
خیلی دور، خیلی نزدیک
می گوید: هوا تاریک بود و من جلوی 
دسته خودم حرکت می کردم که دستی 
دراز شد و پایم را گرفت. برگشتم و 
دیدم یک رزمنده بسیجی 17، 18 ساله 
است که پایش قطع شده. گفتم: » نگران 
نباش، االن کمکت می کنم و نجاتت 
می دهم.« گفت: »به من دست نزن. مگه 
نمی دونی اینجا کجاست؟ اینجا میدون 

مینه. باید سالم از اینجا رد بشید.« 
یک جوان با آن سن  و سال، فکرش کجا 
بود. نه تنها داد و بیداد و ناله نمی کرد، 
فقط فکر آزادی بستان، وطن و خاکش 
بود. به من می گفت: »پایت را روی شکم 
من بگذار و رد شو.« آتش شدید بود، 

او هم پایم را رها نمی کرد. 
 گفتم این کار را نمی کنم.  گفت: »ترسو، تو 
که می ترسی، برای چی اومدی جبهه؟« 
گفتم: »عزیزم، من نمی ترسم اما جرات 
ندارم پا روی شکم تو بگذارم.« گفت: 
»من خوابیدم که این کار رو بکنی.« 
برای اینکه ناراحت نشود، پایم را بلند 
کردم و روی شکمش گذاشتم، ولی 
فشار ندادم. دوباره گفت: »اگر پایت 
را روی شکم من نگذاری، شهید شوم 

آن دنیا جلویت را می گیرم.« 
ادامه می دهد: شرایط و حال و هوای 
امروز  با  روزها  آن  در  را  آدم ها 

کنید...  مقایسه 
دیگر حرف هایش را نمی شنوم. می دانم 
افسانه نمی گوید، خیالپردازی نیست، 
داستان نویس  یک  ذهن  تراوشات 
نیست، راست می گوید و این صحنه  
که توصیف می کند، حقیقت محض 
است اما نمی فهمم اگر روزگاری دیر 
خراب آبادمان بر این مدار می چرخیده، 
مگر جوهره وجود آدم ها نسل به نسل 
تغییر می کند که حاال از مال دنیا هم 
نمی گذریم چه برسد به.... نمی خواهم 
بشنوم پایشان را روی بدن آن ابرمرد 
گذاشته اند یا نه، طاقتش را ندارم. بی هوا 
می پرسم: »بستان آزاد شد؟« می گوید: 
»بله«، »و آن رزمنده؟«، »شهید شد...« 

آشیانه  دلم  در  غمگین  پرنده  هزار 
می کنند، هزار پرنده ای که فکر نمی کنم 
تا روزی که این تصویر پیش چشمانم 

است، کوچ کنند.

حرف آخر
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مهارت زندگی

معرفی کتاب

انسان ذاتا موجودی اجتماعی است. ارتباطاتی که 
ما با دیگران برقرار می کنیم برای سالمت اجتماعی، 
عاطفی و جسمی ما حیاتی است اما دانستن اینکه 
چگونه روابط بین فردی را حفظ کنیم می تواند به 
ما کمک کند تا یک سیستم حمایتی صحیح بسازیم 
که در کنار آمدن با چالش های زندگی، قدرت الزم 

را برایمان فراهم کند. 
اگر چه صمیمیت عاطفی نشانه ای از روابط نزدیک 
و دوست داشتنی است که شامل به اشتراک گذاری 
اطالعات شخصی نیز می شود اما این بدان معنا 
نیست که همه چیز را به اشتراک بگذاریم و هر 
کسی اجازه دخالت و کنترل زندگی ما را به دست 
گیرد. بعضی از مردم همه چیز را می گویند، در حالی 
که برخی دیگر محافظه کارترند و کمتر تمایل به 
اشتراک گذاری اطالعات شخصی خود دارند. آنچه 
که بسیار مهم است این است که در هر رابطه ای 
حتی بسیار نزدیک، رابطه زمانی بهتر می شود و 
کیفیت الزم را خواهد داشت که نیاز طرف مقابل 
به حریم خصوصی را پذیرفته و نسبت به هرگونه 
کشمکشی که این مرز ایجاد می کند حساس باشیم، 

چرا که ما نه تنها باید مراقب چیزهایی باشیم که 
در مورد خود به اشتراک می گذاریم بلکه مهم تر 
از آن، در مورد آنچه در مورد دیگران به اشتراک 

می گذاریم نیز باید مراقب باشیم. 
در کل، مرزهای سالم، پایه حیاتی هر رابطه قوی 
هستند. این مهم است که دیگران به مرزهای ما احترام 
بگذارند اما به همان اندازه مهم است که ما نیز به 
مرزهای آنها احترام بگذاریم. احترام به این مرزها 
نشان می دهد که ما به ارزش ها، اهداف، احساسات 
و نیازهای یکدیگر اهمیت می دهیم. مرزهای حریم 
خصوصی مشخص می کنند که افراد مجاز به انجام 
چه رفتارهایی با یکدیگرند. حریم خصوصی به ما 
این امکان را می دهد که در مورد اینکه چه کسی 
هستیم و چگونه می خواهیم با دنیای اطراف مان 

تعامل کنیم خط مشی داشته باشیم.
از آنجا که امروزه به واسطه توسعه تکنولوژی، حریم 
خصوصی همانند یک کاالی ارزشمند و کمیاب 
است، برای مطالبه آن نیازمند مهارت هستیم و 
می توان با به کارگیری این توصیه ها، آن را تا حدود 

قابل مالحظه ای به دست آورد:

1. بهترین روش، تعیین و بیان مرزهایتان است. 
برای این  کار احساساتی و مبهم نشوید، حقایق و 

خواسته های خود را درست بیان کنید. 
2. برای بازگو کردن حریم هایتان زمان آرامش را 
انتخاب کنید و به آرامی توضیح دهید که چرا 
احساس بدی دارید. نفس عمیق بکشید، آرام اما 
معنادار به طرف مقابل نگاه کنید و واکنش خود را 

نسبت به رفتار او بیان کنید.
3. بهتر است آنچه را که بارها و بارها در ذهن خود 
مرور کرده اید واضح، صریح و قاطعانه اما مودبانه از 
دیگران بخواهید تا مرزهای خصوصی ما را شناخته 

و به آنها احترام بگذارند. 
4. ممکن است بعد از بیان خواسته هایمان، طرف 
مقابل تغییر رفتار نشان دهد. از او بابت این تغییر 
قدردانی و تشکر کنید. قدردانی از اینکه نتیجه 
ارزشمندی به دست آمده، به طرف مقابل نشان 
می دهد که شما تالش های او را مدنظر قرار داده اید.

5. با احترام به مرزها و حریم خصوصی دیگران 
در عمل، الگوی عملی و عینی باشید.
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یکی از مواردی که امروزه در جوامع مختلف اعم از کوچک مانند خانواده 
یا بزرگ مانند کشورها بسیار مورد توجه است، خشم و کنترل آن است. 
خشم از جمله مواردی است که برای علت و چرایی آن، کنترل و مدیریت 
آن نیازمند آگاهی، تمرین و ممارست هستیم. در کتاب »عصبیت و رشد 
آدمی« که مطالعه آن می تواند برای هر کسی یک امر ضروری باشد، با دلیل 
واقعی بسیاری از مشکالت، عصبانیت ها، ترس ها، ناآرامی ها، تضادها و از 
خودبیگانگی ها در درون خود و افراد دیگر آشنا می شویم و می کوشیم تا آنها 
را برطرف کنیم. با این کار هم خودمان حس آرامش بیشتری خواهیم داشت 

و هم روابط سالم تری با اطرافیان مان برقرار خواهیم کرد. 
دکتر کارن هورنای متولد آلمان و فارغ التحصیل دانشکده پزشکی و روان پزشکی 
در آلمان است. ایشان در این کتاب به واقعیت های روان شناختی و فردی مانند 
خشم، دلیل آن و راهکارهایی برای کنترل آن می پردازد. همچنین فرایند عصبی 
شدن انسان را با رشد سالم در تضاد می داند و مورد بحث قرار می دهد. او مراحل 

مختلف این وضعیت را شرح می دهد 
و درگیری های عصبی، رفتارهای 
و  درونی  نقدهای  یا  مستبدانه 
راه حل های عصبی برای تسکین 
چنین  در  را  درگیری  و  تنش 
نگرش های عاطفی مانند سلطه، 
خودکفایی یا وابستگی توضیح 
می دهد. او معتقد است فرد عصبی 
نگاهش به زندگی مانند نگاه کسی 
است که در مه گیر کرده است. 
این کتاب نوشته کارن هورنای، 
ترجمه محمدجعفر مصفا در 

350 صفحه توسط انتشارات بهجت به چاپ رسیده است.

 ترجمه: سارا حق بین
حریم خصوصی و مطالبه آن از دیگران

عصبیت و رشد آدمی

آقای علیرضا. الف یک پدر است. 
پدر جوان یک کودک. پدری 34 
به  پا  می خواست  دلش  که  ساله 
زیبایی های  و  برود  کودکش  پای 
یادش  و  بدهد  نشانش  را  دنیا 
کنار  چطور  نازیبایی ها  با  بدهد 
سلول های  نمی دانست  اما  بیاید 
ریشه  سرش  در  ذره ذره  سرطانی 
می دوانند و بعد یک روز پزشکان 
خبر دادند که به سرطان مغز مبتال 
شده است. این بیمار در بیمارستان 
شهدای تجریش جراحی شده اما 
و  ام آرآی  جراحی،  درمان  ادامه 
دارد،  هزینه  شیمی درمانی اش 
بیمار  علیرضای  آقا  که  هزینه ای 
که یک کارگر ساده است، از عهده 

برنمی آید.  آن  پرداخت 
بیمار جوان است، پدر است  این 
کنیم  کمک  می توانیم  تو  و  من  و 
هزینه درمانش را بپردازد و بیماری 
را شکست دهد. کافی است کمک 
بانک  کارت  به  را  خود  نقدی 
با شماره 8001-0756- پارسیان 
0610-6221 به نام موسسه خیریه 
امدادگران عاشورا واریز کنیم و با 
شماره تلفن75983000 )داخلی2( 
 09198012677 همراه  شماره  یا 
کد  با  بیمار  این  بگیریم.  تماس 
امدادگران  موسسه  در   25481

می شود. شناخته  عاشورا 

ستون آخر

برای داشتن جامعه ای با انسان  های خوشحال باید مدارسی شاد و خوشحال بنا کرد     و بسیاری از 
اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند برای تحول یک جامعه باید آموزش و پرورش جامعه دگرگون 
شود    . در سال 1966 جیمز کلمن، جامعه شناس معروف آمریکایی، نظریه   ای داد مبنی بر اینکه موفقیت 
تحصیلی کودک فقط به خانواده او ارتباط دارد و مدرسه نمی تواند تفاوت چندانی در آینده تحصیلی 
کودک ایجاد کند    . از همان زمان پژوهش  های بسیاری در رد این نظریه انجام گرفت و نشان داده 
شد مدرسه نه تنها بر پیشرفت تحصیلی و آینده شغلی کودک تاثیرگذار است، مخصوصا دوره 
دبستان تاثیر شگرفی در میزان شادکامی و خوشحالی انسان    ها در تمام دوران زندگی دارد    . تا آنجا 
که معلم و محیط امن دبستان می تواند حتی تعدیل کننده بحران  های عاطفی کودک در خانواده باشد    .
در کودک 7 ساله   ای که اولین سال  های زندگی اش را در رعب و وحشت از معلم و نمره بگذراند، 
تمام شور و شوق زیستن نابود می شود، روان و آینده اجتماعی اش آسیب  های جبران ناپذیری 
می بیند و اعتماد به نفس و خالقیت و شوق یادگیری  اش برای همه عمر لطمه   ای جدی می     خورد    . 
اهمیت این مساله تا حدی است که اریک هانوشک، اقتصاددان، می گوید: در صورت جایگزینی 
5 تا 8 درصد آموزگاران انتهای جدول کیفیت با آموزگاران متوسط، می توان آمریکا را به باالی 

جدول رتبه بندی بین المللی ریاضیات و علوم رساند    .«

اما چه باید کرد؟
 از آنجا که مغز دانش آموزان درگیر یادگیری، رفتار و احساسات است، معلمان باید تا حد 
امکان درباره فعالیت مغز اطالعات کافی به دست بیاورند    . اطالع رسانی به معلمان در مورد نحوه 
واکنش مغز در تعامالت اجتماعی مختلف و همچنین در کالس درس، تاثیرات بسیار مثبتی بر 

یادگیری و رفتار دانش آموزان دارد    .
 تحقیقات در مورد نحوه یادگیری و نحوه واکنش مغز دانش آموزان در تعامالت اجتماعی، 
نشان می دهد امکان تغییر فرهنگ مدرسه و بهبود رفتار دانش آموزان، در نهایت افزایش تمرکز 

آنها و بهبود عملکرد کلی مدرسه و محیط آموزشی را به دنبال دارد    . 
 ارتباط همراه با مراقبت، محبت آمیز و شخصی با هر دانش آموز برای مغز، یادگیری و بهبود 
رفتار او مفید است    . در این راستا استفاده همزمان از تکنیک های چند حسی و توجه به تعامالت 
دانش آموزان بهترین نتیجه را خواهد داشت    . بسیار مهم است که در آموزش از تکنیک  های چند 

حسی مغز برای افزایش کارایی دانش آموزان استفاده شود.

تکنیک  های چند حسی چیست و چه کاربردی دارد؟ 
استفاده از تکنیک آموزش چندحسی به معنای کمک به کودک برای یادگیری از طریق بیش از یک 
حس است    . بیشتر تکنیک  های آموزشی با استفاده از بینایی یا شنوایی انجام می     شود    . بینایی کودک 
در خواندن اطالعات، نگاه کردن به متن، عکس یا خواندن اطالعات از روی تخته استفاده می     شود 
و حس شنوایی در دریافت اطالعات شنیداری که در کالس درس داده می شود، نقش دارد    . معلمان 
باید آگاه باشند چگونگی تعامالت اجتماعی در کالس درس و اشتیاق آنها به توجه به دانش آموزان، 

بر آماده بودن کودکان برای یادگیری و رفتارشان در محیط آموزشی تاثیر می گذارد    . 

مدرسه شاد چگونه باید باشد؟ 
 مدرسه و کالس  های درس ایمن، معلم دلسوز با رفتار محبت آمیز و منظم بیشترین بازدهی را 

دارد پس باید نسبت به ایجاد و همچنین اجرای درست آن نهایت دقت را داشت    .
 باید با شناخت خوب همه دانش آموزان با هر یک از آنها ارتباط قدرتمندی برقرار کرد، ارتباطی 

نزدیک با پیوندی قوی که ارتباط دانش آموز با مدرسه و مربیان را تحکیم کند    . 
 بسیار مهم است که همیشه با روشی آرام، دلسوزانه و متناسب با دانش آموزان برخورد شود    . 

 خیلی وقت ها شوخ طبعی، رمز موفقیت و کلید مشکل گشاست. استفاده از این حس در زمان  های 
مختلف می     تواند بسیاری از مسائل را حل کند یا آن را در مسیر متفاوتی برای به نتیجه رسیدن قرار دهد    . 
 برنامه درسی و راهبردهای تدریس شاد و موثر باعث ارتقای یادگیری دانش آموزان، سالمت، 

عزت نفس، اعتماد به نفس و آرامش درونی شان می     شود    .
 فرهنگ مدرسه شاد تاثیر مثبت قدرتمندی بر مغز دانش آموزان دارد و در نتیجه آن می     توان 
تاثیر مثبتی را بر رفتار و انگیزه آنها برای یادگیری، کاهش مشکالت نظم و افزایش موفقیت 

به وضوح مشاهده کرد    . 
 جو مدرسه متغیر مهمی برای محیط امن مدرسه است     و به کیفیت و ویژگی زندگی در 
مدرسه اشاره دارد و شامل ارزش ها، باورهای نانوشته و نگرش هایی است که سبک تعامل بین 
دانش آموزان، معلمان و مدیران مدرسه را می سازد    . جو مدرسه پارامترهای رفتاری قابل قبول 
و مناسبی را در بین همه افرادی که در مدرسه نقشی دارند، تعیین می کند و مسوولیت فردی و 
نهادی را برای ایمنی مدرسه به عهده آنها می     گذارد    . جو مدرسه بر اساس ادراکات مشترک افراد 
در مدرسه ایجاد می     شود و همه افرادی که با نقش  های مختلف در مدرسه حضور دارند، تحت 

تاثیر این جو قرار می     گیرند و مدرسه نیز تحت تاثیر رفتار آنها قرار می     گیرد    . 
 مدرسه آرام و شاد مکانی است که افراد با رفتاری صلح آمیز و روابط مسالمت آمیز در کنار 
هم جامعه مدرسه ای آرام و شاد را رشد می دهند و حفظ می کنند    . در نتیجه جو مدرسه شاد و 

آرام و امن را برای همه افراد این جامعه فراهم می کند    .
 جو مثبت مدرسه در موفقیت مدارس بسیار تاثیر دارد بنابراین اغلب هدف مدرسه در سطح 

وسیع ایجاد ابتکارات مناسب برای به وجود آوردن این جو و برخورداری از مزایای آن است    .

برخی از این مزایا عبارتند از:
 مدارس می     توانند رویکرد مدیریتی مبتنی بر روابط دوستانه و انسانی در قالب یک مجموعه 

بزرگ با هدف بهبود روابط و نتیجه گیری مثبت ایجاد کنند    .
 مدارس می     توانند روابط بین معلم و والدین، معلم و دانش آموز، معلم و معلم، دانش آموز و دانش آموز 

را بهبود بخشند و استاندارد کیفیت تدریس و یادگیری را تا میزان قابل مالحظه   ای افزایش دهند    .
 مدارس می     توانند نگرش  های خوبی مانند همکاری و احترام متقابل را در دانش آموزان و 

معلمان ایجاد کنند و رفتار اخالقی دانش آموزان را بهبود بخشند    .
 مدارس می     توانند به رشد عاطفی سالم دانش آموزان کمک کنند    .

 مدارس می     توانند اجتماعی شدن را از طریق مشارکت در فعالیت  های یادگیری تعاملی و 
مشارکتی تسهیل کنند    .

 مدارس می     توانند خالقیت دانش آموزان و معلمان را توسعه دهند    .

یک توصیه مهم
 پدر و مادرها باید به خاطر داشته باشند که مدرسه مانند خانواده دوم کودک اهمیت دارد و 
معلمی مهربان و مشفق زندگی کودک شما را دگرگون می کند. حتما قبل از ثبت نام و شروع 
سال تحصیلی با معلم کودک خود صحبت کنید و داشتن سالمت روان و برخورداری از 

رویکرد مناسب آموزشی او را جدی بگیرید    .

مدارس شاد برای داشتن جامعه شاد

سال هفدهم  شماره 821  شنبه 6 آذر1400

»روان درمانی تکنیک و مجموعه روش هایی برای 
درمان اختالالت روانی، هیجانی، انواع اختالالت 
و  رفتاری  ناهنجاری های  اعتیاد،  شخصیت، 
سازگاری، با استفاده از روش هایی است که به 
ظاهر با محوریت گفت وگو است اما در این فرایند 
گفت وگو، روان درمانگر بررسی و ارزیابی تخصصی 
و بسیار فنی را در رابطه با محتوا و فرایند فکر، 
احساسات، عواطف، گفتار، رفتار و… مراجع یا بیمار 
به شکلی بسیار دقیق انجام می دهد. روان درمانی برای 
بهبود سالمت روان فرد، حل یا کاهش رفتارهای 
دردسرساز، اعتقادات، اجبارها، افکار یا عواطف و 
بهبود روابط و مهارت های اجتماعی به کار می رود.«

روان درمانی رویکردهای مختلفی اعم از شناختی، 
رفتاری، تحلیلی، طرحواره و... دارد. گاهی برخی 
رویکردها برای مشکالت خاصی موثر هستند و گاهی 
رابطه درمانگر و مراجع مهم تر از روش درمانی است. 
البته که روش درمانی باید شناخته شده و معتبر باشد.

روان درمانگر حرفه ای چه 
ویژگی هایی دارد؟ 

شاید شما هم جزو کسانی باشید که دلشان می خواهد 
در اسرع وقت به یک روان درمانگر مراجعه کنند و 
نمی دانند به چه کسی مراجعه کنند. درمانگر باید مدرک 
معتبر و جواز کار داشته باشد و در صورت کارآموز 
بودن، مورد تایید استاد ناظر باشد. شما حتما باید در 
مورد مدرک تحصیلی و اجازه کار از او سوال کنید. 
روان درمانگر باید رویکرد درمانی خود را به شما 
اعالم کند و رازدار و امن باشد. درمانگر حرفه ای 

نظرات تخصصی می دهد نه نظرات شخصی و 
حق ندارد تعیین تکلیف یا شما را قضاوت کند. 
او اجازه تحقیر، توهین و واکنش های این چنینی 
هم ندارد و نباید از جایگاه خود به عنوان درمانگر 
سوء استفاده کند. یادتان باشد درمانگران حرفه ای 
و معتبر با دانش و تجربه شان باعث ایجاد تغییرات 

قابل توجه در زندگی مراجعانشان می شوند.

چرا روان درمانی برای زندگی 
امروز مورد نیاز است؟ 

 در دنیایی که تکنولوژی، رسانه های مختلف و 
چالش های متعددی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن 
مسن تر  افراد  نصیحت  با  است،  کرده  احاطه  را 
غیرمتخصص نمی توان با چالش ها مواجه شد. حتی 
درمانگران تخصصی کار می کنند و برای مشکالت و 
چالش های مختلف، نمی توان به یک درمانگر مراجعه 
کرد. مثال روند کار روان درمانگر فردی با کسی که در 

زمینه زوج درمانی کار می کند، تفاوت دارد. 
 زمانی که شما دچار مشکل می شوید، ممکن است 
اطرافیان و اقوام شرایط را بدتر کنند زیرا احساساتی 
و تجربی نظر می دهند و مسائل را پیچیده تر می کنند 
ولی درمانگر حرفه ای بی طرف است و با دانش 
و استاد ناظری که دارد، از منظر دیگری شما را 

ارزیابی و درمان می کند.
 حتما الزم نیست افسرده و دچار اختالالت 
روانی باشید تا به روان شناس یا روان پزشک مراجعه 
کنید. خیلی وقت ها روان درمانگر می تواند به شما 
کمک می کند بر موانع درونی و بیرونی غلبه کنید 

و کیفیت زندگی تان را افزایش دهید. 
به خوبی  با کودک را  امروزه والدین رفتار   
نمی دانند و آموزش روان شناسی و روان درمانی 
کودکان به آنها کمک می کند آسیب های کودکی 

را به حداقل برسانند.
 مشکالت زوج ها در دنیای امروز به رویکرد 
همه جانبه و عمیق نیاز دارد و در صورت بروز 
اختالف و تنش بین آنها بعید است مانند گذشته 
ریش سفیدان بتوانند به بهبود رابطه شان کمک کنند.

روان درمانی چه فوایدی دارد؟ 
بهبود کیفیت زندگی، گسترش مهارت های ارتباطی، 
غلبه بر مشکالت و اختالالت روانی مثل افسردگی 
و اضطراب، افزایش عزت نفس و شناخت و درمان 
مشکالتی که باعث حس بی ارزشی شده است، بهبود 
خلق، تغییر افکار منفی که منطق و اساسی ندارد ولی 
به دالیل مختلفی در روان و شخصیت ما درونی شده 
است، یادگیری روش هایی برای آرام کردن خودمان 
و بررسی مزایا و معایب روش هایی که آموخته ایم، 
تغییر در هیجانات و رفتارهای مان که نتیجه شناخت 
هیجان های منفی و رفتارهای مخرب و تغییر آنهاست، 
درک شدن به وسیله درمانگر و تجربه های ترمیمی 
در رابطه با درمانگر، یادگیری روش های حل مشکل 
کوتاه مدت و بلند مدت، دستیابی به بینش و خودآگاهی 
بیشتر برای غلبه بر مشکالت و موانع، پیشگیری از 
بروز مشکالت پیچیده و جبران ناپذیر در آینده و 
افزایش ظرفیت تاب آوری و نه سرکوب مشکالت 

از جمله فواید روان درمانی محسوب می شود.

عکس و مکث

 کتایون خانجانی
روان شناس و روان درمانگر 

 دکتر آتوسا مظفرزنگنه  
دکترای آسیب شناسی گفتار و زبان و مدرس دانشگاه

 

روان درمانی در زندگی امروز، ضروری است!

جامعه سالم

سخنی با والدین
آلودگی هوا برای همه گروه های سنی در یک روز بارانی 


