن خانــواده ،آوارگــی و
بیپناهــی ،احســاس تنهایــی و بیسرپرســتی و احســاس
شــرمندگی ،هرگــز گــزارش نمیشــوند و اکثــر زنــان ایــن
آزار و اذیــت هــا را ســاکت و خامــوش بــه امیــد بهتــر
شــدن اوضــاع در آینــده تحمــل میکننــد .در جامعــه
مــا اولیــن بازتــاب همســرآزاری شــیوع طــاق و ســپس

خودکشــی و افســردگی زنــان را در پــی دارد .در ســالهای
اخیــر نــوع جدیــدی از آزار همســر یعنــی خشــونت عاطفی
در جامعــهی مــا ُمــد شــده اســت .امــروزه خانمهــای
بســیاری بــا تــاش و بــا اســتفاده از شــرایط و امکانــات
ســالم اجتمــاع ،بــرای خــود از نظــر اجتماعــی ،شــخصیتی،
شــغلی و مالــی قلمرویــی ســاختهاند .امــا همیــن زنــان بــه
ظاهــر قدرتمنــد در چهارچــوب خانــه ،قربانــی خشــونت و
آزار هســتند .در ایــن خانوادههــا ،مــرد بــا دیــدگاه ســنتی،
نمیتوانــد بپذیــرد کــه زن در جایگاهــی باالتــر از او و
یــا همتــراز بــا او بایســتد و زن نیــز بــا طــرز فکــر مــدرن
و امــروزی خــود ،خــودش را برابــر بــا مــردان میدانــد
و از همیــن جاســت کــه همســرآزاری آغــاز میشــود .در
ایــن خانوادههــا ،همســر بیشــتر از نظــر روحــی و کالمــی
مــورد آزار و اذیــت قــرار میگیــرد .مــرد در غالب خشــونت
عاطفــی پیوســته تــاش میکنــد شــخصیت همســر خــود
را تخریــب کنــد تــا بــه ایــن شــکل اعتمــاد بــه نفــس را
از او ســلب کــرده و بــه اصطــاح او را خانهنشــین کنــد.
بــرای ایــن گــروه از زنــان درد و رنــج ایــن نــوع از همســر

آزاری کمتــر از آزار و اذیــت جســمی نیســت( .خشــونت
خانگــی علیــه زنــان و ...پروانــه دانــش)
در کشــور امریــکا در ســالها ۱۹۷۰تــا  ،۱۹۸۴بــر اســاس
نتایــج بــه دســت آمــده ۸ ،عامــل در ایجــاد خشــونت
خانگــی مؤثــر بودهانــد کــه عبارتانــد از .۱ :مشــاجره بــر
ســر پــول  .۲حســادت  .۳مســائل جنســی  .۴مصــرف
الــکل یــا اعتیــاد بــه مــواد مخــدر از ناحیــه ی شــوهر .۵
اختــاف بــر ســر فرزنــدان  .۶بیــکاری شــوهر  .۷اعالقه زن
بــه کار بیــرون از خانــه  .۸بــارداری
امــا در ایــران بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده عواملــی
کــه در بــروز خشــونت علیــه زنــان نقــش داشــته عبارتاند

مردان
نیلوفر حامدی
خجالت میکشم بگویم زنم کتکم میزند!
کســی حــرف «جانــی دپ» را بــاور نکــرد ،چــون خشــونت
را مردانــه کردهایــم .براســاس گــزارش DailyMail
«امبرهــرد» بازیگــر  ۳۳ســالهی مشــهور در زمــان
ازدواجــش بــا «جانــی دپ» بازیگــر سرشــناس  ۵۶ســاله
بارهــا رفتــار خشــونت آمیــزی بــا او داشــته و اشــیایی
ماننــد گلــدان ،قابلمه،کتــری و ...را بــه ســمت او پرتــاب
کــرده اســت ایــن گــزارش براســاس یــک مکالمـهی تلفنی
ضبــط شــده از امبرهــرد و «جانــی دپ» کــه در زمــان
ازدواجشــان و در ســال  ۲۰۱۵اســت منتشرشــده اســت.
در ایــن فایــل صوتــی« ،امبرهــرد» از رفتارهــای خشــونت
آمیــزی کــه بــا همســرش جانــی داشــته پشــیمان اســت
و از او عــذر خواهــی میکنــد و بــه او اطمینــان میدهــد
قصــد آســیب رســاندن بــه او را نداشــته اســت.
بــا اینکــه هنــوز خیلــی مفهــوم خشــونت علیــه مــردان در
فرهنــگ مــا جانیفتــاده ولــی درســریال پایتخــت  ۶هــم
مــا شــاهد ایــن نــوع خشــونت هســتیم و در ایــن ســریال
هــم برخــورد فهیمــه بــرای بیعرضــه نشــان دادن تقــی و
تمســخر بهتــاش را میبینیــم کــه انعــکاس نگاهــی هســت
کــه در آن خشــونت علیــه مــردان هنــوز تابــو اســت.
مــرد هــم بــرای حفــظ آبــرو حرفــی از خشــونت زن
نمیزنــد .
خشــونت علیــه مــردان بــه خشــونتهایی گفتــه میشــود
کــه مشــخصاً علیــه مــردان صــورت میگیرنــد .خشــونت
علیــه مــردان در هــر جامعــه ،نســبت بــه خشــونت علیــه
زنــان متفــاوت اســت و در حقــوق بیــن الملل ناشــناختهتر
از خشــونت جنســی علیــه زنــان میباشــد .بــه طــور کلــی
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از :تفــاوت ســنی زوجیــن ،دخالــت خویشــاوندان و نزدیکان
زوجیــن ،تجربــه و مشــاهده خشــونت والدیــن توســط
زوجیــن در خانــواده ،خاســتگاه و میــزان تحصیالت شــوهر
کــه دارای ارتبــاط مثبــت و معنــی داری بــا انــواع خشــونت
شــوهران علیــه زنــان مــی باشــد .متغیــر درآمــد زن کــه
دارای رابطــه مثبــت و معنــی داری بــا خشــونت روانــی،
فیزیکــی و اجتماعــی شــوهران علیــه زنــان در خانــواده
و رابطــه معکــوس و معنــی داری بــا خشــونت اقتصــادی
شــوهران علیــه زنــان در خانــواده میباشــد .همچنیــن
میــزان رضایــت و عالقــه زوجیــن در انتخــاب همســر،
وضعیــت اشــتغال زوجیــن ،نــوع شــغل زوجیــن ســابقه
وابســتگی شــوهر بــه مــواد مخــدر ،تفــاوت تحصیــات
زوجیــن و تفــاوت درآمــد زوجیــن دارای ارتبــاط معناداری
بــا انــواع خشــونت شــوهران علیــه زنــان در خانــواده
میباشــد .مطالعــهی دیگــری کــه دالیــل خشــونت را
از دیــد زنــان مــورد بررســی قــرار داده اســت ،بــه ایــن
عوامــل اشــاره میکنــد .۱عــدم مســئولیت پذیــری مــرد
 .۲محدودیــت عمــل زن و نداشــتن آزادگــی عمــل در

مســائل زندگــی و ارتباطــات اجتماعــی  .۳بدبینــی و عــدم
اعتمــاد نســبت بــه زن  .۴ارتبــاط بــا مــرد نــا محــرم .۵
ضــرب و شــتم  .۶بیــکاری  .۷اعتیــاد.
(عوامل موثر برخشونت علیه زنان  ...فیروزه غضنفری)
تلقیــن ضعــف در دختــران ،تحقیــر جنســیتی یکــی از
انــواع خشــونت محســوب میشــود حتــی شــوخیهای
مرتبــط بــا رانندگــی یــا شــغل یــا تحصیــات و آگاهــی
زنهــا اعمــال خشــونت جنســی محســوب میشــود .اگــر
والدیــن یــا همســر بــا نــگاه،کالم ،رفتــار ،محدودیتهــا و...
بــه خاطــر جنســیت دختــر و زن را مــورد شــماتت تحقیــر
و یــا اعمــال قوانیــن محدودکننــده قــرار دهــد بــا خشــونت
خانگــی روبـهرو شــده اســت.کلمهی زن ذلیــل کــه احتماال
خیلــی شــنیده باشــیم .همیــن کلمــه خــودش یــک آنتــی
فرهنــگ و مانــع رشــد فرهنگــی عــدهی معــدودی کــه
خواهــان تغییــر در ســبک برخــورد بــا همسرانشــان
هســتند ،شــده اســت.
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خشــونت خانگــی مفهومــی اســت کــه بــا فکــر کــردن بــه
آن عمومــاً چهــرهی یــک زن بــا هالــهای از کبــودی دور
چشــمها بــه ذهنمــان متبــادر میشــود ،روی دیگــری
هــم دارد .اگــر چــه آمــار آن کمتــر اســت امــا مردانــی
هــم هســتند کــه قربانــی انــواع خشــونت هــای خانگــی
میشــوند .خشــونت علیــه مــردان تبعــات شــدیدی دارد،
امــا سیســتماتیک نیســت.
زهره ارزانی ،وکیل پایه یک دادگستری:
در بررســی خشــونت علیــه مــردان ایــن مســاله ناگفتــه
میمانــد کــه نــوع خشــونت علیــه مــردان ســاختارمند
نیســت و تفکر سیســتماتیک ،مشــکالت اجتماعــی و عرفی
و هنجارهــا و حتــی قانــون پشــت آن دیــده نمیشــود.
وقتــی ایــن  ۲را از هــم تفکیــک کنیــم ،میرســیم بــه
ایــن کــه زن هــم یــک انســان اســت و میتوانــد مثــل
هــر انســان دیگــری دارای خصایــص مختلــف اخالقــی
باشــد .جنــگ طلــب باشــد یــا صلحجــو ،آرام باشــد یــا
پرخاشــگر .پــس نبایــد از شــنیدن خبــری کــه میگویــد
یــک زن شــوهرش را کتــک زده تعجــب کــرد ،یــا ادعــای
مــرد را دروغ پنداش ـت .مــردی کــه همیشــه یــاد گرفتــه
دســت بــاال را داشــته باشــد ،در مقابــل خشــونت ســاکت
میمانــد .در نظــام مــرد ســاالرانه زن یــاد گرفتــه کــه
ســکوت کنــد از خــودش دفــاع نکنــد آرام و موقــر باشــد
و همیشــه زندگــی را حفــظ کنــد در نتیجــه در مقابــل
خشــونت مــرد ســاکت میمانــد بــاز هــم در همــان نظــام
مــرد ســاالرانه مــرد آموختــه کــه قــدرت اصلــی در دســت
اوســت تصمیــم گیرنــدهی برتــر خانــواده اســت زور بــازو
دارد و فریــاد زدن و کتــک کاری هــم بخشــی از شــخصیت
اوســت .پــس وقتــی الگــو برایــش تغییــر میکنــد و قربانی
خشــونت میشــود ،بایــد ایــن موضــوع را از همــه مخفــی
کنــد تــا آبرویــش حفــظ شــود وخشــونت علیــه مــردان به
واســطهی کلیشـهی جنســیتی و نظام مردســاالرانه در کل
دنیــا مســکوت باقــی بمانــد .مــردان حــق دارنــد در صورت
تحمــل خشــونت اعتــراض کننــد ،دربــارهی آن حــرف
بزننــد و ســراغ دادخواهــی برونــد مــردان حــق دارنــد
بــدون نگرانــی از قضــاوت شــدن دربــارهی مشکالتشــان
صحبــت کننــد.
توصیههــای خانــم دکتــر تــارا پالماتیــر ،مؤســس ســازمان
 shrink4menکــه کارش کمــک بــه مــردان قربانــی
خشــونت خانگــی هســت .ایــن مــواردی کــه ذکــر
میشــود هشــداری اســت بــرای شــما تــا داخــل یــک
رابطــهی خشــونتآمیز گیــر نکنیــد.
 .۱در فضــای مجــازی دائــم در حال توهیــن و نفرتپراکنی
بــه یــک شــخص دیگــر اســت و ریپالیهایــش معمــوالً
طوالنــی اســت همــراه بــا ایموجیهــای زیــاد و تکــراری
و پشــت ســرهم.
ً
 .۲ســلفیگرفتن در جاهــای اشــتباه مثــا در مراســم

ختــم دائمــا ســلفی میگیــرد یــا بــه جــای کمــک بــه
کســی کــه کمــک الزم دارد ،ســلفی میگیــرد .
 .۳وقتــی ضربــه میخوریــد ( مثــا وقتــی در خیابــان
زمیــن میخوریــد و ) ...شــروع بــه خندیــدن و مســخره
کــردن می-کنــد و بــه درد شــما میخنــدد.
 .۴وقتــی اوضــاع آرام و خــوب اســت ،ناگهــان و بــدون
دلیــل دعــوا راه میانــدازد و انتظــار دارد شــما عذرخواهــی
کنیــد.
 .۵شــما را تهدیــد بــه از بیــن بــردن داراییتــان میکنــد
(آبرویتــان ،از بیــن بــردن وســایل و)...
 .۶از نظر او دیوانگی و بدجنس بودن جذاب است .
 .۷تمــام رابطههــای قبلــی او بــا خشــونت تمــام شــده
(مثــا همسرســابقش بــه زنــدان رفتــه بــرای مهریــه ،یــا
همســرش از برادرهایــش کتــک خــورده)
 .۸همســر ســابقش را بــه رخ شــما میکشــد تــا شــما
حســادت کنیــد.
 .۹بــا آدمهــای غریبــه خــوب و مهربــان برخــورد میکنــد
ولــی بــا خانــواده و نزدیکانــش بــا بدجنســی رفتــار
میکنــد.
 .۱۰از هر کاری که میکنید ایراد میگیرد.
 .۱۱وقتــی بحثــی پیــش آمــده یــا رابطــه تمــام شــده،
ســلفیهای خــودآزاری یــا خودکشــی میفرســتد.
کرونا ،قرنطینه و خشونت خانگی
مریم رامشت ،روانشناس و استاد دانشگاه
آمارهــای جدیــد اورژانــس اجتماعــی در دوره کرونــا
نشــان میدهــد خشــونت نســبت بــه زنــان  30درصــد
افزایــش پیــدا کــرده اســت .زنهــا بــه دلیــل ضعــف
جســمانی و وابســتگی مالــی ،فرهنگــی و اجتماعــی کــه
نســبت بــه همســر دارنــد ،بیشــتر مــورد خشــونت عاطفــی
قــرار میگیرنــد هرچنــد در چنــد ســال اخیــر تحــول
اساســی در جایــگاه زنــان ایجــاد شــده اســت امــا همچنان
زنــان چنــدان مــورد توجــه نیســتند .زنانــی کــه مــورد
خشــونت قــرار گرفتنــد هــم شــامل همســران اســت و هــم
شــامل دختــران ،یعنــی دختــران بیشــتر از پســران مــورد
خشــونت عاطفــی و اقتصــادی قــرار میگیرنــد .بعــد از
ایــن دو گــروه کــودکان هســتند کــه مــورد خشــونت قــرار
میگیرنــد .کــودکان بیشــتر از خانمهــا ناتــوان هســتند و
عکسالعمــل هــم نشــان نمیدهنــد.
بنابرایــن آنهــا نیــز مــورد آزار هســتند .بررس ـیها نشــان
میدهــد آزار جســمی دربــاره کــودکان زیــاد شــده اســت.
بچههــا بیشــتر در معــرض کتکخــوردن قــرار دارنــد .بعــد
از ایــن افــراد ســالمند مــورد خشــونت قــرار میگیرنــد .مــا
کشــوری هســتیم کــه بــه ســمت ســالمندی میرویــم و
ایــن ذهینــت وجــود دارد کــه ســالمندان بــاری بــر دوش
خانــواده هســتند خشــونت دربــاره افــراد ســالمند فیزیکــی

به عنوان شاهد یک خشونت خانگی چه باید کرد؟
اگــر شــاهد خشــونت خانگــی هســتید نقشــی کلیــدی
در توقــف خشــونت داریــد و وظیفــه اخالقــی ،قانونــی و
شــهروندی شــما ایجــاب میکنــد کــه بــه نفــع آزاردیــده
در آن مداخلــه کنیــد .اینهــا اقداماتــی اســت کــه بــا توجــه
بــه شــرایط قرنطینــه میتــوان انجــام داد.
هیچ چیز خشونت را توجیه نمیکند.
اگرچــه اســترس و اضطــراب ناشــی از شــرایط فعلــی بــه
ویــژه تــرس از احتمــال ابتــا بــه ویــروس کرونا ،فشــارهای
ناشــی از مشــکالت اقتصــادی و اضطــراب برآمــده از آن
کــه عمدتــا بــه دلیــل تعطیلــی کار و کاسبیهاســت و
همچنیــن مانــدن طوالنــی مــدت و مــداوم در خانــه
همگــی ســبب ایجــاد فشــار روانــی بــر افــراد و چــه
بســا بــروز عکسالعملهــای غیرقابــل پیــش بینــی در
برخــی مــوارد میشــود؛ امــا بایــد دانســت هیــچ چیــز
نمیتوانــد و نبایــد اعمــال خشــونت خانگــی بــه ویــژه از
نــوع فیزیکــیاش را توجیــه کنــد.
بــر ایــن اســاس اگــر شــما خــود قربانــی وقــوع یــک
خشــونت خانگــی هســتید ،بایــد بدانیــد کــه هیــچ
شــرایطی نمیتوانــد و نبایــد ســبب توجیــه رفتــار آزارگــر
شــود .از ایــن رو بــه او اجــازه ندهیــد کــه رفتــار خشــن
خــود را بــا توســل بــه مســائلی از قبیــل تــرس و اضطــراب
از کرونــا و یــا مشــکالت مالــی توجیــه کنــد .بدانیــد کــه
اعمــال خشــونت یــک عمــل اســت ،نــه یــک عکــس
العمــل؛ پــس نــه تنهــا شــما در آن مقصــر نیســتید بلکــه
هیــچ فاکتــور بیرونــی و خارجــی جــز فــرد خشــونت گــر
در آن نقــش نــدارد.
اگــر شــاهد یــک خشــونت خانگــی (چــه بــه عنــوان
شــنونده و چــه بــه عنــوان بیننــده) هســتید فرامــوش
نکنیــد کــه ایــن خشــونت و خشــونتگر اســت کــه بایــد
محکــوم شــود؛ نــه خشــونت دیــده ،شــرایط یــا کرونــا .از
ایــن رو وقــوع خشــونت را بــه صراحــت محکــوم کــرده و
بــه هیــچ وجــه در پــی توجیــح آن بــرای خشــونت دیــده
نباشــید .بــه او نگوییــد کــه ایــن شــرایط ســخت کرونایــی
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نیست.بیشــتر تحقیرکــردن و القــای ایــن مســئله اســت
کــه آنهــا بــاری بــر دوش خانــواده هســتند .در شــرایط
قرنطینــه اکثــر خانوادههــا در فضــای بســته نســبتا
کوچــک بــا هــم زندگــی میکننــد .ایــن مســئله از قبــل
برنامهریــزی نشــد ه و یکدفعــه اتفــاق افتــادهاســت
بنابرایــن مــا بــا یــک غافلگیــری هــم مواجــه هســتیم.
یکــی دیگــر از مســائل اثرگــذار بســتهبودن فضاســت
چراکــه دلنگرانــی و افســردگی را بیشــتر میکنــد.
تــرس و نگرانــی عامــل دیگــری اســت مــا بــه خاطــر
یــک مســئله خوشــحالکننده کنــار هــم نیســتیم .مــا
بــه خاطــر یــک تهدیــد بیرونــی کنــار هــم قــرار گرفتیــم
و ایــن تــرس باعــث میشــود آســتانه مقاومــت مــا
پاییــن آمــده عصبانــی میشــویم .بمبــاران اخبــار تلــخ
و شایعهســازی و عــد م آگاهــی نســبت بــه اینکــه ایــن
بحــران کــی تمــام میشــود هــم عامــل دیگــری اســت
کــه باعــث بــروز خشــونت میشــود .امــا نکتــه بســیار
مهــم بیــکاری اســت .در خانوادههایــی کــه معیشتشــان بــه
خطــر افتــاده خشــونت خانگــی بــروز بیشــتری پیــدا کرده
اســت .وضعیــت بــد اقتصــادی مــردم امنیــت روانــی آنها را
بــه هــم زدهاســت .از مهمتریــن کارهایــی کــه بایــد در
ایــن دوران انجــام دهیــم تــا خشــونت کاســته شــود ،ایــن
اســت کــه بهراحتــی شــرایط را بــرای اعضــای خانــواده
توضیــح دهیــم و از آنهــا بخواهیــم توقعــات خــود را بــه
حداقــل برســانند.
کارهــای مشــترک تعریــف کنیــم .در تمیزکــردن خانــه
و آشــپزی همگــی مشــارکت کنیــم البتــه اگــر فــردی
دوســت نــدارد مشــارکت کنــد او را وادار نکنیــم .پــدر و
مادرهــا بایــد بداننــد در خانــه نبایــد حکومــت نظامــی
برقــرار کننــد ،نبایــد رأس یــک ســاعت همــه بخوابنــد
یــا اینکــه تلویزیــون و اینترنــت در یــک ســاعت خامــوش
شــود .بایــد تــابآوری بیشــتری داشــته باشــیم و اجــازه
دهیــم بچههــا یــا همســرمان بیشــتر خودشــان را ســرگرم
کننــد البتــه نبایــد مزاحــم دیگــران شــوند .نبایــد مــدام از
بچههــا بخواهیــم از حریــم خصوصــی خودشــان خــارج
شــوند .از مکانهایــی ماننــد تــراس و پشــتبام بــرای
هواخــوری اســتفاده کنیــم و بــه رؤیاهایمــان فکــر و بــرای
آینــده برنامهریــزی کنیــم .از تخریــب عاطفــی همدیگــر
دســت برداریــم .از خشــونت جنســی نســبت بــه همســر
پرهیــز کنیــم .اگــر در خانــه ســالمند یــا معلــول داریــم،
نبایــد نســبت بــه او بیتوجهــی کنیــم .بیتوجهــی بــه
ســالمندان و معلــوالن دو اثــر بســیار بــد دارد.اگــر بــر اثــر
بیتوجهــی مــا آنهــا دچــار بیمــاری شــده و جــان خــود را
از دســت دهنــد ،درگیــری روانــی شــدیدی پیــدا خواهیــم
کــرد و دوم اینکــه فرزنــدان مــا شــاهد ایــن صحنــه بــوده
و خشــم عمیقــی را در ناخــودآگاه خــود خواهنــد داشــت.
تــابآوری یکــی از مهمتریــن مهارتهــای زندگــی اســت

کــه بنــا بــر دالیــل مختلــف از جملــه عــدم آمــوزش
صحیــح بیشــتر مــردم ایــران ،یــاد نگرفتــه ایــم .بــرای
تــابآوری تمرینهایــی هســت کــه نیــاز بــه پــول
هــم نــدارد .نفــس عمیــق هنــگام خشــم ،فریادنــزدن
و عجلهنکــردن در بیــان حرفهــا یکــی از مهمتریــن
تمرینهــا در دوران تــابآوری اســت .بــا مشــارکت بچههــا
نــان بپزیــد .بــه آنهــا مهارتهایــی مثــل کاشــتن مــواد
غذایــی و ســبزیجات و نانپختــن را آمــوزش دهید.کرونــا
تنهــا اتفــاق پاندمــی جهــان نیســت و ممکــن اســت وقتــی
بچههــا بــزرگ میشــوند دوبــاره مســئله دیگــر پاندمــی
شــکل رخ دهــد.

سـال دوازدهم /شـماره پانزدهم /مـهـر99

22

اســت کــه ســبب ایجــاد خشــونت شــده و او بــه دلیــل
همیــن شــرایط مجبــور بــه تحمــل و بخشــش آزارگــر
اســت.
بــه جــای آن صراحتــاً بــه او گوشــزد کنیــد کــه مــورد
خشــونت خانگــی قــرار گرفتــه و بایــد در برابــر آن واکنــش
مناســب نشــان دهــد .بــه هیــچ وجــه خشــونت و آزار واقع
شــده را کوچــک نشــمرده و ســعی نکنیــد آن را بــرای
آزاردیــده بــی اهمیــت نشــان دهیــد .یادتــان نــرود کــه
هــر نــوع خشــونتی هرچقــدر هــم مالیــم باشــد بــه شــدت
بــا اهمیــت و در فروشکســتن روح و روان یــک فــرد بــه
شــدت موثــر اســت.
هدف حفظ امنیت خشونتدیده است.
بــه عنــوان یــک شــاهد خشــونت و آزار خانگــی ،فرامــوش
نکنیــد کــه اولیــن و مهمتریــن هــدف در مــوارد وقــوع
خشــونت خانگــی حفــظ امنیــت خشــونت دیــده اســت نه
تنبیــه آزارگــر یــا گرفتــن انتقــام از او.
بــی تفــاوت نباشــید؛ خشــونتدیده بــه کمــک شــما نیــاز
دارد.
بــه عنــوان یــک شــاهد خشــونت خانگــی هرگــز نســبت به
وقــوع آن بــی تفــاوت نباشــید؛ حتــی اگــر ایــن خشــونت
در شــرایط کرونایــی رخ دهــد .توجــه داشــته باشــید کــه
اثــرات خشــونت خانگــی چــه از نظــر جســمی و چــه
روانــی بــرای آزاردیــده کمتــر از کرونــا نیســت.
ممکــن اســت بــا توجــه بــه فرهنــگ ســنتی در ایــران
تصــور کنیــد کــه دعــوای زن و شــوهر همســایه یــا یکــی
از آشــنایان بــه شــما ارتباطــی نــدارد؛ امــا بدانیــد کــه ایــن
تصــور ممکــن اســت حتــی بــه قیمــت جــان آزاردیــده

تمــام شــود .از ایــن رو بــا حفــظ مــوارد ذکر
شــده (امنیــت آزاردیــده و عــدم تحریــک
آزارگــر) مداخلــه کنیــد و ســعی کنیــد
تــا حــد تــوان او را از محیــط خشــونت یــا
لحظــه وقــوع آن نجــات دهیــد.
منافع آزاردیده اولویت اول است.
بــه تجربــه ثابــت شــده اســت کــه
آزاردیــدگان خشــونت خانگــی عمومــی از
لحــاظ عاطفــی و مالــی بــه خشــونت گــر
وابســته هســتند و همیــن یکــی از دالیلــی
اســت کــه در بســیاری از مــوارد فــرد
آزاردیــده از گــزارش خشــونت و یــا تــاش
بــرای رهایــی از آن خــودداری میکنــد.
آزاردیــدگان عمومــا جایــی بــرای زندگــی
ندارنــد و در صــورت تــرک ناگهانــی منــزل
و نبــود وجــود جایــی بــرای اقامــت ،مجــدد
مجبــور خواهنــد بــود کــه بــه محیــط
خشــونت بــاز گردنــد.
بــر همیــن اســاس بــه عنــوان یــک شــاهد
خشــونت خانگــی از ترغیــب و تشــویق
آزاردیــده بــه تــرک ناگهانــی خانــه بــه ویــژه در شــرایط
فعلــی کــه امــکان یافتــن ســرپناه بــرای وی راحــت
نیســت خــودداری کنیــد .بــه جــای آن در صــورت امــکان
آزاردیــده را در منــزل خــود جــای داده و یــا تــاش کنیــد
محلــی را بــرای اقامــت موقــت او فراهــم کنیــد.
از توهیــن بــه خشــونتگر بــه ویــژه در برابــر آزاردیــده
خــودداری کنیــد چــرا کــه ممکــن اســت ســبب تحریــک
احســاس عــزت نفــس و غــرور آزاردیــده شــده و نظــرش
را بــرای مقاومــت در برابــر خشــونتگر تغییــر دهــد.
بــه هیــچ وجــه ســعی نکنیــد کــه آزاردیــده را بدبخــت
و قربانــی نشــان دهیــد .بــه جــای آن بــر گســترده بــودن
مــوارد وقــوع خشــونت خانگــی تاکیــد کنیــد و بــه او
اطمینــان دهیــد کــه اگرچــه او تنهــا قربانــی خشــونت
خانگــی نیســت ،امــا آنچــه بــر او رفتــه بســیار بــا اهمیــت
اســت.
عوامل ایجاد خشونت خانگی
 .۱تنبیههای والدین و مربیان
بســیاری از پژوهشهــای انجامشــده بیانگــر آن اســت
کــه افــرادی کــه پرخاشــگر هســتند در دور ه کودکــی از
طــرف والدیــن خــود مــورد پرخاشــگری فراوانــی قــرار
گرفتهانــد و ایــن عمــل را بــه نوعــی رفتــار مناســب در
ذهــن خــود حــک کردهانــد و رفتــار پرخاشــگرانه در
آنهــا رشــد و تجلــی یافتــه اســت .پژوهشهــا نشــان
میدهــد کــه اعمــال خشــونت ،رفتــاری اکتســابی اســت
و خشــونتهای خانگــی کــه شــخص در دوران کودکــی

راهکار چیست؟
آسیبشناســان بــر ایــن باورنــد کــه افزایــش پدیــد ه
همســرآزاری کــه در برخــی مــوارد بــه همسرکشــی
میانجامــد ،همــگام بــا رشــد نابســامانیهای اقتصــادی
(گرانــی و کاهــش قــدرت خریــد مــردم) ،فرهنگــی
(ماهوارههــا و جرایــد) و اجتماعــی (اعتیــاد و طــاق
والدیــن) امــری انکارناپذیــر اســت .احتمــال بــروز خشــونت
در میــان افــرادی کــه در خانههــای کوچــک زندگــی
میکننــد ،درآمــد کافــی ندارنــد و تعــداد فرزنــدان آنــان
زیــاد اســت ،بیمــاری و مشــکالت خانوادگــی زیــادی
دارنــد و تحتتأثیــر تنشهــای موقعیتــی متعــددی
قــرار میگیرنــد بیشــتر از دیگــران اســت .هرچــه وقایــع
یــا موقعیتهــای تنشآفرینــی کــه خانــواده را تهدیــد
میکنــد بیشــتر باشــد ،احتمــال بــروز خشــونت نیــز در
آن خانــواده بیشــتر خواهدشــد.
از آنجــا کــه مشــکل خشــونت علیــه زنــان پیچیــده و
چندجانبــه اســت ،راهحلهــای آن نیــز بایــد بــه همیــن
ترتیــب دارای جوانــب مختلــف باشــد .راهحلهایــی کــه
هیچیــک بــه تنهایــی کارگــر نیســت و بایــد بــ ه طــور
هماهنــگ بــهکار گرفتــه شــوند:
 .۱گسترش فرهنگ گفتوگو و همفکری
بــه نظــر میرســد یکــی از راهکارهــای مناســب بــرای
کاهــش تضــاد و خشــونت زناشــویی ،گســترش فرهنــگ
گفتوگــو و مذاکــره و مشــورت و همفکــری بیــن اعضــای
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بــه عنــوان ناظــر اولیــه شــاهد آن بــوده یــا خــودش قربانی
آن خشــونتها شــده اســت ،پیامدهــای ســوئی بــر آینــده
وی میگــذارد و شــخص بــا یادگیــری رفتــار خشــن آن را
از یــک نســل بــه نســل دیگــر منتقــل میکنــد.
 .۲دخالت دیگران
دخالــت دیگــران بــه خصــوص والدیــن همســر در حریــم
زندگــی زن و شــوهر عامــل دیگــری اســت کــه روابــط
ســالم بیــن هــر دو را متزلــزل میکنــد .گرچــه ایــن
عمــل بــه دلیــل عالقـ ه وافــر و بــا انگیــز ه راهنمایــی انجــام
میشــود ،امــا گاه میتوانــد فــرد را تحریــک کنــد و
موجــب درگیــری و اختــاف بیــن زوجیــن شــود.
 .۳تبعیض جنسی
در اغلــب جوامــع از خشــونت بــه عنــوان وســیلهای بــرای
مهــار رفتــار جنــس مؤنــث اســتفاده میشــود و خشــونت
براســاس جنســیت ارتبــاط تنگاتنگــی بــا قــدرت مردانــه
دارد .در بســیاری از نظامهــای حقوقــی و نیــز رســوم و
ن ایــن موضــوع کــه
ســنتها ،خشــونت علیــه زنــان بــا بیــا 
رفتــار جنــس مؤنــث حیثیــت مــرد را خدشــهدار کــرده
اســت توجیــه میشــود .در پژوهشــی کــه در ســال ۱۳۸۹
انجــام گرفــت ،چنیــن نتیجــه گرفتند کــه «در کشــورهای
توســعهیافته حــدود  ۲۸درصــد زنــان ابــراز میکننــد
دســتکم یــک بــار در طــول زندگــی مشترکشــان از
طــرف همســر مــورد خشــونت جســمی قــرار گرفتهانــد.
ایــن آمــار در کشــورهای در حــال توســعه از  ۱۸تــا ۶۷
درصــد متغیــر اســت».
 .۴تاثیر سو ء مواد مخدر و داروها
در برخــی مواقــع ممکــن اســت شــوهر جــذب گروههــای
نابهنجــار از جملــه معتــادان شــود و بــا آنهــا ارتبــاط برقرار
کنــد و تحــت تأثیــر رفتــار آنهــا بــه مــواد مخــدر رو آورد.
اعتیــاد شــوهر نقطــ ه شــروع نــزاع و درگیــری جــدی
بیــن زن و شــوهر اســت .بــه دنبــال شــدت درگیــری،
مــرد بیشــتر اوقــات خــود را در خــارج از منــزل ســپری
میکنــد.
 .۵عوامل قانونی و حقوقی
اســتنباط غلــط از قوانیــن شــرعی ،ضعــف قانــون و
نبــود حمایــت قانونــی ،اجتماعــی و دولتــی از زنــان
خشــونتدیده و بیپناهــی آنــان ایــن زنــان را بیشــتر
در معــرض خشــونت قــرار میدهــد .صاحبنظــران
معتقدنــد کــه در قوانیــن موجــود کشــور ،تعریــف واضــح
و روشــنی از خشــونت خانگــی علیــه زنــان وجــود نــدارد و
ایــن مســاله از مهمتریــن موانــع قانونــی و حقوقــی بــرای
پیشــگیری و برخــورد بــا خشــونت خانگــی علیــه زنــان
اســت .نبــود قوانیــن شــفاف و وجــود خألهــای قانونــی بــه
همــراه ضعــف اجــرای قانــون از ســایر عوامــل زمینهســاز
در بــروز خشــونت خانگــی بــه شــمار مــیرود.
 .۶بیتوجهی به خواست و انتظارات همسران

محبــت و صمیمیــت در کانــون خانــواده از طریق شــناخت
و توجــه بــه خواســتهها و انتظــارات همســر و در حــد
امــکان تأمیــن آنهــا ایجــاد میشــود .بــرای ایــن کار
میتــوان از فــرد مقابــل ســؤال کــرد کــه آیــا انتظــارات
و خواســتههای وی بــرآورده شــده اســت یــا نــه .گاهــی
برخــی از همســران بــا وجــود آگاهــی از حساســیتهای
یکدیگــر و اینکــه بــا انجــام آن رفتــار خــاص بــه شــدت
آزرده و ناراحــت میشــود ،بــرای آزار و اذیــت و رنجــش
خاطــر طــرف مقابــل همــان رفتــار ناراحتکننــده را
انتخــاب میکننــد و بــه ایــن طریــق موجبــات ناراحتــی و
پرخاشــگری را فراهــم میآورنــد.
 .۷تأثیر رسانههای گروهی
صاحبنظــران اعتقــاد دارنــد کــه نمایــش تصاویــر
خشــونتآمیز در رســانهها میتوانــد بــه یادگیــری و
ترویــج خشــونت خانگــی علیــه زنــان در جامعــه منجــر
شــود و بــر ســامت روانــی و معنــوی خانوادههــا تأثیــر
بگــذارد .انتقــال دائمــی اطالعــات دربــار ه جرایــم و افعــال
خشــونتآمیز و تمــاس پیاپــی بــا خشــونت ناشــی از
تولیــدات رســانهها و بــهویــژه برنامههــای تلویزیونــی
بــدون تردیــد بــه بیاحساســی و خونســردی در برابــر
عمــل خشــونتآمیز منجــر میشــود.
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خانــواده اســت .بــا جــا افتــادن ایــن فرهنــگ در میــان
خانوادههــا در کنــار اقدامــات آموزشــی مســتمر میتــوان
در ســاختارهای اجتماعــی ،قوانیــن ،آداب و رســوم ،باورهــا
و نگرشهــای اجتماعــی کــه از اقتــدار و نابرابــری اعضــا
حمایــت میکننــد ،رخنــه کــرد و متقابــ ً
ا بــا اصــاح
و تغییــر ایــن ســاختارها شــاهد اصــاح فضــای درون
خانوادههــا بــود.
 .۲آموزش و تربیت از طریق رسانهها
عملکــرد رســانهها در زمینـ ه خشــونت بــا زنــان در محیــط
خانــه ب ـ ه نحــوی مســئوالنه بســیار مهــم اســت .از ایــن
رو ،رســانههای همگانــی و بــهویــژه رادیــو و تلویزیــون
از مهمتریــن و مؤثرتریــن اهرمهــای تغییــر نگــرش و
آمــوزش و تربیــت همگانــی در امــر مبــارزه بــا خشــونت
بهویــژه خشــونت علیــه زنــان هســتند .متأســفانه گاهــی
رســانهها بــه دفــاع از ارزشهــای مــردان میپردازنــد و
بــه ارزشهــای زنــان توجهــی نمیکننــد .ایــن نــوع رفتــار
بــه تشــدید خشــونت علیــه زنــان کمــک میکنــد .بهتــر
اســت برنامههایــی ســاخته شــود کــه در آن مخاطبــان را
بــا ارزشهــای حقیقــی زن و جایــگاه واالی او آشــنا کنــد.
همچنیــن رســانه میتوانــد در حیــن پخــش ســریال
تلویزیونــی بــه تبلیــغ کالسهــای آموزشــی «مهارتهــای
زندگــی قبــل از ازدواج»« ،مهــارتهــای ســالم زیســتن»
و «آمــوزش همســرداری» بــه صــورت زیرنویــس بپــردازد
و مخاطبــان را از ایــن طریــق آگاه ســازد .آمــوزش بایــد از
نخســتین مرحلـ ه زندگــی آغــاز شــود تــا تصــورات قالبــی
در خصــوص نقــش اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی زنــان
و مــردان از بیــن بــرود .جامعــه اعــم از دولــت و مــردم باید
درخصــوص حقــوق انســانی زنــان آمــوزش ببینــد .انتشــار
دفترچههــای کوچــک آگاهیدهنــد ه بــه زنــان یــا نصــب
پوســتر در اتوبوسهــا و اماکــن عمومــی و آدرس دادن
مکانهایــی کــه یــک زن بتوانــد بــرای گرفتــن کمــک
بــه آنهــا مراجعــه کنــد ازجملــه اقدامــات دیگــری اســت
کــه میتوانــد در کاهــش امــر خشــونت در خانــواده و
همســرآزاری کارســاز باشــد.
 .۳اقدامات پیشگیرانه خانواده
بــه منظــور جلوگیــری و کاهــش پرخاشــگری کــودکان،
نوجوانــان و جوانــان ،والدیــن میتواننــد اقدامهــای
مناســبی را انجــام دهنــد .اطــاع از ویژگیهــای هــر
مرحلــه از رشــد ،تقویــت رفتارهــای اجتماعــی فرزنــدان
ماننــد همــکاری کــردن ،مشــارکت کــردن ،ابــراز همدلــی
و هــمدردی و گوشــزد کــردن عواقــب احتمالــی رفتــار
پرخاشــگرانه میتوانــد کمککننــده باشــد .پســربچه هــارا
درســت تربیــت کنیــم  .بــه پســربچهها لــزوم مراقبــت و
نگهــداری از دیگران(پدربــزرگ و مادربــزرگ) را آمــوزش
بدهیــد ...بــه آنهــا مهارتهــای اولیــه زندگــی مثــل
آشــپزی ،تمیزکــردن خانــه و لباسشــویی را یــاد بدهیــد...

یادتــان نــرود عمــل شماســت کــه مهمــه و نــه حرفــی کــه
ب ـ ه زبانتــان جــاری میشــود ،اگــر در خانــه همیشــه زن
غــذا میپــزد و مــرد «کارهــای مردانــه» میکنــد ،هرچــه
هــم دربــارهی برابــری بگوییــد بیفایــده اســت .بچههــا
بایــد بــه چشــم ببیننــد کــه پدرشــان هــم پوشــک عــوض
میکنــد و قابلمــه غــذا را هــم میزنــد و مادرشــان هــم
چمــن حیــاط را کوتــاه میکنــد تــا بفهمنــد کار زنانــه/
مردانه نــدارد...
پســرهایتان را تشــویق کنیــد کــه بــا دختربچههــا دوســت
و همبــازی باشــند...از همــان بچگــی یادشــان بدهیــد
کــه «نــه ،یعنــی نــه» ...از همــان بچگــی وقتــی ازشــان
رفتــار نادرســت و جنســیتزده دیدیــد ،تذکــر بدهیــد و
بهشــون بگوییــد کــه کار و حرفشــان اشــتباه اســت .ایــن
کلیشــههای «پســرند دیگــه» و جاخالــی دادن صــرف
جنســیت مخــرب اســت .اگــر میگوینــد دختربچههــای
مدرســه لــوس و خنــگ و ننرنــد ،واکنــش نشــان بدهیــد
و یادشــان بدهیــد کــه ایــن شــیوه حــرف زدن و قضــاوت،
اشــتباه اســت...هرگز و مطلقــا و تحــت هیــچ شــرایطی از
«دختــر» بــه مثابــه توهیــن ،کـمارزش کــردن ،قضــاوت و
تمســخر اســتفاده نکنیــد .نگوییــد «خــب دختــره دیگــه»
و بــرای همیــن مثــا بــا یــک زخــم کوچــک زد زیــر گریه.
هرگــز چنیــن نکنیــد...
بــرای پســربچهها هــم فــراوان کتــاب بخوانیــد و
کتابهایــی بخوانیــد کــه قهرمــان داســتان ،زن یــا
دختربچــه اســت بگذاریــد گاهــی قهرمــان هــای آنهــا
یــک خانــوم باشــد .آمــار هــر روز بیشــتر نشــان میدهــد
کــه پســربچهها در سراســر جهــان بســیار کمســوادتر
از دختربچههــا دارنــد میشــوند ،بســیار کمتــر کتــاب
میخواننــد یــک راه درســت تربیتیشــان ایــن اســت کــه
مــدام بــرای آنهــا کتــاب خــوب بخوانیــد...و دس ـتآخر
اینکــه مطلقــا از آن ور بــوم نیفتیــد و صفــات خوبــی را
کــه متــرادف بــا پســر بــودن شــده ،بــه تحقیــر نکشــید.
بــه او میــدان و فضــا بدهیــد کــه از کارهــای خوبــی کــه
بــا پســر بــودن گــره خــورده ،لــذت ببــرد :از درخــت بــاال
رفتــن ،حســابی ورزش کــردن و اهــل تماشــای مســابقات
ورزشــی بــودن ،کمپینــگ در دل جنــگل و آتــش روشــن
کــردن و ...
بــاور کنیــد خیلــی خیلــی خیلــی ســخت اســت کــه
باورهــا و رویــه و رفتــار را در بزرگســالی تغییــر داد...بــاور
کنیــد خیلــی خیلــی خیلــی آســانتر اســت کــه بچههــا
و نسـلهای بعــدی را از اول درســت و برابــری طلــب و دور
از ســیل کلیشــه بــار آورد...بــه خاطــر خودتــان و خودشــان
و همــهی بشــریت هــم کــه شــده ،تــن بــه ایــن همــه
کلیشــه جنســیتزده در تربیــت بچههایتــان ندهیــد.
خشــت اول را صــاف بگذاریــد ،بعــدش تــا ثریــا مــیرود
ایــن دیــوار راســت!

 .۴تغییر بنیادی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی
خشــونت تنهــا هنگامــی ریشــهکن خواهــد شــد کــه
گامهایــی در راه تضمیــن برابــر زنــان بــا مــردان در تمامــی
ابعــاد زندگــی برداشــته شــود .خشــونت بــا زنــان محصــول
وابســتگی آنــان اســت و زنــان بایــد از اســتقالل حقوقــی
و مالــی برخــوردار شــوند .تغییــر بنیــادی در ســاختارهای
اجتماعــی و اقتصــادی کــه تثبیتکننــد ه تبعیــت
و وابســتگی زنــان اســت ،جــز بــا لغــو تمامــی انــواع
تبعیضهــا امکانپذیــر نیســت.
 .۵راهکارهای حمایتی
توانمندســازی پزشــکان و کارکنــان نظــام بهداشــتی
درمانــی بــرای مدیریــت مــوارد خشــونت خانگــی علیــه
زنــان مــورد توافــق کارشناســان و صاحبنظــران اســت.
ادغــام خدمــات مرتبــط بــا خشــونت خانگــی در نظــام
مراقبتهــای بهداشــتی اولیــه و فراهــم کــردن زمینــه
ارجــاع نظاممنــد زنــان آســیبدیده خشــونت در نظــام
ارائــه خدمــات ســامت ،اســتفاده از روشهایــی ماننــد
گروهدرمانــی و خانوادهدرمانــی بــه همــراه آمــوزش
و توانمندســازی خانوادههــای آســیبپذیر و قربانــی
خشــونت بــا تاکیــد بــر برنامههــای آموزشــی مهارتهــای
زندگــی شــامل مهــارت مواجهــه بــا خشــم همســر در
زمانهــای بحرانــی و اجتنــاب از ایجــاد زمینــه خشــونت
ماننــد حضــور در مکانهــا و فضاهــای خــاص از جملــه
مهمتریــن راهکارهــای پیشــنهادی اســت .انجــام مالقــات
بــا علمــای مذهبــی و طــرح مســائل حقوقــی ـ اجتماعــی
زنــان ،برگــزاری کارگاههــای آموزشــی درخصــوص
خشــونت علیــه زنــان توســط ســازمانهای غیردولتــی
زنــان و فراهــم آوردن شــرایط تفریــح ســالم ،اســتراحت
کافــی و بــه موقــع و ورزش مناســب در کنــار اعضــای
خانــواده از دیگــر راهکارهــای موثــر اســت.

تجربه برزیل
کــی از ابتکاریتریــن اقدامــات در زمینــه خشــونت علیــه
زنــان راهحلــی اســت کــه کشــور برزیــل اتخــاذ کــرده
اســت :در ســال  ۱۹۸۵در شــهر ســائوپائولو یــک قــرارگاه
پلیــس ویــژ ه زنــان بــا وظیفــه مقابلــه بــا مشــکالت مربوط
بــه خشــونتهای خانوادگــی (خشــونت علیــه زنــان) دایــر
شــد .ایــن قرارگاه کــه همــه کارمنــدان و مأمــوران اداری و
اجرایــی آن را زنــان تشــکیل میدادنــد بــه امــر رســیدگی
بــه شــکایات زنــان و انــواع خشــونت علیــه آنــان اختصاص
یافــت .راهانــدازی ایــن قــرارگاه بــا اقبــال عمومــی مواجــه
شــد و اکنــون بــه عنــوان مؤثرتریــن عامــل کمککننــده
در مقابلــه بــا خشــونت علیــه زنــان در برزیــل بــه شــمار
مــیرود .ایــن قــرارگاه همــواره کمکهــای کوتاهمــدت
و بلندمدتــی را از طریــق حمایــت و مشــاوره در اختیــار
قربانیــان ایــن گونــه جرایــم قــرار میدهــد .اکنــون ۲۷
قــرارگاه از ایــن نــوع در سراســر برزیــل وجــود دارد.
نکتهی آخر
چطــور انســانهایی کــه بــه اخــاق ،بــاور دارنــد دســت
بــه شــرارت میزننــد؟
پرســش اصلــی ایــن اســت کــه چطــور انســانهایی کــه
بــاور قــوی بــه ارزشــهای اخالقــی دارنــد و در ســایر
بخشــهای زندگــی دلرحــم هســتند میتواننــد دســت بــه
اعمــال غیراخالقــی بزننــد؟
پاســخ “بنــدورا” اســتاد دانشــگاه اســتنفورد چنیــن اســت
“افــراد معمــوال دســت بــه اعمــال ناپســند نمیزننــد مگــر
آنکــه جنبههــای غیراخالقــی آن اعمــال را بــرای خودشــان
توجیــه کــرده باشــند ”.او ایــن حالــت را “غیرفعــال کــردن
کنتــرل درونــی” نامیــد.
ایــن اتفــاق چگونــه روی میدهــد؟ “بنــدورا” چنــد
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مکانیســم شــناختی -روانــی را کــه میتواننــد باعــث
غیرفعــال شــدن کنتــرل درونــی افــراد شــوند توضیــح داد:
 -۱توجیــه اخالقــی :بــا تاکیــد بــر اهــداف متعالــی رفتار
غیراخالقــی طــوری توجیــه میشــود کــه قابــل دفــاع یــا
حتــی ســتایشآمیز بــه نظــر برســد .شستشــوی مغــزی
هــم مثالــی از ایــن روش اســت .ترویســتهای انتحــاری بــا
همیــن روش اقنــاع میشــوند ،پــاک کــردن زمیــن از گنــاه،
رفتــن بــه بهشــت موعــود و…
 -۲تلطیــف لغــوی یــا ُحســن تعبیــر :نامگــذاری
یــک فعــل غیراخالقــی بــا کلمــات متفــاوت کــه چهــره
آن را میپوشــاند .فرماندهــان در ابوغریــب از لفــظ “نــرم
کــردن” بــه جــای شــکنجه کــردن اســتفاده میکردنــد
و رهبــران نــازی کشــتار یهودیــان را “پاکســازی اروپــا”
مینامیدنــد .نمونههــای د ٍم دســتیتر ایــن روش
اســتفاده از “اختــاس” بــه جــای دزدی و “شــیطنت” بــه
جــای خیانتهــای جنســی در ازدواج اســت.
 -۳مقایســه بــا دیگــران :در ایــن روش فرد با مقایســه
رفتــار خــود بــا نمونههایــی بدتــر از ســوی دیگــران
از عــذاب وجــدان خــود کــم میکنــد“ .آنقــدر تــو ایــن
کشــور دزدی میشــه کــه از زیــر کار در رفتــن مــا جلــوش
هیچــی نیســت”.
 -۴جابجایــی یــا تقســیم مســئولیت :فــرد در ایــن
حالــت مســئولیت را بــه گــردن یــک منبــع خارجــی
میانــدازد یــا آن را میــان جماعــت بزرگــی تقســیم
میکنــد .در قتــل عــام “مــی الی” یــک گــروه از ســربازان
آمریکایــی پانصــد غیــر نظامــی ویتنامــی را شــکنجه
کردنــد ،مــورد تجــاوز قــرار دانــد ،کشــتند وقتــی  ۱۴نفــر
از افســران بابــت ایــن ماجــرا محاکمــه شــدند مســئولیت
را بــه گــردن مافــوق انداختنــد و البتــه رفــع اتهــام هــم
شــدند!
 -۵انســانیتزدایی از قربانــی :منطــق کلــی ایــن
روش مــادون انســان در نظــر گرفتــن ســایرین اســت.
هرچــه کیفیــت انســانی قربانــی بیشــتر خدشـهدار شــود،
آســیب رســاندن بــه او ســهلتر میشــود .کاکاســیا
خوانــدن بردههــا ،کمعقــل دانســتن زنــان و… در واقــع
پیــش درآمــدی بــرای همیــن رفتارهاســت.
 -6مقصــر دانســتن قربانــی :در ایــن روش خــود
قربانــی مســبب اصلــی شــرارت قلمــداد میشــود.
کارگرانــی کــه بدرفتــاری کارفرمــا را دلیــل دزدی خــود
میداننــد ،متجــاوزی کــه میگویــد ســر و وضــع قربانــی
تحریکآمیــز بــوده نمونههایــی ازایــن مکانیســم هســتند.
بــه امیــد پایــان تمــام خشــونتهای خانگــی وایجــاد
فرهنــگ گفــت و گــو در هــر خانــه ...
امروز گل دریافت کردم.
نه تولدم بود نه روز خاص دیگری.

دیشــب اولیــن درگیــری مــان اتفــاق افتــاد و او حرفهــای
بــدی زد کــه خیلــی مــرا آزرد .میدانــم کــه حتمــا
متأســف اســت ،بــرای همیــن امــروز برایــم گل فرســتاده.
امروز گل دریافت کردم.
نه سالگرد ازدواج مان بود نه روز خاص دیگری.
دیشــب او مــرا بــه ســوی دیــوار پرتــاب کــرد و شــروع کرد
بــه فشــردن گلویــم .مثــل یــک کابــوس بــود ،نمیتوانــم
بــاور کنــم کــه حقیقــت دارد .امــروز صبــح دردمنــد و
زخمــی از خــواب برخاســتم .میدانــم کــه حتم ـاً متأســف
اســت ،بــرای همیــن امــروز برایــم گل فرســتاده.
امروز گل دریافت کردم.
نه روز مادر بود نه روز خاص دیگری.
دیشــب دوبــاره مــرا زد و ایــن بــار بدتــر از همیشــه بــود.
اگــر ترکــش کنــم چــه؟ چطــور از پــس نگهــداری از
فرزندانــم برایــم؟ پــول چطــور؟ از او میترســم و از تــرک
کردنــش وحشــت دارم .امــا میدانــم کــه حتمــا متأســف
اســت و بــرای همیــن بــاز هــم برایــم گل فرســتاده.
امروز هم گل دریافت کردم.
خیلــی زیــاد .امــروز روز خاصــی بــود ،روز خاک ســپاریام.
دیشــب باالخــره مــرا کشــت .تــا ســر حــد مــرگ زدم.
فقــط اگــر میتوانســتم کمــی شــجاع و محکــم باشــم و
ترکــش کنــم امــروز دیگــر گلــی دریافــت نمیکــردم.
مردان حقیقی زنان را نمیزنند.
به خشونت خانگی پایان دهید.
ترجمهArezo Ariapoor :
منابع
تحلیــل جامعــه شــناختی خشــونت خانگــی علیــه زنــان و
رابطـهی آن بــا احســاس امنیــت در خانــه .پروانــه دانــش
بررســی عوامــل اجتماعــی فرهنگــی مرتبــط بــا خشــونت
عاطفــی در خانــواده بــا تاکیــد بــر ســرمایهی اجتماعــی.
علی-اصغــر مهاجرانــی  .پرویــن صیــادی نــژاد .علــی
صیــادی نــژاد
خشــونت خانگــی و وضعیــت روانــی جســمی زنــان .ناهیــد
ستا یش
عوامــل مؤثــر بــر خشــونت علیــه زنــان در اســتان لرســتان.
فیــروزه غضنفری
پیشــگیری از خشــونت خانگــی ویــژه ی جوانــان مددجــو.
شــیرین ارجمنــد
تحلیل و بررسی خشونت علیه زنان .مهدیه شادمانی
خشــونت خانگــی انجمــن رســمی بیــگ (کتــاب قوانیــن )
وب ســایت کــودکان
Www.gewalt_ist_nie_ok.de

زندگی با طراوت
اندیشهی مثبت
ِ
روانشناســی مثبتگــرا توجــه مــا را بــه ایــن نکتــه جلــب میکنــد کــه مــا در زندگــی روزمــره ممکــن اســت
بــا افــرادی روبـه-رو شــویم کــه خوشبیــن ،روراســت ،پرانــرژی و شــادتر از دیگــران هســتند ،بــا اینکــه مــی
دانیــم آنهــا بــا مشــکالت مختلفــی ازجملــه مشــکالت مالــی ،شــخصی ،شــغلی و… درگیــر هســتند .چــه
مــواردی باعــث میشــود کــه بــه ایــن صــورت رفتــار کننــد؟ ایــن افــراد چــه ویژگیهایــی دارنــد کــه از بقیــه
متمایــز میشــوند؟ نگاهشــان بــه زندگــی چگونــه اســت؟ چــرا تســلیم نمیشــوند؟ حتــی اگــر شــما یکــی از
ایــن افــراد شــاد نباشــید ،امیدواریــم حداقــل دورههــای کوتاهــی از خوشــبختی و شــادمانی عمیــق را تجربــه
کــرده باشــید ماننــد زمانــی کــه در یــک امتحــان ســخت نمــره خوبــی را کســب کردهایــد یــا در شــغل
مــورد عالقهتــان در یــک مجموع ـ ه معتبــر اســتخدا م شــدهاید و هم ـ ه اینهــا باعــث شــدهاند کــه احســاس
خوشــحالی کنیــد .خوشــبختی از منظرروانشناســی رضایــت از وضــع موجــود و داشــتن هیجانــات مثبــت مثل
شــادی ،لــذت و… تعریــف میشــود.
یکــی از مهمتریــن تحــوالت در روانشناســی معاصــر جنبــش روانشناســی مثبــت به رهبــری مارتین ســلیگمن
میباشــد .ایــن جنبــش موجــب شــد تمرکــز علــم روانشناســی از آســیب شناســی روانــی بــه ســوی موضوعات
مثبــت ماننــد شــادی ،ســامت ذهــن ،عواطــف مثبــت ،معنویــت ،خالقیــت و فضایــل اخالقــی ســوق داده
شــود .ارزیابــی از وضعیــت روانشناســی جهانــی موجــب شــد ســلیگمن متوجــه ناســازگاری مــدل پزشــکی در
روانشناســی شــود و مــدل روانشناســی مثبــت را بــه عنــوان مــدل کارآمــد بــرای کمــال و تعالــی انســان ارائــه
دهــد .جنبــش روانشناســی مثبــت بــه تضــاد دیرینــه روانشناســی و دیــن خاتمــه داد و موجــب بازگشــت بــه
معنویــت در روانشناســی شــد.

نام نویسنده :زهرا حاجی حسنی

27
سـال دوازدهم /شـماره پانزدهم /مـهـر99

سـال دوازدهم /شـماره پانزدهم /مـهـر99

28

مباحــث مربــوط بــه شــادکامی و هیجانهــای مثبــت
از زمانهــای دور مطــرح بودهانــد ،امــا روانشناســی
مثبتگــرا بهعنــوان یــک شــاخه مســتقل از روان
شناســی تاریخچــه کوتاهــی دارد .قبــل از جنــگ جهانــی
دوم روان شناســی آمریــکا ســه هــدف عمــده را دنبــال
میکــرد :درمــان بیمــاری هــای روانــی ،کمــک بــه مــردم
بــرای داشــتن یــک زندگــی مثمــر ثمــر و در نهایــت
کشــف کــردن و پــرورش دادن اســتعدادهای هــر فــرد.
ایــن تمرکــز اولیــه بــر روی روان شناســی مثبتگــرا
در کارهــای افــرادی چــون ترمــن بــر روی نبــوغ و
شــادکامی زناشــویی ،نوشــتههای واتســون دربــاره
فرزنــد پــروری مؤثــر ،و کارهــای کارل گوســتاو یونــگ
بــر روی جســتجو معنــا در زندگــی دیــده میشــود .امــا
درســت پــس از جنــگ جهانــی دوم دو رویــداد کــه هــر
دو اقتصــادی بودنــد ،چهــره روانشناســی را تغییــر داد .در
ســال  1946اداره امــور کهنــه ســربازان آمریــکا تشــکیل
شــد و هــزاران روان شــناس دریافتنــد کــه میتواننــد بــا
درمــان بیماریهــای روانــی ،بــرای خــود زندگــی دســت
و پــا کننــد و کســب درآمــد کننــد .در ســال  1947نیــز
مؤسســه ملــی ســامت روان آمریــکا (کــه برخــی معتقدند
بایــد موسســه ملــی بیمــاری روانــی آمریــکا نامگــذاری
میشــد) پدیــد آمــد و افــراد دانشــگاهی دریافتنــد کــه
اگــر بــر روی آسیبشناســی و علــت بــروز بیماریهــا
پژوهــش کننــد ،میتواننــد بودجــه پژوهشــی دریافــت
کننــد.
بنابرایــن روانشناســی آمریــکا بعــد از جنــگ جهانــی
دوم هــدف اصل ـیاش را بــر ارزیابــی ،شــناخت و درمــان
بیمــاری روانــی قــرار داد و در ایــن حــوزه پیشــرفتهای
قابــل تحســینی حاصــل شــد .اکنــون مفاهیــم مبهمــی
ماننــد افســردگی ،اســکیزوفرنی و خشــم بــا دقــت قابــل
مالحظــهای قابــل انــدازه گیــری شــدهاند.همچنین
درمانهــای معتبــری بــرای حــدود  14بیمــاری روانــی
از جملــه افســردگی و اضطــراب وجــود دارد .عــاوه بــر
اینهــا ،پژوهشهــای زیــاد در زمینــه آسیبشناســی
روانــی باعــث بــه وجــود آمــدن شــیوههایی بــرای
طبقهبنــدی اختــاالت روانــی شــده اســت و ایــن
شــیوهها بــه روان شناســان بالینــی اجــازه میدهنــد کــه
بــا صحــت قابــل قبولــی بــه کار تشــخیص بپردازنــد و بــا
پایایــی بیشــتری عالئــم را ارزیابــی کننــد.
از ســوی دیگــر ،در طــول نیــم قــرن گذشــته ،انفجــاری در
پژوهشهــای مربــوط بــه سببشناســی آسیبشناســی
روانــی بــه وقــوع پیوســته اســت .بنابرایــن در ایــن دوران
 50ســاله کــه چیــزی حــدود  30میلیــارد دالر صــرف
پژوهــش در ایــن حوزههــا شــد ،نتیجــه خوبــی در زمینــه
آســیب شناســی و اختاللهــای روانــی بــه دســت آمــد.
ســلیگمن ،پارکــز و اســتین عقیــده دارنــد کــه در طــول

 50ســال گذشــته تمرکــز روان شناســی بــر روی 30
درصــد از جمعیــت بــوده اســت کــه مبتــا بــه بیمــاری
هــای روانــی هســتند و اکنــون وقــت آن اســت کــه روان
شناســان تمرکــز خــود را بــر روی  70درصــد بقیــه مــردم
قــرار دهنــد.
در دهــه آخــر قــرن بیســتم روان شناســان بــه موضــوع
پیشــگیری عالقــه بیــش از پیــش نشــان دادنــد .جامعــه
روانشناســی دریافــت کــه آنچــه روانشناســان در طــول 50
ســال اخیــر در چارچــوب مــدل بیمــاری یــاد گرفتهانــد
نمیتوانــد بــه پیشــگیری در حــوزه روانشناســی کمــک
کنــد .همچنیــن روان شناســان دریافتنــد کــه دربــاره
ایــن کــه چگونــه زندگــی افــراد ســالم را بهبــود بخشــند
چیزهــای بســیار کمــی میداننــد .از ســوی دیگــر آنهــا
نمیدانســتند کــه چــه چیــزی یــک فــرد را خوشبیــن،
مهربــان ،بخشــنده ،خشــنود ،درگیــر ،هدفمنــد و بــا
اســتعداد میکنــد .بنابرایــن وقتــی مارتیــن ســلیگمن
در ســال  1998بــه ریاســت انجمــن روانشناســی آمریــکا
رســید همــه چیــز مهیــای معرفــی روان شناســی مثبــت
گــرا بهعنــوان یــک شــاخه جدیــد و رســمی درروان
شناســی بــود.
در ســال  2000انجمــن روانشناســی آمریــکا یــک
شــماره از مجلــه امریکــن سایکولوژیســت (American
 )Psychologistرا بــه روان شناســی مثبــت گــرا
اختصــاص داد کــه بــه «شــماره هــزاره» معــروف شــد
و بــه ایــن ترتیــب روانشناســی مثبــت گــرا رســماً
معرفــی شــد .در اولیــن مقالــه ایــن شــماره نیــز مارتیــن
ســلیگمن ومیهالــی چیکزنــت میهالــی (Mihalyi
 )Csikszentmihalyiهــدف روان شناســی مثبــت
گــرا را ایــن گونــه بیــان کردنــد :علــم تجربیــات ذهنــی
مثبــت ،صفــات فــردی مثبــت و نهادهــای مثبــت ،وعــده
میدهــد کــه کیفیــت زندگــی مــردم را بهبــود بخشــد و
از آســیب هــای روانــی کــه وقتــی زندگــی بــی ثمــر و بــی
معنــا اســت رشــد مــی یابنــد ،پیشــگیری نمایــد.
از نظریهپــردازان و بــزرگان رویکــرد روانشناســی
مثبتنگــر میتــوان بــه مارتیــن ســلیگمن ،میهــای
چیــک ســنت میهــای ،کریســتوفر پترســون ،باربــارا
فردریکســون ،کارول دوک ،دانیــل گیلبــرت ،کنــون
شــلدون و… اشــاره کــرد.
مارتیــن ســلیگمن ۱۲اوت  ۱۹۴۲آلبانــی ،نیویــورک زاده
مارتــی دیگــر نــام هــا دکتــری از دانشــگاه پنســیلوانیا
تحصیــات  Jpwdghjدانشــگاه پرینســتون تحصیــل
محــل نویســنده ،مــدرس ،روانشــناس شــغل دانشــگاه
پنسیلوانیا کارفرما

تعریف روانشناسی مثبتگرا
دربــاره تعریــف روان شناســی مثبتگــرا اختــاف
نظــر کمــی وجــود دارد .گیبــل و هیــدت روان شناســی
ی کننــد:
مثبــت گــرا را بــه ایــن صــورت تعریــف مــ 
مطالعــه علمــی شــرایط و فرایندهایــی کــه در شــکوفایی
و کارکــرد بهینــه افراد،گــروه هــا و نهادهــا شــرکت
دارنــد .داینــر از روانشناســان بــزرگ معاصــر ،روانشناســی
مثبــت گــرا را علــم مطالعــه شــکوفایی انســان مــی دانــد.
شــلدون و کینــگ نیــز در ســال  2001تعریفــی از روان
شناســی مثبــت گــرا ارائــه دادنــد .از نظــر آنهــا روان
شناســی مثبتگــرا چیــزی بیــش تــر از مطالعــه علمــی
تواناییهــا و فضیلتهــای یــک انســان معمولــی نیســت.
(روان شناســی مثبــت گــرا)2-
ســلیگمن و همکارانــش نیــز یــک تعریــف نســبتاً پذیرفتــه
شــده از روان شناســی مثبتگــرا ارائــه دادهانــد .از نظــر
آنهــا ،روان شناســی مثبتگــرا مطالعــه علمــی تجربیــات
مثبــت ،صفــات فــردی مثبــت و نهادهایی اســت که رشــد
ایــن تجربیــات و صفــات را تســهیل مــی کننــد .ســلیگمن
در مقدمــه دائرهالمعــارف روانشناســی مثبتگــرا چنیــن
مینویســد :هــدف روانشناســی مثبتگــرا ایــن اســت
کــه تحولــی را در روانشناســی تســریع کند.تحولــی کــه
بــه موجــب آن ،دغدغ ـهی اصلــی روانشناســی از ترمیــم
چیزهــای بــد در زندگــی بــه ایجــاد بهتریــن کیفیــت
زندگــی تبدیــل شود(.ســلیگمن)1389-
میهــای چیــک ســنت میهــای روانشناســی مثبتگــرا را
بدیــن شــکل تعریــف میکنــد :ایــن رویکــرد روانشناســی
را بــه مطالعــه و بررســی بیماریهــا ،آســیبها و
ضعفهــا محــدود نمیکنــد و ویژگیهــای مثبــت و
نقــاط قــوت را مدنظــر قــرار میدهــد.
در نهایــت ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه لینلــی و
همــکاران ،بــا جمــع بنــدی تمــام تعاریــف موجــود ،روان
شناســی مثبتگــرا را بهصــورت مطالعــه علمــی کارکــرد
بهینــه انســان ،تعریــف کردهانــد.

مباحث عمده روانشناسی مثبتنگر
مؤلفههــای مثبــت روان شــناختی بــه نمونههايــی
از تواناييهــاي انســان اشــاره دارد كــه موضــوع اصلــي
روانشناســي مثبــت نگــر را تشــكيل ميدهــد :تــوکل
بــه خدا،خوشــحالي،لذت ،انعطــاف پذيــري ،سرســختي،
كنترل شــخصي ،خوشــبيني ،ســبك تبييني خوشــبينانه،
اميــد ،احســاس كار آيــي ،تعييــن هــدف ،معنــي ،عشــق
بــه دانســتن اصالــت ،خودمختاري ،بخشــندگي ،دلســوزي
و...مــی تــوان نــام بــرد.در ایــن بخــش ســعي بــر آن اســت
كــه در خصــوص برخــی از مؤلفههــاي مثبــت روان
شــناختي تعريــف كوتاهــي ارائــه نماییــم:
 .۱توکل به خدا:
معنويتگرايــي داللــت بــر رابطــه شــخص بــا روح و هــر
چيــز مقــدس چــون خــدا ،خالــق ،آفريــدگار ،طبيعــت
و غيـــره دارد .ايــن در حالــي اســت كــه مذهبــي بــودن
مســتلزم باورمنــدي بــه يــك سيســتم اعتقـــادي اســـت
كـــه قـدرتهـــای ماورايــي و مابعدالطبيعــه را خالــق و
حاکــم جهــان میدانــد( .مجتبــی رنجبــری)2017 -
 .۲خوشبيني:
بــراي اندازهگيــري خوشــبيني دو رويكــرد عمــده مطــرح
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تفاوت مثبت اندیشی و روانشناسی مثبتگرا
مثبتاندیشــی ،ایــده و روشــی اســت کــه نزدیــک
بــه یــک قــرن قدمــت دارد .یکــی از کتابهــای قدیمــی
ایــن حــوزه ،کتــاب معــروف «ناپلئــون هیــل» بــا نــام
"بیندیشــید و ثروتمنــد شوید"اســت و از آخریــن کتابهــای
موفــق و مطــرح هــم ،میتــوان بــه کتــاب راز (و مشــتقات
آن) اشــاره کــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه بحــث روانشناســی مثبــت گــرا
بــه صــورت جــدی از اواســط دهــهی نــود میــادی آغــاز
شــده و کالســیکترین مقال ـهی آن کــه تقریب ـاً همیشــه
و همــه جــا بــه آن ارجــاع داده میشــود ،ســرمقالهی
یــک ژورنــال روانشناســی اســت کــه توســط «ســلیگمن»

و «چیــک ســنت میهایــی» در ســال  2000نوشــته شــده
اســت .بنابرایــن روانشناســی مثبتگــرا (حداقــل در
شــکل ســاختاریافتهی آن) ،بســیار جوانتــر از بحــث
مثبتاندیشــی و مثبتنگــری اســت.
امــا تنهــا تفــاوت ایــن دو حــوزه ،در عمــر و قدمــت
آنهــا نیســت .روانشناســی مثبتگــرا ،بــر اســتفاده
از روش علمــی تأکیــد دارد .بنابرایــن ،ایــن شــاخه از
دانــش روانشناســی (ماننــد هــر حــوزهی علمــی دیگــری)
نمیتوانــد بــه داســتان ،حکایــت یــا خاطــرات تکیــه
کنــد.
اگــر هــزار مــورد وجــود داشــته باشــد کــه خوشبینــی
و مثبتاندیشــی ،اثربخــش بــوده باشــد و هــزار مــورد
دیگــر هــم وجــود داشــته باشــد کــه بدبینــی و منفــی
اندیشــی ،بــه نتایــج نامطلــوب منتهــی شــده باشــد،
میتــوان چنیــن چیــزی را بــه عنــوان دوهــزار تجربــه
مطــرح کــرد؛ امــا حتــی یــک گــزارهی علمــی هــم
از مجمــوع ایــن دوهــزار داســتان ،قابــل اســتخراج
نیســت.گزارههای علمــی ،بایــد حاصــل روش علمــی
ت گــرا برخــاف تفکــر مثبــت
باشــند .روانشناســی مثب ـ 
مبتنــی بــر روش علمی-پژوهشــی اســت .تفکــر مثبــت
بــه موقعیــت بســتگی دارد و از آن تأثیــر میپذیــرد
درحالیکــه روانشناســی مثبتگــرا اینگونــه نیســت.
روانشناســی مثبتگــرا بــر اســاس واقعیــت بهراحتــی
قابلپذیــرش اســت ولــی بــرای رســیدن بــه تفکــر مثبــت
بایــد بــا واقعیــت چالــش کــرد.
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شــده اســت كــه بــر مفهــوم ســازيهاي متمايــز از
خوشــبيني متمایــز هســتند .در يــك انتهــا خوشــبيني بــه
عنــوان يــك صفــت شــخصيتي گســترده كه مشــخصه آن
انتظــارات خوشــبينانه كلــي اســت ،مفهومــي شــده اســت.
امــا در انتهــاي ديگــر بــه عنــوان يــك ســبك تبيينــي
ســاختار يافتــه اســت ،بــه بيــان ديگــر ،پژوهشــگران بيــن
ســبك تبيينــي خوشبينـــي و خوشــبيني سرشــتي تميــز
قايــل شــدهاند( .مجتبــی رنجبــری)2017 -
 .۳احساس كارآمدي:
مجموعــهای از انديشــههايي كـــه در نظريــه شــناختي-
اجتماعــي شــخصيت كليتــر او در هـــم تنيـــده اســت.
خودكارآمـــدي ادراك شـــده شـــامل باورهاي مــا در مورد
تــوان ســازماندهي و اجــراي مؤثــر تكاليــف در حيطــه
مشخصي اســـت كـــه بـــه هـدفهـــای خاص ميانجامد.
(مجتبــی رنجبــری)2017-
 .۴احساس كنترل:
اصطــاح راتــر ،دايــر بــر اينكــه تــا چــه انــدازه انتظــار
داريــم منابــع مهــم تقويــت تحــت كنتــرل خودمــان
باشــند و يـــا از عوامــل بيرونــي مثــل شــانس ،سرنوشــت،
يــا اعمــال ســاير افــراد نيرومنــد تأثيرپذيرنــد.
 .۵اميدواري:
طبق تعريف اســتاد ريك اسنايدر ،اميـــد عبـــارت اســـت
از :توانـــايي طراحـــي گـذرگاههـايي بـه سـوي هدف هاي
مطلــوب بــه رغــم موانــع موجــود و كارگــزار انگيــزش براي
اســتفاده از ايــن گذرگاههــا( .مجتبــی رنجبــری)2017-
 .۶رضايت از زندگي:
رضايــت از زندگــي ،بازتــاب تــوان ميــان آرزوهاي شــخص
و وضعيــت فعلــي او مــي باشــد كــه هــر چــه شــكاف
ميـــان آرزوهــاي فــرد و وضعيــت عينــي وي بيشــتر
شــود ،رضايــت منــدي او كاهــش مــي يابــد( .مجتبــی
رنجبــری)2017-
 .۷شادماني:
بــه گفتــه آيزنــگ ،شــادي بــا مجموعــهاي از كلمــات
مثبــت از قبيــل؛ نشــاط ،خرســندي و خوشـــي ،مســـرت،
وجــد ،سرخوشــي و خوشــبيني هممعنــا اســت .درصورتــي
كــه افـــراد از شـــرايط زنـــدگي راضـــي بـــوده و مكـــرر
عواطــف مثبــت را تجربــه نماينــد و بالعكــس عواطــف
منفــي كمتــري را تجربــه كننــد ،گفتــه ميشــود كــه از
بهزيســـتي ذهنــي بااليــي برخوردارنــد( .آیزنــگ)1390-
 .۸عزت نفس:
ويليــام جيمــز عــزت نفــس را بــه عنــوان احســاس خــود
ارزشي كـــه از نسـبت موفقيـت هـاي واقعـي بـر موفقيت
هــاي ادعــا شــده بــه دســت مــي آيــد ،تعريــف كــرده
اســت( .مجتبــی رنجبــری)2017-

ابعاد روانشناسی مثبتگرا
روانشناســی مثبتگــرا را هــم ماننــد هــر حــوزهی علمــی
دیگــری میتــوان بــه شــیوههای متفــاوت تقســیمبندی
کــرد .امــا شــیوهای کــه میتوانــد بــرای مــا مفیــد باشــد،
بررســی ابعــاد روانشناســی مثبتگــرا بــر اســاس موضــوع
مــورد بررســی اســت( .متمــم)
از ایــن زاویــه ،روانشناســی مثبتگــرا را میتــوان بــه
ســه ســطح یــا حــوزهی مختلــف تقســیم کــرد:
 .۱حوزه ی ذهنی و درون فردی
 .۲حوزه فردی
 .۳حوزهی گروهی و اجتماعی
 - ۱سطح ذهنی /درون فردی(.)Intrapersonal
دغدغــهی ایــن ســطح ،تجربــه هــای ذهنــی مثبــت و
احســاس خــوب انسانهاســت .لــذت ،شــادی و شــادمانی،
ســامت ،رضایــت ،انگیــزه ،خــوش بینــی و غرق شــدن در
لحظــات زندگــی ،از جملــه بحثهــا و موضوعاتــی اســت
کــه در ایــن ســطح مــورد توجــه قــرار میگیــرد( .متمــم)
 ۲سطح فردی( . )Personal
در ایــن ســطح ،ویژگیهایــی از فــرد را میبینیــم کــه
صرفـاً در ذهــن خــودش وجــود ندارنــد ،بلکــه بــه چشــم
دیگــران هــم میآیــد و نمــای بیرونــی دارد .اســتعداد،
خالقیــت ،پشــتکار ،پختگــی و بســیاری از صفــات
شــخصیتی مثبــت در ایــن ســطح قــرار میگیرنــد.
(متمــم)
 -۳سطح جمعی( .) Community Level
مســئولیت اجتماعــی ،کمــک بــه دیگــران ،هــوش
هیجانــی ،اخــاق حرف ـهای و ســایر ویژگیهایــی کــه در
یــک جمــع یــا جامعــه معنــا پیــدا میکننــد ،در ســطح
ســوم مــورد توجــه قــرار میگیرنــد( .متمــم)

اهداف روانشناسی مثبتگرا
ســلیگمن و میهالــی عقیــده دارنــد کــه روان شناســی
مثبتگــرا بــه دنبــال بهبــود کیفیــت زندگــی افــراد
و پیشــگیری از آســیبهای روانــی ناشــی از زندگــی
بیثمــر و بــی معنــا اســت .بنابرایــن در کل میتــوان
گفــت کــه هــدف روان شناســی مثبــت گــرا ایجــاد
تســهیل در تغییــر تمرکــز روان شناســی از اشــتغال صرف
بــا ترمیــم بدتریــن چیزهــا در زندگــی ،بــه ســمت بــه
وجــود آوردن کیفیتهــای مثبــت اســت(.روان شناســی
مثبــت)1-
از ســوی دیگــر داک ورث ،اســتین و ســلیگمن در ســال

مداخالت و روان درمانیهای مثبتگرا
«ســین» و «لوبومیرســکی» معتقدنــد کــه مداخلههــای
روان شناســی مثبتگــرا شــیوههای درمانــی یــا
فعالیتهــای قصدمنــدی هســتند کــه هدفشــان ایــن
اســت کــه احساســات ،رفتــار هــا یــا شــناخت هــای
مثبــت را پــرورش دهنــد .روان درمانــی مثبــت گــرا ایــن
فرضیــه را مطــرح مــی کنــد کــه اختــاالت روانــی نــه
تنهــا میتوانــد بــا اســتفاده از کاهــش دادن عالئــم منفــی
بهبــود یابــد ،بلکــه همچنیــن از طریــق بــه وجــود آوردن
مســتقیم هیجانهــای مثبــت ،تواناییهــای منــش و
معنــا نیــز بهبــود مــی یابــد .ایــن احتمــال وجــود دارد
کــه بــه وجــود آوردن مســتقیم ایــن ویژگیهــای مثبــت،
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 2005بیــان کردنــد کــه هــدف روان شناســی مثبتگــرا
در حیطــه روان شناســی بالینــی ،گســترش دادن تمرکــز
روان شناســی بــه فراتــر از رنــج کشــیدن و تســکین
مســتقیم آن اســت .روان شناســی مثبتگــرا بــه دنبــال
توانایــی هــای ســالم ،جــاه طلبــی هــا ،تجربیــات زندگــی
مثبــت و توانایــی هــای منــش افــراد و اینکــه چگونــه
آنهــا بهعنــوان ســپری در مقابــل اختــال عمــل مــی
کنند،است(.ســیلگمن _)1389
البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کــرد کــه
روانشناســی مثبــت گــرا نمــی خواهــد رنــج ،ناخشــنودی
یــا جنبــه هــای منفــی زندگــی را انــکار کنــد .متخصصــان
روانشناســی مثبتگــرا وجــود رنــج انســانی ،خودخواهــی،
سیســتم خانوادگــی کــژکار ،و نهادهــای غیــر مؤثــر را
قبــول دارنــد .امــا هــدف روان شناســی مثبــت گــرا ایــن
اســت کــه روی دیگــر
ســکه را مطالعــه کنــد
(راهــی کــه از طریــق
آن افــراد احســاس
شــادی مــی کننــد،
نــوع دوســتی نشــان
مــی دهنــد و یــک
خانــواده یــا نهــاد
ســالم مــی ســازند)
کــه از طریــق آن بــه
طیــف کامــل تجربــه
انســانی بپــردازد.
ســلیگمن و میهالــی
عقیــده دارنــد کــه
روان شناســی مثبــت
گــرا بــه دنبــال بهبود
کیفیــت زندگــی
افــراد و پیشــگیری
از آســیبهای روانــی ناشــی از زندگــی بــی ثمــر و بــی
معنــا اســت .بنابرایــن در کل میتــوان گفــت کــه هــدف
روانشناســی مثبتگــرا ایجــاد تســهیل در تغییــر تمرکــز
روان شناســی از اشــتغال صــرف بــا ترمیــم بدتریــن چیزها
در زندگــی ،بــه ســمت بــه وجــود آوردن کیفیــت هــای
مثبــت اســت .هــدف روان شناســی مثبتگــرا گســترش
دادن تمرکــز روان شناســی بــه فراتــر از رنــج کشــیدن و
تســکین مســتقیم آن اســت .روانشناســی مثبتگــرا بــه
دنبــال تواناییهــای ســالم ،جــاه طلبیهــا ،تجربیــات
زندگــی مثبــت و توانایــی هــای منــش افــراد و اینکــه
چگونــه آنهــا بهعنــوان ســپری در مقابــل اختــال عمــل
مــی کننــد ،اســت( .ســلیگمن)1389-
توجــه کــرد کــه روان
البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز ّ
شناســی مثبتگــرا نمیخواهــد رنــج ،ناخشــنودی یــا

جنبههــای منفــی زندگــی را انــکار کنــد .متخصصــان
روان شناســی مثبــت گــرا وجــود رنــج انســانی،
خودخواهــی ،سیســتم خانوادگــی کــژکار ،و نهادهــای غیر
مؤثــر را قبــول دارنــد .امــا هــدف روان شناســی مثبتگــرا
ایــن اســت کــه روی دیگــر ســکه را مطالعــه کنــد (راهــی
کــه از طریــق آن افــراد احســاس شــادی میکننــد ،نــوع
دوســتی نشــان مــی دهنــد و یــک خانــواده یــا نهاد ســالم
ی ســازند) کــه از طریــق آن بــه طیــف کامــل تجربــه
مـ 
انســانی بپــردازد.
شــناخت و پــرورش مهارتهــا ،ســامت فکــری و روانــی،
پــرورش معنــا در زندگــی ،ایجــاد روابط مثبــت در خانواده
و کســب شــادی حقیقــی را میتــوان از جملــه مهمتریــن
اهــداف روانشناســی مثبــت دانســت ،امــا شــاید اســاس و
بنیــان اصلــی ایــن رشــته بــر مفهــوم «زندگــی در زمــان
حــال» اســتوار اســت.
در دنیایــی کــه
روانشناســی مثبــت
ترســیم میکنــد،
مــردم در زمــان
زندگــی
حــال
میکننــد کــه ایــن
بــه معنــای بــی
توجهــی بــه گذشــته
و بیتفاوتــی نســبت
بــه آینــده نیســت
بلکــه بــه معنــای
عــدم وابســتگی بــه
اتفاقــات قبلــی و عــدم
دلمشــغولی و تــرس
از اتفاقــات بعــدی
اســت کــه موجبــات از
بیــن رفتــن ســامت و
شــادابی در زندگــی را فراهــم میکنــد.
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بهطــور موفقیــت آمیــزی در برابــر عالئــم منفــی قــرار
گیــرد و حتــی بهعنــوان ســپری در مقابــل عــود مجــدد
آن عمــل نمایــد.
بــا توجــه بــه ایــن تعریــف از مداخــات مثبــت گــرا،
هــم اکنــون تعــداد زیــادی شــیوه درمانــی در ایــن
رویکــرد وجــود دارد .برخــی از مداخلــه هــای مثبتگــرا
عبارتانــد از :مشــاوره مبتنــی بــر تواناییهــا ،درمــان
توانایــی محــور ،بهزیســتی درمانــی ،امیــد درمانــی ،معنــا
درمانــی ،فعالیتهــای مثبــت ،درمــان مبتنــی بــر بهبــود
کیفیــت زندگــی ،خانــواده درمانــی مثبــت و روان درمانــی
مثبتگــرا .البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه
منظــور از روان درمانــی مثبتگــرا در اینجــا دو چیــز
اســت .نــوع اول روان درمانــی مثبتگــرا یــک عبــارت
کلــی اســت کــه بــه تمــام روان درمانیهــای مثبتگــرا
اطــاق میشــود .نــوع دوم ،یــک شــیوه درمانــی اســت
کــه در ســال  2006توســط ســلیگمن و همکارانــش
مطــرح شد(.ســیلیگمن)1389-
برخــی از انتقادهــای واردشــده بــه ایــن شــاخه از
روانشناســی
 -۱روانشناســی مثبــت نگر مفهــوم تازهای در روانشناســی
نیســت ،در دهههــای قبــل نیــز از آن صحبــت شــده
اســت.
 -۲روانشناســی مثبتنگــر مســائل فرهنگــی ،اجتماعــی،
اقتصــادی و موقعیتــی را نادیــده میگیــرد .وضعیــت
اقلیتهــا و گروههــای محــروم ،فقــر ،نابرابــری،
بیعدالتــی ،ســرکوب و ســایر مشــکالت اجتماعــی در
ایــن رویکــرد نادیــده گرفتــه میشــوند.
 -۳ارزشهــای روانشناســی مثبــت نگــر به افزایــش آزادی
بشــر منجــر نمیشــود ،بلکــه بــه انطبــاق بیشــتر افــراد بــا
زندگیشــان منجــر میشــود.
روانشناســی مثبتنگــر نشــان میدهــد کــه بقیــه
روانشناســی منفیگراســت و باعــث جــدا شــدن
قســمتهای روانشناســی از هــم شــده اســت .بــه تجربیات
گذشــته و اکنونتــان فکــر کنیــد .ببینیــد چنــد بــار بــا
گفتــن جمــات زیــر یــا جمالتــی ناامیدکننــده مشــابه
جمــات زیــر تســلیم اتفاقــات تلــخ و ناگــوار زندگــی
شــدهاید؟ مــن نمیتوانــم شــرایط را تغییــر دهــم.
زندگی همیشه با سختی و درد همراه بوده است.
تالشهایــم هیــچ فایــدهای نــدارد و بــه هیــچ جایــی
نمیرســد .اص ـ ً
ا چــرا تــاش کنــم؟ آخــرش میخواهــد
چــی بشــود؟ سرنوشــت مــن همینــه.
چقــدر نالــه و شــکایت کردهایــد؟ چقــدر صبــوری
کرد هایــد؟
شــرایط ســخت را چقــدر تحمــل کردهایــد؟ چنــد بــار
زمیــن خوردهایــد و دوبــاره بلنــد شــدهاید؟ یــا اگــر
هــم تالشــی کردهایــد ،خیلــی زود بــا ایــن اســتداللها

ت گــرا در ایــن
رهایــش کردهایــد؟ روانشناســی مثبــ 
لحظههــا قــدم بــه میــدان میگــذارد .اینجاســت کــه
بــه مــا یــادآور میشــود« :ویژگیهــا ،تفاوتهــا را
میســازند»
اینجاســت کــه ایــن رویکــرد بــه مــا کمــک میکنــد تــا
نگرشــمان را تغییــر دهیــم .بــا خودمــان صــادق باشــیم.
اگــر بتوانیــم صادقانــه خودمــان و کارهایمــان را ارزیابــی
کنیــم در زندگــی روبهجلــو حرکــت خواهیــم کــرد.
سخن آخر
روانشناســی مثبتگــرا رویکــردی نســبتاً جدیــد در حــوزه
روانشناســی اســت کــه بــر توانمندیهــا و ویژگیهــای
مثبــت انســان تأکیــد میکنــد و از افــراد میپرســد کــه
چــه تواناییهایــی دارنــد؟
ت نگــر معتقــد اســت کــه بــا پــرورش
روانشناســی مثب ـ 
نقــاط مثبــت میتــوان زندگــی را ارزشــمند ســاخت.
روانشناســی تــا قبــل از ایــن رویکــرد بــه دنبــال آن
بــود کــه چگونــه ناراحتــی و مشــکالت را از بیــن ببــرد.
روانشناســی مثبتنگــر بــه دنبــال آن اســت کــه زندگــی
روزمــره را رضایتبخشــتر کنــد و بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف راهکارهایــی را پیشــنهاد میکنــد .روانشناســی
مثبتنگــر مفهومــی آرمانــی نیســت کــه فقــط بــر رؤیاهــا
و آرزوهــا تکیــه کنــد ،بلکــه رویکــردی علمــی اســت کــه
از عالیتریــن روشهــا بــرای کمــک بــه انســان بهــره
میگیــرد.
منابع:
.1روان شناسی مثبت
.2روان شناســی مثبتگــرا :تــاش بــرای تغییــر چهــره علم
روان شناسی
.3آيزنــگ ،م .) 1390( .روانشناســي شــادي( .ترجمــه م.
فيروزبخــت ،خ .بيگــي) .تهــران :انتشــارات بــدر (تاريــخ
انتشــارات اثــر بــه زبــان فارســي)1990 ،
.4ســليگمن) 1389( .روانشناســي مثبــت نگــر ،مترجمين:
كريمــي ،راميــن ،تهــران :دانــژه( .تاريــخ انتشــارات اثــر بــه
زبان فارســي)2003 ،
.5مقالــه مؤلفههــاي مثبــت روان شــناختي و تأثيــر آن بــر
بهزيســتي  -مجتبــي رنجبــري ،مســئول اداره مشــاوره و
ســامت روان دانشــگاه هرمــزگان
.6محمد رضا شعبانعلی -متمم
ت گــرا در ایــن لحظههــا قــدم بــه
روانشناســی مثبــ 
میــدان میگــذارد .اینجاســت کــه بــه مــا یــادآور
میشود« :ویژگیها ،تفاوتها را میسازند»
اینجاســت کــه ایــن رویکــرد بــه مــا کمــک میکنــد تــا
نگرشــمان را تغییــر دهیــم .بــا خودمــان صــادق باشــیم.
اگــر بتوانیــم صادقانــه خودمــان و کارهایمــان را ارزیابــی
کنیــم در زندگــی روبهجلــو حرکــت خواهیــم کــرد.
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نام نویسنده :سحر نوری
اختــال اضطــراب فراگیــر  ،GADاســت کــه بــه صــورت
نگرانــی بیــش از انــدازه و نامعقــول درمورد اتفاقــات و وقایع
معمــول زندگــی تعریــف میشــود .در ایــن اختــال فــرد به
طــور دائــم دربــاره رویدادهــای آینــده نگــران اســت و از آنها
میترســد .اختــال اضطــراب فراگیــر ،موضوعــی اســت
کــه بــه نگرانــی مزمــن و بیمارگونــه دربــاره رویدادهــای
عــادی و غیــر آســیبزایی زندگــی منجــر میشــود .در
حالــی کــه فــرد میتوانــد ایــن نگرانیهــا را کنتــرل کنــد.
توجــه ایــن اســت کــه نگرانیهــا ،رابطــه
نکتــه قابــل ّ
نزدیکــی بــا فاجعــه انــگاری دارنــد و معمــوالً بــا همدیگــر
روی میدهنــد .بــه ایــن معنــی کــه در اختــال اضطــراب
فراگیــر وقتــی دورههــای نگرانــی زیــاد طــول میکشــند،
ســطح اضطــراب و رنــج بــاال رفتــه و قــدرت تفکــر فــرد
پاییــن میآیــد ،آنــگاه فــرد کوچکتریــن مشــکل را بــه
شــدیدترین حالتــی کــه ممکــن اســت روی دهــد تفســیر
میکنــد و آن را فاجعهآمیــز میپنــدارد .بــه عنــوان
مثــال اگــر فــرد منتظــر شــخصی اســت کــه تــا ســاعت
 ۸صبــح ســر قــرار برســد اگــر آن شــخص فقــط ۱۰
دقیقــه تأخیــر داشــته باشــد ،فــرد مضطــرب ممکــن اســت
ایــن تأخیــر را بــه بدتریــن وجــه ممکــن تفســیر و تعبیــر

کنــد( چــرا دیرکــرد؟ نکنــه تصــادف کــرده و یــا )...اختــال
اضطــراب فراگیــر بــه نــام اضطــراب شــناور و یــا اضطــراب
منتشــر نیــز خوانــده مــی شــود ،چــون ممکــن اســت در
تمامــی موقعیتهــا چــه موقعیتهــای اضطــراری و چــه
غیــر اضطــراری ،اضطــراب بــروز کنــد .اختــال اضطــراب
فراگیــر ســیر مزمنــی دارد و میتوانــد بــرای ماههــا و
حتــی ســالها در فــرد وجــود داشــته باشــد .اختــال
اضطــراب فراگیــر اختــال ( ،)GADرایــج و ناتوانکننــده
اســت کــه به دلیــل گســتردگی و شــیوع آن در میــان تمام
ســنین بیمــاری قــرن شــناخته شــده اســت .نگرانــی غیــر
قابــل کنتــرل برجســته-ترین و اصلیتریــن ویژگــی ایــن
اختــال اســت کــه اغلــب ،بــه مســائل مختلــف روز مــردم
مطــرح میشــود و بیمــار در اکثــر اوقــات روز بــا آن دســت
بــه گریبــان اســت GAD .نخســتین بــار در*DSM-III
 1980تعریــف شــد .بــرای اینکــه بیمــار مضطــرب بــا
معیارهــای تشــخیص اصلــی  DSM-IIIداشــته باشــد باید
نشــانههایی از ســر دســته از ایــن چهــار دســته عالئــم را
دارا باشــد کــه دســت کــم یــک مــاه بــه درازا بکشــد )1
تنــش حرکتــی  )2بیــش فعالــی  )3انتظــار بیمناکانــه(
کــه بــه صــورت اضطــراب ،نگرانــی ،تــرس ،نشــخوارفکری،
پیشبینــی و انتظــار بدبختــی بــرای خــود و دیگــران
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تعریــف میشــود) و  )4گــوش بــه زنگــی و پیگــردی.
ویژگیهــای ایــن اختــال در ســال  ۱۹۸۷مــورد توجــه
و تجدیــد نظــر قــرار گرفــت و نگرانــی ویــژه غالــب آن در
نظــر گرفتــه شــد( ) DSM-III.1987و ایــن دیــدگاه
تاکنــون نیــز حفــظ شــده اســت .ویژگــی اصلــی GAD
عبــارت اســت از اضطــراب و نگرانــی بیــش از حــد( انتظــار
بیمناکانــه) دربــاره شــماری از رخدادهــا و فعالیتهــا(
نظیــر عملکــرد شــغلی و تحصیلــی )کــه فــرد بیشــتر
روزهــا بــا آن دســت بــه گریبــان شــده و دسـتکم  6مــاه
ادامــه پیــدا کنــد ویژگیهــای تشــخیصی دیگــر شــامل
ســه عالمــت شــناختی عاطفــی و جســمی مــی شــود)1 :
بیقــراری ،احســاس دلواپســی یــا عصبــی بــودن  )2زود
خســته شــدن  )3اشــکال در تمرکــز یــا خالــی شــدن ذهن
 )4تحریکپذیــری  )5تنــش عضالنــی  )۶اختــال خــواب.
اگــر شــما دارای چنــان اضطرابــی هســتید کــه دائــم از این
موضــوع وحشــت دارد کــه ممکن اســت اتفاق وحشــتناکی
بیفتــد و ایــن شــرایط را در حداقــل  ۶مــاه گذشــته تجربــه
کنیــد احتمــاال شــما دچــار اختــال اضطــراب فراگیر شــده
ذکــر علــل پدیدآیــی بخــش اختــال اســترس میتوانــد در
تشــخیص و درمــان ســایر اختــاالت اضطرابــی مفیــد واقع
شــود( .دکتــر مجیــد محمودعلیلــو)1391 - ،
 :*DSMمتخصصــان بهداشــت روان برای برچسـبگذاری
رفتارهــای ناهنجاردریــک نظــام طبقهبنــدی بــه توافــق
رســیدهاند .محصــول ایــن توافــق تحــت عنــوان یــک
مرجــع تخصصــی ،یعنــی ( )DSM-IVدر ســال1980
توســط انجمــن روانپزشــکی آمریــکا منتشرشــده اســت.
تفاوت استرس و اضطراب
برخــاف بــاور عمــوم بیــن اضطــراب و اســترس تفــاوت
وجــود دارد اســترس و اضطــراب دو کلمــه متفــاوت
هســتند کــه اغلــب توســط برخــی افــراد بــه جــای یــک
کلمــه بــه کار میرونــد در صورتــی کــه ایــن دو شــرایط
تعاریــف متفاوتــی دارنــد کســانی کــه بــا اضطــراب زندگــی
میکننــد از اینکــه بــه آنهــا بــه طــور مــداوم گفتــه شــود
کــه ریلکــس باشــند و نگــران چیــزی نباشــند ناراحــت
میشــوند در بســیاری از مواقــع افــراد بــه اشــتباه ،چیــزی
کــه مــا تجربــه میکنیــم را اســترس در نظــر میگیرنــد و
ســعی دارنــد بــه مــا اطمینــان دهــد کــه همــه چیــز حــل
خواهــد شــد هــر فــردی اســترس و اضطــراب را تجربــه
کــرده اســت .تفــاوت بیــن ایــن دو ایــن اســت کــه تــرس
پاســخ بــه یــک تهدیــد در یــک وضعیــت اســت و اضطــراب
یــک واکنــش بــه اســترس اســت اشــتباه گرفتــن ایــن دو
موضــوع میتوانــد باعــث آســیبهایی بــه فــرد شــود و
شــخص مبتــا بــه اضطــراب را ناامیــد کنــد فــردی کــه
بــا اضطــراب زندگــی میکنــد اغلــب تجربــه ترســی را

دارد کــه بــر تمــام احساســاتش غلبــه میکنــد .زمانــی
کــه ایــن تــرس فراگیــر شــود شــخص نگرانــی و دلهــره
را تجربــه میکنــد بســیاری از مــردم آن را بــه عنــوان
یــک احســاس دلهــره یــا تــرس توصیــف میکنــد کــه
تقریبــاً همیشــه احســاس اتفــاق ناگــوار قریبالوقــوع
را نیــز بــه دنبــال دارد چیــزی کــه ناامیدکننــده اســت
ایــن اســت کــه اغلــب منبــع ایــن تشــویش مشــخص
نیســت .تمایــل بــه نگرانــی زیــاد دارنــد امــا مطمئــن
نیســتند کــه چیــزی آنهــا را نگــران کــرده اســت .آنهــا
میترســند امــا نمــی تواننــد درک کننــد کــه ترسشــان
از کجــا نشــأت گرفتــه اســت .اســترس توســط یــک عامــل
اســترسزا ایجــاد میشــود .اســترس میآیــد و مــیرود و
میتوانــد بــه دلیــل وضعیــت یــا تفکــری بــه وجــود آیــد
کــه باعــث میشــود فــرد احســاس ســرخوردگی ،خشــم و
عصبانیــت یــا حتــی اضطــراب کنــد .تفــاوت کلیــدی کــه
بیــن اضطــراب و اســترس هســت درماندگــی اســت هنــگام
اســترس شــما میتوانیــد بــا منابــع اســترسزا مقابــل
کنیــد و بــر آن چیــره شــوید بــا بــاالزدن آســتین خــود و
مقابلــه بــا اســترس میتوانیــد کمتــر احســاس درماندگــی
کنیــد بهتریــن راه بــرای درک ایــن موضــوع که اضطــراب و
اســترس یــک چیــز نیســتند آگاهــی و مهربانــی اســت که
درک کنیــم اضطــراب ناشــی از تــرس اســت در حالــی کــه
اســترس از منابــع خارجــی نشــأت میگیــرد بــه عبــارت
ســادهتر اضطــراب از یــک منبــع داخلــی و اســترس از یــک
عامــل خارجــی نشــأت میگیــرد بــه همیــن دلیــل افــرادی
کــه دچــار اضطــراب هســتند نمیتواننــد بــه راحتــی از آن
بیــرون بیاینــد زیــرا کــه در درون مــا زندگــی مــی کنــد.
(پایــان نامــه) 1396 M.A ،
علت بروز اختالل اضطراب فراگیر
علــت دقیــق ایــن اختــال کام ـ ً
ا شــناخته نشــده اســت
امــا بــه نظــر میرســد کــه تعــدادی از عوامــل از جملــه
ژنتیــک شــیمی مغــز و تنشهــای محیطــی بــه توســعه
ایــن اختــال کمــک میکننــد.
ژنتیــک :برخــی تحقیقــات نشــان میدهــد کــه ســابقه
خانوادگــی نقــش مهمــی در افزایــش احتمــال توســعه
اختــال اضطــراب فراگیــر در فــرد بــازی می-کنــد ایــن
نتایــج نشــان میدهــد کــه تمایــل بــه توســعه ایــن
اختــال ممکــن اســت نســل بــه نســل در خانــواده منتقــل
شــود.
شــیمی مغــز :ایــن نــوع اختــال اضطــراب یــا عملکــرد
غیــر طبیعــی برخــی از ســلولهای عصبــی مرتبــط اســت
کــه مناطــق خــاص مغــز را درگیــر در تفکــر و احساســات
میکنــد .ســلولهای عصبــی بــه مــواد شــیمیایی بــه نــام
انتقــال دهندههــای عصبــی وابســته اســت کــه اطالعــات

را از یــک ســلول بــه ســلول بعــدی منتقــل میکننــد اگــر
مســیرهایی کــه مناطــق خــواص مغــز را بــه هــم متصــل
میکنــد و عملکــرد درســتی نداشــته باشــند ممکــن اســت
موجــب اختــاالت خلــق و خــوی ،همچــون اضطــراب
شــود داروهــای رواندرمانــی و درمانهــای دیگــر همچــون
نیشــگون گرفتــن بــرای ایــن انتقــال دهندههــا محســوب
میشــوند کــه میتواننــد ســیگنالهای بیــن مدارهــا را
بهبــود بخشــند و بــه بهبــود عالئــم مربــوط بــه اضطــراب و
افســردگی کمــک کننــد.
عوامــل محیطــی :ترومــا و حــوادث اســترسزا همچــون
ســوء اســتفاده جنســی ،مــرگ یــک عزیــز ،طــاق و یــا
تغییــر شــغل و یــا مدرســه ممکــن اســت بــه توســعه ایــن
اختــاالت اختــال کمــک کنــد اختــال اضطــراب فراگیــر
ممکــن اســت در محیطهــا و یــا اتفاقــات اســترسزای
زندگــی بدتــر نیــز شــود .اســتفاده و یــا تــرک مــواد مخــدر
و یــا الــکل نیــز ممکــن اســت در پیشــرفت ایــن اختــال
نقــش بســزایی داشــته باشــد.
از عوامــل دیگرماننــد :تجربــه فقــدان و یــا از دســت دادن
والدیــن در کودکــی ،وقــوع حــوادث ناخوشــایند در کودکی،
عوامــل ژنتیکــی ،عوامــل محیطی خلــق و خــوی مضطرب،
فرزنــد پــروری معکــوس (زمانــی کــه والدیــن فرزندشــان را
ســنگ صبــور خــود قــرار مــی دهنــد) ســبک فرزندپــروری
کمــال گرایانــه و ابــراز محبــت خیلــی کــم توســط والدیــن،
داشــتن والدیــن شــدیدا ً حمایتگــر ،هشــداردهی افراطــی
والدیــن بــه کــودک پیرامــون محیــط اطــراف ،داشــتن
والدیــن کنترلگــر.

عالئم و نشانههای اضطراب (تابلوی بالینی)
 -1عناصربدنــی؛ واکنــش اضطرابــی بــدن بــه خطــر ،بــه
عــاوه تغییــرات موجــود در ظاهــر مــا.
 -2عناصرشناختی؛ انتظار های قریب الوقوع.
-3عناصرهیجانــی -خلقــی؛ احســاس دلهــره وحشــت و
وحشــتزدگی.
 -4عناصررفتاری؛ رفتار جنگ و ریز.
الف) ظاهرعمومی تظاهرات بدنی
 .1بیمــار دچارحالــت اضطرابــی رفتــار ظاهــری پرتنــش
مضطــرب و نگــران دارد افزایــش تنــش ماهیچــهای در
حالــت ســیمای وی وضــع قالــب و اندامهــا و در ناتوانــی وی
در ایجــاد نمــود ماهیچـهای و آرامــش نمایــان اســت .آنها با
هــر صــدای ناگهانــی از جــا میپرنــد وقتــی تنــش ماهیچــه
زیــاد باشــد لــرزش دســتها ،زانوهــا و ســایر قســمتهای
بــدن قابــل توجــه اســت.
دستگاه ماهیچهای
افزایــش تنــش ماهیچــهای ارادی مشــخصه حالتهــای
اضطرابــی اســت .عالئمــی کــه مســتقیماً بــه افزایــش تنش
ماهیچــهای نســبت داده میشــود ،شــامل لــرزش ،درد
ماهیچههــای مختلــف بســتن در پشــت اندامهــا ،گــردن و
یــک طــرف ســر میباشــد.
دستگاه قلب
تاکیــکاردی ،تجربــه ذهنــی افزایــش ســرعت و قــوت
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عالئم ونشانه های اختالل اضطراب فراگیر
ایــن اختــال بــه عنــوان احســاس مســتمر و پراکنــده
مبهــم و نامطبــوع تــرس و تشــویش تعریــف میشــود
کــه تخریــب قابــل مالحظــهای در عملکــرد شــخصی و
اجتماعــی و ناراحتــی بــرای بیمــار بــه وجــود مـیآورد ایــن
نگرانــی چــون بــه هیچوجــه بــه موقعیتــی خــاص بســتگی
نــدارد بــه آن اضطــراب شــناور نیــز میگوینــد بــه عبــارت
دیگــر اختاللــی کــه مشــخصه آن وجــود احساســات پایــدار
و شــدید اضطــراب در خصــوص تعــدادی از موقعیتهــا
رویدادهــا و فعالیتهــا میباشــد نشــانههایی مرضــی
ایــن اختــال عبارتنــد از :ناتوانــی در تمرکــز ،ناتوانــی در
تصمیمگیــری ،حساســیت زیــاد ،اختــال در خــواب ،عــرق
کــردن زیــاد تنــش مــداوم عضالنــی ،اســهال ،ســرگیجه،
بیاشــتهایی ،تکــرار ادرار و لــرزش ...بــه طــور کلــی
میتــوان ایــن نشــانهها را در  ۴زمینــه طبقــه بنــدی
نمــود:
 -1تنش حرکتی
افــرادی کــه دارای ایــن نشــانهها هســتند فاقــد
آرامشانــد .برانگیختــه بــه نظــر میرســند و بــه طــور

قابــل رؤیتــی لــرزان و تنیدهانــد چهــره در هــم نیــز
نشــانهای شــایع اســت بــه طــوری کــه پیشــانی آنهــا پــر
از چیــن و چــروک اســت وآههــای عمیــق میکشــند و
چنیــن افــرادی بــه آســانی از جــا میپرنــد و وحشــت
می-کننــد.
 -2واکنش خودمختاری
از نشــانههای آن شــامل فعالیــت بیــش از انــدازه
دســتگاههای عصبــی ســمپاتیک و پاراســمپاتیک ماننــد
تعریــق ،ســرگیجهُ ،کند یــا تنــد زدن قلب،گفتــار پرهیجــان
و پرشــتاب یــا ســرد و بــیروح ،کــف دســت مرطــوب،
تنــدی نبــض و دم و بــازدم زیــاد بــه چشــم میخــورد.
 -3احساس دلشوره راجع به آینده
راجــع بــه آینــده افــراد نگــران آینــده افــراد نزدیــک یــا
داراییهایشــان هســتند.
 -4گوش به زنگ بودن
در زندگــی حالــت نگهبــان گونــه بــه خــود میگیرنــد
دائمــاً محیــط را بــه خاطــر خطــر آتــش( نــه ضرورتــا
خطــری بــا ماهیــت جســمانی )بــه دقــت مــورد بررســی
قــرار میدهنــد .هــر چنــد غالبـاً نمیتواننــد نــوع خطــرات
را مشــخص نماینــد ایــن گــوش بــه زنگــی افراطــی بــه
حالــت برانگیختگــی زیــاد آنهــا بســتگی دارد.
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ضربــان قلــب کــه از آن بــه تپــش قلــب تعبیــر میشــود از
اثرهــای شــایع اضطــراب اســت در ایــن حالــت کــه باعــث
نگرانــی بیمــار میشــود و تــرس از ابتــا بــه بیمــاری قلبــی
را در او بــر میانگیــزد ،کــه خــود اضطــراب را افزایــش
میدهــد و بــه ایــن ترتیــب حلقــه معیوبــی بــه وجــود
میآیــد فشــارخون اغلــب باالتــر از آدیــس و بیشــتر فشــار
سیســتولی اســت کــه تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد ولــی
بــه ســرعت بــه حــد عــادی بــاز میگــردد.
دستگاه تنفسی
بیمــاران اضطــرب ســریع و ســطحی دارنــد گاهــی آههــای
متعــدد میکشــند و عمومـاً تحمــل آنهــا نســبت بــه تالش
و فعالیــت کــم شــده اســت و بــه مراتــب پایینتــر از آن
اســت کــه در حالــت عــادی داشــتهاند.
دستگاه معدهای -رودهای
کاهــش ترشــح غــدد بزاقــی بــه خشــکی دهــان میانجامــد
کــه از مشــخصات اضطــراب اســت لــرزش ،حالــت تهــوع،
ســوء هاضمــه و ناراحتــی رودهای بــه صــورت تکــرار ادرار
و مدفــوع اســهالی شــایع اســت امــا در بعضــی بیمــاران
اضطــراب و تنــش در روده بــزرگ ایجــاد اسپاســم و انقباض
میکنــد و باعــث یبوســت میشــود.
دستگاه تعریق
افزایــش ترشــح عــرق در حالتهــای اضطرابــی از نظــر
توســعه در قســمتهای مختلــف مثــل زیــر بغــل و در
زیــر ســبیل ،پیشــانی و کــف دســت پیــدا میشــود و از
مشــخصات فــرد مضطــرب کــف ،دســت ســرد و مرطــوب
اســت و ایــن بــر عکــس کســانی کــه دچــار پــرکاری
تیروئیــد هســتند کــه کــف دســت گــرم و مرطــوب دارنــد.
عناصر شناختی
آســیب قریــب الوقــوع کــه معمــوالً در آینــده نزدیــک،
مبهــم و کامــ ً
ا ناشــناخته اســت موجــب فراخوانــی
اضطــراب میشــود اضطــراب ،بــر تفکــر ،ادراک و یادگیــری
تأثیــر میگــذارد و موجــب پاییــنآوردن ســطح تمرکــز،
کاهــش فراخوانــی خاطــرات و ایجــاد اختــال در توانایــی
ربــط عبــارات بــه عبــارت دیگــر (تداعــی) و تداخــل در
توجــه
یادگیــری میشــود و تأثیــر آنهــا بــر انتخابــی بــودن ّ
اســت .بیمــار مضطــرب ،مســتعد انتخــاب یعنــی از اقــام
در محیــط خــود و چشمپوشــی از اقــام دیگــر بــوده و بــه
ایــن ترتیــب ســعی میکنــد ثابــت کنــد کــه در ترســناک
تلقینمــودن یــک موقعیــت و ابــراز واکنــش متناســب بــا
آن حــق دارد.
عناصر هیجانی و خلقی
بیمــار در یــک حالــت نگرانــی دائــم اســت .معمــوالً
متوجــه آینــده اســت .ســختی و مشــکالتی را
بیمناکانــه
ّ
بــرای خــود پیــش بینــی میکنــد و غصــه حــوادث پیــش
نیامــده را میخــورد کــه گویــا خطــرات و فاجعههایــی در
گوشــهای کمیــن کــرده و در انتظــار اوســت.

عناصر رفتاری
ـخ جنــگ و گریــز را
فــرد در اضطــراب ممکــن اســت پاسـ ِ
نشــان دهــد ،پــس گریــز یااجتنــاب رخ میدهــد.
پاسخدهی گریز
رویــداد زیانبخشــی واقعــاً رخ میدهــد و فــرد صحنــه را
تــرک میکنــد مث ـ ً
ا کودکــی کــه همکالس ـیهایش او را
کتــک زدهانــد اگــر فرصــت داشــته باشــد از کوچــه فــرار
میکنــد.
پاسخدهی اجتنابی
فرد قبل از اینکه رویداد زیانبخش رخ دهد .موقعیت را ترک
میکند .یک عالمت از رویدادی خبر میدهد مث ً
ال کوچه
عالمتی است مبتنی بر اینکه ممکن است بچههای قلدری
منتظر کودک باشند کودک از کوچه میگریزد و از مسیر
دیگری به خانه میرود.
(دکتر مجید محمود علیلو -1391،پایان نامه ) 1396 ،M.A
سن آغاز ،دورهی بیماری و بهبود
ِ
زمــان احتمالــی بــروز اختــال اضطــراب فراگیــر در چــه
ســنی اســت؟ چنیــن بــه نظــر میرســد کــه ســن شــروع
اختــال اضطــراب فراگیــر یــک توزیــع دو نمایــی دارد بــه
عبــارت دیگــر افــراد در طــول دو دوره بیشــترین احتمــال
ابتــا بــه ایــن اختــال را دارنــد بــه طــور تقریبــی دو ســوم
افــراد مبتــا بــه اختــال اضطــراب فراگیــر شــروع اولیــه
( زودهنــگام ) ایــن اختــال را بیــن  ۱۱تــا  ۲۰ســالگی
تجربــه میکننــد بــا ایــن وجــود اقلیــت قابــل توجهــی هــم
شــروع دیرهنــگام ایــن اختــال را در اواســط بزرگســالی
تجربــه میکننــد در دوره زودهنــگام ایــن اختــال معمــوالً
اســترسهای زندگــی یــا تغییــر( مــکان ) از یــک موقعیــت
اولیــه موجــب بــروز ایــن اختــال میشــود اگــر چــه
افزایــش تدریجــی مســئولیتها و چالشهــای انتقالــی
ویــژه نوجوانــی میتواننــد نقــش بســزایی را ایفــا کننــد بــر
خــاف رشــد مرموزانــه دوره زودهنــگام اختــال اضطــراب
فراگیــر ،چنیــن بــه نظــر میرســد کــه بــا احتمــال
بیشــتری یــک عامــل اســترسزای مشــخص( بــرای مثــال
مــرگ عزیــز یــک انتقــال عمــده در زندگــی فــرد) در بــروز
دوره دیرهنــگام ایــن اختــال ،مؤثــر اســت باشــد بــدون
در نظــر گرفتــن ســن در ایــن اختــال گســترش یافتــه
در کل ،عالئــم اختــال اضطــراب فراگیــر ماهیــت مزمــن
و مداومــی دارد اگرچــه بیشــتر اوقــات نوســان-هایی در
شــدت اختــال اضطــراب فراگیــر وجــود دارد و میتوانــد
در پاســخ بــه اســترسهای زندگــی روزمــره باشــد بــه
طــور معمــول دورههــای ایــن اختــال بیــش از  ۱۰ســال
طــول میکشــد و در عیــن حــال بــا وجــود دورههــای
مــداوم ایــن اختــال ،تعــداد زیــادی از افــراد مبتــا بــه
اختــال اضطــراب فراگیــر هنگامــی بــرای درمــان مراجعــه
میکننــد کــه از حــدود  ۲۵ســال قبــل بــا ایــن مشــکل

دســت و پنجــه نــرم میکردنــد.
عالئــم اختــال اضطــراب فراگیــر بــه نــدرت بــه طــور
طبیعــی فروکــش میکننــد در مطالعــهای بــا مقیــاس
وســیع کــه توســط برنامــه پژوهشــی اضطــراب هــاروارد/
بــراون بــرای بررســی تاریخچــه طبیعــی اختــال اضطــراب
فراگیــر طراحــی شــد تنهــا  ۱۵درصــد شــرکت کنندههــا
بهبــودی کامــل عالئمشــان بعــد از یکســال ۲۵ ،درصــد
بهبــودی بعــد از  ۲ســال و  ۳۸درصــد بهبــودی بعــد از
پنــج ســال را نشــان دادنــد در ایــن پژوهــش مــاک
بهبــودی اینگونــه تعییــن میشــد کــه شــرکتکنندگان
بــرای هشــت هفتــه متوالــی بــدون عالئــم باشــند البتــه
الزم بــه ذکــر اســت کــه چــون بیشــتر اوقــات عالئــم
اختــال اضطــراب فراگیــر ممکــن اســت افزایــش یــا
کاهــش پیــدا کننــد ایــن درصدهــا بــه بــرآورد کمتــری
از میــزان بهبــود واقعــی هســتند .در واقــع ،تعــداد قابــل
توجهــی از شــرکتکنندگان بعــد از بهبــودی کامــل تجربــه
خــود برخــی عالئــم را داشــتند کــه این یافتــه خــود بیانگر
اســتمرار عالئــم اختــال اضطــراب فراگیــر و مزمــن بــودن
ایــن اختــال مــی باشــد .در اصــل ،برخــی از افــراد مبتــا
بــه اختــال اضطــراب فراگیــر بــرای درمــان روانشــناختی
مراجعــه میکننــد احتمــاالً مابقــی بــه تجربــه نگرانــی و
اضطــراب مفــرط در طــول زندگــی خــود ادامــه خواهنــد
داد ( .ترجمــه دکتــر مهــدی اکبــری) 1393 ،
راههای درمان اختالل اضطراب فراگیر
مؤثرتریــن درمــان اختــال اضطــراب فراگیراحتمــاالً
اضطــراب ترکیبــی از رویکردهــای روان درمانــی،
دارودرمانــی ،درمانهــای حمایتــی اســت.

رویکرد شناختی -رفتاری
یکــی از اساســیترین اصــول رفتــار درمانــی شــناختی
ایــن اســت کــه بــه افــکار غیــر واقعــی و غیــر منطقــی و
دقیقتــر بگوییــم افــکار تحریــف شــده شــما ،باعــث ایجــاد
ناراحتــی و رفتارهــای دردسرســاز میشــوند .بــا تفکــرات
معقــول و مبتنــی بــر واقعیتهــای عینــی زندگــی،
میتوانیــد نــه تنهــا اختالالتــی ماننــد افســردگی ،اضطــراب
را از خــود دور کنیــد ،بلکــه بــه ســختترین چالشهــای
زندگــی واکنــش مناســب نشــان دهیــد .درمانشــناختی
رفتــاری  CBTیــک روش درمانــی کوتاهمــدت اســت
کــه رواندرمانگــران از آن بــرای آمــوزش افــراد اســتفاده
میکننــد و احساســات و رفتارهــای آنهــا را از طریــق
تغییــر الگوهــای فکــری و باورهایشــان تغییــر میدهنــد
در حقیقــت اســاس رفتاردرمانــی شــناختی ایــن اســت کــه
نــوع تفکــر و الگوهــای فکــری و شــناخت مــا از محیــط
اطــراف و خودمــان وابســته بــه تفســیر شــخص مــا از
اتفاقــات زندگــی ،باعــث بــروز رفتارهــای مــا متناســب
بــا همــان افــکار و احساســات شــکل میگیرنــد .رفتــار
درمانــی شــناختی یــا  CBTطــی یــک روش درمانــی
از طریــق صحبــت کــردن بــا بیمــار اســت در مرحلــه
اول رواندرمانگــر تــاش در دریافــت طــرز تفکــر بیمــار
نســبت بــه خــود ،پیرامــون ،اطــراف و دیگــران را دارد در
مرحلــه دوم ســعی مینمایــد مســائل و مشــکالتی کــه
موجــب تولیــد اختــاالت روانــی در فــرد گردیــده اســت
را پیــدا نمایــد رفتــار درمانــی شــناختی بــه شــما کمــک
میکنــد تــا بــه گونــه دیگــری اندیشــیده و در نتیجــه
ایــن طــرز تفکــر جدیــد شــما میتوانــد بــا رفتارهــای
ســالمتر و درســتتری در برابــر حــوادث ناخواســته و
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رواندرمانی
رویکردهــای عمــده رواندرمانــی در مــورد اختــال
اضطــراب فراگیــر عبارتنــد از رویکــرد شــناختی -رفتــاری،
رویکــرد حمایتــی و رویکــرد مبتنــی بــر بینــش.
هنــوز داده چندانــی در مــورد ارجحیــت نســبی ایــن
رویکردهــا بعــد یکدیگــر در دســت نیســت ،امــا دقیقتریــن
مطالعــات بــا اســتفاده از فنــون شــناختی -رفتــاری بــوده
کــه بــه نظــر میرســد هــم در کوتاهمــدت اثربخــش
باشــد و هــم در درازمــدت .در رویکردهــای شــناختی فرض
بــر آن اســت کــه یــک سلســله تحریفهــای شــناختی در
بیمــار وجــود دارد و مســتقیماً بــه عالیــم جســمی بیمــار
پرداختــه میشــود ،و در رویکردهــای رفتــاری مســتقیماً به
عالئــم جســمی پرداختــه میشــود فنــون عمــدهای کــه در
رویکــرد رفتاری بــه کار مـیرود ،آرامســازی relaxation
پســخوراند زیســتی (بیوفیدبــک) اســت .برخــی دادههــای
اولیــه حاکــی از آن اســت کــه ترکیــب رویکردهــای
شــناختی رفتــاری مؤثــر تــر از کاربــرد هــر یــک از آنهــا بــه

تنهایــی اســت .در رویکــرد حمایتــی بــه بیمــار و اطرافیــان
آســودگی خیــال داده میشــود ،امــا اثربخشــی دراز مــدت
آن محــل تردیــد اســت در درمــان مبتنــی بــر بینــش،
بــر کشــف و تعارضهــای ناخــودآگاه بیمــار و شناســایی
نقــاط قــوت ایگــو تاکیــد میشــود .در چندیــن گــزارش
مــوردی ذکــر شــده اســت کــه رواندرمانــی مبتنــی بــر
بینــش در اختــال اضطــراب فراگیــر اثربخــش اســت
منتهــا هنــوز مطالعــه بــزرگ و کنتــرل شــدهای در دســت
نیســت .بنابرایــن در دیــدگاه روانکاوانــه ،اضطــراب در برخی
مــوارد هشــدار اســت دال بــر وجــود آشــوب در ناخــودآگاه
کــه الزم اســت چــارهای برایــش بیندیشــد .ایــن اضطــراب
بســته بــه اینکــه در چــه موقعیتــی عــارض شــده باشــد
میتوانــد طبیعــی ،انطباقــی ،غیــر انطباقــی ،بســیار شــدید
یــا بســیار خفیــف باشــد .در مــورد بیمــاری کــه ذهنیــت
روانشــناختی و انگیــزه فهــم منبــع اضطــراب را دارد روان
درمانــی ممکــن اســت درمــان انتخابــی باشــد.
(پایان نامه )1396،M.A
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ناگــوار پیرامونتــان برخــورد نماییــد برخــاف ســایر
روشــهای گفتاردرمانــی کــه رواندرمانگــر در پی شناســایی
و ریش ـهیابی علــل رفتارهــای نامناســب مراجــع خــود ،در
برابــر نامالیمــات و حــوادث زندگــی اســت تــا بــه او کمــک
کنــد در رفتــار درمانــی شــناختی رواندرمانگــر فقــط بــه
مشــکالت زمــان حــال اینجــا و اکنــون و آنچــه موجــب
ناراحتــی و اضطــراب در فــرد بیمــار گردیــده اســت ،کــه در
مــوارد اضطــراب افســردگی ،تــرس فوبیــا ،تــرس از مکانهای
شــلوغ و تــرس اجتماعــی ،اســترس پرخــوری ،اختــاالت
وسواســی اجبــاری و اختــال پــس از حادثــه ،اســترس
اختــال دوقطبــی و جنــون  CBTمیتواندکمککننــده
باشــد  CBTهمچنیــن میتوانــد در مــواردی کــه فــرد
دچــار مشــکالتی از قبیــل عــدم قــدرت کنتــرل خشــم،
خودکمبینــی و حتــی در مــورد مشــکالت جســمی ماننــد
خســتگی و دردهــای مزمــن هــم مؤثــر باشــد.
یکــی از تکنیکهــای عمــده در آمــوزش
شــناختی -رفتــاری بــه شــرح زیراســت:
تشخیص افکارمنفی:
یکــی از تکنیکهــای عمــده درمــان شــناختی رفتــاری
تشــخیص افــکار منفــی بیمــار اســت عــدهای از بیمــاران
بــه آســانی میتواننــد از همــان آغــاز درمــان افــکار
منفــی خــود را تشــخیص دهنــد .امــا عــده دیگــر نیــز نیــاز
بــه آمــوزش دارنــد تــا بتواننــد بــا اطمینــان افــکار اصلــی
مربــوط بــه اضطــراب خــود را تشــخیص دهنــد چنــد دلیل
وجــود دارد کــه چــرا بعضــی از بیمــاران اضطرابــی ابتــدا
در تشــخیص افــکار خودآینــد دچــار مشــکل مــی شــوند:
 -1ایــن افــکار کوتــاه و خــاص هســتند و بالفاصلــه بعــد از
وقــوع حادثــه بــه ذهــن میآیــد
 -2آنهــا معمــوالً بــه صــورت یــک واژه کلیــدی و یــک
تصویــر ذهنــی هســتند و وقــوف بــر آنهــا و یادآوریشــان
مشــکل اســت.
 - 3آنهــا در یــک فراینــد منطقــی ماننــد حــل مســئله قدم
بــه قــدم اتفــاق نمیافتنــد
 -4افــکار خودآینــد (اتوماتیــک) انعکاســی هســتند -5
افــکار خودآینــد بیشــتر از انــواع دیگــر تفکــر ،واقعیــت
را تحریــف میکننــد .چــون افــکار مربــوط بــه خطــر،
اضطرابانگیــز هســتند .بیمــاران ســعی میکننــد تصویــر
یــا اندیشــه کوتاهمــدت مربــوط بــه فاجعــه مــورد انتظــار
را فرونشــانی کنــد .ایــن امــر موجــب میشــود کــه بیمــار
نتوانــد از ماهیــت دقیــق دریافتهــای شــناختی مربــوط
بــه دریافتهــای شــناختی مربوطــه آگاهــی مییابــد بــرای
کمــک بــه بیمــاران بــرای تشــخیص افــکار خودآینــد منفی
چنــد تکنیــک بــه وجــود آمــده اســت کــه متداولتریــن
آن بحــث دربــاره یــک تجربــه هیجانــی جدیــد اســت.

-1بحث درباره تجربه هیجانی اخیر
از بیمــار خواســته میشــود کــه رویــداد یــا موقعیــت اخیــر
مربــوط بــه اضطــراب را کــه از آن ،خاطــره نســبتاً روشــنی
دارد یــادآوری نمایــد .ایــن رویــداد بــه تفصیــل شــرح داده
میشــود و درمانگــر بــا طــرح ســوالهایی ،افــکار مربــوط
شــروع و تــداوم واکنــش هیجانــی را بــر میانگیزانــد.
مث ـ ً
ا بیمــاری کــه ،فکــر میکنــد قلبــش مشــکلی دارد
ممکــن اســت در پاســخ بــه ســوال 'چــه چیــزی شــما را
میترســاند؟' بگویــد :همیشــه فکــر میکــردم کــه دچــار
حملــه قلبــی خواهــم شــد .امــا پزشــکم بــه مــن اطمینــان
داد کــه قلبــم مشــکلی نــدارد و حاال فقــط نگــران اضطراب
هســتم.
 -2اســتفاده از تجســم یــا ایفــای نقــش بــرای تجدیــد
یــک تجربــه هیجانــی :وقتــی ســؤالهای ســاده و مســتقیم
نتوانــد افــکار خودآینــد را برانگیزانــد بهتــر اســت از بیمــار
خواســته شــود کــه رویــداد هیجانــی را کــه اخیــرا ً تجربــه
کــرده اســت ،احیــا کنــد یــا آن را بــا جزئیــات هــر چــه
بیشــتر بــا اســتفاده از تجســم تجدیــد نمایــد و یــا اگــر
مســئله بــه روابــط بیــن فــردی مربــوط میشــود بــه
ایفــای نقــش بپــردازد.
-3تغییرات خلقی در خالل جلسه:
از تغییــرات خلــق در خــال جلســه مخصوص ـاً میتــوان
بــه عنــوان منابــع افــکار خودآینــد اســتفاده کــرد درمانگــر
تغییــر در خلــق بیمــار را خاطــر نشــان میســازد و از بیمــار
میپرســد درســت در همــان لحظــه چــه چیــزی بــه
ذهنتــان رســید.
-4تعیین معنی و مفهوم یک رویداد:
گاه تالش ماهرانه برای برانگیختن افکار خودآیند با شکست
مواجه میشود .در این صورت درمانگر باید از طریق سؤال
کردن ،معنی و مفهوم آن رویداد را از نظر بیمار مورد
بررسی قراردهد( .علیرضایوسفی) 1389 ،
رویکرد حمایتی
مفهــوم رواندرمانــی حمایتــی در اوایــل قــرن بیســتم
شــکل گرفــت تــا رویکــردی درمانــی بــا اهدافــی محدودتــر
از روانــکاوی را ترســیم کنــد .فــردی کــه راهنمــای ایــن
درمــان را تدویــن کــرد و بــه صــورت کتــاب ارائــه کــرد
البورســکی بــود .اهــداف درمــان حمایتــی بر اســاس تعریف
اولیـهاش تغییــر شــخصیت بیمــار نبــود بلکه بیشــتر کمک
بــه بیمــار بــرای ســازگاری بــا نشــانهها ،پیشــگیری از
عــود ناخوشــی روانــی وخیــم یــا کمــک بــه فــرد نســبتاً
ســالم بــرای ســازگاری بــا یــک مشــکل گذراســت.
تعاریــف رواندرمانــی حــول چهــار مضمــون ســازماندهی
شــده اســت .۱آنچــه درمانگــر امیــدوار اســت بــه آن
دســت یابــد .بــه عنــوان مثــال؛ حفــظ یــا بهبــود عــزت
نفــس بیمــار ،بــه حداقــل رســاندن یــا ممانعــت از خــود
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نشــانهها و بــه حداکثــر رســاندن ظرفیتهــای انطباقــی
بیمــار  .2آنچــه بیمــار میخواهــد بــه دســت بیــاورد .بــه
عنــوان مثــال؛ حفــظ یــا بــه دســت آوردن مجــدد بهتریــن
ســطح عملکــردی ممکــن ،بــا توجــه بــه حــد و مرزهــای
شــخصیت ،توانایــی ذاتــی و شــرایط زندگــیاش .3آنچــه
درمانگــر انجــام میدهــد (فــن) بــه عنــوان مثــال تشــویق،
اطمینــان بخشــی آمــوزش و توصیــه آنچــه کــه نیســت.
ســاختار روان درمانــی حمایتــی بــه اینگونــه اســت کــه
درمانگــر و تحلیــل شــوند در مقابــل یکدیگــر مینشــینند
ایــن درمــان بــه لحــاظ طــول درمــان دارای دو رویکــرد
کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت اســت .رویکــرد کوتــاه مــدت،
شــامل  ۱۲تــا  ۲۵جلســه اســت و رویکــرد بلندمــدت
میتوانــد از چنــد مــاه تــا چنــد ســال بــه طــول بیانجامــد.
البتــه نتایــج حاصــل از پژوهشهایــی کــه دربــاره
اثربخشــی ایــن رویکــرد صــورت گرفتــه حاکــی از آن اســت
کــه حتــی تعــداد 40جلســه هــم کوتــاه مــدت محســوب
میشــود .معمــوالً در اوایــل درمــان تعــداد جلســات بــه
صــورت یــک بــار در هفتــه اســت ،امــا زمانــی کــه وارد فــاز
اصلــی درمــان (فــاز میانــی درمــان  ) SEمیشــویم تعــداد
جلســات بــه دو بــار در هفتــه میرســد در ایــن درمــان
هرگــز توصیــه یــا راه حلــی بــه بیمــار پیشــنهاد نمیشــود
بلکــه پیامــد درمــان ،گزینــش راههــای مناس ـبتر بــرای
رســیدن بــه اهــداف فــرد اســت .بــه طــور خالصــه هــدف
تکنیک-هــای حمایتــی فراهــم ســاختن بســتری امــن
اســت کــه فــرد در آن بتوانــد تجــارب آســیبزای خــود را
بیــان کــرده و تفســیرهای ارائــه شــده از ســوی درمانگــر
را تحمــل کنــد و از ســوی دیگــر اتحــاد درمانــی مناســبی
بیــن تحلیــل شــونده و درمانگــر شــکل گیــرد .البتــه بایــد
دانســت کــه برخــی تکنیکهــای حمایتــی بــه خــودی
خــود در رواندرمانــی وجــود دارد بــرای مثــال رعایــت
برخــی مســائل از ســوی درمانگــر از قبیــل حضــور دائمــی
و بــه موقــع حاضــر شــدن در جلســات ،داشــتن توجــه و
تفســیر ارائــه بــه موقــع ،همــه از عواملــی هســتند کــه
بــرای بیمــار میتواننــد نقــش حمایتــی داشــته باشــند.
ویژگــی منحصــر بــه فــرد ایــن نــوع از درمــان کــه موجــب
شــده اســت در درمــان طیــف گســتردهای از بیماریهــای
روانــی از اختــال شــخصیت مــرزی بــه کار گرفتــه اســت
کــه میتــوان میــزان اســتفاده از تکنیکهــای حمایتــی را
متناســب بــا شــرایط بیمــار کاهــش یــا افزایــش دهــد .این
تکنیکهــا شــامل:
 -1انتقــال ایــن حــس بــه بیمــار کــه درمانگــر قصــد کمک
بــه وی را داشــته و میخواهــد وی را بــه اهــداف درمــان
برســاند( در صــورت کوتــاه مــدت بــودن درمــان اهــداف
در ابتــدای درمــان بــه کمــک بیمــار تعییــن میشــوند)
 -2ایجــاد حــس فهــم و پذیــرش از طریــق همدلــی -3
کمــک بــه بیمــار بــرای شناســایی و تقویــت نقــاط قــوت

خــود  -4ایجــاد یــک حــس امیــدواری واقعبینانــه و
(نــه خوشــبینانه) بــرای دســتیابی بــه اهــداف درمــان -5
تشــخیص پیشــرفت بیمــار در فراینــد درمــان و ازعــان
بــه آنهــا (حتــی تشــخیص  CCRTتوســط بیمــار نوعــی
پیشــرفت محســوب میشــود )  - 6ایجــاد تجربــه یــک
کار تیمــی و مشــترک (انتقــال ایــن حــس بــه بیمــار کــه
بــروز هــر تغییــری در درمــان حاصــل کار مشــترکی اســت
کــه صــورت گرفتــه اســت .در ایــن رابطــه بیمــار نبایــد
تصــور کنــد کــه درمانگــر یــک فــرد همــه تــوان اســت
کــه میتوانــد همــه مشــکالت او را بــدون همــکاری وی
رفــع کنــد ،چــرا کــه در صــورت ایجــاد چنیــن تصــوری
ممکــن اســت همــواره خــود را فــردی وابســته بــه درمانگــر
بداننــد و در زمــان نزدیــک شــدن بــه پایــان درمــان و
جــدا شــدن از درمانگــر بــا وجــود عالیــم مواجــه شــود
) - ۷ .اســتفاده از ضمیــر" مــا" بــرای اشــاره بــه فراینــد
درمــان ( .ایــن کار بــه منظــور تأکیــد بــه همــکاری بیــن
بیمــار و درمانگــر صــورت میگیــرد)  - 8اشــاره بــه تجــارب
مشــترک بیمــار و درمانگــر در فرآینــد درمــان و تشــخیص
توانایــی بیمــار جهــت اســتفاده از فراینــد درمــان .کار اصلی
درمانگــر در ایــن نــوع از درمــان همــان ارائــه تفســیر اســت
در واقــع کار حمایتــی درمانگــر تنهــا ابــزاری اســت کــه
زمینــه مناســب را بــرای ارائــه تفســیر فراهــم میســازد.
البورســکی تکنیــک بیانگــررا بــه ســه مؤلفــه تقســیم
میکنــد - 1 :گــوش دادن  -2فهــم (صورتبنــدی عالیــم
بیمــار در زمینــه بیــن فــردی آن ،آنچــه کــه قبــل از ارائــه
تفســیردر نتیجــه گــوش دادن در ذهــن درمانگــر شــکل
میگیــرد)  - ۳پاســخ دادن( ارائــه تفســیر ) .البورســکی
معتقــد اســت کــه گــوش دادن دارای ســه مرحلــه اســت در
مرحلــه اول درمانگــر بایــد تــاش کنــد کــه بــه طــور موقت
فرضیههــای خــود را کنــار بگــذارد و بــه حرفهــای بیمــار
گــوش کنــد چــرا کــه اگــر درمانگــر از ابتــدا بــا فرضیههــا
و نظریــه بــه ســخنان بیمــار گــوش کنــد ممکــن اســت
بــه صــورت مکــرر بیمــار را تفســیر کنــد و ایــن مســئله
میتوانــد اتحــاد درمانــی را مخــدوش ســازد .فرویــد در
ایــن رابطــه گفتــه اســت کــه نبایــد فرامــوش کــرد بخــش
عمــده معنــای چیزهایــی کــه بیمــار میگویــد بعــدا ً
مشــخص میشــود .بنابرایــن اگــر چــه بــرای درمانگــری
کــه بــر اســاس یــک نظریــه خــاص فرضیههایــی دربــاره
بیمــار و رونــد درمــان دارد مشــکل اســت امــا در گــوش
دادن اولیــه بایــد تــا آنجــا کــه امــکان دارد بــا ذهــن عمــل
کنــد در ایــن شــرایط وی فهــم بهتــری از بیمــار کســب
خواهــد کــرد .در مرحلــه دوم گــوش دادن درمانگــر بــه
تدریــج میتوانــد فرضیــه ســازی کنــد و طــی مرحلــه
ســوم بــر اســاس اطالعــات بعــدی فرضیــه خــود را وارســی
مــی نمایــد .وارســی فرضیــه از ایــن جهــت دارای اهمیــت
اســت کــه درمانگــر ممکــن اســت متوجــه شــود آنچــه
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کــه تاکنــون میپنداشــت  CCRTاصلــی فــرد اســت در
واقــع یــک  CCRTفرعــی اســت و بــه همیــن دلیــل چــون
تمرکــز درمــان بــر آن نیســت تغییــری در عالمتــی کــه
مــورد شــکایت بیمــار اســت ،ایجــاد نمیشــود .مرحلــه دوم
پــس از گــوش دادن مرحلــه فهــم اســت .بــه ایــن معنــی
کــه درمانگــر بایــد آنچــه را کــه بیمــار بیــان میکنــد بــر
اســاس نظریــه فرمــول بندی کنــد دررویکــرد  SEایــن کار
بــه ایــن صــورت اســت کــه درمانگــر بتوانــد مســئله مــورد
رنــج و درد بیمــار  ،علــل تــداوم بخــش آن را بفهمــد .جهت
صورتبنــدی  CCRTکــه در واقــع زیرمجموعــه مرحلــه
فهــم اســت وبــا توجــه بــه اینکــه در درمــان  SEاعتقــاد بــر
ایــن اســت کــه عالئــم فردناشــی از مشــکالت او در روابــط
بیــن فــردی اســت.باید بــه طــور مســتقیم از فــرد پرســیده
شــود کــه مثــ ً
ا در هفتــه چــه رابطــه ای موجــب بــروز
عالمــت مــورد شــکایتش شــده اســت .بــه گفته البورســکی
در واقــع  CCRTفــرد از روی روایــت هایــی کــه بیمــار از
روابطــش بــا دیگــران بیــان میکننــد .شناســایی میشــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن روابــط بایــد واقعــی باشــد و
فانتــزی .بنابرایــن در جلســات آغازیــن درمــان  SEهــدف
درمانــگار ایــن اســت کــه  CCRTبیمــار را بــا پرســیدن
از وی دربــاره یــه روابطــی کــه در آن هــا نــاکام شــده
اســت ،پیــدا کنــد .در واقــع ســه ضلــع مثلــث ارتباطــی
فــرد شــامل :روابــط وی بــا دیگــران ،روابــط بــا درمانگــر
(روابــط انتقالــی ) و روابــط مرتبــط بــا تجــارب گذشــته او
میشــود .و عقیــده البورســکی بیشــترین پتانســیل درمــان
متمرکــز بــر روابــط انتقالــی بیمــار و ارائــه تفســیربه آنهــا
اســت .چــرا کــه تجربههــای فعلــی و متمرکــز بــر اینجــا و
اکنــون اســت و مربــوط بــه ســالهای دور در گذشــته فــرد
یــا همــان الگــوی ارتباطــی کــه بیشــتر از هــر چیــز دیگــر
عالئــم و مشــکالت بیمــار را تشــدید میکننــد ،شناســایی
شــده و بــه بیمــار معرفــی می-گــردد .معرفــی  CCRTبــه
بیمــار در واقــع شــامل ســه مؤلفــه :آرزو پاســخ دیگــری و
پاســخ خــود در روابــط فــرد اســت .در صورتــی کــه بیمــار
بــا  CCRTمطــرح شــده موافــق باشــد درمــان وارد مرحلــه
میانــی یــا کاری میشــود و در غیــر ایــن صــورت بــدون
اصــرار بــر پذیرفتــن بیمــار ،دربــاره آن بــا وی صحبــت
میشــود تــا مشــخص گــردد کــه بــا کــدام یــک از مؤلفهها
مخالــف اســت .در ایــن مرحلــه بــه منظــور پیشــگیری از
ایجــاد مقاومــت بهتــر اســت کــه دقیقــا گفتههــای خــود
بیمــار بــه وی منعکــس شــود .البتــه الزم بــه ذکــر اســت
بــا توجــه بــه آنکــه افــراد ممکــن اســت در بیــان RS
قضاوتهــا و یــا الفاظــی کــه موجــب تحقیــر کــردن خــود
مــی شــود ،بــه کار ببرنــد درمانگــر بایــد مراقــب باشــد
کــه آن الفــاظ را بــه گون ـهای تلطیــف شــده بــه کار بــرد،
چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت باعــث بــروز
واکنــش از ســوی بیمــار و صدمــه دیــدن رابطــه درمانــی

گــردد .پــس از فرمولبنــدی مشــکل بیمــار در قالــب
 CCRTدرمانگــر بایــد ارائــه تفســیر بــه بیمــار را آغــاز
کنــد .ارائـهی تفســیر مســتلزم داشــتن شــرایطی از قبیــل
-1مرتبــط بــودن تفســیرها بــا عالئــم بیمــار  -2تشــخیص
و ارائــه مکــرر  CCRTدر تمــام طــول درمــان بــه بیمــار
(ایــن کار موجــب تســهیل فرآینــد حــل و فصــل میگــردد
چــرا کــه در واقــع ایــن الگــوی ارتباطــی در شــخصیت فــرد
نهادینــه شــده و بــه گونـهای مکــرر در حوزههــای مختلــف
را نشــان میدهــد)  -3بــا توجــه بــه ارائــه تفســیر در زمــان
مناســب (در رویکــرد اصلــی ت  SEتفســیردر مرحله میانی
یــا کاری ارائــه میشــود ) .در واقــع در مرحلــه اولیــه و تــا
زمانــی کــه قــرارداد درمانــی بــا بیمــار بســته نشــده اســت
بــه ایــن معنــی کــه وی موافقــت خــود را بــرای ادام ـهی
حضــور در درمــان ابــراز نکــرده اســت ،ارائــه تفســیر بــر
خــاف اخــاق حرف ـهای ارائــه تحصیــل در ایــن مرحلــه
تنهــا زمانــی مواجــه اســت کــه بــا هــدف بررســی ایــن
موضــوع باشــد کــه آیــا بیمــار امــکان دریافــت ایــن نــوع از
درمــان را دارد یــا خیــر .بایــد دانســت  CCRTفــرد بــرای
همیشــه از بیــن خواهــد رفــت بلکــه حتــی پــس از حــل و
فصــل ممکــن اســت بــاز هــم رخ دهــد بــا ایــن تفــاوت کــه
ایــن بــار عــاوه بــر اینکــه فــرد نســبت بــه آن آگاه اســت
و بــر آن مســلط میشــود و بــا فراوانــی کمتــری نســبت
بــه گذشــته رخ میدهــد طبیعت ـاً هــر چقــدر کــه طــول
درمــان بیشــتر شــود میــزان کاهــش فراوانــی  CCRTهــم
بیشــتر خواهــد شــد همچنیــن الزم اســت کــه درمانگــر
زمــان نزدیــک شــدن بــه خاتمــه درمــان را ،بایــد بــه بیمــار
اعــام کنــد و یکبــاره او را در شــرایط خاتمــه درمــان
قــرار ندهــد زیــرا ســایر رویکردهــای درمانــی تحلیلــی
متفــاوت اســت بــه ایــن صــورت کــه اگــر چــه از نظــر
درمانگــر و بیمــار اهــداف درمانــی حاصــل شــدهاند امــا
نــوع دلبســتگی بــه درمانگــر شــکل گرفتــه اســت کــه
البتــه از نظــر البــورس کــه ایــن میــزان دلبســتگی پــس از
وجــود رابطــه مفیــد طبیعــی اســت و در صورتــی کــه بیمار
تمایــل داشــته باشــد کــه در محیــط درمانــی مالقــات کند
بایــد چنیــن موقعیتــی را بــرای وی فراهــم آورده و موقعیت
مشــابه ،موقعیــت از شــیر گرفتــن کــودکان اســت کــه باید
بــه تبییــن صــورت گیــرد .بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه بــه
فاصلــه جلســات مالقــات را زیــاد کــرده و در نهایــت بــه
آنهــا خاتمــه داد الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه اینکــه
درمــان بلنــد مــدت اســت بســیار شــبیه بــه روز دیگــر
رویکردهــای درمانــی تحلیلــی درازمــدت اســت الزم اســت
،کــه درمانگــر رویکــرد  SEنیــز خــود فراینــد تحلیل شــدن
(بــه شــیوه رویکــرد  SEیــا کالســیک )را طــی کرده باشــد.
امــا ایــن مســئله در رویکــرد کوتــاه مــدت الزامــی نیســت.

دارودرمانی
بــرای تجویــز داروی اضطــرابزا بــه بیمــار مبتال بــه اختالل
اضطــراب فراگیــر اول تصمیــم گرفــت از آنجــا کــه اختــال
مزبــور ماهیتــاً درازمــدت اســت .بایــد نقشــهای دقیــق
بــرای درمــان آن مطــرح کــرد .داروهــای عمــدهای کــه
بــرای درمــان اختــال اضطــراب فراگیــر بایــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد بنزودیازپینهــا ،بوســپیرون و مهارکنندههــای
اختصاصــی بــا جــذب مجــدد ســروتونین و نافاکســین
اســت .البتــه داروهــای ســه حلقـهای نیــز در مــوارد خاصی
کاربــرد دارد بــه طــور کلــی درمــان دارویــی ایــن اختــال
طوالنــی مــدت و گاهـاً تــا پایــان عمــر ادامــه دارد .در آنجــا
روی اختــال اضطــراب فراگیــر را بــرای برخــی بــه مــدت
 ۶تــا  ۱۲الزم میداننــد امــا برخــی شــواهد حاکــی از آن
اســت کــه ایــن درمــان بایــد درازمــدت و بســا مادامالعمــر
باشــد پــس از قطــع درمــان حــدود  ۲۵درصــد از بیمــاران
در مــاه اول و  ۶۰تــا  ۸۰درصــد از آنهــا در ســال اول دچــار
عــود اختــال میشــوند.
بنزودیازپینها
بنزودیازپینهــا یکــی از بهتریــن داروهــا بــرای کاهــش
اضطــراب هســتند و بیشــترین پژوهشهــا در مــورد
داروی مؤثــر بــر  GADروی بنزودیازپینهــا انجــام شــده
اســت .از نظــر فیزیولوژیــک ،تحریــک نورونهــای گابانرژیک
باعــث مهــار تحریــکات سیســتم عصبــی مرکــزی میشــود
کــه ایــن عمــل ،بــه مهــار تحریــکات و در نتیجــه کاهــش
اضطــراب منجــر میشــود .اکثــر ایــن بیمــاران بــرای مدتی
نســبتاً کوتــاه ،مشــخص و تعییــن شــده ،تحــت درمــان
قــرار مــی گیرنــد زیــرا اســتفاده بیرویــه و درازمــدت از
بنزودیازپینهــا میتوانــد باعــث وابســتگی دارویــی ،و یــا
مشــکالت شــناختی( مثــل اختــال حافظــه ) شــود.
ونالفاکسین
مهارکننــده قــوی بازجــذب ســروتونین و نوراپیــا نفریــن
 SNRIو مهارکننــده ضعیــف بازجــذب دوپامیــن اســت
تأثیــر ایــن دارو در درمــان  GADتأییــد شــده اســت و
بــا دوز  ۷۵تــا  225میلــی گــرم تجویــز میشــود .بــی
خوابــی ،تحریکپذیــری ،بــی قــراری ،ضعــف و تمرکــز و
انقبــاض عضالنــی ناشــی از اضطــراب فراگیــر را کنتــرل
میکنــد و بــرای بیمارانــی کــه بــه صــورت همزمــان مبتــا
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رویکرد بینشی
درمــان مبتنــی بــر بینــش بیشــتر بــا علــل رفتــار یــا منابع
ناخــودآگاه احســاسها و اعمــال ســر و کار دارد و بــر
اســاس ایــن نظریــه عمــل میکنــد کــه وقتــی احساســات
و خاطــرات مدفــون شــده بیــرون بیاینــد بــه آســانی
نمیتواننــد محــرک یــا رفتــار آزاردهنــده باشــند .بینــش
درمانــی معتقــد اســت کــه اگــر شــما بتوانیــد احساســات و
تجــارب اولیــه را بفهمیــد ،خواهیــد توانســت در درون خــود
تغییراتــی بــه وجــود بیاوریــد .روانــکاوی فرویــد شــکل
کالســیک بینــش درمانــی اســت ،کــه بــر یــادآوری بیمــار
تکیــه کــرده و یک ســری از افــکار ،خاطــرات و احساســاتی
را کــه تداعــی نامیــده میشــود بــه هــم مرتبــط نمــوده
و بــا مختصــری یــا بــدون هیــچ تداخلــی مداخلــهای
از طــرف روانــکاو ،یــک رفتــار را قابــل فهــم مــی ســازد.
بینشدرمانــی فقــط از گفتگــوی بــا بیمــار و تمرکــز روی
رابطــه بیمــار و روان درمانگــر اســتفاده میکنــد .گرچــه در
روش یونــگ از حــرکات هنــری و جســمانی هــم اســتفاده
میشــود .از تکنیکهــای بینــش درمانی،گاهــی اوقــات
بــرای کمــک بــه افــراد اســتفاده میشــود تــا دالیــل
افسردگیشــان را بشناســند یــا بــه صــورت آمــوزش
دالیــل نارضایتــی عمومــی خــود از زندگــی را پیــدا کنــد.
ایــن شــکل درمــان در مــواردی کــه مســئله عــدم توانایــی
در ســازش بــا دیگــران اســت مفیــد خواهــد بــود همچنیــن
ســبک بینشدرمانــی میتوانــد بــرای کمــک بــه کســانی
کــه بــه آســانی میخواهنــد شناختشــان را از خــود
افزایــش دهنــد مفیــد باشــد .بینشدرمانــی روش درمــان
انتخابــی بــرای درمــان بیمــاری اســت کــه از قــدرت ایگو*
کافــی برخــوردار اســت .امــا بــه دالیلــی نبایــد یــا نمیتواند
تحــت روانــکاوی قــرار بگیــرد .تأثیــر درمــان منحصــرا ً
بســتگی بــه بینشــی کــه بــه کار مـیرود یــا پیــدا میشــود
نــدارد ،واکنــش درمانــی بیمــار در عیــن حــال بســتگی
دارد بــه عواملــی نظیــر تخلیــه احساســات در محیطــی
فاقــد قضــاوت ،امــا همــراه بــا محدودیــت همانندســازی بــا
درمانگــر و ســایر عوامــل مربــوط به رابطــه پزشــک و بیمار.
بــا وجــود ایــن ،رابطــه درمانــی مســتلزم پذیــرش بیســت
و چهارســاعتهی هــر آنچــه بیمــار میگویــد و میکنــد
نیســت ،بلکــه بــرای رواندرمانگــر ارزشهــای دراز مــدت و
کوتــاه مــدت بــرای اصــل واقعیــت و هــم بــرای اصــل لــذت
ارائــه میکنــد .رواندرمانــی بینشگــرا را غالبـاً انتقالهــای
خــود بــه خــودی قــوی نســبت بــه درمانگــر ،کــه گاه قطــع
درمــان را مطــرح مــی ســازد ،دچــار پیچیدگــی میکنــد.
درمانگــر بینشگــرا ممکــن اســت بــرای مدتــی محــدود
بــا موضــوع انتقــال هماننــد روانــکاوی مــدارا نمایــد ،یعنــی
بــا اهمیــت انتقــال در ارتبــاط بــا مســائل جــاری زندگــی
بیمــار کنــار بیایــد .اگــر بیمــار شــکنندهتر باشــد و تــاب
تحمــل تعابیــری را کــه از نظــر هیجانی تهدیدکننــده درک

میشــوند ،نداشــته باشــد ،روان درمانــی میتوانــد در روش
ســطحیتر باقــی بمانــد.
ایگــو* :در واقــع بخــش نیمــه هوشــیار شــخصیت انســان
و بخشــی از شــخصیت انســان اســت کــه وظیفــه روبــرو
شــدن بــا واقعیــت را دارد .عملکــرد ایگــو بــر اســاس
واقعیــت اســت .ایگــو بــرای حــل مســائل خــود راهکارهــای
منطقــی ارائــه میدهــد و ســپس تعــادل بیــن نهــاد و
فرامــن را برقــرار میکنــد.
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بــه افســردگی و  GADهســتند قوی ـاً توصیــه میگــردد.
مصــرف ونالفاکســین معمــوالً فاقــد اثــرات جانبــی
آنتیکولینرژیــک و قلبــی عروقــی اســت و احتمــال کمــی
وجــود دارد کــه مصــرف آن در دوزهــای پاییــن موجــب
افزایــش فشــار خــون گــردد.
سه حلقهای
داروهــای ســه حلقــه ای  TCAsداروهــای ایــن گــروه(
مثــل ایمیپرامیــن ،آمیتریپتیلین،نوروتریپتیلیــن ،و
کلومیپرامیــن ) کــه عمدتــاً خاصیــت ضــد افســردگی
دارنــد ،از شــدت اضطــراب میکاهنــد .ایــن دارو بــه دلیــل
عــوارض خــوابآوری و آنتیکولینرژیکــی داروی خــط اول
محســوب نمیشــود .مقــدار مصــرف ایــن داروهــا  ۲۵تــا
 ۲۵۰میلــی گــرم توصیــه میگــردد.
نوسپیرون
آنتاگونیســتهای گیرنــده آدرنرژیــک( بتابلوکــر) ایــن
گــروه از داروهــا بیشــتر بــر تظاهــرات جســمی اضطــراب
(مثــل تپــش قلــب و لــرزش و تعریــق ) موثرنــد تــا خــود
اضطــراب بنابرایــن بــرای درمــان اضطــراب عملکــرد بــه
کار مــیرود .در  GADبتابلوکرهــا میتواننــد بــه عنــوان
درمــان کمکــی بــا یکــی دیگــر از اعضــای گروههــای
 SSRIهــا یــا بنزودیازپینهــا و یــا بوســپیرون مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد .پروپرانولــول ،بتابلوکــری اســت کــه
در درمــان اضطــراب بســیار بــه کار مــیرود.
ضد تشنجهای ضد اضطراب
پرگابالیــن ،گاباپنتیــن ،بتاگابیــن و والپروئیــت ازجملــه
داروی ضــد اضطــراب هســتند کــه در اختــاالت اضطرابــی
بــه کار بــرده میشــوند ســودمندی آنهــا در درمــان GAD
گــزارش شــده اســت.
ایــن دارو ازطریــق ممانعــت از بــه جریــان افتــادن یونهــای
کلســیم کــه بــه کمترآزادشــدن انتقالدهنــده عصبــی
منجــر میگــردد مؤثــر واقــع میشــود.
مهارکنندههای اختصاصی باز جذب سروتونین SSRIs
طبــق راهنمــای فدراســیون جهانــی انجمنهــای
بیولوژیــک و روانپزشــکی  WFBSPداروهــای  SSRIو
داروهــای  SNRIبــه عنــوان درمانهــای دارویــی خط اول
 GADمعرفــی شــدند داروهــای  SSRIعمدتـاً در درمــان
افســردگی ،وســواس و اختــال وحشــتزدگی بــه کار
میرونــد؛ بــا ایــن حال،کاربــرد آنهــا بــرای درمــان GAD
نیــز شــناخته شــده اســت کاهــش فعالیــت و غلطگیرنــده
( SHTA1بــه علــت نقــص ژنتیکــی یــا عوامــل اســترس-
زای محیطــی) باعــث تشــدید اضطــراب میگــردد و
 SSRIهــا از طریــق مهــار بازجــذب ســروتونین و افزایــش
میــزان آن در ســیناپسهای ســروتونین باعــث تحریــک
گیرندههــای پــس سیناپســی ســروتونین SHTA1
میگردنــد کــه ایــن امــر در نهایــت بــه کاهــش اضطــراب
منجــر میشــود SSRI .هــا مقایســه بــا داروهــای ســه

حلقــهای  TCAsعــوارض کمتــری دارنــد و در صــورت
مصــرف بیــش از حــد آنهــا مســمومیت خفیفتــری بــه
بــار می-آیــد (.دکتــر مجیــد محمدعلیلــو) 1391،
سخن آخر
اختــال اضطــراب فراگیــر ،اختاللیــه کــه درگیــری ذهنــی
زیــادی واســمون بــه وجــود میــاره و باعــث میشــه بیشــتر
تــو خودمــون باشــیم و واســه هــر چیــزی کــه داریــم و
اطرافمونــه نگــران بشــیم .نگرانیهایــی کــه درســت
نیســت و فکرهــای بــد بکنیــم بــا ایــن کار فقــط بــه روح
و جســم خودمــون آســیب میزنیــم و عزیزامونــو ناراحــت
میکنیــم و در آخــر فرصــت زندگــی رو بــا ایــن کار را از
دســت میدیــم (مثــل خوشــحال بــودن و خندیــدن از تــه
دل کنارکســایی کــه دوستشــون داریــم و اســتفاده کــردن
و لــذت بــردن از اســتعداد هامــون )پــس ایــن فکــر و
نگرانیهــا هیــچ فایــده ای نــداره و دلیلــش میتونــه ایــن
باشــه کــه بلــد نیســتیم بیخیــال باشــیم و بایــد بــه فکــر
همــه چیــز باشــیم در حالــی کــه اینطــوری نیســت و هــر
چیــزی ارزش نگرانــی و غصــه خــوردن در موردشــون رو
نــداره .شــاید بهتریــن کار یــاد گرفتــن هنــر بــی خیالــی
باشــه تــا راحــت زندگــی کنیــم و خوشــحال باشــیم و از
زندگیمــون لــذت ببریــم.
منابع
کتــاب تکنیکهــای درمانــی اختــال اضطــرابفراگیر(رویکردرفتــاری -شــناختی ودرمــان هــای دارویــی
)نویســندگان :دکترمجیدمحمــود علیلــو ،محمدامیــن
شــزیفی ،دکترحســین 1391،
اثربخشــی آمــوزش فراشــناختی برنگرانــی و شــفقتبــه خــود بــه خــود افــراد مبتــا بــه اختــال اضطــراب
فراگیــر علــوم تحقیقــات واحدشــاهرود ،گــروه روانشناســی.
اســتادراهنما :دکترعلیرضــا محمــدی آریــا .پایــان نامــه
بــرای دریافــت کارشناســی ارشــد1396.
درمــان شــناختی و رفتــاری بــراب اختــال اضطــرابفراگیــر تالیــف :مایــکل ج .داگاسوملیســارابی چــاود.
مترجمیــن :دکتــر مهــدی اکبــری ،مســعود چینــی
فروشــان ،احمدعابدیــان1391 .
مبانــی آمــوزش هــای شــناختی -رفتــاری وکاربردآنهــادر بهبــود بیماریهــای مزمــن .نویســندگان :علــی
رضایوســفی ،زهــره خیــام یوســفی1389 .

(امیر محمد توخش  ،زهرا حاجی حسنی ،حسین چهار محالی  ،رسول جعفری  ،فرشته ترکمن  ،سحر نوری )
مقدمه
آزمــون  mbtiمخفــف عبــارت

myers-briygs type indicator
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اســت و یــک مــدل شــخصیت
شناســی اســت کــه بــه شــما کمــک
میکنــد تیــپ شــخصیتیتان را
بشناســید و متناســب بــا خصوصیات
ذاتــی خودتــان ،مســیر زندگیتــان
را بــه ســمت موفقیــت طراحــی
کنیــد.
 mbtiبــه افــراد کمــک میکنــد
مســیر شــغلی مناســب خــود را
انتخــاب کننــد ،تــا در آن عــاوه
بــر موفــق شــدن دچــار فرســودگی
نشــوند و از کار خــود لــذت ببرنــد؛
روابــط مؤثــر و هدفمنــدی بــا
دیگــران بــر قــرار کنیــد و اهــداف
خــود را بــه گونهایــی هــدف گــذاری
یــا شناســایی کنیــد کــه متناســب
بــا نیازهــا و اســتعدادهای شــخصی
شــما باشــد.

تاریخچه
آزمــون  mbtiاز نظریــه و ایدههــای کارل گوســتاو یونــگ روانشــناس
و روانپزشــک سویســی گرفتــه شــده اســت کــه اصــل آن در کتــاب
(تیــپ هــای روانشــناختی) یونــگ در ســال  1923در ایــات متحــده
چــاپ شــد.
شخصیتشناســی بــر گرفتــه از تفکــرات کارل گوســتاو یونــگ مــی
باشــد.
ایــن آزمــون را دو بانــوی آمریکایــی بــه نامهــای ( کاتریــن کــوک
بریگــز ) و دختــرش (ایزابــل بریگــز مایــرز) ابــداع کردنــد.
انگیــزه اصلــی ایــن دو بانــو از ایــن کار کمــک بــه افــراد بــرای درک بهتر
از خــود و آشــنا شــدن بــا جنبههــای مختلــف و احتمــاالً نادیدنیهــای
وجودشــان بــود؛ در ســال  1943اولیــن پرسشــنامه رســمی و مــورد
تأییــد منتشــر شــد.
ماهیت و کاربرد آزمون mbti
 Mbtiدر حــوزه کســب و کار ،طراحــی و تولیــد در صنایــع مختلــف
اســتفاده میگــردد و در حــوزه منابــع انســانی در خدمــت ســازمانها
بــوده و در انتخــاب شــغل مناســب بســیار مؤثــر بــوده اســت.
علــم شخصیتشناســی در حــوزه روانشناســی ،رفتــار شناســی ،تربیــت
کــودک و روش مطالعــه ،بســیار پرکاربــرد و در حــال حــل مشــکالت
زناشــویی ،انتخــاب همســر ،رفــع مســائل و ارتبــاط مؤثــر والدیــن
بــا فرزنــدان بســیار حائــز اهمیــت اســت .حتــی امــروز بســیاری از
دانشــگاههای معتبــر در ســرار دنیــا قبــل از انتخــاب رشــته بــا ایــن
روش ســنجش اســتعداد انجــام میدهنــد.
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بــه طــور کلــی ،علــم شخصیتشناســی ،بــه مــا نشــان
میدهــد کــه چــه نقــاط ضعفــی داریــم و چگونــه بــا
کارکــردن روی آنهــا میتوانیــم زندگــی کاری و شــخصی
خــود را بهبــود میبخشــیم.
ایــن آزمــون نــوع بــر قــراری ارتبــاط بــا دیگــران،
ترجیحــات شــما در محــل کار و تمایــات شــما در
گذرانــدن اوقــات فراغــت را نشــان میدهــد ،تســت
شخصیت-شناســی  mbtiشــامل  4مقیــاس دو قطبــی
اســت کــه بــه هــر قطــب یــک ترجیــح شــخصیت گفتــه
میشــود و ســبک شــما را در تعــاالت اجتماعــی ،جمــع
آوری اطالعــات ،ارزیابــی و تصمیــم گیــری ،هدایــت و
برخــورد بــا جهــان خــارج نشــان میدهــد.
بــا انجــام ایــن آزمــون شــما متوجــه میشــوید کــه
درونگــرا هســتید یــا برونگــرا ،در جمــعآوری اطالعــات
شــهودی هســتید یــا حســی ،شــخصیتی احساســی
داریــد یــا منطقــی و در ســبک هدایــت بــا جهــان خــارج
ادراکــی برخــورد میکنیــد یــا قضاوتــی.
ایــن آزمــون شــخصیت تفاوتهــای روانشناســی
را بــر اســاس چهــار بخــش متقابــل یــا دیکوتومــی
دســتهبندی میکنــد کــه در نتیجــه باعــث ایجــاد ۱۶
نــوع تیــپ شــخصیتی میگــردد .معمــوالً ایــن  ۱۶نــوع
بــا اشــاره بــه حــروف اول هــر کلمــه شــناخته میشــود.
افــراد در برقــراری ارتبــاط بــا دنیــای اطــراف بــه دو نــوع
درونگــرا و برونگــرا تقســیمبندی میشــوند .بنــا بــه
تعریــف مؤسســه مایــرز -بریگــز ،تفــاوت درونگرایــی و
برونگرایــی در نحــوه مدیریــت انــرژی و تأمیــن و هدایــت
انــرژی خالصــه میشــود.
افراد درونگرا( )Introvert
افــراد درونگــرا انــرژی را از درون کســب میکننــد و
دایــره ارتباطــی محــدودی دارنــد .بــه فعالیتهــای
ذهنــی ماننــد مطالعــه عالقمنــد هســتند.
افراد برونگرا ( )Extrovert
افراد برونگرا انرژی را از دنیای بیرون کسب میکنند و در
تصمیم گیریها واکنش سریعتری دارند.
افراد حسی ( )sensor
افراد حسی بیشتر اطالعات خود از محیط را با استفاده از
حواس پنجگانه دریافت میکنند .جزئی نگر هستند.
افراد شهودی ( )intuitive
افــراد شــهودی بیشــتر از حــس ششــم خــود بهــره
میگیرنــد و عالقــه منــد بــه چیزهایــی کــه بایــد باشــند،
هســتند .ایــن افــراد بیشــتر وقــت خــود را رویاپــردازی
میکننــد.

افراد احساسی( )feeler
افــراد احساســی بیشــتر تصمیمــات خــود را بــر اســاس
احساساتشــان میگیرنــد  .فــرد احساســی بیشــتر تحــت
تأثیــر فیلمهــا یــا ...قــرار میگیــرد.
افراد منطقی ()thinker
افــراد منطقــی تصمیمــات و قضــاوات خــود را بــر اســاس
منطــق قــرار میدهنــد .
افراد قضاوتی یا ساختارگرا ( )judger
افراد ادراکی یا منعطف ( ) perceiver

 16تیپ شخصیتی:
INTP

ENTP

INTJ

ENTJ

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ

INFP

ENFP

INFJ

ENFJ

ISFP

ESFP

ISTP

ESTP

این تست از چهار مشرب زیر تشکیل شدهاست:
مشرب سنتی
مشرب تجربهگرا
مشرب بینشی
مشرب ایدهآلگرا

توضیحات بیشتر در مورد تیپ ها
تیپ : ENFJ
برون گرا -شهودی -احساسی -قضاوتی.
جملهی افرادENFJ :
«من به شدت تحت تاثير شادیها و ناراحتیهایی
هستم كه روح و روان انسان میتواند آن را تجربه»
کلیات:
تیــپ  ENFJانســانی عالقمنــد و مهربــان اســت و بــه
کیفیــات تحســین برانگیــز دیگــران توجــه میکنــد.
او میتوانــد بــا اشــخاص مختلفــی در ارتبــاط باشــد.
تیــپ  ENFJارتبــاط برقــرار کننــدهای عالــی ،رهبــری
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طبیعــی و در انگیــزه دادن و متقاعــد کــردن دیگــران
از مهــارت فــراوان برخــوردار اســت .در محــل کار او
احتمــاالً تمایــل زیــادی بــه موفقیــت داشــته و دوســت
دارد بــه خواســتههایش برســد .ایــن تیــپ آگاه ،منظــم،
هدفگــرا و قاطــع اســت و از دیگــران هــم همیــن
انتظــار را دارد.
محل کار:
تیــپ  ENFJدر محــل کار جــاه طلــب بــوده و دوســت
دارد بــرای رســیدن بــه خواســتههایش تــاش کنــد.
آگاه ،منظــم ،هدفگــرا و قاطــع اســت و از دیگــران هــم
همیــن انتظــار را دارد .ایــن تیــپ ،خــود را میتوانــد
بــه خوبــی ابــراز کنــد و در حــرف زدن راحــت اســت.
ایــن تیــپ بــه خوبــی متوجــه خواســتههای دیگــران
میشــود .تیــپ  ENFJبــه نظــرات مختلــف احتــرام
میگــذارد و در ایجــاد روحیــه جمعــی موفــق اســت.
ایــن تیــپ دوســت دارد بــا افــراد پــر انــرژی کار کنــد
و درگیــر کارهــای متنوعــی شــود .او از سیاســتها و
رویههــا تــا جایــی کــه بــا ارزشهــا و نیازهــای آنهــا
منافــات نداشــته باشــد اســتفاده میکنــد .ایــن تیــپ

وقتــی بــه مشــکلی برخــورد کنــد آن را بــه عنــوان
یــک چالــش جدیــد میپذیــرد .او مشــاغلی را ترجیــح
میدهــد کــه ایدهآلهــای آنهــا را منعکــس کنــد و بــه
دیگــران الهــام و هماهنگــی ببخشــد .ایــن تیــپ دوســت
دارد اقدامــات ســریع انجــام بدهــد .اغلــب در عجلــه و
شــتاب اســت و بــا کندی جریــان کار ،صبــر و قــرارش را از
دســت میدهــد .او دوســت دارد در شــرایط کنتــرل باشــد
و در قبــال پروژههــای خــودش مســئوالنه عمــل کنــد.
ارتباط با دیگران:
تیــپ  ENFJدر ارتبــاط بــا دیگــران دوســتانه ،گــرم و
صمیمــی اســت و دوســت دارد دیگــران را راضــی کنــد.
تــاش میکنــد روابطــی هماهنــگ و تعاونــی فراهــم
آورد .او میتوانــد دوســتی وفــادار باشــد و ناســازگاریها
را فرامــوش کنــد .او دوســت دارد افــراد مــورد عالقـهاش
در بهتریــن حــد خــود ظاهــر شــوند .ایــن تیــپ دوســت
دارد بــا تحســین شــدن ،مــورد احتــرام قرارگرفتــن
و تأییــد شــدن از ارزش خــود مطمئــن شــود .دوســت
نــدارد بازخوردهــای بــد ،بدهــد یــا بگیــرد .اگــر صحبــت
آنهــا مــورد ســؤال و تردیــد قــرار بگیــرد ممکــن اســت
افســرده شــود .او بایدهــا و نبایدهــای فراوانــی دارد.
ممکــن اســت نتوانــد بــه راحتــی بــا دنیــای درون و
احساســات خــود کنــار بیایــد .ایــن تیــپ اغلــب خــود را
مســئول احساســات دیگــران میدانــد.
اوقات فراغت:
تیــپ  ENFJعالیــق فراوانــی دارد و دوســت دارد کــه
زندگــی فعالــی داشــته باشــد .او دوســت دارد بــا دیگــران
باشــد و صــرف اوقــات طوالنــی در تنهایــی او را مکــدر
میکنــد و بــه اوقــات فراغــت برنامهریــزی شــده عالقــه
دارد .از خوانــدن ،صحبــت کــردن دربــاره ایدههــا،
ســازماندهی فعالیتهــا و شــرکت در ســازمانهای
اجتماعــی لــذت میبــرد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک ENFJ
*نخواهیــد کــه همــهی کارهــا را بکنیــد .بعضــی از
کارهــا را بعــدا ً هــم میتوانیــد انجــام دهیــد و بعضــی از
کارهــا اصــوالً میتواننــد انجــام نشــوند.
* ســعی کنیــد از میــزان اســترس خــود بکاهیــد و بــه
آنچــه تاکنــون بــه آن رســیدهاید رضایــت بدهیــد.
* آرامش داشتن را بیاموزید.
* بــه ایــن توجــه کنیــد کــه چــه فعالیتهایــی بــرای
شــما لــذت بخشتــر هســتند.
* ســعی کنیــد بــه تأییــد دیگــران وابســته نشــوید .بــه
آنچــه خودتــان بــه آن بهــا میدهیــد بیشــتر توجــه
کنیــد.
* بیاموزید که با تعارضها روبهرو شوید.
* بــا آنکــه شــما میخواهیــد در شــرایط هماهنگــی بــه
ســر ببریــد ،از روبــه رو شــدن بــا مشــکالت طفــره نرویــد.
* بیــش از انــدازه نگــران خواســتههای دیگــران نباشــید.

سـال دوازدهم /شـماره پانزدهم /مـهـر99

46

بدانیــد کــه شــما نمیتوانیــد همــه خواســتههای
دیگــران را بــر آورده کنیــد.
* بیاموزیــد بــه همــان انــدازه کــه از دیگــران حمایــت
میکنیــد از آنهــا حمایــت بخواهیــد.
* مراقــب باشــید کــه در صحبــت کــردن خــود
چاپلوســی نکنیــد.
* بیاموزیــد کــه توصیــه و نصیحــت بپذیریــد ،تنهــا
نصیحــت نکنیــد.
* زود هنگام تصمیمگیری نکنید.
* بــه تفــاوت احساســات واقعــی خــود و احساســاتی کــه
نشــان میدهیــد توجــه داشــته باشــید.
* بــرای مهربانــی ،پشــتکار ،گرمــی ،حساســیت ،خــوش
بینــی ،همدلــی ،رهبــری و بینــش و بصیــرت خــود ارزش
قائــل شــوید.
 -2تیپ ENFP :برون گرا
شهودی – احساسی – ادراکی.
جملهی افرادENFP:
خالق بودن و باخود صادق بودن
کلیات:
تیــپ  ENFPمعاشــرتی ،پویــا و شــاداب اســت و اغلــب
از خلــق و خــوی خوبــی برخــوردار اســت .اشــتیاق او بــه
زندگــی میتوانــد ُمســری باشــد .ایــن تیــپ از قــوه تصــور
و تخیــل فــراوان برخــوردار بــوده و ذهنــی فعــال دارد.
روحیـهاش پیوســته در حــال تغییــر اســت .در رســیدگی
بــه جزئیــات حتــی در زمینههــای مالــی بیعالقــه اســت.
او میتوانــد رهبــری بــا جذبــه و الهامبخــش باشــد و بــا
انــرژی و پشــتکار خــود بــه دیگــران انگیــزه بدهــد .تیــپ
 ENFPمیتوانــد روی پــای خــود بایســتد و فکــر کنــد.
محل کار:
تیــپ  ENFPدر محــل کار دوســت دارد بــا ســرعت
خــود کار کنــد و میخواهــد نظــارت بــر او کمتریــن
مقــدار ممکــن باشــد .دنبــال تنــوع و چالــش اســت و
پیوســته در ایــن فکــر اســت کــه روش تخیلــی را بــرای
انجــام دادن کارهایــش انتخــاب کنــد .او میتوانــد
بــا انــرژی و پشــتکار خــود بــه دیگــران انگیــزهدهــد.
دوســت دارد بــا اشــخاص خــاق و پــر انــرژی کار کنــد.
بــرای افــرادی ماننــد تیــپ  ENFPشــروع کــردن کار از
تمــام کــردن آن اهمیــت بیشــتری دارد .وقتــی درگیــر
پــروژه خــود میشــود زمــان و نیازهــای جســمانی
خــود را فرامــوش میکنــد .در بســیاری از زمینههــا بــا
اســتعداد اســت امــا در کــم کــردن حیطــه توجــه خــود
بــا دشــواری رو بـهرو مــی شــود .او تحــت تأثیــر جزئیــات
کالفــه میشــود و ترجیــح میدهــد شــخص دیگــری
بــه جزئیــات رســیدگی کنــد.

ارتباط با دیگران:
او میتوانــد پیوســته در اندیشــه محبــت و دوســتی بــا
دیگــران باشــد .ایــن موضــوع برایــش مهــم اســت کــه
دیگــران در چــه شــرایطی قــرار دارنــد .تیــپ ENFP
میتوانــد بالفاصلــه بــا دیگــران روابــط مؤثــر برقــرار
کنــد .او میتوانــد کاری بکنــد کــه دیگــران احســاس
کننــد بیقیــد و شــرط دوســت داشــتنی هســتند .بــرای
آزادی و اســتقالل بهــای فــراوان قائــل اســت .دوســت
دارد احساســات خــود را بیــان کنــد .تیــپ ENFP
میخواهــد خــاص باشــد و مترصــد دریافــت تأییــد و
تصدیــق از کســانی اســت کــه برایــش مهــم میباشــند .او
میتواننــد جــذاب و جلــب کننــده توجــه دیگــران باشــد .بــا
دیگــران بــا گرمــی و محبــت برخــورد میکنــد .میتوانــد
بــه شــدت بــا پشــتکار ،مثبــت و خوشبیــن باشــد.
اوقات فراغت:
تیــپ  ENFPاز اینکــه داســتان تعریــف کنــد لــذت
میبــرد .دوســت دارد در کانــون توجــه باشــد و
صحبتهــای معنــادار بکنــد .دوســت دارد در ســمینارهای
آمــوزش و کالسهایــی کــه اشــخاص مختلــف در آن
شــرکت میکننــد حضــور داشــته باشــد .بــرای او
فعالیتهــای ســاکتتر ماننــد کتــاب خوانــدن ،نوشــتن
و پروژههــای خــاق جملگــی لذتبخــش هســتند ،امــا
دوســت نــدارد ایــن را بــه مــدت طوالنــی انجــام دهــد .او
دوســت دارد زندگــی فعــال تــوأم بــا انگیــزه داشــته باشــد
و تجربههــای جدیــد بکنــد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک ENFP
* انرژیتــان را بــا رفتــن بــه جهــات بیــش از انــدازه
مختلــف هــدر ندهیــد.
* محدودیتهای خود را بشناسید و آنها را بپذیرید.
* وقتــی کاری را شــروع میکنیــد تمــام تــاش خــود
را بــه خــرج دهیــد تــا بتوانیــد آن را تمــام کنیــد و بعــد
بــه ســر وقــت برنامههــای جدیــد برویــد.
* اجــازه ندهیــد برنامههــای اجتماعــی مــورد عالقــه
شــما مانــع از آن شــوند کــه بــه کارهــای کمتر خوشــایند
امــا مهــم بپردازیــد.
* همــواره حواســتان باشــد کــه تعهــدی بدهیــد کــه
عملــی باشــد.
* تمریــن کنیــد و پروژههــای بــزرگ را بــه اجــزاء
کوچکتــری تقســیم کنیــد و بعــد همــه تالشــتان را
بکنیــد کــه کارتــان انجــام شــود.
* وقتــی روی پــروژهای کار میکنیــد بــه ایــن توجــه
کنیــد کــه بــه چــه چیزهایــی نیــاز داریــد.
* بــرای خودتــان کار کنیــد زیــرا ممکــن اســت فــرد
گــرا و ســرکش باشــید.
* از درگیر شدن در روابط جدید خودداری ورزید.
* برای شناخت دیگران وقت صرف کنید.
* بــه ایــن توجــه کنیــد کــه بــا حرفتــان روی دیگــران

چــه تأثیــری بــر جــای میگذاریــد.
* تــا زمانــی کــه از شــما درخواســت کمــک نشــده،
پیشــنهاد کمــک ندهیــد.
* بــه خالقیتهــا ،خوشبینیهــا ،فــرد گرایــی،
پشــتکار ،خودانگیــزش ،ادراکــی بــودن ،کنجــکاوی ،ابــراز
کننــده بــودن ،دوســتانه بــودن و ســازگاری خــود بهــا
بدهیــد.
 -3تیپ :ESFJ
برون گرا  -حسی  -احساسی  -قضاوتی.
جملهی افرادESFJ :
کمک به اطرافيان برای اينکه در شرايط دشوار
آرام باشند
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کلیات:
تیــپ ESFJشــخصی خــون گــرم ،معاشــرتی و دوســتانه
اســت .بــه شــدت اجتماعــی بــوده و وقتــی از دیگــران
فاصلــه میگیــرد بیقــرار میشــود .دوســت دارد کــه
مــورد نیــاز باشــد و از کارش تشــکر و قدردانــی شــود.
او بــه نیازهــای دیگــران بیــش از نیازهــای خــود بهــا
میدهــد .ایــن تیــپ بــه معیارهــای اجتماعــی توجــه
دارد و نگــران جایــگاه خــود در جامعــه اســت .تیــپ
 ESFJبــرای خــود و دیگــران بایدهــا و نبایدهــای فراوانی
دارد .او در محــل کار آگاه و هوشــیار اســت ،ســازمان
یافتــه عمــل میکنــد و کارش را انجــام میدهــد .او
دوســت دارد کارش برنامهریــزی شــده و بــه حالــت
روزمــره درآیــد و بــه جزئیــات اهمیــت میدهــد و دقــت
میکنــد کارهــا بــا دقــت کافــی انجــام گیرنــد .ایــن تیــپ
همچنیــن اهــل تعــاون اســت و دوســت دارد بــه دیگــران
کمــک کنــد .او خواهــان مشــاغل مدیریتــی نیســت امــا
وقتــی ایــن مســئولیت بــه او داده شــود اهتمــام فــراوان
بــه خــرج میدهــد.
محل کار:
تیــپ  ESFJآگاه و هوشــیار اســت و ســازمانیافته کارش
را انجــام میدهــد .او دوســت دارد کارش برنامهریــزی
شــده و بــه حالــت روزمــره درآیــد .بــه جزئیــات بهــا
میدهــد و دقــت میکنــد همــه چیــز بــا کارائــی بــاال
انجــام شــود .در کار گروهــی خــوب عمــل میکنــد
.دوســت دارد همــه کســانی کــه بــا او همــکار اســت
در شــمار دوســتانش درآینــد .ایــن تیــپ دوســت دارد
تصمیمگیریهــا ســریعاً انجــام شــوند .امــا نمیخواهــد
کــه همــه تصمیمــات را خــودش بگیــرد .اهــل کمــک
و تعــاون اســت ،خدمتگــذار اســت و دوســت دارد بــه
دیگــران کمــک کنــد .دوســت نــدارد بــر اســاس باورهــای
نظــری و فلســفی تصمیمگیــری کنــد .در برخــورد بــا
دیگــران گــرم و صمیمــی اســت .بســیار معاشــرتی اســت
و دوســت دارد کارهایــی بکنــد کــه دیگــران در آن حضور

داشــته باشــند .دوســت دارد در محیطــی عــاری از تضــاد
و تنــش کار بکنــد .دوســت دارد بــه دیگــران کمــک کنــد
تــا بــه شــکلی هماهنــگ بــه ســمت هــدف مشــترک
خــود حرکــت کنــد .خواهــان مشــاغل مدیریتــی نیســت
امــا وقتــی ایــن مقــام را بــه او بدهنــد از خــود اهتمــام
فــراوان بــه خــرج مــی دهــد .بــه مقامــات بــاال دســت
احتــرام میگــذارد و معتقــد اســت کــه دیگــران هــم
بایــد بــه مقامــات احتــرام بگذارنــد.
ارتباط با دیگران:
تیــپ  ESFJدر ارتبــاط بــا دیگــران مهربــان ،دلســوز و
مالحظ ـهکار اســت .تمایــل زیــادی بــه حــرف زدن دارد.
بــه بهتریــن کیفیــات اشــخاص توجــه میکنــد و رفتــار
اشــخاص مــورد نظــر خــود را آرمانســازی میکنــد.
بــه هماهنگــی بهــا میدهــد .دوســت نــدارد بــه کســی
توهیــن کنــد یــا اشــخاص را از خــود نومیــد ســازد.
ممکــن اســت قدرنشــناس بــه نظــر برســد .دوســت دارد
کــه بــه شــدت مــورد توجــه قــرار بگیــرد ،تأییــد شــود و
بــه خاطــر کارهایــی کــه بــرای دیگــران میکنــد مــورد
تأییــد و تحســین واقــع شــود .او دوســت دارد مــورد
نیــاز باشــند ،امــا در کار مراقبــت کــردن از دیگــران زیــر
فشــار قــرار میگیــرد .اگــر بفهمــد کســی از کارشــان
انتقــاد میکنــد ممکــن اســت افســرده و کســل شــود و
یــا دیگــران را ســرزنش نمایــد .دوســت دارد ســنتها و
آداب و رســوم را زنــده نگــه دارد .میتوانــد بیانعطــاف،
ســختگیر ،خــود -مــدار باشــد و از کســانی کــه
نظراتشــان را بــا او در میــان نمیگذارنــد انتقــاد نمایــد.
اوقات فراغت:
تیــپ  ESFJزندگــی بســیار شــلوغ و پــری دارد .او میزبان
بســیار خوبــی اســت و دوســت دارد دیگــران احســاس
خوبــی پیــدا کننــد .برنامههــای میهمانیهــای آنهــا
بــه خوبــی برنامهریــزی شــده اســت .ایــن تیــپ زمــان
و انــرژی خــود را صــرف ســازمانهای اجتماعــی مــورد
احتــرام خــود میکنــد .وقــت صــرف کــردن بــا دوســتان
و افــراد خانــواده بــرای آنهــا بســیار مهــم اســت.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک ESFJ
* بیجهت از اختالف و تعارض فرار نکنید.
* بــه جــای اینکــه فکــر کنیــد چــه بایــد بکنیــد ،بــه
ایــن توجــه کنیــد کــه چــه میخواهیــد بکنیــد.
* سعی نکنید بالفاصله هر مسئله را حل کنید.
* تعارض و اختالف نظر لزوماً چیز بدی نیست.
* میتواند به شما و به همه کمک کند تا رشد کنید.
* از ســرعت گام خــود بکاهیــد ،فرصتــی را بــه فکــر
کــردن اختصــاص بدهیــد.
* بــه تفــاوت میــان احساســات واقعــی خــود و
احساســاتی کــه چــون فکــر میکنیــد مناســبتر
هســتند ،بــه آنهــا تظاهــر میکنیــد توجــه کنیــد.
* خالصه و مختصر حرف بزنید.
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* از انجــام دادن کارهایــی کــه بــا روحیــه شــما
همخوانــی نــدارد خــوداری کنیــد.
* قبــل از اینکــه بــه کســی کمــک کنیــد از او بپرســید
کــه آیــا بــه کمــک شــما احتیــاج دارنــد.
* ســلطهجویی نکنیــد .بــرای رســیدن بــه خواســته
خــود از ســلطهجویی اســتفاده نکنیــد.
* وقتــی خواســته مــورد نظرتــان بــرآورده نمیشــود از
ســرزنش کــردن دیگــران خــودداری ورزیــد.
* به جای اینکه همیشه از دیگران سؤال کنید ،به خودتان
اعتماد کنید ،به توانمندیهای خودتان بها بدهید.
 -4تیپ :ESFP
برون گرا  -حسی  -احساسی  -ادراکی.
جملهی افرادESFP :
اگر آسمان محدود بود و من میتوانستم هرکاری را
انجام دهم ،صرفا کار فعلی را انجام میدادم
کلیات
تیــپ  ESFPدوســتانه ،بــا نمــک ،جــذاب و اهــل صحبت
اســت و بــه روابــط خــود بهــا و اهمیــت میدهــد .دســت
و دلبــاز اســت بــدون اینکــه انتظــار متقابــل داشــته
باشــد .بــا نشــاط اســت و از هــر کاری کــه میکنــد و
از هرچــه مــی بینــد لــذت میبــرد .ایــن تیــپ در محــل
مهیــج عالقــه داشــته و دوســت دارد
کار بــه فضاهــای ّ
بــا افــرادی دوســتانه و پرانــرژی کار کنــد .او میتوانــد
روابــط حســنهای بــا مــردم برقــرار نمایــد .او در بســیاری
از مواقــع تــا آخریــن لحظــه صبــر میکنــد تــا کاری را
بــه انجــام برســاند.
محل کار
مهیــج با اشــخاصی
ـی
ـ
فضای
در
دارد
ـت
ـ
دوس
ESFP
تیــپ
ّ
دوســتانه و پــر انــرژی کار کنــد .تنــوع را دوســت دارد و
شــغلش را بــه ســرعت تغییــر میدهــد .مرتــب محیــط
را وارســی میکنــد و بــه ســرعت بــر موقعیــت حاکــم
میشــود .او بــرای برطــرف کــردن تضــاد و تعــارض از
مهــارت فــراوان برخــوردار اســت .ایــن تیــپ میتوانــد
بــه دیگــران کمــک کنــد تــا کار گروهــی را بــه نمایــش
بگــذارد .او دوســت دارد کــه در اســرع وقــت بــه راهحــل
برســد .میتوانــد بــه خوبــی بــه دیگــران انگیــزه بدهــد
تــا تصمیــم بگیــرد و کار گروهــی را تقویــت کنــد .از
کمــک بــه دیگــران لــذت میبــرد .در بســیاری از مواقــع
تــا آخریــن لحظــه صبــر میکنــد تــا کاری را انجــام
بدهــد .اگــر بدانــد انجــام دادن کاری چــه مــدت طــول
میکشــد ،میتوانــد برایــش تولیــد مشــکل کنــد.
ارتباط با دیگران
تیــپ  ESFPبســیار راحــت اســت و خــود و دیگــران را
میپذیــرد .دیگــران را ســرگرم میکنــد و از ناراحتــی
دورشــان میکنــد .حاضــر نیســت اخبــار ناخوشــایند را

تحســین کنــد .بســیار پرحــرارت اســت و انــرژی فراوانــی
دارد .روابــط را تفریحــی و جالــب ارزیابــی میکنــد .از
رنــج کشــیدن دیگــران ناراحــت میشــود .بــا مهــر و
محبــت خــود دیگــران را تحــت الشــعاع قــرار میدهــد.
میتوانــد تکانــهای ،بیقــرار و غیــر قابــل پیــش بینــی
باشــد .عمــل کــردن را بــه فکــر کــردن ترجیــح میدهــد.
بــرای او تنهــا مانــدن یــا کاری صــورت نــدادن دشــوار
اســت .
اوقات فراغت
تیــپ  ESFPهمــه چیــز را بــه یــک حادثــه خــوب
تبدیــل میکنــد .او از گردهماییهــای بــزرگ لــذت
میبــرد .دوســت دارد کــه در آخریــن لحظــه کاری
صــورت دهــد .خانـهاش اغلــب پــر از مهمــان اســت .ایــن
تیــپ از موســیقی ،غــذا ،نوشــیدنیها و ســرگرمیها
لــذت میبــرد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک ESFP
* از کنــار موقعیتهــای مسئلهســاز بــه ایــن امیــد
کــه باالخــره میگذرنــد عبــور نکنیــد.
* از تصمیمگیریهــای عجوالنــه کــه ممکــن اســت
بعــدا ً از آن ناراحــت شــوید خــودداری ورزیــد.
* آنقــدر خــود را درگیــر مســائل نکنیــد کــه
مســئولیتهای خــود را هــم فرامــوش کنیــد.
* کارتــان را نیمــهکاره بــه ایــن دلیــل کــه کار
جالبتــری پیــش آمــده اســت ،رهــا نکنیــد.
آن واحــد
* از قبــول کارهــا و وظایــف مختلــف در ِ
خــودداری ورزیــد.
* بــرای خــود وقــت صــرف کنیــد و بــه نــدای درون
خــود گــوش فــرا دهیــد.
* بــه ارزشهــا و هدفهــای خــود توجــه کنیــد تــا بــه
معنــای زندگــی خــود پــی ببریــد.
* بــه نقــات قــوت خــود توجــه داشــته باشــید -گــرم
و صمیمــی بــودن ،بــا نمــک بــودن ،پذیــرا بــودن،
جــذاب بــودن ،ســازگاری داشــتن ،خوشبیــن بــودن،
ماجراجویــی ،ســخاوتمندی ،دوســتانه بــودن ،همــکاری
داشــتن و نشــاط داشــتن.
 -5تیپ :INFJ
درون گرا – شهودی – احساسی – قضاوتی.
جملهی افراد : INFJ
انجام دادن کاری که به واقع ارزشمند است
کلیات
تیــپ  INFJســاکت ،مهربــان ،متوجــه اســت و قلبــی
رقیــق دارد .شــخصیت پیچیــده او اغلــب اســباب حیــرت
دیگــران را فراهــم میســازد .ایــن تیــپ شــخصیتی از
تصــور و تخیــل غنــی برخــوردار اســت و بــه احساســات
و انگیزههــای دیگــران بهــا مــی دهــد .او بــه الهامــات

 -6تیپ :INFP
درون گرا – شهودی – احساسی – ادراکی.
جملهی افراد : INFP
بهترين كار من اين است كه شخصا از آن راضي
باشم .كاري كه بيان كننده شفاف نظر من باشد
کلیات
تیــپ  INFPآرام ،راحــت و تأییدکننــده اســت .او
مطابــق ارزشهــای درونــی خــود کار میکنــد ،بــه روی
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و ایدهآلهــای خــود وابســته اســت و بــه دیگــران نیــز
رشــد و فراســت میبخشــد .ایــن تیــپ بــه شــدت بکــر
و خــاق اســت و کمــال طلــب اســت .او همچنیــن در
محــل کار از ایدهآلهــا و اهــداف خــود حمایــت میکنــد
و ترجیــح میدهــد در مکانهایــی بیســروصدا کار کنــد.
او میتوانــد رهبــری مجابکننــده و الهــام بخــش باشــد.
او خواهــان تحســین و احتــرام اســت ولــی دوســت نــدارد
توجــه دیگــران را بــه خــود جلــب نمایــد.
محل کار
تیــپ  INFJبــه شــدت مبتکــر و خــاق اســت .او
بــرای دســتیابی بــه هدفهــای بلنــد مــدت خــود
کار میکنــد .ایــن تیــپ دوســت دارد ببینــد کــه
نقطهنظرهایــش صــورت تحقــق پیــدا میکنــد و بــه
کار بســته میشــود .او میتوانــد از خــود و دیگــران
بــه شــدت متوقــع باشــد .اغلــب کمالطلــب اســت .در
دفــاع از ارزشهــا و باورهــای خــود بســیار راســخ اســت.
از ایدهآلهــا و هدفهایــش حمایــت میکنــد .اغلــب
بــه رفــاه مــردم کمــک میکنــد .ناکامیهــا را مســائلی
میدانــد کــه بایــد حــل و فصــل شــوند .در اســتفاده از
کلمــات بســیار دقیــق اســت .دربــاره مســائل بــه طــور
دقیــق فکــر میکنــد .در تمرکــز کــردن قــوی اســت.
از پــرت شــدن حــواس خوشــش نمیآیــد .ترجیــح
میدهــد در مکانهایــی بیســر و صــدا و ســازمانیافته
کار کنــد .خواهــان تحســین و احتــرام اســت امــا دوســت
نــدارد کــه توجــه دیگــران را بــه خــود جلــب کنــد .او
میتوانــد رهبــری مجابکننــده و الهامبخــش باشــد و
دوســت دارد اوقــات خــود را ســازماندهی کنــد و روی
فراینــد محصــول کنتــرل داشــته باشــد.
ارتباط با دیگران
تیــپ  INFJآرام و دلنــازک اســت و دوســت دارد خانــه
راحتــی داشــته باشــد .او میتوانــد بســیار صمیمــی
باشــد .ممکــن اســت بــه خاطــر نیازهــای شــریک
زندگیــش تــن بــه هــر کاری بدهــد .او شــنونده خوبــی
اســت و احساســات ،عواطــف و محبتهــای خــود را بــا
شــمار کوچکــی از دوســتانش در میــان میگــذارد .اغلــب
خــود را در قبــال احساســات دیگــران مســئول میدانــد
و نمیتوانــد حــد و مــرز ایــن مســئله را رعایــت کنــد.
او میتوانــد روحیــه متلــ ّون داشــته باشــد .نســبت بــه
انتقــاد بســیار حســاس اســت و اگــر او را درک نکننــد بــه
شــدت دچــار رنجــش میشــود .در بیــان اندیشــههای
خــود بــا دشــواری رو بــه روســت .او میتوانــد دلــی
نــازک داشــته باشــد .نیازمنــد هماهنگــی اســت و وقتــی بــه
ایــن هماهنگــی نرســد رنجش بــه دل میگیــرد .وقتــی الزم
باشــد بــا افــرادی مواجــه شــود مؤدبانــه رفتــار میکنــد.
اوقات فراغت
تیــپ  INFJاعتقــاد بــه تعــادل بیــن صــرف وقــت بــه
تنهایــی (بــه منظــور رســیدگی بــه پروژههــای خــاق) و

صــرف وقــت با دوســتان و افــراد خانــواده خود دارنــد .برای
آنهــا وجــود یــک خانــواده خوشــایند بســیار مهــم اســت.
بســیاری از افــراد شــبیه او ،از شــرکت در مناســبتهای
فرهنگــی و هنــری لــذت میبرنــد .ایــن تیــپ کارهــای
ذهنــی را بیــش از کارهــای جســمانی دوســت دارد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک INFJ
* بــه زمانــی کــه بــرای تنهــا بــودن ،در خیــال شــدن،
بررســی تئوریهــا و خوانــدن و خلــق کــردن احتیــاج
داریــد احتــرام بگذاریــد.
* نقطهنظرهــا ،پندارههــا و احساســات و غنــای درون
خــود را بــا نزدیکانتــان ســهیم شــوید.
* در ارتباطات خود صریح و مستقیم باشید.
* ســعی کنیــد وقتــی دیگــران احتیــاج دارنــد بــه آنهــا
محبــت کنیــد.
* در اینکــه بــه چــه انــدازه میتوانیــد از دیگــران
قبولــی و پذیــرش بطلبیــد واقعبیــن باشــید.
* بیش از اندازه خود را تحلیل نکنید.
* احساســات خــود را از طریــق نوشــتن ،یــا صحبــت
کــردن ابــراز نماییــد.
* روحیــه خــود را گــذرا در نظــر بگیریــد .بدانیــد کــه
روحیهتــان تغییــر خواهــد کــرد.
* بیجهــت وقــت خــود را صــرف جزئیــات بیــش از
انــدازه نکنیــد.
* تصمیــم بگیریــد چــه کارهایــی مفیــد اســت و چــه
فعالیتهایــی را بایــد کنــار بگذاریــد.
* نخواهیــد کــه زندگــی را کنتــرل کنیــد .بگذاریــد
عالــم هســتی کار خــودش را بکنــد.
* از ســرعت زندگــی خــود بکاهیــد .بیــش از انــدازه
خودتــان را تحــت فشــار قــرار ندهیــد.
* با کم و کاستهای زندگی کنار بیایید.
* امــور را بــه شــکلی کــه هســتند بپذیریــد و نخواهیــد
کــه همــه چیــز براســاس ایــدهآل شــما باشــد.
* دوســتانی را انتخــاب کنیــد کــه نظــرات شــما را درک
کننــد و شــما را تشــویق کننــد کــه خودتــان باشــید.
* به نقاط قوت خود توجه داشته باشید -بینش فراوان،
ایدهآلیست ،مبتکر ،خالق ،مهربان ،صمیمی ،حساس،
وفادار ،سازمان یافته ،نوآور و مصمم.
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ایدههــای نــو گشــوده اســت امــا اگــر یکــی از ارزشهــای
اصلــی او رعایــت نشــود ناراحــت میشــود .داشــتن تعصب
و تعهــد نســبت بــه آنچــه بــه آن اعتقــاد دارد بســیار
ضــروری اســت .او زندگــی درونــی قدرتمنــد و احساســات
پیچیــدهای دارد .گاه درک کــردن ایــن تیپ دشــوار اســت
زیــرا احساســاتش اغلــب درونــی اســت از ایــن رو نــکات
مهــم خــود را بــا افــراد کمــی در میــان میگــذارد .در
محــل کار ،از مقــررات ،نظــم ،رویــه ،برنامــه و ســر وقــت
بــودن خوشــش نمیآیــد .او نیــازی بــه ایــن نــدارد کــه
ارزشهــای خــود را بــه دیگــران تحمیــل کنــد .او ترجیــح
میدهــد کــه بــا آرامــی نظــرات خــود را بــا دیگــران در
میــان بگــذارد و آنهــا را متقاعــد ســازد.
محل کار
تیــپ  INFPاز مقــررات ،نظــم ،رویــه ،برنامــه و ســر
وقــت بــودن خوشــش نمیآیــد .او نیــازی بــه ایــن نــدارد
کــه ارزشهــای خــود را بــه دیگــران تحمیــل کنــد .او
ترجیــح میدهــد کــه بــه آرامــی نظراتــش را بــا دیگــران
در میــان بگــذارد و آنهــا را متقاعــد ســازد .اغلــب موفــق
مصمــم اســت و بــه روشــی آرام برنامههــای خــود را
و
ّ
دنبــال میکنــد .اگــر بــا گروهــی باشــد میتوانــد
رهبــری آنهــا را بدســت بگیــرد .در شــرایط رقابتــی
ممکــن اســت بــا مشــکالتی روب ـهرو شــود .بــه اســتقالل
و خــود مختــاری بهــا میدهــد .از قطــع شــدن حــواس
خــود خوشــش نمیآیــد .دوســت دارد هــر کاری را کــه
میکنــد بــه نحــو احســن انجــام بدهــد .او میتوانــد
صبورانــه کارهــای ســنجیده را انجــام دهــد .میخواهــد
بــه خاطــر کارش مــورد تشــویق و تحســین قــرار
بگیــرد .خــودش را بــا معیارهــای ســطح بــاال مقایســه
میکنــد .از جوانــب مختلــف بــه مســائل نــگاه میکنــد
و ممکــن اســت گاهــی قاطعیــت الزم را نداشــته باشــد
زیــرا نمیدانــد بــرای او چــه چیــزی اهمیــت دارد .اگــر

نتوانــد هدفهــای خــود را تحقــق ببخشــد ممکــن اســت
مأیــوس و دلســرد شــود.
ارتباط با دیگران
تیــپ  INFPبــه اصالــت و عمــق روابــط بهــا میدهــد.
او وفــادار و صمیمــی اســت ،نســبت بــه دوســتان و افــراد
خانــواده خــود متعهــد اســت .محتــاط و مالحظــهکار
بــوده و بــا گروههــای کوچکتــر بــه راحتــی بیشــتری
کنــار میآیــد .میتوانــد ســرگرمکننده باشــد .از ایــن
توانایــی برخــوردار اســت کــه از دیگــران مراقبــت و آنها را
تشــویق و تأییــد کنــد .از کســانی کــه صــرف وقــت کننــد
تــا رؤیاهــا ،اهــداف و الهامــات آنهــا را درک کننــد تشــکر
و قدردانــی میکنــد .اغلــب بــه ایــن دلیــل کــه هــم
میخواهــد در خلــوت بــا خــود باشــد و هــم عالقمنــد
بــه معاشــرت بــا دیگــران اســت ،در تعــارض میشــوند.
بــه دیگــران عالقمنــد و پــر توجــه اســت ،امــا در مواقعــی
بیتفــاوت بــه نظــر میرســد .یــا در جریــان کمــک بــه
دیگــران غــرق میشــوند یــا در بحــر تحقــق بخشــیدن
بــه رؤیاهــای خــود فــرو میرونــد .اغلــب تصمیــم نهایــی
خــود را بــا دیگــران در میــان میگــذارد .میتوانــد
نســبت بــه محیــط خــود حســاس باشــد ،صداهــای
بلنــد را دوســت نــدارد زیــرا حواســش را پــرت میکنــد.
شــریکی را بــرای خــود میخواهــد کــه بــا ارزشهــا و
هدفهــای او ســهیم باشــد .در متعهــد شــدن محتــاط
عمــل میکنــد امــا وقتــی متعهــد شــد ،تعهــدش بلنــد
مــدت و پــر دوام اســت.
اوقات فراغت
تیــپ  INFPترجیــح میدهــد اوقــات خــود را بــه
تنهایــی صــرف کنــد .در ضمــن دوســت دارد بــا دوســتان
نزدیــک خــود بــه مــوزه ،ســینما و یــا بــه دامــان طبیعــت
بــرود .از یــاد گرفتــن مطالــب جدیــد لــذت میبــرد .ایــن
تیــپ بــه درک معانــی زندگــی عالقمنــد اســت.

کلیات
تیــپ  INTJدارای الگــوی ذهنــی اســت کــه تعییــن
میکنــد در شــرایط گوناگــون چگونــه بایــد باشــد .او
پیوســته بــرای بهبــود خــود ،دیگــران و هــر چیــزی
کــه در پیرامــون آنهــا قــرار دارد تــاش میکنــد .نیــاز
فراوانــی بــه اســتقالل دارد و فــردی بــه شــدت مســتقل
میباشــد .او دوســت دارد کارهــا را بــه روش خــود انجــام
دهــد .بــه شــکلی منطقــی و منظــم کار میکنــد تــا
راهحلهایــی نوآورانــه و مبتکرانــه بــرای مســائل ایجــاد
کنــد .او بــرای رســیدن بــه مقصــود همــان انــدازه کــه بــه
خــود فشــار م ـیآورد بــه دیگــران هــم فشــار م ـیآورد.
محل کار
تیــپ  INTJاز توانمندیهــای مفهومــی و تصویــری
فراوانــی برخــوردار اســت .اطمینــان فراوانــی بــه
شــمی خــود دارد و میتوانــد آنهــا را
بینشهــای
ّ
بــه واقعیــت برســاند .اغلــب بــه مقــام رهبــری و یــا
مدیریــت در مؤسســه و شــرکت میرســد و بــه ســازمان
خــود احساســی از هدفمنــدی ،پنــداره یــا مأموریــت
میدهــد .بــه شــکلی منطقــی و منظــم کار میکنــد تــا
راهحلهایــی نــوآور و مبتکرانــه بــرای مســائل ایجــاد
کنــد .سیســتمها و راهکارهایــی تــدارک میبینــد کــه
بــرای کاری کــه در دســت دارد جالــب اســت .وقتــی
واقعیــت بــا الگــوی ایــن تیــپ همخوانــی نــدارد از خــود
انتقــاد میکنــد .دوســت دارد کــه مســتقل کار کنــد،
دوســت نــدارد کســی در کار او دخالــت کنــد .دوســت
دارد بــر اجــرای عقایــد خــود کنتــرل داشــته باشــد.
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پیشنهادهای توسعه فردی برای یک INFP
* وقــت بیــش از انــدازه صــرف بررســی امکانــات و
احتمــاالت نکنیــد.
* به عمل و اقدام هم توجه داشته باشید.
* راهــی پیــدا کنیــد تــا بــه ایدهآلهــای خــود امــکان
ابــراز بدهیــد.
* ارزشهــا ،پندارههــا و عواطــف خــود را بــا نزدیکانتــان
در میــان بگذاریــد.
* ریســک کنیــد ،خودتــان و کارتــان را بــه جهــان
عرضــه نماییــد.
* به نیازها و خواستههای دیگران به بهای بیتوجهی به
خواستهها و نیازهای خود توجه نکنید.
* بیاموزید که حد مرزی در نظر بگیرید .بیاموزید که در
مواقعی نه بگویید .از مسامحه کردن اجتناب کنید.
* بــه ضرباالجلهــا توجــه داشــته باشــید .بــه
تعهــدات خــود عمــل کنیــد .مراقــب کمالطلبــی باشــید.
* بــه جــای اینکــه تنهــا بــه منابــع خــود اتــکاء کنیــد از
دیگــران هــم کمــک بگیریــد.
* وقتــی مســئلهای داریــد از یکــی از دوســتان خــود
بخواهیــد بــه حرفهــای شــما گــوش بدهــد امــا تــا
وقتــی حرفتــان را تمــام نکردهایــد راهنمایــی نکنــد.
* از کسانی که به آنها اعتماد دارید تقاضای کمک کنید.
* از انتظــارات و توقعــات بیجــا دســت بکشــید .وقتــی
تعــارض بــروز میکنــد ،اعتــراض خــود را بیــان کنیــد.
* اگــر مخالفتهــای خــود را روی هــم انباشــت کنیــد
روزی میرســد کــه منفجــر شــود.
* به دیگران توصیه و آرامش بدهید .به ارزشهای خود
بها بدهید و بر اساس آنها تصمیمگیری کنید.
* بــه نقــاط قــوت خــود و از جملــه بــه آرمــان گرایــی،
همدلــی ،خالقیــت ،حساســیت ،فکــر کــردن ،محبــت
کــردن ،نــاب بــودن ،ســازگاری و کنجــکاوی خــود بهــای
الزم را بدهیــد.

-7تیپ :INTJ
درون گرا – شهودی – منطقی – قضاوتی.
جملهی افراد :INTJ
توجه به راهكارها از دردسرها میكاهد .كنار هم
قرار دادن جزئيات و مشاهدهي موثر آنها
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ارتباط با دیگران
تیــپ  INTJفــرد محتاطــی اســت .بســیار صمیمــی و
بــا وفــا بــوده و بیشــتر بــه روابــط ســنتی بهــا میدهــد.
محبــت خــود را تنهــا بــه نزدیــکان خــود نشــان میدهــد.
بــه معاشــرتهای دو نفــری عالقمنــد اســت و بــه
تیپهــای معاشــرتی عالقمنــد اســت تــا کمــی از حالــت
جــدی خــود بیــرون آيــد .او بــه تبــادل نظــر و تبــادل
افــکار عالقمنــد اســت .او از صحبتهــای خودمانــی
خوشــش نمیآیــد .دوســت دارد از هــر کاری کــه
میکنــد مطلبــی بیامــوزد .نســبت بــه رد شــدن و مــورد
بیاعتنایــی قــرار گرفتــن حســاس اســت امــا رنجــش
خــود را از دیگــران پنهــان مــیدارد .او نمیخواهــد
کســی از آســیبپذیری آنهــا مطلــع شــود .جــذب و
شــیفته کارش میشــود و ممکــن اســت بــه روابــط خــود
بهــای الزم را ندهــد .او ممکــن اســت روی نظرهــای خــود
ســماجت بــه خــرج دهــد.
اوقات فراغت
تیــپ  INTJدوســت دارد کــه بــه تنهایــی وقتگذرانــی
کنــد ،بــه تنهایــی فکــر کنــد و مطالعــه کنــد و موضوعات
جدیــد را مطالعــه کنــد .ســعی میکنــد بدنــش را
شــاداب و ســرحال نگــه دارد تــا بهتــر بتوانــد فکــر کنــد.
او از ورزشهــای انفــرادی ماننــد دویــدن و شــنا کــردن
خوشــش میآیــد .از نظــم و ترتیــب خــاص برخــوردار
اســت .اوقــات فراغــت او برنامهریــزی شــده و هدفــدار
اســت .ایــن تیــپ از فعالیتهایــی خوشــش میآیــد کــه
بــا آن بتوانــد چیــز یــاد بگیــرد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک INTJ
* با دیگران صحبت کنید و از آنها نظر بخواهید.
* حــق بــه جانــب و تدافعــی نباشــید .نقطهنظرهــای
دیگــران را رد نکنیــد.
* بــه نشــانههای جســمانی اســترس ،قبــل از اینکــه
حالــت بحرانــی پیــدا کنــد توجــه کنیــد.
* بــه محدودیتهــای خــود توجــه کنیــد و از ســرعت
گام خــود بکاهیــد.
* بــا توجــه بــه توانمندیهــای دیگــران از آنهــا تعریــف
و تمجیــد کنیــد.
* اگــر میخواهیــد بــا دیگــران رابطــه داشــته باشــید،
مراقــب عــدم حساســیتها و انتقادهــا باشــید.
* در یــک موقعیــت منفــی ،مســئولیت قســمت خــود
را بپذیریــد.
* بیاموزید که انعطافپذیر باشید.
* بــه کار کــردن بــرای خــود بهــا بدهیــد .بســیاری
از افــراد شــبیه شــما بــه قــدری مســتقل هســتند کــه
نمیتواننــد بــرای دیگــران کار کننــد.
* نخواهید که همه امور زندگی را کنترل کنید.
* بــه توانمندیهــای خــود بهــا بدهیــد -نــوآور بــودن،

ســازمانیافته بــودن ،مصمــم ،اعتمــاد بــه نفــس،
اســتقالل و خودمختــاری و توانایــی درک پیچیدگیهــا.
 -8تیپ :INTP
درون گرا – شهودی – منطقی – ادراکی.
جملهی افراد :INTP
مسايل رضايت بخش زيادي در ادراهي يك شغل
وجود دارد كه كامال بي نياز از حمايت است
کلیات
تیــپ  INTPســاکت ،محتــاط ،متکــی بــه خــود و بــه
شــدت مســتقل اســت .بــرای او دقیــق بــودن ،مهــم
اســت .ایــن تیــپ شــخصیتی از کنجــکاوی فراوانــی بهــره
منــد اســت.
محل کار
تیــپ  INTPمیتوانــد سیســتمهای پیچیــده و الگوهــای
مفهومــی را بهبــود ببخشــد ،امــا ترجیــح میدهــد کــه
کاربــرد و اجــرا را بــه دیگــران واگــذار نمایــد .او از
صالحیــت حرفــهای ســطح بــاال برخــوردار اســت و از
ایــن حیــث بــه خــود میبالــد .همــه انتخابهــا را بــه
دقــت وارســی میکنــد .متوجــه تضادهــا ،ناســازگاریها
و اشــکاالت منطقــی در اندیشــههای خــود و دیگــران
اســت .وقتــی موضوعــی را بــه درســتی درک کنــد
بــه حرکــت در میآیــد .دوســت دارد هدفهــا و
اســتانداردهای خــود را در محیطــی انعطافپذیــر و
بیســاختار تعییــن کنــد .اگــر نتوانــد از توانمندیهــای
خــود اســتفاده کنــد ،بدبیــن و افســرده میشــود .ایــن
تیــپ دوســت دارد کــه بــه طــور مســتقل کار کنــد ،امــا
تکمیــل کــردن کارهــا برایــش دشــوار اســت .دوســت
نــدارد دیگــران را سرپرســتی کنــد.
ارتباط با دیگران
تیــپ  INTPدر اندیشــهها ،عالیــق و کار خــود فــرو
م ـیرود و ممکــن اســت روابــط خــود را فرامــوش کنــد.
نســبت بــه کســانی کــه بــرای او مهــم هســتند صمیمــی
و وفــادار اســت .ممکــن اســت بــه آســانی از برقــراری
تمــاس بــا دیگــران خــودداری ورزد .یــک فضــای رهــا
از تضــاد را دوســت دارد .بــه ظاهــر جســمانی خــود
توجهــی نــدارد .برایــش مهــم نیســت کــه دیگــران
دربــاره او چگونــه فکــر میکنــد .او خوشخلــق اســت.
بــا غریبههــا رســمی اســت و از آنهــا فاصلــه میگیــرد .از
صحبتهــای خودمانــی خوشــش نمیآیــد .او میتوانــد
خودبیــن و خودخــواه باشــد .اغلــب از شــرکای زندگــی
معاشــرتی اســتقبال میکنــد.
اوقات فراغت
تیــپ  INTPترجیــح میدهــد کــه بســیاری از کارهــا را
بــه تنهایــی انجــام دهــد .او دوســت دارد کارهایــی بکنــد

کــه دیگــران در آن دخالتــی نداشــته باشــند .برخــی
از افــراد ایــن دســته از چالشهــای جســمانی لــذت
ت هایــی ماننــد
میبرنــد و بســیاری از آنهــا بــه فعالیــ 
بریــج ،شــطرنج و بــازی بــا کلمــات عالقمنــد هســتند.
ایــن تیــپ بــرای همــه مــدت عمــر ،یادگیرنــد ه اســت و
پیوســته آگاهــی خــود را بیشــتر میکنــد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک INTP
* به امیال و نیازهای دیگران حساس باشید.
* ببینیــد بــرای کســانی کــه شــما بــه آنهــا بهــا
میدهیــد چــه موضوعــی اهمیــت دارد.
* بیش از اندازه انتقادگر نباشید.
* بیاموزید که آنچه را مینویسید یا میگویید
سادهسازی کنید تا دیگران بتوانند شما را درک کنند.
* از موفقیتهای دیگران تعریف کنید ،ازاستعدادهایشان
حسنجویی کنید.
* حتی برای جزئیترین کارها از آنها تعریف کنید.
* تصمیمگیریهای خود را به بعد موکول نکنید.
* بیاموزیــد کــه خودتــان را بیشــتر بیــان کنیــد .توضیــح
بدهیــد کــه در درون خــود چــه احساســی داریــد.
*در بحثهای گروهی حرفتان را بزنید ،حتی اگر اندیشه
یا ایدهای ممکن است به نظرتان مسلم برسد.
* وقتــی بــا نظــر شــما مخالفــت میشــود رفتــار
تدافعــی اتخــاذ نکنیــد.
* بــه توانمندیهــای خــود بهــا بدهیــد  -نــوآور بــودن،
منطقــی بــودن ،مســتقل بــودن ،تحلیلگــرا بــودن،
توجــه داشــتن بــه جنبههــای فطــری و دقــت در
اندیشــیدن و بــه زبــان جــاری ســاختن.

از همــکاران و کارکنــان زیــر دســت خــود حمایــت
میکنــد .در دســتور دادن ،رک بــودن و کمــک خواســتن
مشــکل دارد .او ترجیــح میدهــد کــه پشــت صحنــه کار
کنــد .دوســت نــدارد بــه چشــم بیایــد .او دوســت دارد
کارهایــی بکنــد کــه نتایــج ملمــوس و مشــخص بدســت
دهــد .اولویتهــای خــود را بــه دقــت انتخــاب میکنــد
و قبــل از شــروع بــه کار جدیــد اقدامــات الزم را انجــام
میدهــد .دوســت دارد بــه نهــاد و مؤسســهای کــه
برایــش کار میکنــد احتــرام بگــذارد .مصمــم اســت و بــه
خــود انگیــزه میدهــد .نیــاز اندکــی بــه سرپرســتی دارد.
از دیگــران نمیخواهــد کاری را کــه خــودش میتوانــد
بکنــد انجــام بدهنــد .دوســت نــدارد کســی مزاحــم کار
کــردن او بشــود .از تغییــر پشــت ســر هــم اســتقبال
نمیکنــد .دوســت دارد کــه بــرای انجــام دادن کارش
دســتورالعملهای صریــح و روشــن وجــود داشــته باشــد.
بــه مقامــات مســئول احتــرام میگــذارد و کســانی کــه
ایــن کار را نمیکننــد ،درک نمــی کنــد.
ارتباط با دیگران
تیــپ  ISFJمهربــان ،مالحظــهکار ،دوســتانه و نســبت
بــه احساســات دیگــران حســاس اســت .او بــه نیازهــای
دیگــران توجــه دارد .دوســت دارد زندگــی را بــرای
خانــوادهاش ،راحــت و لذتبخــش کنــد .بــه نظــر آرام
میرســد و دوســت دارد همــه چیــز را تحــت کنتــرل
داشــته باشــد .حــوادث را بــه دیــد شــخصی ارزیابــی
میکنــد و دنیــای درون سرشــاری دارد .ممکــن اســت
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کلیات
تیــپ  ISFJشــخصی متعهــد ،قابــل اتــکاء و صمیمــی
اســت .او معمــوالً ســاکت ،محتــاط و فروتــن میباشــد.
ایــن تیــپ دوســت دارد کــه بــه دیگــران خدمــت کنــد.
ســعی میکنــد کــه مفیــد واقــع شــود .او بــه شــکلی کــه
قــرار اســت رفتــار میکنــد و روالهــا و رویههــای کاری
را مــورد ســؤال قــرار نمیدهــد .تیــپ  ISFJواقعگــرا،
علمیاتــی و آگاه میباشــد.
محل کار
تیــپ  ISFJبــه جزئیــات توجــه ویــژه دارد .دقیــق و
عالقمنــد بــه حقایــق اســت .ســعی میکنــد همــه
کارهــا را عالــی انجــام دهــد ،اشــتباهات کوچــک برایــش
ناخوشــنودی اســت .ایــن تیــپ محتــاط اســت و تمــام
تــاش خــود را میکنــد تــا کارش را انجــام دهــد.
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احســاس کنــد کــه دیگــران از او ســوء اســتفاده میکنــد.
او میتوانــد از روی احســاس وظیفــه بــا اشــخاصی کــه
احســاس مســئولیت نمیکنــد در رابطــه باقــی بمانــد.
ممکــن اســت احساســات و نیازهایــش را نــزد خــود
نگهــدارد تــا دیگــران را ناامیــد نکنــد .میتوانــد بــه
ســرعت قضــاوت و انتقــاد کنــد امــا دقــت میکنــد کــه
دیگــران را نرنجانــد .ممکــن اســت فقــط امکانــات منفــی
را ببینــد ،میتوانــد بدبیــن شــود.
اوقات فراغت
تیــپ  ISFJبــه پیرامــون و راحتــی خــود توجــه دارد.
او از خانــه خــود لــذت میبــرد و دوســت دارد همــه
چیــز ســازمانیافته و مرتــب باشــد .او فعالیتهــای
برنامهریــزی شــده را دوســت دارد .دوســت دارد بــرای
پروژههــای خــاق خــود زمانــی را اختصــاص بدهــد.
دوســت دارد بــا دوســتان نزدیــک و بــا خانــواده باشــد .از
صــرف شــامهای ســنتی و گردهماییهــای خانوادگــی
لــذت میبــرد .بــرای او در آرامــش قــرار گرفتــن
میتوانــد دشــوار باشــد زیــرا فکــر میکنــد همیشــه
بایــد کار مولــد و مفیــدی انجــام بدهــد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک ISFJ
* بــه روابــط بیتناســب و نامناســب خــود بــا افــراد
بیمســئولیت و زیادهخــواه پایــان دهیــد.
* بــا خــود بــا محبــت و توجــه و مهــر صحبــت کنیــد.
دســت نــوازش بــر پشــت خــود بکشــید.
* منتظــر آن نشــوید کــه شــخص دیگــری بــه شــما
بگویــد کارتــان عالــی بــود.
* با خود به تنهایی وقت صرف کنید.
* برای تفریحات خود برنامهای بریزید.
* به خود امکان اشتباه کردن بدهید.
* دربــاره نیازهایتــان صحبــت کنیــد .آرزو و مســائل
خــود را بــا دوســتانتان در میــان بگذاریــد .بگذاریــد
دیگــران بــه شــما کمــک کننــد .وقتــی صــرف کنیــد و
هدفهایتــان را شناســایی کنیــد .بــا توجــه بــه ارزشهــای
درونــی خــود دســت بــه انتخــاب بزنیــد.
* توجــه داشــته باشــید کــه تنهــا یــک راه درســت بــرای
زندگــی کــردن وجود نــدارد.
* از نگــران شــدن بیــش از انــدازه خــودداری ورزیــد.
از قبــول کارهــای بیــش از انــدازه خــودداری ورزیــد .نــه
گفتــن را بیاموزیــد.
* گـهگاه عصبانــی شــوید .ممکــن اســت احســاس گنــاه
کنیــد امــا ایــن میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد.
* موفقیتهایتــان را دســت کــم نگیریــد .دربــاره آنهــا
حــرف بزنی ـد.
* قــدر توانمندیهــای خــود را بدانیــد  -واقــع بیــن
بــودن ،عملگــرا بــودن ،آگاهــی ،حســاس بــودن،
همدلــی کــردن ،وفــاداری ،دوســتانه بــودن ،قابــل تکیــه
کــردن بــودن و مالحظــه کار بــودن.

 -10تیپ :ISFP
درون گرا  -حسی  -احساسی  -ادراکی.
جملهی افرادISFP :
برای من مرزی بين کار و تفريح وجود ندارد
کلیات
تیــپ  ISFPفــردی راحــت و دوستداشــتنی اســت .او
معتقــد اســت کــه زندگــی کــن بگــذار کــه دیگــران هــم
زندگــی کننــد .او اغلــب ســاکت ،محتــاط ،محافظــهکار
و فروتــن اســت .ایــن تیــپ در لحظــه اکنــون زندگــی
میکنــد و زندگــی را بــه صــورت ســاده دوســت دارد.
بــرای تیــپ  ISFPروابــط هماهنــگ از درجــه اهمیــت
فــراوان بــر خــوردار اســت .ایــن شــخص ،صمیمــی ،آرام
و مهربــان اســت و اغلــب نیازهــای دیگــران را مقــدم بــر
نیازهــای خــود محســوب میکنــد.
محل کار
تیــپ  ISFPدر محــل کار آرمانگراســت و دوســت دارد
کارهــای رضایــت بخــش انجــام بدهــد بــه شــرط آنکــه
بــا ارزش او ســازگار باشــد .او همــکاری صمیمــی اســت و
اگــر بــه کاری کــه میکنــد اعتقــاد داشــته باشــد ،بســیار
پــر کار اســت .ایــن تیــپ در معــرض قوانیــن بیــش از
انــدازه احســاس محدودیــت میکنــد و از ســاختارهای
انعطافناپذیــر دل خوشــی نــدارد .او انعطــاف پذیــر
و ســازگار اســت و دوســت دارد کــه بــا دیگــران بــا
همدیگــر همــکاری داشــته باشــند .از محیطهایــی کــه
در آن تعــرض و تضــاد میــان شــخص وجــود نداشــته
باشــد اســتقبال میکنــد و میتوانــد در محیــط کار
خــود لــذت و شــادابی و مهربانــی را وارد کنــد .تیــپ
 ISFPکمــال طلــب اســت و نیــازی بــه کنتــرل کــردن
و رقابــت کــردن احســاس نمیکنــد و ترجیــح میدهــد
کــه در پشــت صحنــه کار کنــد .شــاید عــدم قاطعیتــی
کــه او در زندگــی دارد باعــث ایجــاد اســترس و کالفگــی
در ایــن تیــپ شــود ولــی میتوانــد در شــرایط اضطــراری
بــه خوبــی عمــل کنــد.
ارتباط با دیگران
تیــپ  ISFPفــردی عالقــه منــد ،ســخاوتمند ،غیرخــود
خــواه ،صمیمــی و مهربــان اســت .مســتمع خوبــی اســت
و بــه نیازهــای دیگــران رســیدگی میکنــد .میتوانــد
موقعیتهــای دشــوار را ســاده کنــد و در مواقــع
دشــواری بــه کمــک دیگــران برســد .بیــش از آنکــه بــا
کلمــات بــازی کنــد بــا عمــل ،محبــت خــودش را نشــان
میدهــد .بــه دیگــران توجــه فــراوان دارد .بــه نظــر آرام
میرســد امــا زیــر ایــن آرامــش و صــورت ظاهــر بــا
پیچیدگیهایــی رو بــه رو اســت .انتقــادات را شــخصی
میکنــد و بــه دل میگیــرد .اغلــب خــود را بــه خاطــر
رفتــار دیگــران ســرزنش میکنــد .از برخــورد و تضــاد

اجتنــاب میکنــد ،مشــروط بــر اینکــه ارزشــی کــه بــه
آن اعتقــاد دارد زیــر پــا گذاشــته نشــود.
اوقات فراغت
تیــپ  ISFPکار پــاره وقــت را دوســت دارد تــا بتوانــد
کارهایــی را کــه بــه راســتی بــه آن عالقمنــد اســت دنبال
کنــد ،از جملــه آنهــا میتوانــد بــه بــودن بــا دوســتان و
خانــواده اشــاره کــرد .او از فعالیتهایــی کــه از دســتان
خــود اســتفاده کنــد لــذت میبــرد کــه بــه عنــوان مثــال
میتــوان بــه نقاشــی کــردن ،ســوزندوزی ،آشــپزی و
تعمیــرات خانــه اشــاره کــرد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک ISFP
* در زمینههایــی کــه بــرای شــما مهــم اســت ،بیشــتر
قاطعیــت نشــان دهیــد.
* عقایــد و احساســات خــود را ابــراز کنیــد و از گفتــن
«نمیدانــم»« ،هــر چــه کــه تــو بخواهــی» و غیــره
خــودداری ورزیــد.
* اگــر در کارتــان ناموفــق هســتید ،شــغلی را پیــدا
کنیــد کــه ایدهآلهــای شــما را ابــراز کنــد.
* بــرای تعییــن اولویتهــای خــود از دیگــران کمــک
بگیریــد و بعــد شــروع بــه کار کنیــد.
* گاه محبت خود را با کلمات بیان کنید.
* دربــاره کســانی کــه فکــر میکنیــد خیــر و صالحتــان
را میخواهنــد ،مشــورت کنیــد.
* طرحها و پروژههای خود را ناتمام نگذارید.
* کارهــای خــود را بــه بخشهــای کوچکتــری تقســیم
کنیــد وقتــی هــر قســمت از کار را انجــام میدهیــد بــه
خــود جایــزه دهیــد.
* به زمان توجه بیشتری بکنید.
* بــه همــان انــدازه که بــا دیگــران آرام و مالیم هســتید،
بــا خودتــان آرام و مالیــم باشــید .از موفقیتهــای خــود
قدردانــی کنید.
* به توانمندیهای خودتان بها بدهید.

کلیات
تیــپ  ISTJبــه شــدت بــا ثبــات ،مســئول و قابــل اتــکا
اســت .و بــه واقعیتهــا و حقایــق بهــاء زیــاد میدهــد.
ایــن تیــپ کمحــرف بــوده و بیشــتر در خــودش اســت.
وقتشــناس ،دقیــق و منظــم اســت .میتوانــد بــه
خوبــی تمرکــز کنــد و پــرت کــردن حــواس ایــن تیــپ
دشــوار اســت.
محل کار
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 -11تیپISTJ :
درون گرا  -حسی  -منطقی -قضاوتی.
جمله افرادISTJ :
كارها را درست انجام دهيد و به آنچه كه براي خود
و سازمانتان میخواهيد نايل شوید

تیــپ  ISTJدر بــه خاطــر آوردن وقایــع عالــی اســت و
میتوانــد بــا دقتــی کــه در همــه کارهــای او میتــوان
یافــت ایــن وقایــع را تعریــف کنــد .دقــت او باعــث
میشــود کــه کارهــا را بــا در نظــر گرفتــن جزئیــات
انجــام دهــد .کارهایــی را دوســت دارد کــه بــه تنهایــی
و حداکثــر بــا یــک یــا دو نفــر انجــام دهــد .زیــرا تعــداد
زیــاد نفــرات باعــث حواسپرتــی او میشــود .او
میتوانــد بــا مقــررات خیلــی بهتــر از افــراد کنــار آیــد.
ایــن تیــپ دوســت دارد مقــررات رعایــت شــود و کســانی
را کــه از ایــن قاعــده منحــرف شــود تحمــل نمیکنــد.
در کار کــردن ســختگیر و بــدون انعطــاف اســت و
دوســت دارد کــه تیمــی کــه بــا آنهــا کار میکنــد پــر
انــرژی باشــند و ظاهــری مرتــب و محــل کاری تمیــز
داشــته باشــند.
ارتباط با دیگران
تیــپ  ISTJممکــن اســت در نشــان دادن احســاس
صمیمیــت خــود بــا دشــواری روبــرو باشــد ،هــر چنــد
کــه محبتــش اغلــب عمیــق اســت و بــه همســر و
خانــواده خــود بــه شــدت وفــادار اســت .او فــردی
عملگراســت کــه بــدون انعطــاف کارهــای خــود را انجــام
میدهــد و اعتقــاد دارد کــه تواضــع و فروتنــی یکــی از
شــرایط اصلــی همراهــی بــا تیــم اســت .ایــن تیــپ بــه
احساســات خــود و دیگــران تــا حــدی بیتوجــه اســت و
شــاید نتوانــد بــه راحتــی نیازهــای متفــاوت از نیازهــای
خــود را درک کنــد و ایــن موضــوع باعــث میشــود بــه
راحتــی از دیگــران انتقــاد کــرده و بــا چارچــوب ذهنــی
خــود ایشــان را نقــد کنــد.
اوقات فراغت
بــرای تیــپ  ISTJآرام گرفتــن و اســتراحت کــردن
دشــوار اســت .در نظــر آنهــا کارهــای لذتبخــش مولــد
و ســودآور نیســت .او دوســت دارد اوقــات خــود را صــرف
کاری ســودمند بکنــد کــه درآمــدی بدســت آورد .ایــن
تیــپ از اینکــه در دل طبیعــت باشــد لــذت میبــرد و
متوجــه بســیاری از جزئیــات واقــع در پیرامــون خــود
میشــود .او ســادگی را دوســت دارد .از ســرگرمیها
و غذاهایــی اســتقبال میکنــد کــه اقتصــادی و غیــر
تجملــی باشــد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک ISTJ
* ســعی کنیــد بــا دیگــران مذاکــره کنیــد و دنیــا را از
زاویــه دیــد آنهــا نــگاه کنیــد.
* دســت کــم هفتــهای یــک بــار محبــت خــود را بــه
اطرافیانتــان نشــان دهیــد.
* بیش از اندازه محتاط و بیانعطاف نباشید.
* بدانیــد کــه تنهــا یــک روش درســت بــرای انجــام
دادن کارهــا وجــود نــدارد.
* از مباحثاتــی کــه یــک برنــده و یــک بازنــده داشــته
باشــد احتــراز کنیــد.
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* گــهگاه کارهــای تکانــهای و از روی خواســت خــود
بکنیــد .گــهگاه تنبــل شــوید.
* بیشــتر لطیفــه بگوییــد .بــه احساســات خــود و
دیگــران بهــای بیشــتری بدهیــد.
* بــه نیازهــا و احساســات دیگــران توجــه کنیــد .از
دیگــران بیشــتر تشــکر کنیــد.
* حتی از کوچکترین کارهای آنها قدرشناسی کنید.
* وقتــی را صــرف اســتراحت و بــازی کنیــد .از
مرخصیهــای خــود غفلــت نکنیــد.
* از توانمنــدی خــود کــه میتوانیــد منطقــی ،مســتقل،
قابــل اتــکاء ،وظیفهمنــد ،منظــم ،دقیــق ،ســختکوش
و درک کننــده باشــید سپاســگزاری کنیــد.
 -12تیپISTP :
درون گرا  -حسی  -منطقی  -ادراکی.
جملهی افرادISTP :
من دوست دارم که بتوانم در حوزهی خودم
تفاوتهای عينی و قابل لمس ايجاد میکنم
کلیات
تیــپ  ISTPفــردی ســاکت و کنجــکاو اســت کــه عقــب
میایســتد و تماشــا میکنــد .ایــن شــخص بــرای همــه
اســرارآمیز اســت .او فــردی مســتقل اســت کــه بر اســاس
انتظــارات دیگــران رفتــار نمیکنــد .ایــن تیــپ شــخصی
عملگراســت کــه دســت بــه ریســک میزنــد و از اینکــه
بــه اســتقبال چالشهــا م ـیرود بــه خــود میبالــد.
محل کار
تیــپ  ISTPبــه واقعیتهــای ملمــوس واقــع در
پیرامــون خــود بهــا میدهــد .بــه زمــان توجــه دارد.
روی چیزهــای غیــر الزم وقــت صــرف نمیکنــد .ابهــام

را دوســت نــدارد .حوصلــه گــوش دادن بــه جزییــات
غیــر الزم را نــدارد .دوســت دارد مســائل را حــل و فصــل
کنــد .ترجیــح میدهــد مســائل را بــه شــکلی منظــم و
بــر اســاس نظــم و ترتیــب حــل و فصــل نمایــد .تمایــل
دارد از کنــار رویــه و مقــررات عبــور کنــد و بــه نتیجــه
برســد .بــه اعتقــاد ایشــان مقامــات و سلســلهمراتــب در
ســازمانها ضرورتــی نــدارد و در برابــر آنهــا بــه شــدت
مقــاوم اســت .از سرپرســتی کــردن و سرپرســتی شــدن
دل خوشــی نــدارد .ترجیــح میدهــد بــه تنهایــی کار
ِ
کنــد ،مگــر آنکــه کســی باشــد کــه توانمنــدیاش بــه
مراتــب از ایشــان بیشــتر باشــد تــا تمایــل بــه همــکاری
بــا او را نشــان دهــد .ترجیــح میدهــد در بحــران آرام
باشــد .میتوانــد بــا ابــزار بــه راحتــی کار کنــد .در
زمینههــای مــورد عالقــه بــه جزئیــات بهــا میدهــد.
میتوانــد بــه ســرعت از دادههــای آمــاری بــه طــور
منطقــی ســود بجویــد .اگــر کارش بــا چالــش پیوســته
روبــه رو نباشــد از آن مکــدر میشــود.
ارتباط با دیگران
تیــپ  ISTPنیــاز چندانــی بــه صحبــت کــردن و
اجتماعــی شــدن نــدارد و بیشــتر ترجیــح میدهــد
بــا اشــخاصی وقــت صــرف کنــد کــه عالیــق مشــترکی
داشــته باشــند و یــا بــه او آزادی عمــل بدهنــد کــه
مطابــق خواســتههای خــود عمــل کنــد .او دوســتان
صمیمــی کمــی دارد امــا بــه کســانی کــه بــه آنهــا
اعتمــاد دارد وفــادار اســت .او بــه جــای صحبــت کــردن
ترجیــح میدهــد کــه بــا عمــل خــود و حــل مشــکالت
دیگــران محبــت را بــه دیگــران نشــان دهــد و بــا دیگــران
ارتبــاط برقــرار کنــد .ایــن تیــپ گاهــی اوقــات غیــر قابــل
پیشبینــی میشــود و بــا صراحــت انتقــاد میکنــد و
ممکــن اســت کــه در برابــر وظایفــی کــه تمایلــی بــه
انجــام آنهــا نــدارد ایســتادگی کنــد .البتــه
بایــد بــه دالیــل منطقــی کــه بــرای ایــن کار
دارد بــا دقــت گــوش کــرد و در مــورد آنهــا
صحبــت کــرد.
اوقات فراغت
تیــپ  ISTPاز فعالیتهــای خطرنــاک و
پراضطــراب ماننــد مســابقات اســب دوانــی،
گالیدینــگ ،صخرهپیمایــی ،اســکی یــا
موجســواری لــذت میبــرد .او از راهکارهــای
رقابتــی اســتقبال میکنــد .او دوســت نــدارد
کارهــای کســل کننــده را انجــام دهــد .ایشــان
نقاطــی را کــه دوســت نداشــته باشــد بــه حــال
خــود رهــا میکنــد امــا نقاطــی را کــه دوســت
دارد ،بــه شــدت مرتــب و منظــم میکنــد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک ISTP
* تنهــا بــه نتایــج فــردی فکــر نکنیــد بــه
هدفهــای بلنــد مدتتــر هــم بهــا بدهیــد.

* بــه ایــن توجــه کنیــد کــه نقطهنظرهــای دیگــران
میتوانــد امکاناتــی فراهــم آورد کــه تــا کنــون بــه آن
فکــر نکــرده بودیــد.
* بــه ایــن فکــر کنیــد کــه هــر کــس کاری را بــه شــکلی
انجــام میدهــد.
* راههــای ســاختار دادن بــه زندگــی بســیار متعــدد
و متنــوع اســت .بــه فراســوی اندیشــه ســیاه و ســفید
دیــدن برویــد.
* قبل از اینکه اختالفنظرهای خود را با دیگران مطرح
کنید به وجود توافقی که با ایشان دارید اشاره نمایید.
* بــه نــکات خــوب دیگــران اشــاره کنیــد .تنهــا در مقــام
اصــاح دیگران نباشــید.
* در صــورت امــکان از ایشــان تقدیــر و تحســین کنیــد.
گ ـهگاه حرفهــای محبــت آمیــز بزنیــد.
* بگذارید دیگران بدانند که ایشان هم برای شما مهم
هستند .برای روابط مهم خود وقت کافی در نظر بگیرید.
* بیاموزیــد کــه احساســات خــود را بــا دیگــران در
میــان بگذاریــد .در برقــراری ارتبــاط گشــودهتر باشــید.
* نظرات خود را به لحن آشکارتری مطرح سازید.
* به جنبه های قوت خود توجه داشته باشید :منطقی
بودن ،عملی بودن ،مستقل بودن ،ماجراجو بودن ،عینی
بودن ،واقع بین بودن و پر انرژی بودن.
 -13تیپESTJ :
برون گرا  -حسی  -منطقی -قضاوتی.
جملهی افرادESTJ »:
مــن انــرژي فراوانــي دارم ،بنابرايــن مــي توانــم
هــر كاري را كــه بخواهــم انجــام دهــم
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کلیات
تیــپ  ESTJاز اینکــه مســئولیتی داشــته باشــد و همــه
چیــز را در کنتــرل خــود داشــته باشــد لــذت میبــرد .او
دوســت دارد کــه مســئول باشــد و در گرفتــن تصمیمــات
عینــی خــوب عمــل میکنــد .ایــن تیــپ میدانــد کــه
چگونــه کارهــا را انجــام دهــد .او دربــاره هــر موضوعــی
عقیــدهای دارد و همیشــه از کلمــات مناســب اســتفاده
میکنــد .او در محــل کار خــود ،در ســازمان دادن بــه
روشهــا ،سیاس ـتها و فعالیتهــا عالــی عمــل میکنــد.
او از زمــان و منابــع بــه شــکل مؤثــر اســتفاده میکنــد
تــا نتایــج ملمــوس و فــوری بگیــرد .تیــپ  ESTJدوســت
دارد حســاب شــده ریســک کنــد و بــه محیطهــای بــا
ثبــات و قابــل پیــش بینــی عالقــه دارد.
محل کار
تیــپ  ESTJدر ســازمان دادن بــه روشهــا ،سیاس ـتها
و فعالیتهــا عالــی عمــل میکنــد .از زمــان و منابــع
بــه شــکل مؤثــر اســتفاده میکنــد .تــا نتایــج فــوری
و ملمــوس بگیــرد .بــرای حــل مســئله ،رســیدن بــه

نتیجــه و پیشــرفت آمــاده اســت و از دیگــران انتظــار دارد
از خــود صالحیــت نشــان دهنــد .بــه خوبــی آنچــه را کــه
غیــر منطقــی اســت درک میکنــد .او دوســت دارد کــه
ریســکهای حســاب شــده بکنــد .او محیــط باثبــات و
قبــال پیــش بینــی را دوســت دارد امــا اطرافــش پــر از
انــواع آدمهاســت .در بهتریــن حالــت ســختگیر ،محکــم و
امــا منصــف اســت .میتوانــد ســختگیر و متوقــع باشــد.
بــه کســانی کــه برابــر او میایســتند احتــرام میگــذارد،
بــه شــرط آنکــه آنهــا واقعیتهــا را بشناســند ،از قوانیــن
اطــاع داشــته باشــند و مایــل باشــند در برابــر کارهایشــان
مســئولیت را بپذیرنــد .او معتــاد بــه کار اســت و بســیار
تــاش میکنــد .ممکــن اســت بــرای رســیدن بــه
خواســتههای خــود دیگــران را پایمــال کنــد.
ارتباط با دیگران
تیــپ  ESTJدوســت دارد بــه او مســئولیت داده شــود و
نقــش مشــاور را بــازی کنــد .آمــاده اســت کــه از خــود
گذشــتگی کنــد تــا پایبنــد تعهــدات خــود باقــی بمانــد.
بعــد از اتمــام کارش میتوانــد بســیار تفریحــی و ســرگرم
کننــده باشــد .از بــه ســر بــردن اوقــات خــود بــا خانــواده
و دوســتانش لــذت میبــرد .ممکــن اســت ســاختار،
نظــم و اراده خــود را بــر همــه تحمیــل کنــد .ایــن تیــپ
معتقــد اســت کــه راهــش بهتریــن اســت .صریــح ،صــادق
و ُرک اســت .او میتوانــد ناشــکیبا باشــد و ممکــن اســت
در شــنیدن نظــرات دیگــران و درک احساســات خــود و
دیگــران بــا دشــواری روبــرو باشــد .ظاهــر ســختی دارد
امــا درونــش لطیــف و مالیــم اســت و بــا کســانی کــه
بــه آنهــا اعتمــاد کنــد بســیار مالیــم اســت .دوســت دارد
بــرای افــراد خانــواده و بــرای ســامتی آنهــا ،هزینــه کند.
موفقیــت و خوشــبختی خــود را بــا توجــه بــه کارهایــی
کــه در دنیــای واقعــی انجــام میدهنــد ،میســنجد.
اوقات فراغت
تیــپ  ESTJدوســت دارد اوقــات فراغــت خــود را بــه
شــکل مولــد و ســازنده بگذارنــد .فعالیتهایــی کــه کار
را بــا برنامههــای اجتماعــی ترکیــب میکننــد ماننــد
گلــف بــازی کــردن بــا همــکاران تجــاری و اداری بــرای
آنهــا بســیار جالــب توجــه اســت .میتوانــد مســئول
ســازمانهای خدمــات اجتماعــی و فعالیتهــای
داوطلبانــه و خیریــه باشــد .او بــا خوشــحالی زمــان خــود
را صــرف کارهایــی میکنــد کــه آن را بــاور دارد .در
ضمــن از تفریــح کــردن بــا دوســتان و افــراد خانــواده و از
لطیفــه گفتــن بــا آنهــا لــذت میبــرد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک ESTJ
* به نقطهنظرات دیگران گوش فرا دهید.
* راهحلهای برد -برد پیدا کنید.
* تالشهای دیگران را تأیید کنید و به آنها ارزش بدهید.
* بــه کارهایــی کــه بــه درســتی انجــام میشــوند مهــر
تأییــد بزنیــد.
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* تنها به چیزهایی که باید اصالح شوند اشاره بکنید.
* بــا کســانی معاشــرت کنیــد کــه بــه روش مســتقیم و
صریــح شــما احتــرام بگذارنــد و از شــما مرعــوب نشــوند.
* محدودیتهــای واقعبینانــه بــرای خــود و دیگــران
در نظــر بگیریــد.
* از دیگــران بــه همــان انــدازه کــه خودتــان کار
میکنیــد ،کار بکشــید.
* به دیگران نگویید چه باید بکنید و چه باید بکنند.
* فــرض را بــر ایــن نگذاریــد کــه شــما میدانیــد
بهتریــن کار کــدام اســت.
* به دل و هراسهایتان توجه کنید.
* تنها به خشمتان توجه ننمایید.
* راههایی بجویید که خلق و خوی خود را کنترل
کنید و اگر میخواهید از روی ناشکیبایی حرفی بزنید
متوجه حرف زدنتان باشید .از اتاق بیرون بروید و هر گاه
عصبانیتتان فروکش کرد باز گردید.
* از کنترل کردن دست بردارید و آرام بگیرید .به مرخصی
بروید و کارهایتان را در منزل به حال خود رها کنید.
* بــه نقــاط قــوت خــود توجــه داشــته باشــید  -واقــع
بینــی ،توجــه بــه جنبههــای علمــی ،عینــی بــودن،
منطقــی بــودن ،راســتی ،احســاس مســئولیت ،قابــل اتــکا
بــودن ،ناســازگاری ،مداومــت و توانایــی ســازمانی.
 -14تیپ :ENTJ
برون گرا  -شهودی  -منطقی  -قضاوتی.
جملهی افرادENTJ :
توسعهي توانمندیهاي بالقوه سازمانهاي موجود
کلیات
تیــپ  ENTJشــخصی فعــال ،پــر انــرژی ،مطمئــن و بــا
صالحیــت اســت .او طبیعتــاً بــه جاهایــی مــیرود کــه
بتوانــد در آن مســئولیت داشــته باشــد و بــا اســتفاده
از منابــع بــه هدفهــای بلنــد مــدت خــود برســد .او
شــخصی بــا علــم و اطــاع اســت .از مواجهــه اســتقبال
میکنــد .دوســت دارد در بحثهــای روشــنفکرانه
شــرکت کننــد .ایــن تیــپ از اشــخاصی کــه آنهــا را بــه
مبــارزه میطلبــد اســتقبال میکنــد و بــرای کســانی کــه
ایــن کار را نمیکننــد احترامــی قائــل نیســت .در محل کار
او دوســت دارد مســئول باشــد ،و میتوانــد رهبــر موفقــی
باشــد .او میتوانــد مشــکالت ســازمان را شناســایی کنــد
و راهحلهــای ابتــکاری بــرای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت
ارائــه نمایــد .تیــپ  ENTJدوســت دارد بــا افــراد قــوی،
مســتقل و نتیجهگــرا کار کنــد و بــدون اینکــه دلیــل
منطقــی وجــود داشــته باشــد تســلیم نمیشــود.
محل کار
تیــپ  ENTJدوســت دارد مســئول باشــد ،اغلب مشــاغل
سرپرســتی ،مدیریــت و رهبــری را بــر عهــده دارد .او
مایــل اســت کــه مســئول بهرهبــرداری از تواناییهــای

ویــژه خــود باشــد .میتوانــد رهبــر موفقــی باشــد و
بــرای رهبــری و بنیــان نهــادن ســازمانها بســیار
مناســب اســت .او موانــع را بــه عنــوان چالــش در نظــر
میگیــرد .او ایــن توانایــی را دارد کــه مشــکالت ســازمان
را آشــکارا شناســایی کــرده و راهحلهایــی ابتــکاری بــرای
کوتــاه مــدت یــا بلنــد مــدت ،بســته بــه نیــاز ســازمان
ارائــه کنــد .ایــن تیــپ بــرای رســیدن بــه هدفهایــش
بــه روشهــای اســتراتژیک توجــه میکنــد .حقایــق و
اســتراتژیها را از قبــل ســازماندهی میکنــد و دوســت
دارد کــه کارهایــش زودتــر از زمــان مقــرر تمــام شــود.
عــدم کارایــی را دوســت نــدارد ،از نداشــتن صالحیــت و
از نداشــتن قاطعیــت بیــزار اســت .او رقابتجــو اســت
و اغلــب معتــاد بــه کار میباشــد .دوســت دارد بــا
اشــخاص قــوی ،مســتقل و نتیجهگــرا کار کنــد .تیــپ
 ENTJبــدون اینکــه دلیــل منطقــی وجــود داشــته باشــد
تســلیم نمیشــود .دوســت دارد عهــدهدار امــور باشــد
و تصمیــم گیرنــده باشــد .ایــن تیــپ مایــل نیســت از
دیگــران دســتورالعمل و راهنمایــی بگیــرد .مگــر آنکــه آن
شــخص از دانــش و صالحیــت بیشــتری برخــوردار باشــد.
بــرای مســائل گوناگــون راهحلهــای منطقــی ارائــه مــی
دهــد .دوســت دارد بــا دســتورالعملها و راهنماییهــای
روشــن و واضــح کار کنــد.
ارتباط با دیگران
تیــپ  ENTJفــردی صــادق ،صریــح و رک اســت.
او تعهداتــی دارد و صریحــاً از ایــن تعهــدات حــرف
میزنــد .اشــخاصی را کــه بــه آنهــا عالقهمنــد اســت
تشــویق میکنــد کــه بــه شــکلی کــه در نظــر او از
همــه مناســبتر اســت فعالیــت کننــد .بــا شــور و
اشــتیاق زندگــی میکنــد .ایــن تیــپ خــوش خلــق و
خــوی و در مواقعــی جــدی اســت .از روابــط بــه عنــوان
فرصــت مناســبی بــرای یادگیــری اســتفاده میکنــد .او
بــه حیثیــت و موقعیــت بهــا میدهــد .او دوســت دارد
در زندگــی شــریکی داشــته باشــد کــه او را در رســیدن
بــه هدفهــای زندگــیاش یــاری بدهــد .بــه همســری
احتیــاج دارد کــه خــود مختــار بــوده و از عــزت نفــس
خــوب برخــوردار باشــد .وقتــی کاری مطابــق میلــش
انجــام نمیشــود صبــر و شــکیبایی خــود را از دســت
میدهــد .تیــپ  ENTJمیتوانــد مرعــوب کننــده،
صریــح و مســتقیم باشــد .او میتوانــد جنبههــای مالیــم
خــود را پنهــان کنــد تــا خشــن و زبــر بــه نظــر برســد .در
شــرایط اســترس و فشــار بــا خــود و بــا دیگــران رفتــار
پرخاشکننــده دارد.
اوقات فراغت
تیــپ  ENTJبــرای هــر کاری دنبــال برنامــه بهتــری مــی
گــردد .ماننــد ســایر شــئونات زندگــی ،تفریــح و فراغــت
هــم بایــد هدفــی را جســتجو کنــد .دوســت دارد در
برنامههایــی شــرکت کننــد کــه بــا اشــخاص در تبــادل
ســودمند قــرار بگیــرد .ممکــن اســت ترجیــح دهــد کــه

کار را بــا تفریــح ادغــام کنــد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک ENTJ
* از تحــت فشــار گذاشــتن دیگــران ،بــه انــدازهای کــه
خودتــان را تحــت فشــار میگذاریــد خــوداری ورزیــد.
*به آرمانگرایی به اندازه کافی توجه کنید.
* بگذاریــد بعضــی وقتهــا کارهــا بــه شــکلی کــه
هســتند باقــی بماننــد.
* همــه روزه فرصتــی را بــه تفریــح و اســتراحت
اختصــاص بدهیــد.
* از تکنیکهای مراقبه یا کاستن از استرس استفاده کنید.
* سعی کنید نیازهای عزیزانتان را پیش بینی کنید.
* از دیگــران ســؤال کنیــد کــه برایشــان چــه میتوانیــد
انجــام بدهید.
* وقتــی بــه خانــه برمیگردیــد نیازتــان بــه کنتــرل
دیگــران را کنــار در بگذاریــد و وارد منــزل شــوید.
* انتقــاد را بــه حســاب اینکــه دیگــران میخواهنــد
شــما را کنتــرل کننــد نگذاریــد.
* اگــر کســی شــما را بــه مبــارزه میطلبــد ،قبــل از
اینکــه واکنشــی نشــان دهیــد ببنیــد چــه منظــوری دارد.
* متوجه تأثیر خود روی دیگران باشید.
* پرخاشگری بیش از اندازه نداشته باشید.
* به توصیههایی از روی عقل سلیم ،توجه داشته باشید.
* وقتی بگذارید و اطالعات تازه بدست آورید.
* قبل از تصمیمگیری به جنبههای مختلف توجه کنید.
* از لحظه اکنون لذت ببرید.
* توجــه داشــته باشــید کــه هــر کــس اســتعدادی دارد و
بــه اســتعدادهای دیگــران بــه انــدازه کافــی توجــه کنید.
* بیاموزید که گه گاه مصالحه کنید و از در سازش بر آیید.
* مذاکره کنید تا همه به بخشی از خواستههای خود برسند.
* به نقاط قوت خود توجه داشته باشید -اطالعات
وسیع ،سازمان یافته ،کار آمد ،عینی ،قاطع ،مطمئن،
نوآور و دارای مهارتهای رهبری و برنامهریزی.

کلیات
تیــپ  ENTPفــردی پــر انــرژی ،بــا پشــتکار و مطمئــن
اســت .بــه کار کــردن عالقــه زیــاد دارد .نــوآور بــوده و
میتوانــد راههــای جدیــدی بــرای انجــام دادن کارهــا
پیــدا کنــد .ایــن تیــپ از توانمنــدی تحلیلــی فراوانــی
برخــوردار اســت و میتوانــد مســائل مختلــف را حــل
و فصــل کنــد .او بــه تنــوع و تغییــر بهــا میدهــد و
در برابــر آنچــه او را کســل کنــد مقاومــت میکنــد .در
محــل کار او از نبــوغ و فکــر خــود بــرای حــل مســائل
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برون گرا  -شهودی  -منطقی  -ادراکی.
جملهی افرادENTP :
از بين بردن موانع خالقيت مشتري

بوجــود آمــده بهــره میگیــرد .او بــه انجــام کارهــا بــه
روش ســنتی بیعالقــه اســت .تیــپ  ENTPشــخصی
الهامبخــش بــوده و بــه خاطــر ســریع االنتقــال بــودن،
اعتمــاد بــه نفــس و اطمینانــی کــه دارد هــواداران زیــادی
دارد .او دوســت چنــد کار را بــا هــم انجــام دهــد و بــا
آدمهــای متعــددی در ارتبــاط باشــد.
محل کار
تیــپ  ENTPاز نبــوغ و فکــر بکــر خــود بــرای حــل
مســائل اســتفاده میکنــد .او بــا هــوش و بــا قــدرت
تحلیــل فــراوان اســت و میتوانــد دیگــران را متقاعــد
کنــد تــا نقطهنظــر او را بــاور نماینــد .بــه روشهــای
ســنتی انجــام دادن کارهــا بیعالقــه اســت .بــه
روشهــای ســنتی انجــام دادن پروژههــا بیتوجــه اســت
و دنبــال روشهــای بدیــع میگــردد .دوســت دارد چنــد
کار را بــا هــم انجــام دهــد .اگــر کار جالــب نباشــد خیلــی
زود مکــدر میشــود .دوســت دارد بــا آدمهــای مختلفــی
در ارتبــاط باشــد .او نمیتوانــد توجــه خــود را محــدود
کنــد زیــرا موضوعــات متعــددی وجــود دارنــد کــه بــرای
آنهــا جالــب اســت.
ارتباط با دیگران
تیــپ  ENTPفــردی خوشبیــن ،جــذاب و جالــب اســت
و خــوب صحبــت میکنــد .بــرای آزادی و اســتقالل
خــود بهــای فــراوان قائــل اســت و ســعی میکنــد بــه
جــای داوری کــردن دربــاره اشــخاص آنهــا را بشناســد.
پیوســته در اندیشــه آزمایشهــای جدیــد اســت .بــه
محــض اینکــه ایــده جدیــدی مطــرح میشــود ،میتوانــد
دســت بــه کار شــود .او دوســت دارد شــریک زندگـیاش
جالــب و بــه لحــاظ ذهنــی تحریــک کننــده باشــد و از
تجربیــات جدیــد و از ماجــرا لــذت ببــرد .ایــن تیــپ
میخواهــد روابطــش بــا دیگــران پیوســته رشــد کنــد.
میتوانــد خودبیــن ،اهــل بحــث و مباحثــه و فاقــد
حساســیت باشــد .از بحــث کــردن لــذت میبــرد .بیــن
تنهــا بــا خــود کار کــردن و معاشــرت بــا دیگــران تــاب
میخــورد .ممکــن اســت منکــر تألمــات احساســی و
عاطفــی شــود .او ممکــن اســت ســرش را شــلوغ نگــه
دارد تــا احساســات خــود را نادیــده بگیــرد .تیــپ ENTP
میتوانــد از دیگــران فاصلــه بگیــرد و روابــط خــود را در
شــرایط ســطحی حفــظ کنــد.
اوقات فراغت
بــا توجــه بــه عالیــق ،برنامههــا و ماجراهــای زندگــی
ممکــن اســت در نظــر او زندگــی خیلــی کوتــاه باشــد.
آرامــش و اســتراحت بــرای او انجــام دادن کارهــای
جدیــد اســت .تیــپ  ENTPاز خنــده و از در میــان
گذاشــتن نظــرات خــود بــا دیگــران لــذت مــی بــرد .در
خان ـهاش بــه روی همــه گشــوده اســت .او از اینکــه بــه
نقــاط مختلــف و جالــب ســفر کنــد لــذت مــی بــرد .او
همــواره پذیــرای امــور تفریحــی اســت.
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پیشنهادهای توسعه فردی برای یک ENTP
* نیــروی خــود را در آن واحــد صــرف کارهــای بیــش از
انــدازه متنــوع نکنیــد.
* فعالیتهایــی را انتخــاب کنیــد کــه بــرای شــما از
هــر کار دیگــری ارزشــمندتر اســت.
* زمانی را که یک پروژه به آن احتیاج دارد حدس بزنید.
* هر زمانی را که بدست آمد آن را دو برابر کنید.
* ســعی کنیــد بــا کســی متحــد و دوســت شــوید کــه از
پــروژه مــورد نظــر شــما لــذت ببــرد.
* وقتــی میخواهیــد ایــدهای را ارائــه دهیــد ،پیشــاپیش
خودتــان را آمــاده کنید.
* ایــن کار ســبب میشــود کــه بــرای پروژههــای خــود
حمایــت بیــش تــری بدســت آورید.
* توجــه داشــته باشــید کــه نقطــه نظرهــای بیــش از
انــدازه زیــاد شــما میتوانــد دیگــران را خســته کنــد.
* بعضی از آنها را برای خود حفظ کنید.
* بیاموزید که در محدوده سیستم کار کنید.
* کاری نکنیــد کــه فرصــت و حــواس شــما نــزد کارهای
مختلــف پخش شــود.
* بــه فعالیتهایــی کــه میتوانــد از شــدت اســترس
شــما بکاهــد توجــه کنیــد.
* بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بحــث کــردن ،مشــاجره
نمــودن بــرای بعضیهــا تفریــح بــه شــمار میآیــد امــا
دیگــران را مــی آزارد.
* از قطع کردن صحبت دیگران خودداری ورزید.
* بــه مزایــای گــوش دادن توجــه داشــته باشــید.
پاســخگو باشــید.
* ضــرب االجلهــا را جــدی بگیریــد .بــه زمــان و وقــت
دیگــران احتــرام بگذاریــد.
* به زمان دیگران و برنامهریزی آنها بها بدهید.
* آرام بگیرید و به واقعیتهای ساده و لذتهای روزهای
زندگی که در پیرامون شماست توجه بکنید.
* وقتــی کار دیگــری نداریــد بــرای خودتــان وقــت
ایجــاد کنیــد.
* بیاموزید که تألم عاطفی و احساسات منفی خود را
بپذیرید ،اینها بخشهای طبیعی از زندگی هستند.
* بــه توانمندیهــای خــود بهــا بدهیــد -بــا پشــتکار،
شایســته ،بــا صالحیــت ،ســازگار ،نــوآوری ،مبتکــر،
کنجــکاو و جــدی.

 -16تیپ :ESTP
برون گرا  -حسی  -منطقی  -ادراکی.
جملهی افرادESTP :
فــرد کنجــکاوی هســتم و میتوانــم بــه ايدههــا
توجــه کنــم و ســريع ًا تصميــم بگيــرم
کلیات
تیــپ  ESTPشــخصی مطمئــن و جالــب اســت .دوســت
دارد بــا کســانی باشــد کــه عالیــق و ماجراهــای لذتبخش
خــود را بــا او در میــان بگذارنــد .رفتــاری جــذاب و همهگیر
دارد امــا در ضمــن میتوانــد صریــح ،مســتقیم و قاطــع
باشــد .انــرژی بیــش از انــدازه دارد .پیوســته در تــب و تــاب
و تــاش اســت .ایــن تیــپ در محــل کار مبتکــر ،پرمایــه و
عملگراســت .دوســت دارد بــا حقایــق روبـهرو شــود و بــه
شــدت نتیجهگراســت .او در برخــورد بــا مســائل از منطــق
اســتفاده مینمایــد و زیــر فشــار بســیار خونســرد عمــل
میکنــد .او از مشــاغل پرانــرژی و پــر اســترس لــذت
میبــرد و میتوانــد چنــد پــروژه را بــا هــم انجــام دهــد.
محل کار
تیــپ  ESTPمبتکــر ،پرمایــه و عملگرا اســت .دوســت دارد
بــا حقایــق روبــرو شــود .بــه شــدت نتیجهگــرا اســت و در
برخــورد بــا مســائل از منطــق اســتفاده میکنــد .او میتوانــد
حقایــق مختلفــی را درک و آنهــا را بــه یــاد بیــاورد .از اینکــه
در آخریــن لحظــه کارهــا را انجــام بدهــد ،لــذت میبــرد.
زیــر فشــار بســیار خونســرد اســت .میتوانــد موقعیتهــای
پــر فشــار را نــرم و مالیــم بکنــد .رفتــاری محکــم و فشــرده
دارد .او دنبــال موفقیــت و شــناخت میگــردد .رقابتجــو
اســت و در بحرانهــا و گرفتاریهــا بــه هیجــان میآیــد.
تنهــا در صورتــی مطابــق مقــررات رفتــار میکنــد کــه
بتوانــد بــه خواســتههای خــود برســد .متقاعدکننده اســت و
خــودش را بــه ســرعت بــاال میکشــد .اغلــب چنــد پــروژه را
بــا هــم انجــام میدهــد .از مشــاغل پــر انــرژی و پــر اســترس
لــذت میبــرد.
ارتباط با دیگران
تیــپ  ESTPمســتقل اســت و آزادی را دوســت دارد.
او دوســت نــدارد کنتــرل شــود .زیــر فشــار بــه ســادگی
احســاس میکنــد کــه گیــر افتــاده اســت .همیشــه
مترصــد ماجراهــا و تجربــه جدید اســت .خوشــبین اســت
و وقــت زیــادی را صــرف نگرانــی و تأســف نمیکنــد.
آشــنایان زیــادی دارد و بــا گروههــای مختلــف مــردم
بــه خوبــی کنــار میآیــد .عالقــه چندانــی بــه پرداختــن

غرفه خودِتو بشناس
در همایــش خودتــو بشــناس کــه توســط انجمنــی علمــی
دانشــجویی مشــاوره و روانشناســی دانشــگاه لرســتان
در دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی برگــزار شــد از
دانشــجویان آزمــون  mbtiگرفتــه شــد دانشــجویانی
کــه رازی بودنــد نتیجــه آزمــون شــخصیت آن هــا در
ایــن مقالــه آورده شــود آنان110نفــر بودنــد .
میــزان پراکندگــی ایــن دانشــجویان در  16تیــپ
شــخصیت بــاال بــه صــورت زیــر مــی باشــد :
ESTJ
ISFJ
ISTJ
5 ESFJ
 8نفر
 3نفر
 14نفر
نفر
INFP
 5نفر
ISFP
 4نفر

INFJ 10 ENFP
نفر
نفر
ESFP
 4نفر

ISTP
 10نفر

6

ENFJ
 2نفر
ESTP
 4نفر

ENTJ
INTJ
ENTP
INTP
 8نفر
 11نفر
 8نفر
 9نفر
بنابرایــن بیشــترین درصــد جمعیــت کــه در آزمــون
شــرکت کــرده انــد تیــپ شــخصیتی  (ISTGدرون گــرا ،
حســی  ،منطقــی  ،قضاوتــی دارنــد ).
البتــه بایــد بگوییــم کــه هرچنــد آزمــون بــه صــورت تــک
نفــره انجــام شــده و تمــام ســعی خــود را کردیــم کــه از
هرگونــه حــواس پرتــی  ،عــدم تمرکــز و دخالــت دیگــران
دور باشــد ولــی بــه هــر حــال در مــکان عمومــی صــورت
گرفتــه و نمــی شــود گفــت کــه متغییــر هــا محیطــی بــی
تاثیــر هســتند.
منابع
کتاب تست سرشت شناسی کرزی دو  /اثر دیوید
سایت karboom

61
سـال دوازدهم /شـماره پانزدهم /مـهـر99

بــه مباحــث عاطفــی و میــان فــردی نــدارد .او دوســت
دارد شــرکای زندگــی بالقــوه خــود را تحــت تاثیــر جاذبه،
موفقیــت و توانمنــدی خــود قــرار دهــد .در زمینههــای
مــادی بســیار ســخاوتمند اســت امــا ممکــن اســت
کارهــای مشــخصی را کــه بــرای ایجــاد صمیمیــت الزم
اســت فرامــوش کنــد .شــادی و هیجــان را بــه روابــط
خــود م ـیآورد .تحــت تأثیــر تضــاد و تعــارض تحریــک
میشــود و بــه هیجــان میآیــد .ایــن تیــپ میتوانــد
غیــر قابــل پیشبینــی باشــد .ممکــن اســت عکــس
آنچــه را کــه شــما انتظــار داریــد انجــام دهــد و لزومــی
بــرای توجیــه رفتــارش احســاس نکنــد.
اوقات فراغت
تیــپ  ESTPدوســت دارد کــه در کانــون صحنه قــرار بگیرد
و داســتان تعریــف کنــد و لطیفــه بگویــد .او از چیزهــای
خــوب زندگــی لــذت میبرنــد و وقــت زیــادی را صــرف
معاشــرتهای اجتماعــی میکنــد .دوســت دارد ریســک
بکنــد و کارهــای مخاطرهآمیــز انجــام بدهــد .از جملــه ،از
کوهنــوردی ،اســکی ،شــکار ،پــرش بــا چتــر نجــات ،قایقرانی
و موجســواری لــذت میبــرد .روابــط شــخصی و صمیمانــه
بــرای او از اهمیــت چندانــی برخــوردار نیســت .او بــه رقابت،
فعالیــت و ماجــرا بهــای بیشــتری میدهــد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک ESTP
* اگر میخواهید در محل کار مورد احترام دیگران واقع
شوید به روشهای استاندارد انجام کارها توجه کنید.
* بــرای اینکــه پروژههــای شــما بــا قبولــی بیشــتری
مواجــه شــوند ،برنامــه علمــی بریزیــد و بــه بداه ـهکاری
صــرف توجــه نداشــته باشــید .ســرهمبندی نکنیــد.
* بــه کارهــای ناخوشــایند امــا مهــم توجــه کافــی
مبــذول داریــد.
* مراقــب باشــید کــه دیگــران را بــا قاطعیــت و
رکگویــی بیــش از انــدازه خــود ناراحــت نکنیــد.
* ســعی کنیــد بــا توجــه کــردن بــه دیگــران ســخاوت
خــود را نشــان دهیــد.
* «دوســتت دارم» گفتــن را فرامــوش نکنیــد .از دیگران
تعریــف و تحســین کنید.
* آنقــدر در پروژههــای خــود محــو نشــوید کــه
دوســتان و عزیزانتــان را فرامــوش کنیــد.
* به ارزشهای واالتر توجه داشته باشید.
* بــه اینکــه اعمــال و رفتــار شــما ،روی شــما و دیگــران
چــه تأثیــری بــر جــای میگــذارد ،توجــه کنیــد.
* به خاطر داشته باشید که هیجان ،شیفتگی و تنوع
همیشه برای کسانی که ثبات ،مداومت و قابلیت بیش

بینی را ترجیح میدهند ،چیز جالبی نیست.
* بــه تفاوتهــای دیگــران بهــا بدهیــد و دیگــران را در
تصمیمگیریهــا لحــاظ کنیــد.
* وقتی صرف کنید و ببنید کدام یک از تجارب شما
ارزشمند ،پاداش دهنده و رضایتبخش هستند.
* به جنبههای قوت خود توجه داشته باشند -واقع بین
بودن ،علمی بودن ،داشتن ابتکار ،دوستانه بودن ،هوش،
فراست ،شادابی ،ماجراجویی و علمی بودن.
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منابع
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روانشناس روانی
رسول جعفری
چپ میره و راست میره ،هی پز میده
سایکولوژیسته به خیال خودش

نوشته بود تو پروفایل یه روز
من اومدم دردارو درمون کنم

دردی که از کسی دوا نکرده
هی میپیچه به دست و بال خودش

ولی خدا وکیلی باید میگفت
من اومدم دالتونو خون کنم

هر جا که بحث مشکالت پیش میاد
ایشون میاد دی اس ام فایو میشه

اصال واسش نمره مهم نیست ایشون
هرچند که یادگیری رو هم نداره

واسه تموم اختالال ایشون
یه راه حل تو چنتشه همیشه

چند واحد و سه ساله که می افته
هی به خودش قول میده که دوباره

یه روز بیوش رو مینویسه دکتر
یه روزه دیگه کانسلینگ فالنی

یه بار میخواد دبیر انجمن شه
یه بار میخواد همیارانو بگیره

ولی چه پنهون از شما دانشگاه
همه بهش میگن یارو روانی

رئیس کانونهای فرهنگی هم
دوست داره از دست ایشون بمیره
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نویسنده :فرشته ترکمن
«آلفــرد آدلــر» ترتیــب تولــد را بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن عوامــل مؤثــر
اجتماعــی در دوران کودکــی دانســت کــه بــر مبنــای آن فــرد ســبک زندگــی
خــود را پدیــد مــیآورد .حتــی خواهــران و بــرادران نیــز هــر چنــد والدیــن
یکســانی دارنــد و در یــک خانــه زندگــی می-کننــد ،امــا از محیطهــای اجتماعی
یکســانی برخــوردار نیســتند .واقعیــت بزرگتــر یــا کوچکتــر بــودن از خواهــران و
بــرادران خــود و نیــز ایــن واقعیــت کــه فــرد در معــرض نگرشــی از والدیــن قــرار
گرفتــه کــه بــا ورود فرزنــدان دیگــر تغییر یافته اســت ،شــرایط کودکــی متفاوتی
را پدیــد میآورنــد کــه اثــری گســترده بــر شــخصیت فــرد دارد؛ ایــن همــان
چیــزی اســت کــه آدلــر بــر اســاس دوران کودکــی خــود ،بــدان آگاه بــود .آدلــر
دوســت داشــت شــنوندگان ســخنرانی و میهمانــان شــام را با حــدس زدن ترتیب
تولــد فــرد بــر اســاس رفتــار او ،شــگفت زده کنــد.
او دربــارهی چهــار موقعیــت نوشــت :فرزنــد اول ،فرزنــد دوم ،فرزنــد آخــر و تــک
فرزند.

فرزند اول:
ففرزنــدان اول ،حداقــل بــرای
مدتــی ،موقعیــت بیهمتایــی
و حســادت برانگیــزی دارنــد.
معمــوالً والدیــن از تولــد فرزنــد
اول خوشــحال-اند و وقــت و توجــه
زیــادی را صــرف ایــن بچــه تــازه
وارد میکننــد .معمــوالً فرزنــدان
اول مــورد توجــه فــوری و تقســیم
نشــدهی والدیــن خــود قــرار دارنــد
در نتیجــه ،ایــن کــودکان تــا زمانــی
کــه فرزنــد دوم پدیــدار شــود،
وجــود شــاد و امنــی دارنــد.
ناگهــان ،فرزنــدان اول دیگــر کانــون
توجــه نیســتند ،محبــت و مراقبــت فــوری بــه آنهــا نمیشــود و بــه عبارتــی ،معــزول
میشــوند .محبتــی کــه فرزنــدان اول هنــگام ســلطه خــود میدیدنــد ،اکنــون بایــد تقســیم
شــود .آنهــا اغلــب بایــد منتظــر بماننــد تــا نیازهــای نــوزاد تــازه وارد بــرآورده شــود و بــه آنها
تذکــر داده میشــود کــه ســاکت باشــند تــا نــوزاد جدیــد را آشــفته نکننــد.
هیــچ کــس نمیتوانــد انتظــار داشــته باشــد کــه فرزنــدان اول بــدون دعــوا کــردن ،ایــن
جابهجایــی شــدید را تحمــل کننــد .آنهــا ســعی خواهنــد کــرد موضــع قــدرت و امتیــاز
ســابق خــود را دوبــاره بــه چنــگ آورنــد .مبــارزهی فرزنــد اول بــرای بازیافتــن برتــری در
خانــواده ،از همــان ابتــدا محکــوم بــه شکســت اســت .صــرف نظــر از اینکــه فرزنــد اول چقدر
تــاش کنــد ،اوضــاع هرگــز ماننــد قبــل نخواهــد شــد .امــکان دارد فرزنــدان اول بــرای
مدتــی ســرکش ،بدرفتــار و ویرانگــر شــوند و از خــوردن و خوابیــدن خــودداری کننــد .آنهــا
بــا عصبانیــت واکنــش نشــان میدهنــد .امــا والدیــن احتمــاالً مقابــل بــه مثــل میکننــد و
صــاح آنهــا بســیار قویتراســت و وقتــی فرزنــدان اول بخاطــر رفتــار مشــکلآفرین خــود
تنبیــه میشــوند ،احتمــاالً ایــن تنبیــه را دلیــل دیگــری بــرای ســقوط خــود میداننــد و
شــاید از فرزنــد دوم کــه علــت ایــن مشــکل اســت ،متنفــر شــوند.
آدلــر معتقــد بــود کــه تمــام فرزنــدان اول ضربــهی تغییــر جایــگاه خــود را در خانــواده
احســاس میکننــد ولــی آنهایــی کــه پیــش از حــد نازپــرورده بــارآمدهانــد ،بیشــتر
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لطمــه میبیننـد .میــزان ایــن لطمــه بــه ســن فرزنــد اول هنگامــی کــه رقیــب ظاهــر
میشــود نیــز بســتگی دارد بــه طــوری کلــی ،هــر چــه فرزنــد اول هنــگام وارد شــدن
فرزنــد دوم ،بزرگتــر باشــد ،عــزل کمتــری را احســاس خواهــد کــرد .بــرای مثــال ،یــک
کــودک  ۸ســاله از تولــد خواهــر یــا بــرادر خــود کمتــر از یــک بچـهی دو ســاله ناراحــت
خواهــد شــد.
ً
آدلــر دریافــت کــه فرزنــدان اول معمــوال بــه گذشــته گرایــش دارنــد ،حســرت گذشــته
را میخورنــد و نســبت بــه آینــده بدبیــن هســتند .آنهــا کــه یــک زمانــی طعــم قــدرت
را چشــیدهاند ،در طــول زندگــی همچنــان بــه فکــر آن هســتند .آنهــا میتواننــد تــا
انــدازهای برخواهــر -برادرهــای کوچکتــر خــود حکمرانــی کننــد ولــی درعیــن حــال
بیشــتر در معــرض قــدرت والدیــن خــود قــرار دارنــد زیــرا از آنهــا انتظــار بیشــتری
مـیرود .امــا فرزنــد اول بــودن مزایایــی هــم دارد .وقتــی کــودکان بزرگتــر میشــوند،
فرزنــد اول اغلــب نقــش معلــم ،مربــی ،رهبــرو ناظــم را ایفــا میکنــد و والدیــن توقــع
دارنــد کــه او بــه مراقبــت از خواهــر -برادرهــای کوچکتــر کمــک کنــد .ایــن تجربیــات
معمــوالً فرزنــدان اول را قــادر مــی ســازد تــا از لحــاظ عقالنــی بیشــتر از فرزنــدان
کوچکتــر پختــه شــوند .یــک پژوهشــگر ،ایــن وضعیــت را بــه صــورت زیــر توصیــه کرد:
فرزنــدان دوم ممکــن اســت اســت از خواهــر_
برادرهــای بزرگتــر دربــاره معانــی کلمــات ،در
مــورد اینکــه چگونــه و چــرا برخــی چیزهــا کار
فرزندان دوم
میکننــد ،دربــاره محــل قــرار دادن شــیرینی
فرزنــدان دوم ،همانهایــی کــه چنیــن آشــوبی را در
یــا والدیــن کــه در آمــدن بــه خانــه دیــر کــرده
زندگــی فرزنــدان اول بــر پــا کردنــد نیــز در موقعیــت
اســت و دربــاره موضوعــات بــی شــمار دیگــری
بینظیــری هســتند .آنهــا هرگــز جایــگاه قدرتمنــدی
کــه فرزنــدان اول اکنــون بایــد بتواننــد توضیــح
را کــه زمانــی فرزنــدان اول اشــغال کــرده بودنــد .تجربــه
دهنــد ،جویــا مــی شــوند .فرزنــدان اول در ایــن
نمیکنند.حتــی اگــر فرزنــد دیگــری بــه خانــواده آورده
نقــش مربــی ،امتیــاز عقالنــی کســب میکننــد.
شــود ،فرزنــدان دوم احســاس عزلــی را کــه فرزنــدان
فرزنــدان اول در اثــر تمریــن ،بــه خاطــر اینکــه
اول احســاس کردنــد ،متحمــل نخواهنــد شــد .بــه
بایــد دلیــل چیــزی را توضیــح دهنــد یــا
عــاوه ،معمــوالً والدیــن در ایــن زمــان نگرشهــا
معنــی کلمــهای را بیــان کننــد ،ســریعتر از
شــیوههای فرزندپــروری خــود را تغییــر دادهانــد .فرزنــد
فرزنــدان دوم ،ســیالی واژگان را کســب مــی
دوم ،تازگــی فرزنــد اول را نــدارد؛ والدیــن درمــورد
کنند(زایونــک۲۰۰۱،ص.)۴۹۱
رفتــار خودشــان کمتــر نگــران و مضطــرب هســتند و بــا
آدلــر معتقــد بــود کــه فرزنــدان اول ،عالق ـهی
آرامــش بیشــتری بــه فرزنــد دوم رســیدگی میکننــد.
زیــادی نیــز بــه حفظکــردن نظــم و اقتــدار
فرزنــدان دوم از همــان ابتــدا ،خواهــر یــا بــرادر بزرگتــر
دارنــد .آنهــا ســازماندهندگان خــوب ،وظیفــه-
را بــه عنــوان پیشــتاز دارنــد .فرزنــدان دوم همیشــه
شــناس و دقیــق در مــورد جزئیــات و خودکامــه
سرمشــقی از رفتــار فرزنــد بزرگتــر بــه عنــوان الگــو،
و محافظ ـهکار در نگــرش ،میشــوند .زیگمونــد
تهدیــد یــا منــع رقابــت ،دراختیــار دارد .آدلــر فرزنــد
فرویــد فرزنــد اول بــود؛ آدلــر او را بــه عنــوان
دوم بــود و یــک عمــر رابط ـهی رقابتجویانــه بــا بــرادر
نمونــهای از پســر اول توصیــف کــرد .ایــن
بزرگتــرش داشــت(که نــام او زیگمونــد بــود) .حتــی
امــکان نیــز وجــود دارد کــه فرزنــدان اول طوری
زمانــی کــه آدلــر روانکاو مشــهوری شــد ،احســاس کرد
بــار بیاینــد کــه احســاس ناامنــی کننــد و بــه
تحتالشــعاع بــرادرش قــرار دارد (.الفــرد آدلــر همیشــه
دیگــران خصومــت ورزنــد .آدلــر معتقــد بــود که
احســاس میکــرد کــه تحــت الشــعاع بــرادر الگــوی
روانرنجورهــا ،منحرفهــا و تبهــکاران اغلــب
خــود قــرار دارد و از جایــگاه مطلــوب او در خانــواده
فرزنــدان اول هســتند.
دلخــور بــود ...حتــی در میانســالی ،احســاس میکــرد
مجبــور اســت بــا بیــزاری اظهــار دارد کــه زیگمونــد،
بــازرگان ثروتمنــد ،آدم بســیار ســخت کوشــی کــه
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همیشــه از مــن جلوتــر بــود ،هنــوز هــم از مــن جلوتــر اســت ! (.هافمــن ،۱۹۹۴،ص)۱۱
رقابــت بــا فرزنــد اول میتوانــد فرزنــد دوم را کــه ســعی دارد بــه فرزنــد اول برســد و از او جلــو بزنــد،
برانگیختــه کنــد ،هدفــی کــه رشــد زبــان و حرکتــی را در فرزنــد دوم تحریــک میکنــد .فرزنــدان
دوم کــه طعــم قــدرت را نچشــیدهاند ،بــه فکــر آن نیســتند .آنهــا در مــورد آینــده خوشــبینترند و
احتمـ ً
ـال ماننــد خــود آدلــر ،رقابتجــو و جاهطلــب هســتند.
امــکان دارد کــه پیامدهــای نــه چنــدان مفیــد دیگــری از رابطــه بیــن فرزنــدان اول و دوم حاصــل
شــود .بــرای مثــال ،اگــر فرزنــد اول در ورزشهــا و کســب علــم ودانــش موفــق باشــد ،احتمــال دارد
کــه فرزنــد دوم احســاس کنــد هرگــز نمیتوانــد از فرزنــد اول جلــو بیفتــد و شــاید دســت از تــاش
بــردارد .در ایــن مــورد ،رقابتجویــی بخشــی از ســبک زندگــی فرزنــد دوم نخواهــد شــد و ممکــن
اســت تنبــل شــود و در جنبههــای متعــدد زندگــی ،پایینتــر از ســطح تواناییهــای خــود عمــل
کنــد.
رقابــت بــا فرزنــد اول میتوانــد فرزنــد دوم را کــه ســعی دارد بــه فرزنــد اول برســد و از او جلــو بزنــد،
برانگیختــه کنــد ،هدفــی کــه رشــد زبــان و حرکتــی را در فرزنــد دوم تحریــک میکنــد .فرزنــدان دوم
ً
احتمال
کــه طعــم قــدرت را نچشــیدهاند ،بــه فکــر آن نیســتند .آنهــا در مــورد آینــده خوشــبینترند و
ماننــد خــود آدلــر ،رقابتجــو و جاهطلــب هســتند.
امــکان دارد کــه پیامدهــای نــه چنــدان مفیــد دیگــری از رابطــه بیــن فرزنــدان اول و دوم حاصــل
شــود .بــرای مثــال ،اگــر فرزنــد اول در ورزشــها و کســب علــم ودانــش موفــق باشــد ،احتمــال دارد
کــه فرزنــد دوم احســاس کنــد هرگــز نمیتوانــد از فرزنــد اول جلــو بیفتــد و شــاید دســت از تــاش
بــردارد .در ایــن مــورد ،رقابتجویــی بخشــی از ســبک زندگــی فرزنــد دوم نخواهــد شــد و ممکــن
اســت تنبــل شــود و در جنبههــای متعــدد زندگــی ،پایینتــر از ســطح تواناییهــای خــود عمــل کنــد.
فرزند آخر
فرزنــدان آخــر هرگــز بــا ضربــه عــزل فرزنــدی دیگــر روب ـهرو نخواهنــد شــد و اغلــب عزیزدردانــه
خانــواده میشــوند ،مخصوص ـاً اگــر خواهر_بــرادر هــا چنــد ســال بزرگتــر باشــند .فرزنــدان آخــر
کــه نیــاز بــه جلــو افتــادن از خواهــر_ برادرهــای بزرگتــر ،آنهــا را برانگیختــه میکنــد ،اغلــب بــا
ســرعت زیــادی رشــد میکننــد .آ نهــا معمــوالً در بزرگســالی دســت بــه هــر کاری بزننــد ،موفقیــت
زیــادی کســب می-کننــد .بــا ایــن حــال ،برعکــس آن نیــز میتوانــد روی دهــد ،و ایــن در صورتــی
اســت کــه فرزنــدان آخــر بیــش از حــد نازپــرورده باشــند و بــه ایــن بــاور برســند کــه نیــازی ندارنــد
خودشــان چیــزی را یــاد بگیرند.ایــن کــودکان وقتــی بزرگتــر میشــوند ،ممکــن اســت درماندگــی و
وابســتگی کودکــی خــود را حفــظ کننــد .ایــن افــراد کــه بــه تــاش و تقــا خــو نگرفتهانــد و عــادت
کردهانــد از آنهــا مراقبــت شــود ،ســازگار شــدن بــا بزرگســالی را دشــوار میداننــد.
تک فرزند
تــک فرزنــدان هرگــز جایــگاه برتــر و قدرتــی را کــه در خانــواده دارنــد ،از دســت نمیدهنــد؛ آنهــا
کانــون توجــه باقــی میماننــد .تــک فرزنــدان کــه وقــت بیشــتری را از کودکانــی کــه خواهر_بــرادر
دارنــد بــا والدیــن میگذراننــد اغلــب زود پختــه میشــوند و رفتارهــا و نگرشهــای بزرگســال را
نشــان میدهنــد .تــک فرزنــدان وقتــی متوجــه میشــوند کــه در زمینههــای خــارج از خانــواده،
مثــل مدرســه،کانون توجــه نیســتند ،دچــار مشــکالتی میشــوند .ایــن کــودکان یــاد گرفتهانــد کــه
نــه تقســیم کننــد نــه رقابــت .اگــر تواناییهــای آنهــا توجــه و تأییــد کافــی را جلــب نکنــد ،احتمــاالً
احســاس ناامیــدی خواهنــد کــرد.
آدلــر بــا عقایــد خــود دربــاره ترتیــب تولــد ،نمیخواســت مقــررات ســختی را دربــاره رشــد کــودک
ارائــه دهــد .کــودک صرفـاً بــر اســاس جایگاهــی کــه در خانــواده دارد ،بــه طــور خــودکار شــخصیت
خاصــی را کســب نخواهــد کــرد .منظــور آدلــر ایــن بــود کــه احتمــال دارد در نتیجــه ترتیــب تولــد
همــراه بــا تعاملهــای اجتماعــی اولیــه ،ســبک-های زندگــی خاصــی پــرورش یابنــد.

اضطراب دانشجویان دانشگاه لرستان

امیرمحمد توخش  -زهرا حاجی حسنی

چکیده
مــا در ایــن پژوهــش بــر آن شــدیم تــا یکــی از مشــکالت عمــده دانشــجویان در مبحــث روانشناســی را مــورد پژوهــش
قــرار دهیــم؛ ایــن مشــکل اضطــراب اســت کــه از فراگیرتریــن اختاللهــای روانــی محســوب میشــود و دانشــجویان از
اضطــراب خیلــی رنــج میبرنــد بــه صورتــی کــه در بعضــی مواقعــه ایــن اختــال باعــث ناســازگاری بــا محیــط خوابــگاه
یــا دانشــگاه یــا فراموشـیهای مقطعــی بــه خصــوص در زمــان امتحانــات میشــود.-
در پژوهــش انجــام شــده مــا از پرسشــنامه اضطــراب بــک اســتفاده کردیــم؛ و از  40دانشــجو تحقیــق بــه عمــل آمــده
کــه  28عــدد آنهــا دختــر و  12نفــر آنهــا پســر بــوده اســت کــه از  3دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی ،فنــی و
مهندســی و علــوم پایــه بودنــد.
نتیجــه بــه ایــن صــورت بــود کــه از  28شــرکتکننده دختــر 9 ،نفــر اضطــراب نداشــتند 12 ،نفــر اضطــراب خفیــف
داشــتند 5 ،نفــر اضطــراب متوســط و  2نفــر اضطــراب شــدید .در مــورد پســرها از  12نفــر 2 ،نفــر اضطــراب نداشــتند،
 7نفــر اضطــراب خفیــف داشــتند 3 ،نفــر اضطــراب متوســط و هیچکــدام اضطــراب شــدید نداشــتند.
در نتیجه معلوم شد که دختران نسبت به پسران اضطراب بیشتری را تجربه میکنند.
مقدمه
اضطــراب جــزء فراگیرتریــن اختاللهــای روانــی
محســوب میشــود کــه تقریبــا همــه انســانها در طــول
عمــر یــا در برخــی مواقــع از آن رنــج میبرنــد؛ مــا در
ایــن پژوهــش بــر آن شــدیم کــه ببینیــم چــه مقــدار از
دانشــجویان دانشــگاه لرســتان اضطــراب دارنــد و آیــا ایــن
اضطــراب بــا جنســیت ،رشــته یــا میــزان تــرم گذارنــده
رابطــه دارد یــا خیــر.
مــا در آخــر بــرای کســانی کــه از اضطــراب رنــج
میبرنــد روشهایــی را ارائــه میدهیــم تــا بتواننــد بــا
اجــرای آنهــا قدمــی هــر چنــد کوچــک در کــم کــردن یــا
مواجهــه بــا اضطــراب خــود بردارنــد.

روششناسی تحقیق
پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیــق توصیفــی اســت کــه
از لحــاظ روابــط بیــن متغیــری از نــوع همبســتگی
محســوب میشــود.
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش  40نفــر از دانشــجویان
دانشــگاه لرســتان میباشــند کــه از  3دانشــکده ادبیــات
و علــوم انســانی ،فنــی مهندســی و علــوم پایــه هســتند،
البتــه عمــده ایــن دانشــجویان از دانشــکده ادبیــات و
علــوم انســانی بودنــد.
تعــداد دختــران  28نفــر و تعــداد پســران  12نفــر
میباشــد ،کــه ایــن برتــری عــددی دختــران و نبــود
تناســب بیــن دو گــروه بــه ایــن موضــوع بــر میگــردد
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کــه بیشــتر دانشــجویان دانشــگاه لرســتان بــه خصــوص
دانشــگده ادبیــات را دختــران تشــکیل میدهنــد.
مــا در ایــن پژوهــش از پرسشــنامه اضطــراب بک اســتفاده
کردیــم کــه دارای  21ســوال مــی باشــد کــه آزمودنــی
در هــر مــاده یکــی از چهــار گزینــه کــه نشــاندهنده
شــدت اضطــراب اســت را انتخــاب میکنــد .چهــار
گزینــه هــر ســوال در یــک طیــف چهاربخشــی از  0تــا
 3نمرهگــذاری میشــود .هــر یــک از مادههــای آزمــون
یکــی از عالئــم شــایع اضطــراب ( عالیــم ذهنــی ،بدنــی
و هــراس ) را توصیــف میکنــد .بنابرایــن نمــره کل ایــن
پرسشــنامه در دامن ـهای از صفــر تــا  63قــرار میگیــرد.
افــرادی کــه از ایــن پرسشــنامه اســتفاده میکننــد در
 4گــروه قــرار میگیرنــد .ایــن چهــار گــروه عبارتنــد از
هیــچ یــا کمتریــن حــد بــا نمــره  0تــا 7
خفیــف بــا نمــره  8تــا  15متوســط بــا نمــره  16تــا
 25شــدید بــا نمــره  26تــا  (.63فتحــی آشــتیانی علــی،
کتــاب آزمــون هــای روانشــناختی )

دانشــجویان تــرم  2 : 4نفــر اضطــراب نداشــتند یــا در
کمتریــن حــد بودنــد 2 ،نفــر اضطــراب خفیــف داشــتند،
 3نفــر اضطــراب متوســط داشــتند و هیــچ کــدام
اضطــراب شــدید نداشــتند.
دانشــجویان تــرم  5 : 6نفــر اضطــراب نداشــتند یــا
در کمتریــن حــد بودنــد 10 ،نفــر اضطــراب خفیــف
داشــتند 3 ،نفــر اضطــراب متوســط و  2نفــر از آنهــا
اضطــراب شــدید داشــتند.
طبــق دادههــای بــاال ارتبــاط محکمــی بیــن اضطــراب و
ترمهــای گذرانــده شــده دانشــجویان وجــود نــدارد ولــی
میتــوان گفــت کــه محیــط دانشــگاه بــرای بعضــی از
آنهــا بــه عنــوان افزایشدهنــده اضطــراب و بــرای بعضــی
بــه عنــوان کاهــش دهنــده اضطــراب عمــل میکنــد کــه

اهداف تحقیق
چــه مقــدار از دانشــجویان دانشــگاه لرســتان دچــار
اضطــراب هســتند؟
آیا اضطراب دختران بیشتر است یا پسران؟
آیا اضطراب با تعداد ترم گذرانده شده رابطه دارد؟
یافته های تحقیق
در ایــن پژوهــش از  28دختــر  9نفــر اضطــرب نداشــتند،
 12نفــر اضطــراب خفیــف داشــتند 5 ،نفــر اضطــراب
متوســط و  2نفــر اضطــراب شــدید؛ و از  12پســر  2نفــر
اضطــراب نداشــتند 7 ،نفــر اضطــراب خفیــف داشــند3 ،
نفــر اضطــراب متوســط و هیچکــدام از آنهــا اضطــراب
شــدید نداشــت .پــس نتیجــه مــی گیریــم کــه دختــران
بیشــتر از پســران دچــار اضطــراب هســتند و بیشــتر از
آن رنــج مــی برنــد .
در تقســیم بنــدی دیگــر مــا دانشــجویان را بــه  3گــروه
تــرم  ، 2تــرم  4و تــرم  6تقســیمبندی کردیــم؛ نتیجــه
ایــن تقســیمبندی بــه ایــن صــورت بــود کــه تــرم 2
هــا  13نفــر تــرم  4هــا  7نفــر و تــرم  6هــا  20نفــر
بودنــد کــه تفســیر پرسشــنامههای آنهــا بــه صــورت زیــر
میباشــد.
دانشــجویان تــرم  2 : 2نفــر اضطــراب نداشــتند یــا در
کمتریــن حــد بودنــد 9 ،نفــر اضطــراب خفیــف داشــتند،
 2نفــر اضطــراب متوســط داشــتند و هیــچ کــدام اضطرب
شــدید نداشــتند.

بــه احتمــال زیــاد ایــن بــه شــخصیت افــراد بســتگی دارد.
روشهایی برای کاهش اضطراب:
همانطــور کــه در بــاال گفتیــم عمــوم مــردم در طــول روز
و بیشــتر کار هایــی کــه انجــام میدهنــد بــا اضطــراب
درگیــر هســتن و از آن رنــج میکشــند ،پــس مــا بایــد
کاری کنیــم کــه اضطــراب خــود را کاهــش دهیــم یــا
حداقــل بتوانیــم بــا آن کنــار بیاییــم.
 .۱خواب کافی داشته باشید.
بــرای درمــان اضطــراب بایــد خــوب بخوابیــد .خــواب
نامناســب میتوانــد پیامدهــای ناخوشــایندی داشــته
باشــد .کمبــود خــواب نــه تنهــا بــر ســامت جســمانی
تأثیــر میگــذارد ،بلکــه اضطــراب و اســترس را تشــدید
میکنــد .گاهــی اوقــات خــواب ناکافــی میتوانــد
بــه یــک چرخــهی معیــوب تبدیــل شــود چــرا کــه
اضطــراب غالبــا بــه اختــال در خــواب منجــر میشــود.
علیالخصــوص در مواقعــی کــه اضطــراب داریــد ،بــرای
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خــواب کامــل  ۷تــا  ۹ســاعته برنامهریــزی کنیــد .آن
موقــع خواهیــد دیــد کــه چطــور داشــتن خــواب شــیرین
در چنــد شــب ،بــر میــزان اضطــراب شــما در طــول روز
تأثیــر مثبــت میگــذارد( .چطــور ،میــاد حمیــدی)
 .۲لبخند بزنید.
یکــی از راههــای درمــان اضطــراب لبخنــد زدن اســت.
وقتــی کار مــا را خســته و کوفتــه میکنــد ،یــک راه
خــوب بــرای اســتراحت ســریع ،پیــدا کــردن چیــزی
جهــت خندیــدن اســت .تحقیقــات نشــان میدهنــد
کــه خنــده میتوانــد عــوارض افســردگی و اضطــراب را
کاهــش دهــد ،پــس بــه دنبــال یــک کلیــپ بامــزه در
اینترنــت بگردیــد کــه حالــت عصبــی را از شــما دور کنــد.
(چطــور ،میــاد حمیــدی)
 .۳به هم ریختگیهای ذهن خود را مرتب کنید.
بههمریختگــی جســمی برابــر اســت بــا بههمریختگــی
روانــی و ذهنــی .فضــای کاری درهــم ریختــه و نامرتــب
آســایش را مختــل میکنــد و ایــن حــس ،کــه کارمــان
هیچوقــت تمــام نخواهــد شــد را بــه مــا القــا میکنــد.
بنابرایــن  ۱۵دقیقــه از وقــت خــود را صــرف مرتــب
کــردن محــل زندگــی یــا کار خــود نماییــد و ســپس
عــادت کنیــد کــه همــه چیــز را تمیــز و عــاری از هرگونــه
عنصــر اضطــراب زا نــگاه داریــد .ایــن کار بــه شــما
کمــک خواهــد کــرد منطقــی فکــر کنیــد و در نتیجــه
هیــچ جــای اضطرابــی بــرای شــما باقــی نخواهــد مانــد.
(چطــور ،میــاد حمیــدی)
 .۴سپاسگزار باشید.
یکــی از راههــای درمــان اضطــراب ،سپاســگزاری اســت.
در طــی مطالعــات علمــی مشــخص شــده اســت کــه
ســپاسگزاری بــه کاهــش اضطــراب کمــک میکنــد،
بــه خصــوص زمانــی کــه خــوب اســتراحت کــرده باشــیم.
تپُســتال ســپاسگزاری
بــا نوشــتن نامـ ه یــا ســاختن کار 
کنیــد ،تــا حــس قدردانــی در تفکــرات شــما نهادینــه
شــود ،در نتیجــه بــا ایــن کار غــرق شــدن در افــکار
منفــی را از خــود دور نماییــد.
(چطور ،میالد حمیدی)
 .۵تغذیهی مناسب داشته باشید.
تغذیــهی مناســب یکــی دیگــر از راههــای درمــان
اضطــراب اســت .اضطــراب میتوانــد بــه طــور کل
فعالیــت بــدن را دچــار اختــال کنــد بــه طــوری کــه
اشــتهای مــا تغییــر یابــد یــا فقــط بتوانیــم مــواد غذایــی
خاصــی بخوریــم .امــا بــرای تأمیــن نیازهــای بــدن ،ســعی
کنیــد بیشــتر غذاهایــی را مصــرف کنیــد کــه دارای مــواد
مغــذی از قبیــل ویتامیــن  Bو اُمــگا  3بــه عــاوهي برخــی

غــات کربوهیــدراتدار باشــند .مطالعــات نشــان دادهانــد
کــه میــان ویتامیــن  Bو ســامت روان ارتبــاط مســتقیمی
وجــود دارد و اُمــگا  3بــه کاهــش عــوارض افســردگی و
اضطــراب کمــک میکنــد .غــات کربوهیــدراتدار نیــز
بــه تنظیــم میــزان ســروتونین (پیامرســانهای عصبــی
“حــس خــوب” کــه بــه حفــظ آرامــش کمــک میکنــد)
میپــردازد .اگرچــه ممکــن اســت مــا چیــزی غیــر از
ایــن مــواد غذایــی را هــوس کنیــم ،امــا تحقیقــات نشــان
میدهنــد کــه خــوردن غذاهــای شــیرین و فرآوریشــده
میتوانــد عــوارض اضطــراب را افزایــش دهــد( .چطــور،
میــاد حمیــدی)
 .۶نفس کشیدن را بیاموزید.
یــک ابــزار مفیــد بــرای درمــان اضطــراب و جلوگیــری از
حمــات اضطرابــی و تــرس شــدید ،تنفــس اســت .تنفس
نشــانگر بســیار خوبــی اســت کــه میــزان اضطــراب شــما
را در طــول روز نشــان میدهــد .نفسهــای کوتــاه و
ســطحی نشــاندهندهی وجــود اســترس و اضطــراب
در مغــز و بــدن اســت .امــا در مقابــل ،نفــس کشــیدن
آگاهانــه بــه همــراه تنفــس بلنــد و عمیــق کمــک
میکنــد تــا پیامهایــی بــه مغــز فرســتاده شــود کــه
مغــز را از تشــویش و اضطــراب دور کنــد( .چطــور ،میــاد
حمیــدی)
 .۷تمرکز ذهن (مدیتیشن) داشته باشید.
خیلــی از مــا شــنیدهایم کــه تمرکــز ذهــن آرامشبخــش
اســت ،امــا چیــزی کــه دانشــمندان عــاوه بــر این کشــف
کردهانــد ایــن اســت کــه ،تمرکــز ذهــن در واقــع میــزان
مــادهی خاکســتری مغــز را افزایــش میدهــد کــه
همیــن بــه بــدن کمــک میکنــد تــا اســترس کمتــری
داشــته باشــد .تعــداد زیــادی از مطالعــات اخیــر آثــار
قوخــو
مثبــت تمرکــز ذهــن را بــر روی اضطــراب ،خل 
و اســترس بــه اثبــات رســانده اســت .تمرکــز ذهــن
همچنیــن روشــی بــرای مشــاهدهی مغــز اســت و بــه مــا
امــکان میدهــد کــه بفهمیــم ذهــن مــا چگونــه افــکار
اضطــراب آور را بــه وجــود م ـیآورد .شــناخت الگوهــای
فکــری مغــز میتوانــد کمــک کنــد کــه مــا از افــکار
منفــی فاصلــه بگیریــم( .چطــور ،میــاد حمیــدی)
 .۸تختهی چشمانداز درست کنید.
اگــر آینــده در نظرتــان بــزرگ و ترســناک اســت ،ســعی
کنیــد افــکار خــود در خصــوص اتفاقــات آینــده را تغییــر
ی اوقــات تعییــن اهــداف واقعــی میتوانــد
دهیــد .گاهــ 
مــا را از اضطــراب در خصــوص آینــدهي ناشــناخته دور
کنــد .یــک ســاعت از وقــت خــود را بــرای ســاختن یــک
تختــهی چشــمانداز کنــار بگذاریــد و در ایــن تختــه
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هیجانــات خــود دربــارهی پروژههــا و اتفاقــات احتمالــی
پی ـشرو را وارد کنیــد.
 .۹تفریح کنید.
بــه نظــر میآیــد کــه کــودکان و حیوانــات دارای یــک
قابلیــت درونــی بــه نــام تفریــح هســتند بــدون اینکــه
نگــران ســرریز شــدن صنــدوق نامههــا یــا ایمیلهــای
دریافتــی خــود باشــند .وقتــی کــه شــرکتها بــه مــا
زمــان اســتراحت میدهنــد ،بایــد مســئوالنه از آن بــرای
تفریــح و ســرگرمی اســتفاده کنیــم .بــرای اینکــه ذهــن
خــود را خالــی کنیــد یــک عصــر را بــا یــک کــودک
یــا یــک حیــوان وقــت بگذرانیــد تــا از ایــن مخلوقــات
بیخیــال الگــو بگیریــد! (چطــور ،میــاد حمیــدی)
 .۱۰سکوت کنید.
زمانــی را بــرای جــدا کــردن خــود از پیرامونتــان کنــار
بگذاریــد .ایــن کار را در مــدت زمانــی آغــاز کنیــد کــه
بــه نظرتــان قابــل اجــرا و قابــل تحمــل اســت ،حتــی
اگــر  ۵دقیقــه باشــد .بــرای انجــام ایــن کار تلفــن خــود
را خامــوش کنیــد و بــه ســراغ ایمیــل ،تلویزیــون ،اخبــار
یــا هــر چیــز دیگــر نرویــد .بگذاریــد دیگــران متوجــه
شــوند کــه نمیتواننــد بــه شــما دسترســی پیــدا کننــد
تــا بتوانیــد بــدون هیــچ نگرانــی تمــدد اعصــاب کنیــد.
شــواهد موجــود نشــانگر ایــن مطلــب اســت کــه ســر و
صــدای فــراوان میتوانــد میــزان اســترس را بــاال ببــرد،
پــس زمانــی از زندگــی روزمــرهی پُرهیاهــوی خــود را
بــرای یــک ســکوت مقــدس و الهامبخــش اختصــاص
دهیــد( .چطــور ،میــاد حمیــدی)
 .۱۱نگران شوید.
بلــه ،مــا میتوانیــم خودمــان نگرانــی را بــرای خــود
ایجــاد کنیــم ،امــا فقــط بــرای مــدت زمــان مشــخص.
وقتــی چیــزی در ذهــن شــما ســنگینی میکنــد یــا
اعتقــاد داریــد کــه قطعــا اتفــاق ناخوشــایندی خواهــد
افتــاد ،تنهــا بــرای  ۲۰دقیقــه بــرای خــود نگرانــی ایجــاد
کنیــد .بــه تمامــی پیامدهــای ممکــن ســناریو فکــر کنید،
بــه اســتراتژیهای مقابلــه بیاندیشــید و بعــد از آن ۲۰
دقیقــه ،فکــر و خیــال را کنــار بگذاریــد .ســپس بــا یکــی
از دوســتانتان تمــاس بگیریــد تــا از وسوســهی فکــر و
خیــال بیشــتر و در نتیجــه تجــاوز کــردن از محــدودهی
 ۲۰دقیقــه جلوگیــری کنیــد .یــا روش دیگــر ایــن اســت
کــه بــرای یکــی از اســتراتژیهای مــورد نظــر خــود
برنامهریــزی کنیــد( .چطــور ،میــاد حمیــدی)
 .۱۲از پیش برنامهریزی کنید.
بــا آمــاده نمــودن خــود بــرای روزهــای پیـشرو ،بــا افکار
اضطــرابآور مبــارزه کنیــد .ســعی کنیــد یــک برنام ـهی
زمانبنــدی یــا یــک لیســت فعالیتهــا درســت کنیــد
و عاداتــی را در خــود ایجــاد نماییــد کــه بــه افزایــش
بهــرهوری منجــر میشــود .بــه جــای صــرف روزانــه ۱۰
ـه بیشــتر بــرای پیــدا کــردن دســت ه کلیــد ،عــادت
دقیقـ 

کنیــد کــه هــر روز هنــگام ورود بــه خانــه آن را در جایــی
مشــخص بگذاریــد .شــب قبــل لباسهــای خــود را در
جایــی کنــار بگذاریــد ،ســاک ورزشــی خــود را جمــع
کنیــد و آن را پشــت در قــرار دهیــد یــا زودتــر بــه فکــر
تهی ـهی ناهــار بیافتیــد .بــر ایــن تمرکــز داشــته باشــید
کــه چگونــه بــا کســب آمادگــی پیــش از موعــد ،باورهــای
اضطــرابآور را از ذهــن خــود دور بریزیــد.
(چطور ،میالد حمیدی)
 .۱۳چیزهای مثبت را در ذهن خود مجسم کنید.
هنــگام مواجهــه بــا افــکار اضطــرابآور ،بــرای زمانــی
محــدود اینطــور تصــور کنیــد کــه بــا حفــظ آرامــش
تمــام در حــال رســیدگی بــه وضعیــت پیــش آمــده
هســتید .ســعی کنیــد بــه شــرایط روانــی کنونــی توجهی
نداشــته باشــید؛ تنهــا بــر ایــن احســاس متمرکــز باشــید
کــه بــا آرامــش خیــال از دل طوفــان گــذر میکنیــد.
بــه ایــن تکنیــک «هدایــت تصــورات» گفتــه میشــود و
بــه کاهــش احســاس اســترس کمــک شــایانی میکنــد.
(چطــور ،میــاد حمیــدی)
 .۱۴چیزی آرامشبخش استشمام کنید.
ســعی کنیــد رایحــهای آرامکننــده را استشــمام کنیــد.
ریحــان ،رازیانــه و بابونــه گزینههــای بســیاری خوبــی
هســتند؛ آنهــا باعــث کاهــش تنــش در بــدن میشــوند
و بــه بــاال بــردن وضــوح و پــاک بــودن ذهــن کمــک
میکننــد( .چطــور ،میــاد حمیــدی)
ن خود وقت بگذرانید.
 .۱۵با دوستا 
افــرادی کــه دارای حمایــت اجتماعــی بیشــتری هســتند،
احتمــال واکنــش منفیشــان بــه اســترس از افــراد
تکگــذران بســیار کمتــر اســت .احتمــاال بــه ایــن دلیــل
کــه معاشــرت ،بــدن را بــه تولیــد هورمــون کاهنــدهی
اضطــراب بــه نــام اکسیتوســین تحریــک میکنــد.
پــس بــرای دفع ـهی بعــدی کــه احســاس کردیــد افــکار
اضطــرابآور بــه ســراغتان میآیــد ،بــا دوســتان خــود
قــرار بگذاریــد و بــرای قــدمزدن و صحبــت کــردن بــا
آنهــا بیــرون برویــد( .چطــور ،میــاد حمیــدی)
منابع
کتــاب آزمــون های روان شــناختی ارزشــیابی شــخصیت
و ســامت روانــی  ،دکتــر علــی فتحــی آشــتیانی  ،جلــد1
سایت چطور ،میالد حمیدی ،شهریور97

شکاف بین نظر و عمل در مشاوره و درمان  ،در گفتگو با دکتر سلمان زارعی

مقاله نویسان خوبی داریم ؛ ولی در هنگام درمان و
کار عملی با شکاف بزرگی روبروییم
مصاحبه با دکتر سلمان زارعی

عضو هیات علمی گروه روانشناسی و مشاوره خانواده در دانشگاه لرستان

حسین چهارمحالی

اشاره:
دکتــر ســلمان زارعــی از ســال  1395بــه عنــوان عضــو هیــات علمی گــروه روانشناســی
و مشــاوره خانــواده در دانشــگاه لرســتان مشــغول بــه فعالیت شــدند .وی دانــش آموخته
مقطــع دکتــری مشــاوره دانشــگاه عالمــه طبطبایی بــا رتبه ممتاز میباشــد دکتــر زارعی
مشــاوره ارشــد نیــز از رتبــه هــای برتــر کنکــور بــود ه انــد و ایــن مســیر را در مقطــع دکتری هــم ادامــه داده اند .
وی معتقــد اســت یکــی از راههــای مهــم پویــا نمــودن انجمــن روانشناســی دانشــگاه لرســتان ارتبــاط بــا انجمــن
هــای دانشــگاههای معتبــر و بــا قدمــت بــاال نظیــر دانشــگاه تهــران  ،عالمــه  ،شــهید بهشــتی و ...اســت و راه اندازی
باشــگاه اندیشــه و بــه تعبیــر ایشــان ژورنــال کالب از ضروریــات کار و فعالیــت علمــی آکادمیــک اســت  .مطالعــه و
بهــره گیــری دانشــجویان از آخریــن و بروزتریــن دســتاوردهای علمــی از دغدغــه هــای دکتــر اســت .
در ادامه گفتگویی صمیمی با نامبرده انجام شده که تقدیم خوانندگان و مخاطبان عزیز و گرامی سایه روشن می شود :
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انگیــزه شــما از ادامــه رشــتتون چــی بــود تــا بــه
مقطــع دکتــری رســیدید؟
دکتــر زارعــی  :درمــورد ســؤال اولتــون کــه انگیــزه از ادامه
رشــته چــی بــوده کــه بــه ایــن مقطــع تحصیلــی رســیدیم
خــب بــه هــر حــال مــا وقتــی کــه در مســیر یک مســیری
قــرار میگیریــم بایــد تمــام تالشــمان را انجــام بدهیــم
کــه ایــن مســیر رو بــه درجــات مطلــوب اون مســیر
برســونیم .ینــی ایــن ویژگــی در انســان هســت کــه اگــر
مســیری بهــش عالقمنــد باشــد تمایــل دارد که اون مســیر
رو بــه نوعــی بــه حــد مطلــوب برســونه و طبــق دیــدگاه
آقــای مزلــو در اون مســیر ،میــل بــه شــکوفایی در انســان
وجــود داره و اگــر مســیر رو شــروع میکنــه ایــن اســتعداد
بالقــوهای کــه وجــود دارد ،دوســت داره اون رو بــه تکامــل
برســونه و در خصــوص شــخص خــودم یــک نــگاه ایــن
اســت کــه؛ دوســت داشــتم کــه ایــن تکامــل اتفــاق بیفتــه
اگرچــه ایــن بــاور را دارم کــه بــا گرفتــن مــدرک دکتــری
و بــه انتهــا رســیدن بــه نوعــی مدرکــی ،تکامــل ممکــن
اســت اتفــاق نیفتــه مخصوصــا در حرفههایــی مــث
مشــاوره و روانشناســی کــه مــا همیشــه در مســیر رشــد
و تکامــل قــرار داریــم و بــه انتهایــی از لحــاظ حرفــهای
و از لحــاظ عملــی و مهارتــی بــرای حوزههــای مشــاوره
و روانشناســی وجــود نــدارد ولــی از لحــاظ مدرکــی خــود
بــه هــر حــال یکــی از انگیزههایــی کــه خــود مــن شــخصاً
بــه دنبــال شــدن حضــور در عرصــه دانشــگاهی بــود از آن

ملــزم کــه الزامـاً بایــد مــدرک  phdداشــته باشــیم که در
عرصــه دانشــگاهی کار آکادمــی انجــام بدیــد.
بــه نظــر شــما ازدواج کــردن مانــع درس خونــدن و
بــه مراتــب پیشــرفت میشــه؟
دکتــر زارعــی  :در خصــوص ایــن ســؤالتون کــه ازدواج
کــردن مانــع درس خونــدن و بــه مراتــب پیــش مانــع
پیشــرفت میشــه یــا نمیشــه ببینیــد مــا وقتــی تــوی
زندگــی بــه خودمــان نــگاه بیندازیــم و یــا هرکســی شــما
نــگاه بندازیــد یــک نقشهــای مختلفــی رو ایفــا میکنــه
یــا نقشهــای مختلــف داره متأســفانه مشــکل خیلــی
ایــن کــه تکبعــدی بــه
از افــراد تــو جامعــه امــروزی
ِ
ً
نقشهاشــون نــگاه میکننــد اگــر مــا صرف ـا بــه دانشــجو
نــگاه کنیــم نقــش دانشــجویی رو داره ،نقــش ســازنده
داره ،نقــش اجتماعــی شــو داره و بایــد تــاش کنــد کــه
بــه ایــن نقشــاش عمــل کنــد چــون هــر نقشــی یــک
دغدغههــای بــرای افــراد وجــود میــارن بــه هرحــال در
ـن تصمیــم بــه ازدواج بگیره،
مســیر رشــد هــر فــردی ممکـ ِ
ازدواج هــم یــک نقشــه راه بــرای افــراد ایجــاد میکنــد
ـوان نقــش همســری و بــه دنبالــش هــم کــه،
تحــت عنـ ِ
نقــش پــدر و مــادر را بــرای افــراد ایجــاد کنــد ایــن کــه
واقعـاً مانــع بشــه تنهــا زمانــی میتونــه ایــن ازدواج و پــدر
و مــادر شــدن مانــع ســایر نقــش بشــه کــه افــراد بــرای
آن آمادگــی نداشــته باشــند بهــش فکــر نکــرده باشــند
بــا دغدغههــای آن نقــش آشــنا نباشــند ایــن کــه اگــر
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بــدون آشــنایی بــا ایــن مــوارد ،یــک فــرد تصمیــم بــه
ازدواج گرفتــه بشــه تصمیــم بــه فرزنــدآوری گرفتــه بشــه
قطع ـاً میتونــه مانعــی بــرای درس خونــدن مانعــی بــرای
پیشــرفت بشــه ولــی اگــر فــرد همــه ابعــاد را روشــن
نــگاه بکنــه تــاش کنــه بــرای نقــش همســریش ،نقــش
فرزنــدی را بــه عنــوان فرزنــد پــدر و مــادرش ،نقــش پدر و
مــادری ،نقــش دانشــجویی .بتونــه دغدغههــای هــر نقــش
رو بشناســه تــاش و برنامــه داشــته باشــه و ایــن پختگی را
داشــته باشــید بــه هیــچ وجــه مانــع پیشــرفت نیســت من
خــودم اگــر تجــارب دوره دانشــجویی را بگــم مخصوصـاً در
مقطــع ارشــد مــا دوســتانی داشــتیم کــه متأهــل بودنــد
و ازدواج کــرده بــود خیلــی بهتــره تــا نســبت بــه مــا کــه
مجــرد بودیــم تکالیفشــان را انجــام میدادنــد انگیــزش
باالتــری حتــی داشــتند و نهایتـاً تأثیــرات مطلــوب خودش
رو میــذاره اینکــه اگــر یــک فــرد بتونــه دغدغههــای هــر
نقــش رو بشناســه تــاش کنــه و بــرای هــر کــدوم از ابعادش
برنامهریــزی داشــته باشــه بــه اعتقــاد مــن نمــی تونــه مانــع
درس خونــدن یــا مانــع بــرای پیشــرفت فــرد باشــه.
نظرتون راجب مقاالت علمی حوزه روانشناسی؟
دکتــر زارعــی :در خصــوص مقاالتــی کــه در حــوزه
مشــاوره و روانشناســی چــاپ میشــه خوشــبختانه مــا
خیلــی پیشــرفت داشــتیم .دانشــجویان مــا ،اســاتید مــا در
ایــن حــوزه خیلــی دارنــد کارهــای علمــی معتبــر چــاپ
میکننــد .حتــی شــماره چــاپ مقــاالت در ژورنالهــای
علمــی پژوهشــی و بعضــاً ازحوزههــای  ISIو حوزههــای
دیگــر داره افزایــش پیــدا میکنــه ایــن هــم قاعدتـاً متاثــر
از فضــای آموزشــی کشــور هســت کــه بــه نوعــی در
حوزههــای تحصیــات تکمیلــی خیلــی تأکیــد بــر بحــث
پژوهــش دارد البتــه ایــن حــوزه رو مــن خیلــی انتقاداتــی
بهــش دارم ،مخصوص ـاً در عرصــه مشــاوره و روانشناســی
،مــا دانشــجویانی داریــم پــرورش میدیــم که ،خیلــی مقاله
نویســان و پایانامهنویســان خوبــی هســتند و بــه راحتــی
میتواننــد مقــاالت خوبــی بنویســند ولــی وقتــی بحــث
درمــان میــاد وســط ،بحــث کار عملــی مشــاوره میــاد
وســط ،مــا ایــن شــکاف و ایــن گــپ رو بیــن تئوریهایــی
کــه در دانشــگاه یــاد داده میشــه و بیــن فضــای بیرونــی
جامعــه و عملــی میبینیــم .مــن بعضــاً ســرکالس بــه
دانشــجویان میگــم ســری بــه میــدان انقــاب بزنیــد مــا
هــزاران پژوهشــگر میتونیــم پیداکنیــم کــه دانشــگاه
آنهــا را تربیــت کــرده ولــی واقع ـاً بــه نــدرت و بــه تعــداد
انگشــتان دســت مــا میتونیــم درمانگرانــی را پیــدا کنیــم،
مشــاوران را پیــدا کنیــم کــه توحــوزه دانشــگاه آمــوزش
دیــده باشــند اینکــه مــا رشــد داشــتیم در بُعــدی کــه
اســاتید روی مقــاالت کار میکننــد دانشــجویان مــا وارد
ایــن حــوزه شــدند ایــن خــوب بــوده ولــی ایــن یــک ایــراد
هــم هســت ایــرادی کــه مــا آنهــا را داریــم ســمت پژوهش
میبریــم .مثـ ً
ا مــا واحدهایــی رو متأســفانه مــا واحدهــای

رو در دانشــگاه میبینیــم بــه عنــوان واحــد عملــی ،ایــن
واحــد عملــی منظــورم تأســف از واحــد عملــی نیســت
تأســف از اینکــه؛ اون عملــی ،دانشــجو رو در ارشــد و
دکتــری مجبــور میکنــه بــه مقالــه نویســی ،کــه مــا
خودمــون هــم داشــتیم غافــل از اینکــه ایــن واحــد عملــی
بایــد مراجعــه ببینــه بایــد فنــون مشــاورهای انجــام بــده،
نــه اجبــار بــه نوشــتن مقالــه بشــه اینکــه مــا در فضــای
بیرونــی میبینیــم کــه مشــاوران و روانشناســان آنچنــان
توانمنــدی را در حــوزه کار درمــان و مشــاوره نداریــم و
اینکــه مــا پیشــرفت داشــتیم چیــزی کــه واضحــه تعــداد
و شــماره مقــاالت چــاپ شــده افزایــش پیــدا کــرده و در
دانشــگاه لرســتان از زمانــی کــه در ســال  ۹۱بــه اینــور
رشــته ارشــد و دکتــری روانشناســی دانشــجو پذیرفتــه .در
دانشــگاه اســامی پیشــرفت در ســطح علمــی در مرتبــه
اســاتید اتفــاق افتــاده و ایــن قابــل انــکار نیســت.
تــاش دانشــجویان دانشــگاه لرســتان را بــرای
نوشــتن مقــاالت علمــی چگونــه دیــده ایــد و توصیــه
آن در ایــن مــورد چیســت؟
دکتــر زارعــی :در خصــوص دانشــجویان دانشــگاه لرســتان،
خــوب مــن ،بــا توجه بــه شــرایطی که شــخصاً خــودم دارم
بــا مقاطــع تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه لرســتان ارشــد
و دکتــری کالس نداشــتم باهاشــون تعاملــی نداشــتم
جــز یکــی دو تــا از دانشــجویان کــه اگــر بخواهیــم بــر
مبنــای آنهــا صحبــت کنیــم یــا قضاوتــی داشــته باشــند
انگیــزش آن بــرای نوشــتن مقــاالت علمــی بــاال بــوده
طبــق صحبتهایــی کــه در ســؤال قبلــی داشــتیم اینــه
کــه ســوق داده مــی شــوند ینــی پیشــرفت اونــا بــه
کمیــت مقاالتشــونه ،پیشــرفت آنهــا بــه تعــداد مقــاالت
شــونه ،ایــن بــاور غلــط وجــود دارد در عرصــه مشــاوره
و روانشناســی کــه شــما هــر چــه بیشــتر مقالــه داشــته
باشــی فــرد توانمنــدی هســتی چــون آزمــون  phdهــم
همینــه بــرای دانشــجویان کــه بایــد مقالــه داشــته باشــند
 phdبگیرنــد کــه بخــوان وارد حــوزه تدریــس دانشــگاهی
بشــن در دانشــگاه ارتقــاء پیــدا کنــد کمیــت مقــاالت
شــمرده میشــه .بنابرایــن خــواه و ناخــواه ،خــود دانشــجو
انگیــزه داشــته باشــه و چــه انگیــزه نداشــته باشــد اگــر
بخواهــد در مســیر علــم باشــه بــه ســمت نوشــتن مقــاالت
علمــی حرکــت میکنــد و بحــث دانشــگاه لرســتان نیــز
گویــی کــه در تمــام دانشــگاههای ایــران حاکــم اســت
همیــن کمیــت در تعــداد مقــاالت اســت و در مجمــوع بــا
توجــه بــه پیشــرفتهایی کــه در دانشــگاه لرســتان اتفــاق
افتــاده ،جــذب دانشــجویان در تحصیــات تکمیلــی ارشــد
و دکتــری ،خــب ایــن عالقــه و ایــن گرایــش و نوشــتن
مقــاالت خیلــی زیــاد شــده شــما مــی تونیــد ببینیــد هــر
ســاله تــوی هفتــه پژوهــش حداقل یکــی از پژوهشــگرهای
برتــر از اســاتید رشــته روانشناســی و مشــاوره اســت کــه
خــودش نشــون میــده کــه حجــم مقــاالت در ایــن حــوزه
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و در ایــن رشــتهها بســیار باالســت و قاعدتــاً منــوط و
مربــوط بــه وجــود دانشــجویان توانمنــدی در ایــن حــوزه
اســت کــه بتواننــد زیــر نظــر اســاتید متخصــص ایــن
رشــتهها مقاالتشــون رو چــاپ کننــد و بــا توجــه
بــه تجربــه  4 -۳ســاله کــه در دانشــگاه لرســتان دارم و
اتفاقاتــی کــه در ایــن چنــد ســال افتــاده مــی تونــم مثبت
ارزیابــی کنــم ایــن تالشــو ،و ایــن بــه نوعــی بــرای نوشــتن
مقــاالت علمــی در دانشــجویان دانشــگاه لرســتان مطلــوب
بــوده و میگــم ایــن مطلــوب بــودن طبــق ســخنان قبــل
ایرادهایــی هــم بهــش وارد هســت.
میخوایــم کمــی راجــب بــه عشــق و عاشــقیهای
دانشــجویی برامــون بگیــد؟
دکتــر زارعــی :خــب ایــن ســؤالتون در خصــوص عشــق هر
فــردی بخــواد صحبــت کنــه خــب یکــی از ســختترین
مفاهیم ِیــه کــه از ابتــدا کــه شــکل گرفتــه چــه فالســفه،
چــه عرفــا ،چــه ادبــا و روانشناســان واقعاً پاســخ مشــخصی
بــراش نداشــتند و اینکــه مــا بتونیــم یــک تعریــف خیلــی
واضــح و مشــخص از عشــق داشــته باشــیم .ولــی خــب
پدیــدهای اســت کــه رنــگ و بــو میدهــد بــه زندگــی
انســان .بالبــی یــک جملــه قشــنگ داره میگــه تــاج
دسـتآوردهای بشــر ،عشــق اســت یعنــی اوج اون چیــزی
کــه در وجــود انســان و روابــط انســانی دیــده میشــود،
عشــق اســت .عشــق باعــث میشــود کــه مــا در هــر
مســیری قــدم برداریــم اون نگاهــی کــه مــن بــه پدیــده
عشــق دارم نگاهــی نیســت کــه مربــوط به عشــق رمانتیک
یــا همــون عشــقی کــه بیــن انســان باشــه .در همــهی
عرصــه هــا ایــن خــودش نمــود پیــدا میکنــه؛ عشــق بــه
تحصیــل ،عشــق بــه تدریــس ،عشــق بــه روابــط انســانی
ودر ارتبــاط هــای رمانتیــک ،عشــق انســانی هــم وجــود
دارد و پدیــده ای اســت کــه باعــث میشــود کــه مــا کنــار
هــم بمونیــم ،باعــث میشــه کــه از بــودن کنــار هــم لــذت
ببریــم ،بــرای هــم دلنشــین باشــیم ،بــرای هــم جــذاب
باشــیم ،شــما اگــر روابــط انســانی رو نــگا بندازیــد رابطهای
کــه واقعـاً تــوش افــراد بــرای هــم دلنشــین نیســتند ،افراد
حوصلــه هــم رو ندارنــد ،حتــی شــغل رابطـهای کــه فــرد با
شــغلش رو اگــر نــگاه کنیــد اون دلنشــینی در شــغل وجود
نداشــته باشــه قاعدتـاً عشــق وجــود نــداره و اگــر بخواهــم
در مجمــوع یــک جملــه رو بگــم اینکــه کــه شــما هــر جــا
احســاس کردیــد اون فضــا چــه فضــای شــغلی چــه فضای
تحصیلــی چــه فضــای ارتباطــی یــک فضــای دلنشــینی
اســت و شــما احســاس آرامــش میکنیــد قطعــا در اون
فضــا پدیــده عشــق وجــود دارد حــاال وارد ابعــاد مختلفــش
نمیشــم ابعــاد فیزیولوژیکــی روانشــناختی و اجتماعــی ک
ابعــاد خیلــی مختلفــی دارد ولــی نهایتــا ایــن جملــه رو
مــن میپذیــرم کــه هــر جــا شــما احســاس آرامــش کردید
هــر جــا احســاس کردیــد کــه در یــک فضــای دلنشــین
حضــور داریــد در اون فضــا شــما میتوانیــد عشــق را

تجربــه کنیــد و حضــور عشــق رو شــما لمــس کنیــد.
در ادامــه ســؤالتون در مــورد عشـقهای دوران دانشــجویی
ببینیــد خــب مــا وقتــی کــه میگیــم عشــقهای دوران
دانشــجویی بــر میگردیــم بــه یــک جنبــه خیلــی محــدود
از عشــق کــه همــون عشــق رمانتیــک هســت کــه در اون
دوران اتفــاق میفتیــد .ببینیــد دوران دانشــجویی خــب اگر
بهــش نــگاه بندازیــم ســه تــا مقطــع داریــم کارشناســی،
کارشناســی ارشــد و دکتــری .خــب در هــر ســه از ایــن
مقطــع ممکنــه پدیــده عشــق بــه معنایــی کــه ایــن ســوال
رو شــما پرســیدید عشــق بیــن دختــر و پســر اتفــاق بیفته
ببینیــد آســیبهایی دارد کــه بایــد مــورد بررســی قــرار
بگیــره مخصوصـاً زمانــی کــه مــن ایــن نگاهــی کــه مزلــو
میگــه کســی کــه هنــوز نیازهــای فیزیولوژیکــش تأمیــن
نشــده بــه هیــچ وجــه نمیتوانــد نیازهــای کســی دیگــر
رو در روابــط انســانی برطــرف کنــه یعنــی دانشــجویی
کــه هنــوز نیــاز بــه شــغلش نیــاز بــه محبتــش در فضــای
خانــواده پــر نشــده ایــن محدودیتهــا رو داره بــه هیــچ
وجــه نمیتوانــد نیازهــای کســی دیگــر را تأمیــن کنــد.
عشــقهایی کــه از فضــای دبیرســتان ســریعاً میــان
داخــل دانشــگاه و ایــن فضــا رو ســریعاً ابــراز میکنــن و
تجربــه میکنــن ایــن رو مــا اسمشــو عشــق نمیذاریــم ،ایــن
یــک هــوس اســت .عمدت ـاً افــرادی در ایــن فضــا گرفتــار
میشــن کــه اون نیــاز بــه پذیــرش ،نیــاز بــه محبــت در
بافــت خانــواده ،تامیــن نشــده اینجــا دنبــال ایــن هســتند
کــه اون نیــاز رو تامیــن کننــد بــدون اینکــه پختگــی
روانشــناختی بلــوغ اقتصــادی اجتماعــی اتفــاق بیفتــه در
مقطــع کارشناســی منظــورم هســت ایــن بــه هیــچ وجــه
پذیرفتــه نیســت .امــا در مقاطــع باالتــر افــراد ممکنــه
بــه یــک پختگیهــای روانشــناختی بلــوغ اقتصــادی
اجتماعــی رســیده باشــند و عشــق رو اونجــا تجربــه کننــد
آســیبهایی قاعدتـاً بــه اون شــکل نخواهــد داشــت پــس
ایــن عش ـقهایی کــه معــروف بــه عش ـقهای دانشــجویی
هســت جنبههــای مختلفــی دارد اینکــه افــراد اگــر واقعــا
نیازهاشــون تــا یــه حــدی تأمین شــده باشــد افــراد بتوانند
دوســت داشــته باشــن ،بتواننــد عشـقورزی کنــن ،بتواننــد
کســی رو غیــراز خودشــون ببیننــد و فقــط بــه خودشــون
فکــر نکننــد میتوانــد مطلــوب باشــه و نهایتـاً اینکــه بــاز
میگــردم بــه اون جمل ـهم کــه؛ کســی کــه اون نیازهــاش
تأمین نشــده باشــد هنوز تجربـهی کاری ،تجربـهی ارتباطی
مطلوبــی نــداره واقعـاً نمیتوانــد در ایــن مســیر موفق باشــد
و اســم ایــن رو مــا عشــق نمیتونیــم بذاریــم.
میشــه تعریــف عشــق رو از منظــر دیــد خودتــون
بگیــد؟ و اینکــه عاشــق شــدید؟ اگــه شــدید چجــور؟
دکتــر زارعــی :در خصــوص تعریفــم از پدیــده عشــق
در ویسهــای قبلــی یــک اشــارهای بهــش شــد کــه
بــه طــور کلــی گفتــم واقع ـاً ایــن پدیــده یــک پدیــدهی
ســختی هســت کــه مــا بتونیــم یــک تعریفــی رو ازش
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ارائــه بدیــم درســته مــا خیلــی تئوریهــا رو میخونیــم
تئوریهــای روانشناســی دیــدگاه فالســفه در ادبیــات کــه
از عشــق ارائــه میــدن خــب هرکســی از نــگاه خــودش بــه
ایــن پدیــده نــگاه میکنــه ایــن پدیــده رو تعریــف میکنــه
ولــی خــب مــن نــگاه اســترنبرگ یــا اشــترنبرگ رو خیلــی
میپذیــرم کــه عشــق پدیــدهای اســت کــه مــا در اون
صمیمیــت داریــم ،در اون تعهــد داریــم و در اون جذابیــت
داریــم یعنــی اگــر مــن در رابطـهای قــرار بگیــرم و چیــزی
رو بخواهــم شــروع کنــم بایــد هــم در اون رابطــه تعهــدم
را نشــان بدهــم ،هــم صمیمیــت وجــود داشــته باشــد و
هــم اون جذابیــت و دلنشــینیه بینفــردی وجــود داشــته
باشــه و اگــر بخواهــم در یــک جملــه بگویــم عشــق یعنــی؛
صمیمیــت ،یعنــی نــگاه مــن بــه عشــق ،نــگا ِه صمیمیــت
اســت کــه تمامــاً فــارغ از اون نگاههــای فیزیولوژیکــی و
فیزیکــی اســت .یعنــی صمیمیــت میتوانــد واقعـاً هســته و
مغــز پدیــده عشــق باشــه جایــی کــه ما دلنشــین بــودن رو
بــرای هــم تجربــه میکنیــم .ولــی اگــر مفهــوم عشــق رو
بخواهــم فراتــر از روابــط انســانی بهــش نــگاه کنــم بــاز من
اشــاره میکنــم بــه واژه آرامــش .اگــر شــما داریــد درس می
دهیــد حــس آرامــش داشــته باشــی ،پــس عاشــقی .اگــر
داری درس میخونــی بــا آرامــش درس بخونی عاشــقی .اگر
کار میکنــی و آرامــش وجــود داشــته باشــه و تجربــه کنــی
آرامشــو در اون ،عشــق نســبت بــه اون وجــود دارد .البتــه
خــب منظــور ایــن نیســت کــه تنهــا تکبعــدی اســت
خیلــی مــواردی وجــود دارد کــه فضــای بیرونــی ممکنــه
آرامــش مــا رو بهــم بزنــه منظــور اون آرامــش درونیــه کــه
مــن در درون خــودم نســبت بــه یــک پدیــدهای دارم و بــه
نوعــی میتوانــم اون رو عشــق تعریــف کنــم.
خــب اینکــه مــن خــودم عاشــق شــدم یــا نــه ،بــه هرحــال
عشــق پدیــدهای اســت کــه مــا تجرب ـهش میکنیــم مــا
زمانــی کــه بــه دنیــا میایــم و وجــود مــادر رو تشــخیص
میدهیــم عاشــق میشــویم وقتــی کــه راه میرویــم
عاشــق راه رفتــن میشــویم زیبایــی رو میبینیــم عاشــق
زیبایــی میشــیم .ایــن عشــق پدیــدهای اســت کــه مــا در
هــر لحظــهای از زندگیمــون اون رو تجربــه میکنیــم.
در تمــام ابعــاد زندگیمــون اون رو تجربــه میکنیــم.
اگــر منظورتــون از عشــق بحــث ازدواج هســت بلــه مــن
ســال ۹۰ازدواج کــردم بــا همســرم آشــنا شــدم .ایشــونم
دانشــجوی حــوزه روانشناســی بــودن و آشــنا شــدیم.
اشــتراکات قابــل توجهــی باهــم داشــتیم نــوع نگاهمــون
بــه زندگــی ،مشــترک بــود یعنــی زمانــی کــه مــا میتونیــم
در یک رابطه احســاس دلنشــینی داشــته باشــیم ،احســاس
صمیمیــت داشــته باشــیم کــه بتوانیممفاهیــم مشــترک
پیــدا کنیــم ،رو مفاهیممشــترک باهــم بحــث کنیــم ،بــا
هــم اشــتراک داشــته باشــیم و آنقــدر ایــن توانمنــدی رو
داشــته باشــیم کــه بتوانیــم روی تفاوتهــای هــم بــا هــم
بحــث کنیــم .نگاهــم ایــن نیســت کــه مــا شــبیه بــه هــم

بودیــم ،نگاهــم ایــن اســت کــه مــا میتوانســتیم باهــم
بحــث کنیــم .نــادر ابراهیمــی عزیــز یــک کتابــی دارد اگــر
دوســتان مطالعــه کننــد نامههایــی بــه همســرم در یکــی
از اون نامههــاش جمالتــی دارد کــه میگــه اگــر مــن و
همســرم شــبیه بــه هــم باشــیم اونجــا دیگــه رکــود اتفــاق
میفتــه اونجــا عشــق نیســت عشــق زمانــی اســت کــه مــا
بتوانیــم بــا هــم کلنجــار بریــم بتونیــم تفاوتهامــون رو
بــه بحــث بذاریــم یــک شــخصی گرمــا دوســت دارد یــک
شــخصی ســرما دوســت دارد اونجــا کــه مــا بتوانیــم بــه
تفاوتهــای هــم احتــرام بگذاریــم بپذیریــم کــه فــرد
مقابلمــون چــی دوســت دارد چــی دوســت نــدارد اونجــا
میشــود عشــق رو تجربــه کــرد و مــا تقریبــا  ۹ســال
اســت کــه ازدواج کردیــم و تقریبــا ۳ســال هــم هســت کــه
بنیتــا کوچولــو رو در کنارمــون داریــم و اون هــم یــک نــوع
عشــق متفــاوت اســت کــه بــا بــه دنیــا آمــدن فرزنــد ،یــک
نــگاه متفــاوت بــه زندگــی اتفــاق میفتــد و حتــی وقتــی
در کالس حضــور داریــم عشــق رو تجربــه میکنیــم ایــن
تــرم مجــازی بــود مــا نتونســتیم عشــق واقعــی رو تجربــه
کنیــم و در حضــور شــماها رو ببینیــم و در خدمتتــون
باشــیم پــس اینکــه؛ مــا عشــق رو همیشــه تجربــه مــی-
کنیــم در همـهی جنبــه هــای مختلــف زندگیمــون.
چنــد توصیــه مهــم بــرای مهــارت هــای زندگــی و
مهــارت درس خونــدن را توضیــح بدیــد؟
دکتــر زارعــی :در خصــوص توصیههایــی کــه بتوانیــم
بــرای دوســتان عزیــز و دانشــجویان عزیــز داشــته باشــیم
در مــورد مهارتهــای زندگــی در مــورد مهارت-هــای
درس خونــدن اینکــه ،مــن دو نکتــه مــی خــوام بگــم:
اینکــه تمــام تالشــتون ایــن باشــه کــه شــناخت از
خودتــون رو ارتقــا بدیــد یعنــی شــما اگــر بریــد مطالعــه
کنیــد مثــا میگیــد میخواهــم مهــارت هــای زندگــی
مطالعــه کنــم .یــک ســرچ کوتــاه در گــوگل شــما بزنیــد
هــزار تــا مهــارت زندگــی بــرای شــما دســتهبندی میشــه.
دســته-های مختلفــی وجــود دارد ولــی تمــام اینهــا رو اگر
بهــش نــگاه بیندازیــد پایــه و اســاس تمامشــون اینــه کــه
شــما خــودت رو بشناســی درجــه شــناخت از خودتــون رو
ارتقــا اگــر بدیــد ،اینکــه کــی هســتید؟ چــی میخوایــد؟
تــوی زندگــی ،اهدافتــون تــوی زندگــی چیــه؟ و آیــا
رفتارهایــی کــه االن داریــد انجــام مــی دهیــد شــما را بــه
هــدف هاتــون میرســونه؟ اگــر بــه ایــن جملــه کــه میگــم
دقــت کنیــد و تمرکزتــان بذاریــد روی ایــن جملــه ،خیلــی
میتونــه بهتــون کمــک کنــه چــه هــدف هایــی تــوی
زندگیتــون داریــد .بــرای رســیدن بــه ایــن هدفهاتــون
چــه رفتارهایــی انجــام مــی دهیــد ایــن رفتارهــا را ارزیابی
کنیــد ببینیــد آیــا واقعــا ایــن رفتارهــا شــما رو بــه هــدف-
هاتــون میرســونه یــا نمیرســونه چون رفتــارو شــما انتخاب
میکنیــد رفتــار دســت شماســت .بعض ـاً مــا یــک ســری
اهــداف تــوی زندگیمــون داریــم ولــی رفتارهایی کــه انجام
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میدهیــم مــا رو بــه اون اهدافمــان نمیرســونه .میگیــد من
میخــوام پــی اچ دی بگیــرم مــدرس دانشــگاه بشــم ولــی
رفتــارات رو کــه نــگاه میکنــی ایــن رفتارهــا شــما رو بــه
اهدافتــون نمیرســونه .برنامهریــزی نداریــم ،مطالعــه نمــی
کنیــم ،تمرکــز روی حرفــت نــداری ،بعــد توقــع داری کــه
مثـ ً
ا در یــک مســیری پیشــرفت کنــی پــس اینکــه تمــام
ـی اینکــه مــن نیازهــام چیــه؟
اینهــا مبتنــی برخودشناسـ ِ
اهدافــم چیــه؟ چــه رفتارهایــی دارم انجــام میــدم؟ و آیــا
ایــن رفتارهــا منــو بــه اهدافــم میرســونه؟ اگــر رو ایــن
مقولــه کار کنیــم خیلــی میتونــه بهمــون کمــک کنــه و
مــن اگــر بــه درج ـهای از خودشناســی برســم مخصوص ـاً
همیشــه بــه بچههــای لیســانس میگــم کــه دوران
لیســانس دورهی خودشناســی اســت .مخصوصـاً بچــه های
روانشناســی و مشــاوره ،کــه بتونــن خودشــون رو بشناســن
بــه یــک درجــه مطلوبــی از شــناخت خودشــان دســت
پیــدا کننــد و بتونــن ســایر اهــداف زندگیشــون رو پیگیری
کنــن پــس خودشناســی فوقالعــاده امــر مهمیــه کــه اگــر
ایــن رو روش کار کننــد میتواننــد بــه راحتــی سراســر
مهــارت هــای زندگــی رو بهــش بپــردازن در خصــوص
مهارتهــای درس خونــدن هــم ،بــه هرحــال هرکســی
ســبک اختصاصــی خــودش رو داره مهمتریــن چیــز اینــه
کــه همــان جملــهای کــه در ویسهــای ابتدایــی گفتــم
ـن دانشــجو ،بپذیــرم کــه نقــش دانشــجویی دارم وقتــی
مـ ِ
کــه انتخــاب می-کنــم دانشــجو بــودن رو ،تــاش کنــم
نقشهــاش رو پوشــش بــدم و در کنــار ایــن بپذیــرم
در کنــار نقــش دانشــجویی ،مــن نقشهــای دیگــر را
دارم خــودم را قربانــی یــک نقــش نکنــم اگــر خــودم را
قربانــی یــک نقــش کنــم قطعـاً موفــق نمیشــم بایــد بــرای
تمــام نقشهــام برنامهریــزی داشــته باشــم و اگــر شــما
برنامهریــزی داشــته باشــید و قطعــاً میتونیــد در عرصــه
تحصیلــی و دانشــگاهی موفــق باشــید.
گروههــای درســی و انجمنهــای علمــی بایــد چــه
کاری انجــام بدهنــد تــا دانشــجویان انگیــزه بیشــتری
بــه درس خوانــدن نشــان بدهنــد و بیشــتر بــه کارهای
علمــی و بحثهــای علمــی ســوق داده شــوند؟
دکتــر زارعــی :در خصــوص ایــن ســؤال انتهاییتــون ،دو
بخــش مــن میتونــم بگــم :یکــی اینکــه بحــث انگیــزه،
اگــر بــه اعتقــادم درونــی باشــه بــرای انجــام کار علمــی،
بــرای درس خونــدن ،خیلــی بهتــره تــا اینکــه مــا از بیــرون
بخواهیــم انگیــزه را بــرای کســی ایجــاد کنیــم .پــس
بهتــره کــه در گام اول خــود دانشــجویان روی انگیزههــای
خودشــون ،روی اســتعدادهای خودشــان کار کنند و تالش
کننــد ایــن انگیــزه از درون باشــد .اگــر انگیــزه از درون
باشــه میتونــه .قاعدتــاً محیــط بیرونــی هــم میتونــه
اســتعداد و انگیــزه مــا رو پــرورش بــده .امــا بــه هیچوجــه
نقــش گــروه درســی و نقــش انجمــن را نمیشــه نادیــده
گرفــت .آنهــا بایــد تــاش کننــد بــا اجــرای یکســری

برنامههــا ،برگــزاری کارگاههــا و برگــزاری یــک ســری
ژورنــال کالبهــا .یــک ضعفــی کــه در دانشــگاه لرســتان
وجــود دارد و انجمنــش ضعیــف هســت مــن اصــا ً ندیــدم
ژورنــال کالبــی برگــزار بشــه .بچههــای ارشــد ،بچههــای
علمــی بــهروز
دکتــری ،بعضــاً اســاتید ،بیــان مقــاالت
ِ
رو ارائــه بــدن ،صحبــت کننــد در موردشــون ،در مــورد
مباحــث جدیــد بخــوان بحــث کننــد .یــک پیشــنهادی
کــه بتونــه انگیــزه و حتــی ســطح علمــی بچههــا رو ارتقــا
بــده تشــکیل ژورنــال کالب .شــما مث ـ ً
ا میتوانیــد یــک
روز رو مشــخص کنیــد فرضــاً یکشــنبه -دوشــنبه ،یــک
ســاعت ،مثــ ً
ا  ۱۰تــا  ۱۲گــروه مشــاوره ژورنــال کالب
داره .یــک دانشــجوی دکتــری ،یکــی از اســاتید میــاد در
مــورد یــک مقالـهای ،در مــورد یــک موضــوع علمــی بحث
میکنــه ایــن گردهماییهــا ،ایــن بــا هــم بــودن در فضــای
علمــی در بحـ ِ
ـث یادگیــری چیزهای خــارج از بافــت درس،
بافـ ِ
ـت بــه نوعــی کالس درســی کــه یــک تئــوری محضــی
دارد .گفتــه میشــه چیــزی کــه یــک جنبــه جدیــد هســت
یــک یافتــه جدیــد هســت .شــما اظهارنظــر بکنیــد .نقــد
کنیــد .پرســش و پاســخ اتفــاق بیفتــد خیلــی میتونــه بــه
رشــد و انگیــزه کمــک کنــه .فعالیتهــای گــروه در ایــن
حوزههــا میتونــه باشــه .همیــن ژورنــال کالبهــا ،همیــن
فرآیندهــای گفتگوهــای دوجانبــه اســاتید و دانشــجویان،
خــودش میتونــه انگیــزه و میــل دانشــجویان را بــرای
یادگیــری و بــرای درس خونــدن ارتقــا بــده .بــه هــر حــال
خــو ِد انجمــن علمــی ما یــک پدیــدهای داریم بهــش میگن
پدیــده بنچمارکــه یــک پدیــده مثــ ً
ا در علــم اقتصــاد
مدیریــت صنعتــی ســازمانی اســت کــه میگــن جاهــای
کوچــک ،بنگاههــای کوچــک ،میــان بنگاهــای بزرگــی
را کــه موفــق هســتند بــه عنــوان الگــو قــرار میدهنــد.
از برنامــه هاشــون پیــروی میکننــد .برنامههــای اون
هــا رو اضافــه میکنــد انجمنهــای نوپایــی مثــل
انجمــن علمــی روانشناســی و مشــاوره دانشــگاه لرســتان
میتوانــد بــا انجمنهــای بــزرگ مثــل دانشــگاه تهــران،
دانشــگاه عالمــه دانشــگاه بهشــتی در ارتبــاط باشــه ببینــه
اونهــا چــه فعالیتهــای دارنــد چــون بــه هرحــال قدمــت
بیشــتری دارنــد ارتباطهــای بیشــتری بــا فضاهــای علمــی
دارنــد میتوانیــد از ایــن پدیدههــام اســتفاده کنیــد کــه
بتوانیــد برنامههــای خودتــون رو تقویــت کنیــد و آنهــا را
گســترش بدهیــد .پــس تــاش کنیــد کــه مطالعــه کنیــد
تــو ایــن حــوزه ،تــو ایــن انجمــن .یکســری از انجمنهــا
چــه فعالیتهــای انجــام میــدن؟ چطــور کارگاه میــذارن؟
چطــور ژرنــال کالب برگــزار میکنــد؟ اســاتید رو چطــور
دعــوت بــه کار میکننــد؟ و چــه برنامههایــی میــذارن؟
کــه بچــه هــا انگیــزه پیــدا کننــد تــوی بحثهــای انجمــن
تــوی بحثهــای علمــی شــرکت کننــد.
اســتاد! بســیار ســپاس از زمانــی کــه در اختیــار مــا
گذاشــتید.

خبــــر

آیین تکریم و بزرگداشت دکترعلی دالور ،استاد ممتاز و چهره فاخر ملی برگزار شد
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دکتــر علــی دالور ،اســتاد ممتــاز روش تحقیــق و آمــار در علــوم تربیتــی و روانشناســی ،در جمــع دانشــگاهیان دانشــگاه
لرســتان گفت«:نخبگــی در خدمــت بــه مــردم اســت» .آییــن تکریــم و بزرگداشــت دکتــر علــی دالور ،از چهــره هــای
فرهیختــه علمــی کشــور و اســتاد ممتــاز در حــوزه روش تحقیــق و آمــار در علــوم تربیتــی و روانشناســی توســط بنیــاد
نخبــگان اســتان لرســتان و بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه لرســتان در محــل ســالن اجتماعــات
شــهید علیرضــا فرجــی دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه لرســتان برگــزار شــد.
دکتــر دالور متولــد ســال  1320شهرســتان خرم آباد اســت.
وی دارای  28کتــاب تألیفــی از نــوع مرجــع علمــی در حوزه
روش تحقیــق و آمــار در علــوم تربیتی و روانشناســی اســت.
همچنیــن تعــداد مقــاالت علمــی ،پژوهشــی بیــن المللــی
وی  40مــورد اســت و در بیــش از  1500رســاله دانشــجویی
بــه عنــوان اســتاد راهنمــا فعالیــت داشــته اســت .دکتــر
دالور دانــش آموختــه مقطــع دکتــرا روش تحقیــق و آمــار از
دانشــگاه فلوریداســت (حــوزه علــوم تربیتــی و روانشناســی).
پیــش از ایــن و بــه گفته دکتــر داریــوش یاراحمــدی ،رئیس
دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه لرســتان ،بــه
پــاس تقدیــر از زحمــات فــراوان دکتــر علــی دالور در عرصــه
علمــی کشــور ،یــک کالس در دانشــکده ادبیــات و علــوم
انســانی دانشــگاه لرســتان بــه نــام دکتــر دالور ،نامگــذاری
شــده بــود.
دکتــر دالور رئیــس دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بوده اســت و موفق شــده اســت
جایــزه ویــژه عالمــه طباطبایــی را به خــود اختصــاص بدهد.
ایشــان هــم اکنــون نخســتین اســتاد ممتــاز ایــن دانشــگاه
محســوب میشــوند.
همچنیــن عــاوه بــر کتابهــای تألیفــی ،او دارای  15عنــوان
کتــاب از نــوع ترجمــه اســت و در مجــات علمی ،پژوهشــی
نمایــه دار معتبــر نیــز دارای  485مقالــه اســت.
دکتــر علــی دالور وقتــی پشــت تریبــون جهــت ســخنرانی
قــرار گرفــت بــا تشــویقهای ممتــد حاضــران در ســالن و در
نهایــت تواضــع گفت«:نخبــه واقعــی کســی اســت کــه بــه
مــردم خدمــت کنــد و زندگــی نخبگــی یعنی دگردوســتی و
دوســت داشــتن و کمــک کــردن بــه دیگــران».

اســتاد ممتــاز دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،افزود«:درســت
اســت کــه براســاس آییــن نامه هــا نخبــه بودن شــاخصهایی
علمــی دارد ولــی بــه نظــر بنــده نخبــه واقعــی کســی اســت
کــه بــه مــردم خدمــت کنــد و نبایــد فرامــوش کــرد اگــر
بنــده بــه ایــن جایــگاه رســیده ام مدیــون کســانی هســتم
کــه در جامعــه و در طــول مســیر زندگــی بــه بنــده کمــک
کــرده انــد؛ مثـ ً
ا فــرض کنیــد اگــر در جامعه امنیت نباشــد
آیــا مــا میتوانیــم بــه ایــن جایگاههــا برســیم؟».
دکتــر دالور ،تصریــح کــرد«:در روانشناســی اخــاق ،موضوع
دگردوســتی و موضــوع عدالــت بســیار مهم هســتند؛ عدالت
یعنــی اینکــه مــن دارای حقوقی هســتم کــه اجــازه نمیدهم
دیگــران بــه ایــن حقــوق تعرض کننــد و دیگــران هــم دارای
حــق و حقوقــی هســتند کــه مــن حــق نــدارم بــه حقــوق
آنهــا تعــرض و تجــاوز کنــم؛ ایــن اصــل زندگــی مســالمت
آمیــز اجتماعــی اســت کــه بســیار مهــم اســت».
ایــن چهــره فاخــر ملــی و اســتاد ممتــاز ،در میــان تشــویق
حاضــران در همایــش ،بیــان کرد«:جامعــه از مــن حمایــت
کــرده اســت تــا بــه ایــن جایــگاه برســم و مــن بــه تنهایــی،
نمــی توانســتم بــه ایــن موقعیــت برســم؛ انســان در هــر
موقعیتــی کــه قــرار دارد بایــد دگردوســت باشــد و بــه خلق،
خدمــت کنــد».
بــه گــزارش تارنمــای دانشــگاه لرســتان ،در ایــن مراســم
کــه روز چهارشــنبه 6 ،آذرمــاه ،1398برگــزار شــد ،از طــرف
بنیــاد نخبــگان اســتان لرســتان ،گروه روانشناســی ومشــاوره
دانشــگاه لرســتان و مســئوالن دانشــگاه لرســتان ،هدایایــی
بــه رســم یادبــود بــه دکتــر دالور ،اعطــاء شــد.

تسلیت به جامعه دانشگاهی لرستان

77
سـال دوازدهم /شـماره پانزدهم /مـهـر99

دکتــر ســیروس مــرادی زاده هــم از بیــن مــا رفــت .بیمــاری کرونــا ،او را از مــا
گرفــت .اهــل دلفــان بــود .سرشــار از انــرژی بــرای مطالعــه و تحقیــق .او یــک
روانشــناس برجســته در اســتان بــود .اواخــر زمســتان  98از پایــان نامــه دکترایــش
در دانشــگاه لرســتان دفــاع کــرد و از دانشــگاه لرســتان فــارغ التحصیــل شــد.
پیوســته کتــاب مــی خوانــد .چنــد مقالــه و اثــر نوشــت .ســالها تجربــه و تبحــر
در مشــاوره و روانشناســی .متخصــص و اخالقگــرا او یــک ســرمایه دانشــی جامعــه
بــود.
روانشــناس مرکــز مشــاوره و خدمــات تخصصــی روانشــناختی اســتان لرســتان
و مــدرس دانشــگاه فرهنگیــان در ســن  42ســالگی بــر اثــر ابتــا بــه بیمــاری
کوویــد  19درگذشــت.
ســیروس مــرادی زاده ،دکتــری تخصصــی روانشناســی تربیتــی ،عضو ســازمان نظام
روانشناســی  ،مشــاور شــاغل در مراکــز مشــاوره و خدمــات تخصصــی روانشــناختی
اســتان ،مــدرس دانشــگاه فرهنگیان،دانشــگاه پیــام نــور و جامــع علمــی کاربــردی
اســتان لرســتان بــود.
وی کــه از  12آبــان مــاه جــاری بعلــت درگیــری  80درصــد ریــه اش بــا ویــروس
کرونــا در بیمارســتان بســتری شــده بــود ،در چنــد روز اخیــر بعلــت پیشــروی
بیمــاری در کمــا بــود صبــح جمعــه  30ام ابــان مــاه بــر اثــر ایســت قلبــی دار فانــی
را وداع گفــت .
شــادروان دکتــر ســیروس مــرادی زاده در ســال  1357در شهرســتان نورآبــاد
دلفــان لرســتان متولــد شــده بــود.
گفتنــی اســت آن مرحــوم دارای  15ســال ســابقه کار رســمی در آمــوزش و پــرورش
و روانشــناس کــودک و نوجــوان مرکــز مشــاوره اســتان بــود کــه مــدرس دوره
هــای تخصصــی و طــرح هــای توانمندســازی مراکــز و هســته هــای مشــاوره در
ســطح اســتان بــود و همچنیــن مولــف و پژوهــش گــر برجســته تعلیــم و تربیــت
اســتان نیــز بــود.
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مقاالت چاپ شده
گروه روانشناسی و مشاوره
رابطه سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی
کارمندان دادگستری استان لرستان
ســال انتشــار .1398/12/11 :محــل انتشــار :دومیــن همایــش
بیــن المللــی روانشناســی ،علــوم تربیتــی و مطالعــات
اجتماعــی .نویســندگان :امیــر محمــد توخــش ،دکتــر فضــل
اهلل میــر دریکونــد .تعــداد صفحــات8 :
---------------------------------------اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود
نیازهای خود تعیین گری ،تعویق اندازی و
تابآوری تحصیلی دانشآموزان دختر مبتال به
افسردگی در یکی از شهرک های نظامی.
ســال انتشــار .1398محــل انتشــار :روانشناســی نظامــی.
نویســندگان :عــزت اهلل قــدم پــور -مهــدی یوســف ونــد-
مســعود صادقــی -فاطمــه ایمانــی .تعــداد صفحــات۱۶ :
------------------------------------------------------بررسی عوامل سازمانی موثر بر یادگیری سازمانی.
ســال انتشــار .1398 :محــل انتشــار :پنجمیــن کنفرانــس
بینالمللــی علــوم مدیریــت و حســابداری .نویســندگان:
مهــرزاد ســرفراز -علــی زارعیــان جهرمــی -مســعود
صادقــی .تعــداد صفحــات۱۰ :
--------------------------------------- نقش رهبری فضیلت مدار بر بهبود عملکرد شغلیکارکنان.
ســال انتشــار .1398 :محــل انتشــار :پنجمیــن کنفرانــس بیــن
المللــی علــوم مدیریــت و حســابداری .نویســندگان :مهــرزاد
ســرفراز -علــی زارعیــان جهرمــی -مســعود صادقــی تعــداد
صفحــات۱۰ :
---------------------------------------اثربخشــی آمــوزش راهبردهــای خودتنظیمــی
برخــورد کارآمــدی تحصیلــی و ســازگاری
تحصیلــی دانــش آمــوزان ناســازگار.
ســال انتشــار .۱۳۹۸ :محــل انتشــار :فصلنامــه پژوهــش در
نظــام هــای آموزشــی نویســندگان :معصومــه زنگیآبــادی-
مســعود صادقــی -عــزت اهلل قــدم پــور .تعــداد صفحــات۱۷ :
---------------------------------------بررســی رابطــه بیــن ســبکهای دلبســتگی بــا
تابــآوری روانشــناختی در دانــش آمــوزان دختــر
دوره اول متوســطه شهرســتان خرمآبــاد.
ســال انتشــار .1398 :محــل انتشــار :اولیــن کنفرانــس بیــن
المللــی پژوهشــهای نویــن در روانشناســی ،مشــاوره و علــوم
رفتــاری .نویســندگان :مســعود صادقــی -زهــرا مــرادی.
تعــداد صفحــات۱۳ :

فهــم مدرنیتــه و تأثیــر آن بــر مســئله حقــوق بشــر
در اندیشــه سیاســی محمــد تقــی مصبــاح یــزدی.
ســال انتشــار .1398 :محــل انتشــار :دومیــن کنفرانــس ملــی
و اولیــن کنفرانــس بینالمللــی حقــوق و علــوم سیاســی.
نویســندگان :ســیده ســارا موســوی -ســید ســامر پوردانــش-
ســلمان زارعــی .تعدادصفحــات۱۴ :
--------------------------------------نقش واسطهای دلبستگی شغلی در رابطه بین
تعارض کار ،خانواده و حمایت سازمانی ادراک
شده با نیت ترک خدمت در کارکنان نظامی.
ســال انتشــار .1398 :محــل انتشــار :فصلنامــه فرهنــگ
مشــاوره و روان درمانــی .نویســنده :ســلمان زارعــی .تعــداد
صفحــات۲۸ :
---------------------------------------نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه سبک
های والدگری ادراک شده و سبک های هویت
با فرسودگی تحصیلی .
ســال انتشــار .۱۳۹۸ :محــل انتشــار :پنجمیــن کنفرانــس
ملــی نوآوریهــای اخیــر در روانشناســی ،کاربردهــا و
توانمندســازی بــا محوریــت روان درمانــی .نویســندگان:
خدیجــه فوالدونــد -ســلمان زارعــی .تعــداد صفحــات۱۴ :
---------------------------------------نقش واسطهای عاطفی خانواده در رابطه هیجانی
خواهی و حرمت خود با گرایش به جنس مخالف.
ســال انتشــار .۱۳۹۸ :محــل انتشــار :اولیــن کنفرانــس بیــن
المللــی پژوهــش هــای نویــن در روانشناســی ،مشــاوره و
علــوم رفتــاری .نویســندگان :خدیجــه فوالدونــد ،ســلمان
زارعــی .تعــداد صفحــات۱۱ :
------------------------------------------------------نقش واسطه ای خود تمایزیافتگی در رابطه بین
تاب آوری با دلزدگی زناشویی در زنان متأهل.
ســال انتشــار .۱۳۹۸ :محــل انتشــار :مجلــه روانشناســی و
روانپزشــکی شــناخت .نویســنده :ســلمان زارعــی .تعــداد
صفحــات۱۲ :
---------------------------------------اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر تنیدگی تحصیلی ناشی از انتظارات
دیگران در دانشجویان پسر دانشگاه لرستان.
ســال انتشــار .1398 :محــل انتشــار :اولیــن کنفرانــس ملــی
توســعه پایــدار در علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی
ایــران .نویســندگان :عبــاس بــزدوده -عــزت اهلل قــدم پــور-
حســنعلی ویســکرمی .تعــداد صفحــات۱۴ :

تازه های نشر
کتاب فروید و لیدی مکبث

این کتاب به تحلیل شخصیت لیدی مکبث از نگاه فروید پدر روانکاوی
مدرن میپردازد.مکبث یک تراژدی مشهور از ویلیام شکسپیر نویسنده ی
مشهور انگلیسی است.
محمدرضا فشاهی.نشر شب خیز.تعداد صفحه .۱۹۲سال انتشار ۱۳۹۸
کلیات مشاوره در مدرسه

کتاب راهنمایی برای مشاوران مدارس است .
گرداورنده حسین نور.انتشارات ارنا.تعداد صفحه .۱۴۴سال انتشار ۱۳۹۸
چرا دروغ می گوییم

بررسی ریشه های زیستی ،اجتماعی ،روانی دروغ در مقیاس فردی و
اجتماعی .بهنام مرادیان.نشر برسم.تعداد صفحه .۹۸سال انتشار ۱۳۹۹
درمان فراشناختی درکاهش افسردگی و اضطراب

بررسی روش های مختلف درمانی برای درمان اختالالت مختلف از جمله
اضطراب و افسردگی میپردازد.
محمدخانی نرگی.انتشارات اذرفر.تعداد صفحه .۱۳۶سال ۱۳۹۸
ویژگی های شخصیتی وتعامالت اجتماعی کودکان ابتدایی

این کتاب کمک میکند تا الگوی رفتاری صحیحی از رفتار کودکان در
دوره ی ابتدایی به دست آورد.
محمد حسن عدالتی فر.انتشارات اذر فر.تعداد صفحه .۱۴۲سال انتشار ۱۳۹۸
بهترین خودت باش

درباره ی خود شناسی و یافتن استعدادهای خود صحبت میکند.
ایلین ولتروت مترجم سوسن موسوی .تعداد صفحه .۳۷۵انتشارات
شمشاد.سال انتشار ۱۳۹۹

چگونه احمق نباشیم و درست فکر کنیم

به معرفی  ۴۰خطا و سوگیری شناختی میپردازد که موجب میشوند
درست فکر و استدالل نکنیم.
بهنام مرادیان.نشر برسم.تعداد صفحه .۱۰۷سال انتشار ۱۳۹۹
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شغل دوست داشتنی

چگونه ایده ال خود را پیدا کنید یا بسازید.
بهنام مرادیان.نشر برسم.تعداد صفحه .۷۸سال انتشار ۱۳۹۹
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