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قدیمی ها می گفتند »عجله کار شیطونه«. 
احتماال منظورشان این بوده که برای 
انجام هر کاری بهتر است اندکی درنگ 
و تامل کنیم و بعد دست به اقدام بزنیم. 
این جمله را در این دوره زمانه هم 
زیاد می شنویم اما خیلی وقت ها نه به 
معنایی که اجدادمان منظورشان بوده؛ 
وقت هایی از پرهیز از انجام کار شیطان 
دم می زنیم که رگ تنبلی مان می گیرد 
و می خواهیم خودمان را توجیه کنیم. 
خیلی وقت ها هم خودمان می دانیم 

داریم عذر بدتر از گناه می آوریم. 
شاید به معنایی که قدیمی ها منظورشان 
بوده، عجله در کارها درست نباشد 
اما در خیلی کارها عجله نکردن و 
دست دست کردن، دقیقا کار شیطان 
کارهاست  خیلی  است.  نادرست  و 
کنی  انجام شان عجله  برای  باید  که 
و شتاب بدهی به همه فکر کردن ها. 
سبک، سنگین کردنت اگر زیاد طول 
بکشد، یک  دفعه به خودت می آیی و 
می بینی کار از کار گذشته؛ خانواده ای 
عزیز بیمارش را از دست داد، کودک 
محصلی مجبور به ترک تحصیل شد، 
خانواده ای بی سرپرست ماند، کودکی 
از راه راست  بی مادر شد، نوجوانی 
بیرون رفت، بیماری یک بیمار پیشرفت 
کرد و زمان طالیی درمانش تمام شد، 
درها به روی کسی بسته شد، کسی 

خودکشی کرد و...
آن وقت چه فایده که هی لب بگزی 
و دست روی دست بکوبی و از دریغ 

و تاسف بگویی؟ 
اگر همه ما در هر مقامی که هستیم، 
برای آنچه از عهده مان برمی آید تا گره ای 
از کار آدم ها و دری برای بهتر شدن 
زندگی انسان و انسان هایی باز کنیم، 
از تصویب یک قانون گرفته تا کمک 
مادی، تا خرج کردن اندکی مهر، تعلل و 
کم کاری نکنیم، دنیا جای زیباتری برای 
زندگی خواهد بود. تاسف بعد از تعلل، 
همان نوشداروی بعد مرگ سهراب 

است که به درد هیچ کس نمی خورد.

حرف آخر

هستی یک دختر پنج ساله است که از 
روزی که به این دنیا چشم باز کرده، رنگ 
شادی های دنیای کودکانه را به خود ندیده. 
این فرشته کوچک که به بیماری CP )فلج 
مغزی ( مبتالست، دلش می خواهد بتواند 
مثل بچه های دیگر بازی کند اما سست 
بودن اعضای بدنش باعث می شود، نتواند. 
پزشک هستی تشخیص داده با کاردرمانی 
روزانه، می توانند به او کمک و تا حد 
زیادی مشکالتش را حل کنند. این خبر 
خوبی است به شرطی که خانواده هستی 
می توانستند هزینه درمان او را تامین کنند 
اما متاسفانه چنین امکانی ندارند. درآمد 
پدر هستی آنقدر کم است که به هزینه 
روزانه شان  خرج های  و  خانه  اجاره 
هم به سختی می رسد و در خانه شان 
وسایل ضروری مثل تلویزیون و فرش 
هم ندارند. شغل پدر این دختر کوچک 
نظافت ساختمان هاست و با درآمد اندکی 
که دارد قادر نیست هزینه ۶۰ هزار تومانی 
هر جلسه کار درمانی که در ماه نزدیک 
دو میلیون تومان می شود، بپردازد. امروز 
با کمک من و تو یک فرشته کوچک 
می تواند از کودکی اش لذت ببرد و شادمانه 
کودکی کند. وقتی برای تعلل و درنگ 
نیست. لطفا اگر امکانش را دارید، همین 
امروز برای کمک به هستی کمک نقدی 
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عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

به صفحه  www.salamat.ir مربوط 
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

مورد  در  بسیار  مراجعانم  از  درمانی  جلسات  در 
زندگی  شان  شریک  شده  طبقه بندی  ویژگی های 
شنیده ام. از ویژگی هایی که یا آرمان گرایانه است یا 
بی ارزش. وقتی همسر ما اشتباهی کند، روان ما یا 
به دنبال انکار است یا بی ارزش سازی. گویی دیدن 
همسرمان با تمام ویژگی های خوب و بد او دشوار 
است و ذهنمان توان ادغام او با مجموعه  ای از ویژگی   ها 
را ندارد. این مساله بسیار فرهنگی است. جامعه  ای که 
فرد را دو پاره و ویژگی های کلیشه  ای را دو قطبی و 
خوب/بد می کند، تاثیرش را در ناخودآگاه ما گذاشته 
است. اغلب افراد زمان انتخاب همسر گاهی از تمایل و 
خواسته های عاطفی شان می گذرند و ناخودآگاه انتخاب 
منطقی پذیرفته برای عوام می کنند. ما دائم با معیارهای 
پذیرفته شده در فرهنگ مواجهیم و به ندرت به این فکر 
می کنیم که چه می خواهیم. در واقع ما از شریکمان چه 
ویژگی های عاطفی و... انتظار داریم؟ اساسا فشارها 

اجازه می دهد بدون اضطراب انتخاب کنیم؟
هر کس مجموعه  ای از ویژگی های ظاهری و باطنی 
است که به هر دلیلی با روان ما هماهنگ می شود 
ولی وقتی به کسی عالقه مند می شویم، او را ایده آل 
می کنیم و نمی توانیم درک کنیم ممکن است من عاشق 
همسرم باشم و او ویژگی های خیلی خوبی داشته 

باشد و در عین حال فرد نامنظمی باشد. یا ممکن 
است در نقش مادری و همسری کمبودهایی داشته 
باشد؛ یعنی یک زن خوب می تواند در انجام برخی 

وظایف خوش ندرخشد.
چقدر کار دشواری است که کسی اشتباه نکند و همیشه 
خوب باشد. ما گاهی شریکمان را محدود می کنیم. 
مثال اگر مدیر موفقی است، برخی ویژگی هایش او 
را به مدیری موفق تبدیل کرده است مثال دقت و 
نظم زیاد ولی اگر همین دقت را در رابطه با ما داشته 
باشد، سعی در تغییرش داریم. واقعیت این است 
که او مجموعه  ای از ویژگی هاست که محصول آن 

مورد عالقه ماست.
اگر زنی پرشور و هیجان است، ممکن است تاب آوری 
و آرامش یک زن آرام و صبور را نداشته باشد. نمی شود 
همه چیز را با هم خواست. اگر همسر ما پزشک یا 
وکیل یا کارخانه دار موفقی است، طبیعتا وقت زیادی 
صرف کارش می کند و نمی تواند هر لحظه که اراده 
کردیم کنار ما باشد. باید بتوانیم واقع گرایانه به همسرمان 
بنگریم و توقعاتمان را در فضایی دوستانه مطرح کنیم 

و خودخواهانه از او چیزی طلب نکنیم.
خیلی از افکار سنتی باعث می شود نتوانیم ویژگی های 
واقعی انسانی را با کلیشه   ها مطابقت دهیم یعنی اگر زنی 

ظاهرش را آراسته کند و جذاب باشد، او را قضاوت 
اخالقی و ارزشی می کنیم. از طرفی نمی توانیم بپذیریم 
زن محترم و الیق می تواند جاذبه و شیطنت های زنانه 
داشته باشد یعنی ویژگی هایی در کلیشه های ما با هم 
ادغام نمی شوند و افراد به خصوص زنان قضاوت های 
اخالقی می شوند. از طرفی، مردانی که کار و شایستگی 
کمتر ولی زبان چرب تری دارند، مردانی دراک تلقی 
می شوند که زن را به خوبی درک می کنند و رابطه 
را بلدند ولی مردانی که مشغله و کار بسیاری در 
این اوضاع اقتصادی دارند و زمان کمتر و به مراتب 
باکیفیت تری با همسرانشان می گذرانند، مردان بی توجه 

و بی احساس تلقی می شوند.

نتیجه اینکه...
از روش های  واقع گرایی، همدلی و گفت و گو 
بسیار موثر برای دیدن شریکمان به صورت یک 
مجموعه است. ما نباید شریکمان را به ویژگی های 
خاصی تقلیل دهیم یا او را قضاوت یا بی ارزش 
کنیم. واقعیت این است که همه ما متاثر از فرهنگ 
ورای  می تواند  بالغ  انسان  ولی  هستیم  کلیشه  و 
محدودیت   ها رود و با ناکامی   ها و محدودیت های 

خود و رابطه اش روبرو شود.

 زهراسادات صفوی 

یکی از مسائلی که خانواده  ها در ارتباط با فرزندان با آن مواجه هستند، داشتن 
فرزندانی از دوره های سنی مختلف و دانستن چگونگی رفتار درست با آنهاست. 
در ادامه به عوامل مؤثر بر ایجاد، تداوم و کاهش مشکالت با فرزندان پرداخته ایم.

اطالع از نيازهای متفاوت فرزندان: هر انسانی در دوران نوجوانی به مرزبندی هایی 
برای خود نیاز دارد؛ یعنی فردی وارد حریم شخصی او نشود و احساس کند 
که درک شده و جزو افراد بزرگسال خانواده محسوب می شود. باید احساس 
کند که از جایگاه ویژه ای برخوردار است  . کودکان هم نیاز دارند که بازی کنند 
و دیگران را وارد بازی  های خود کنند و دنیای آنها باور شود و برای دیگران نیز 
دوست داشتنی باشند  . شرایطی را فراهم کنید تا انرژی خود را تخلیه کنند و بدانند 
کنار آنها هستید و با آنها همدلی می کنید  . فردی که دوران نوجوانی را طی می کند، 
تصور می کند خودش می داند بهترین رفتار چیست و نیازی به گوشزد و یادآوری 
ندارد بنابراین هر آنچه که رنگ و بوی نصیحت بگیرد، اوضاع را وخیم تر خواهد 
کرد  . در نظر بگیرید که ممکن است به غیر از مسائل دوران بلوغ، مساله ای او را 
آزار دهد  . سعی کنید دوستانه و با آرامش مشکل را پیدا کنید و با هم درباره آن 
گفت وگو کنید  . کودکان در سنین اوایل مدرسه هم به دنبال استقالل طلبی یا حتی 
توجه طلبی  های خاصی هستند . اجازه دهید فرزندتان یک روز خاص در هفته در 
مورد نوع غذا یا تفریح تصمیم بگیرد و از این رفتار لذت ببرد و احساس عزت 
نفس کند . با فرزند نوجوان خود از مسیر همدلی استفاده کنید  . همدلی یعنی قرار 
دادن خود به جای دیگری  . زمانی که از همدلی استفاده می کنیم، طرف مقابل 
می داند که او را درک می کنیم؛ مثال به او می گوییم من هم زمانی که همسن تو 
بوده ام با این مشکل ها روبرو بوده ام و به این صورت، مسائل را حل می کردم و 

می دانم که تو هم توانایی حل مسائل را داری  .
استفاده از روش مداخله درست: هنگامی که فرزندان در محیط خانواده با یکدیگر 
دچار مشکل هستند، رفتاری که باعث بحث و دعوای بیشتر میان آنها می شود، این 
است که فردی احساس کند از طرف دیگری حمایت می شود  . بهتر است به جای 
اشاره به فردی خاص، به عمل و رفتار اشتباه اشاره شود  : »بچه ها، بدون اجازه به 
وسایل کسی دست زدن کار درستی نیست.«، »بچه  ها فریاد زدن رفتار مناسبی نیست« 
و... نکته مهم این است که رفتاری که به بچه ها می گوییم اشتباه است، انجام ندهیم 
مثال وقتی می گوییم فریاد زدن خوب نیست، هنگام مشاجره  ها خودمان هم فریاد 
نزنیم. فرزندان در محیط خانواده به یک هدایت گر و فرد یا افرادی نیاز دارند که آنها 
را مدیریت کنند. آنها در سنی نیستند که بتوانند تمام امور را اداره کنند  . منبع اقتدار 
در خانواده پدر و منبع مهر در محیط خانه مادر است. بهتر است شرایط به گونه ای 
باشد که بدانند خانواده اصولی دارد، هر طور که بخواهند نمی توانند رفتار کنند و 

محیط خانواده مأمن و جایگاه آرامش است و باید مراقب رفتارهای خود باشند.
عوامل مختلف اثرگذار بر سالمت روان فرزندان: ممکن است فرزندان شما با 
مشکالتی در زمینه تحصیلشان مواجه باشند. مسائلی مانند اضطراب سر کالس، 
اضطراب امتحان یا مشکالتی با معلم و مسووالن مدرسه که شما از آنها اطالع نداشته 
باشید. حتی ممکن است در ارتباط با همساالن خود دچار مشکل شده باشند. بنابراین، 
بهتر است همه این موارد را در نظر بگیرید و بررسی کنید. کانون گرم خانواده، 
محیطی است که در آن پدر و مادر با یکدیگر تعامل خوبی دارند و رضایتی شان از 
هم، به فرزندان منتقل می شود. لطفا راجع به مسائل استرس زایی مثل مسائل مالی، 
مشاجرات خانوادگی، مشاجره با همسایه ها، مشکالت بین فردی با همکاران و 
دوستان و مشکالت زناشویی خود در خلوت صحبت کنید نه در حضور بچه ها!

تکنيک هايی برای تغيير رفتار فرزندان: پاداش دادن به فرزندان یا محروم کردن 
آنها از امکاناتی می تواند در این زمینه به آنها کمک کند. می توانیم جدولی برای 
کودکان فراهم و در اتاق آنها نصب کنیم و هر زمان که رفتار مثبتی از آنها سر 
می زند برای آنها جایزه ای تدارک ببینیم. در رابطه با ما نباید رفتارهای منفی 
آنها را مدام به آنها گفته و سرزنشان کنیم   بلکه باید رفتارهای مثبت آنها را 
مشاهده کرده و تشویق کنیم  . این تشویق باعث می شود که آنها مدام آن رفتار 
مثبت را تکرار کنند. برای استفاده از تکنیک محروم سازی، زمانی که فرزندان 
از قواعد و قوانین خانواده تبعیت نکردند، آنها را از یک منبع خوشایند، محروم 
می کنیم. در این شرایط، فرزندان شروع به پافشاری می کنند تا بتوانند شما را 
تحت تاثیر قرار دهند. اگر بر قوانین پافشاری نکنید، فرزندان از این تعارض به 

نفع رفتارهای اشتباه خود استفاده می کنند.

رفتار درست با فرزندانمان را یاد بگیریم

خبر تلخ بود و باورنکردنی! هنوز در شوک این اتفاق 
شگفت انگیزیم. پدری حاضر شد دختر نوجوان خود 
را به کام مرگ بفرستد. در این میان، آنچه پس از 
حادثه بر جا می ماند، تفسیرها و برداشت هایی است 
که از آن شده تا جایی که حتی برخی ناجوانمردانه 
به قانون ها و آموزه های دینی تاختند و نام رفتار شوم 
از سوی پدر را غیرت ناموسی گذاشتند. به همین 
دلیل الزم است چند نکته را با هم مرور کنیم تا از 

افتادن در تله های شناختی نادرست ایمن بمانیم.
1. دین به ما یاد داده که نسبت به خانواده خود غیرت 
داشته باشیم نه تعصب. غیرت یعنی تمام توان خود را 
برای مراقبت و حمایت از خانواده به کار بندیم، آنها 
را عزیز از جان خود بدانیم و دیوار صیانت اطرافشان 
بکشیم تا از آسیب ها در امان بمانند. آموزه های دینی 
حتی از غیرت ورزی بی جا ما را برحذر داشته اند و آن 
را مایه تباهی و گمراهی معرفی کرده اند. روی دیگر 
این خصلت خوب برای نادانان، تعصب است که 
در آموز ه های قرآنی از آن به نام حمیت جاهلیت نام 
برده شده؛ یعنی کسانی که از روی جهل و گمراهی، 
دست به رفتارهای احمقانه ای می زنند که نمونه آن را 
در زنده به گور کردن دختران به بهانه های واهی چون 
امکان فسادشان و نیز تعصب بی جا در دنباله روی از 

اشتباه های نیاکان می بینیم.
2. غیرت ریشه در محبت دارد. پدری که نسبت 
به دختر خود غیرت می ورزد مثل یک باغبان است 
که با هرس کردن علف های هرز و مراقبت از گزند 
دیگران از درخت مراقبت می کند نه اینکه خود دست 

به تبر برد و ریشه درخت را بخشکاند.
3. غیرت یک خصلت الهی است. در آموزه های 
دینی تکرار شده که خداوند غیرت دارد و انسان های 
غیور را دوست دارد؛ پس نمی تواند سر از خشونتی 
مرگبار درآورد  زیرا خداوند کانون مهربانی است و 

همه خوبی ها از او سرچشمه می گیرد.
4. در آنچه از دین آموخته ایم، پاکدامنی افراد و 
نیک رفتاری آنان بخشی از غیرت شان شمرده شده 

زیرا فرد با خوب بودن خود به بهتر شدن جامعه 
خود کمک می کند و زمانی که جامعه ای پاک را 
پایه گذاری کرد، در واقع محیطی ایمن را برای خانواده 
خود رقم زده است که یکی از بهترین شاخص های 
حمایت گری است. پس همه کسانی که به داشتن 
جامعه ای سالم تمایل دارند، غیورند؛ نه اینکه زمینه 
را برای جرات ورزی پرخطر عده ای فراهم آورند.

نه حماقت.  دارد  5. در غیرت عقالنیت وجود 
غیرتمند عاقل به بهترین روش برای محافظت روی 
می آورد؛ نه اینکه خود به دشمن اصلی برای ناموس 
خود تبدیل شود. عقل ، مدیر هیجان ها و خصوصیاتی 
چون غیرت ورزی است که افراد را از زیاده وری 
در این باره باز می دارد. در تعصب بی جا، ردی از 
عقالنیت نیست و فرد بر مدار هیجان های برخاسته 
از درونش، دست به کارهایی می زند که شاید خود 

نیز پس از آن پشیمان شود.
6. در اسالم سیاهی لشکر نداریم و همه با تایید 
یا رد و نیز زمینه سازی برای یک اتفاق می توانند 
شریک جرم باشند. تمام کسانی که ارتباط با جنس 
مخالف را امری عادی جلوه می دهند و نامحرم را 
به دوست اجتماعی تبدیل و از آن دفاع کرده اند، 
به گونه ای در اتفاق هایی مانند آنچه برای رومینا 

افتاده، سهیم هستند.
7. الزم است قبول کنیم که جامعه ما حاضر نیست 
دست از سنت هایش بردارد و در این میان، کسانی که 
برداشت درستی از رفتارهای اصیل ندارند، ممکن 
است باعث بروز رخدادهایی چون این حادثه شوند. 
این مهم به ما گوشزد می کند که مراقبت های فرهنگی 
مطابق با هنجارهای تمام خانواده ها باید آموزش 
داده شود نه اینکه به یک منطقه و شهر بسنده شود.
8. برای رومینای نوجوان حادثه ای غمبار رخ داده که 
شاید گمان آن را هم نمی کرد. این عبرت تلخ، برای 
خیلی از نوجوانان که نگاهی رویاگونه و سیندرالیی 
به رابطه ها دارند، جای تامل فراوان دارد. از گوشه و 
کنار جامعه، خبرهایی از این دست را شاهدیم که از 

قربانی شدن نوجوانان، به خصوص دختران نوجوان، 
در دام رابطه های پنهان و پرمشکل حکایت دارند. 
مهم تر از آن برای فردی که خود را عاشق رومینا 
معرفی کرده ولی شرایط یک دختر نوجوان را در نظر 
نگرفته است، جای تامل دارد. من اسم این خواستن 
را خودخواهی و خودشیفتگی می گذارم نه عشق! 
زیرا در عشق چیزی جز عالقه عاقالنه نیست؛  زمانی 
که عاشق معشوق خود را در خطر ببیند، حتی از دل 
خود عبور می کند و او را به وادی امن می رساند نه 
اینکه با سرسختی و رفتارهایی چون دور کردن یک 
دختر نوجوان از منزل، باعث بروز یک قتل فجیع شود.
9. آنچه در این ماجرای خونین دیده نشد، خامی 
و ناآگاهی یک دختر نوجوان بود که می توانست 
با مدیریت عاقالنه یک خانواده یا مشاور، از چنین 
سرنوشت شومی رهایی یابد. پدری که در قالب یک 
قاتل از خود قهرمانی پوشالی در دفاع از ناموس 
می سازد، اگرچه قانون او را به کام مرگ نکشاند، 
خود به دست خویشتن مرده است. خاطره لحظه 
جان دادن دخترک نوجوان به دست پدری که سال ها 
با عشق به او زندگی را دنبال می کرد، هیچ گاه لحظه 

خوشی را برایش رقم نخواهد زد.
10. و سخن آخر اینکه جایگاه دستگاه های مراقبتی 
در این ماجرا کمرنگ به نظر می رسد. مسووالنی که 
می توانستند با زیرکی و حمایت مستقیم و غیرمستقیم 
از چنین واقعه ای جلوگیری کنند، در برابر وجدان 
بیدار مردم پاسخگو باشند. همچنین تمام آنها که 
در عرصه تربیت و مشاوره خدمت می کنند، از این 
حادثه برای نسل نو بگویند تا حیاط خلوت ذهنی 
نوجوانان امروز را نسبت به یک رابطه عاشقانه، با 
عطر عقل و مصلحت معطر کنند. جامعه و به ویژه 
نسل نو، بیش از هر زمان دیگری نیازمند یادگیری 
مهارت هایی است که آنها را از خطر محفوظ دارد. 
این دلبستگی را روان شناسان در عشق خام دسته بندی 
می کنند که می توانست با مدیریتی عاقالنه، از فرجامی 

چنین شوم دور ماند.

 کتایون خانجانی
روان شناس و زوج درمانگر همسرمان مجموعه ای از ویژگی هاست 

غیرت یا تعصب؟ درنگی در اتفاق تلخ رومینا

جامعه سالم

زندگي خود را دوباره بیافرینید
آیا حس  می کنید که نزدیک ترین افراد به شما، به اندازه کافی به شما اهمیت نمی دهند 
یا درکتان نمی کنند؟ آیا از آنجا که نیازهای دیگران را بر نیازهای خود ترجیح می دهید، 
هرگز به آنچه که می خواهید نمی رسید؟ فارغ از هر اندازه تحسین عمومی و تایید 
اجتماعی که از دیگران دریافت می کنید، آیا همچنان احساس نارضایتی و ناکامی 
می کنید؟ اگر جواب شما به این سواالت مثبت است، شما گرفتار تله هاي زندگي 
هستید. تله زندگی، الگویی است که از کودکی آغاز و تاثیرات آن در تمام طول 
زندگی منعکس می شود. آنچه که خانواده های ما با ما در کودکی انجام می دهند، 
آغازگر این الگوست. شاید رها شدیم، مورد انتقاد واقع شدیم، مورد حمایت بیش 
از اندازه قرار گرفتیم، طرد یا محروم شدیم. به هر حال به طریقی آسیب دیدیم؛ 
آن تله زندگی به بخشی از ما تبدیل می شود. مدتی پس از اینکه خانه ای که در آن 
بزرگ شدیم را ترک می کنیم، به خلق موقعیت هایی ادامه می دهیم که در آنها با ما 
بدرفتاری شده، نادیده گرفته شدیم، سرکوب یا کنترل شدیم و عموما محیطی را 
می سازیم که پیش از این در آنجا از رسیدن به تمام آنچه که می خواستیم، ناکام 
مانده ایم. پس این تله های زندگی هستند که مشخص می کنند ما چطور فکر کنیم، 

احساس کنیم، عمل کنیم و آنها را به دیگران نیز منتقل کنیم. 
در کتاب »زندگی خود را دوباره بیافرینید« جفری ای .یانگ و جانت ای.کلوسکو  
که هر دو از شناخت درمانگران بنام هستند، ما را با 11 الگوی رفتاری مخرب و 
تکراری که با خودانگاره منفی ارتباط دارند، آشنا مي کنند. آنها ضمن شرح حال 
بیماران واقعی، نشان می دهند چگونه هر یک از 
این الگوهای ناکارآمد از تجارب کودکی ریشه 
گرفته و خود، مبنایی برای ارزیابی خویشتن در 
بزرگسالی می شوند. در ادامه کتاب، برنامه ای 
عملی با استفاده از تکنیک های تجربی )تماس 
با کودک درون( و شناختی )بازنویسی خود و 
جایگزینی آن با الگوی ناکارآمد( و رفتاری 
)شناسایی رفتارهای خاص و تغییر آنها( معرفی 
می کنند. این کتاب نوشته دکتر ِجفری ای.یانگ 
و جانت کلوسکو، ترجمه ساره حسینی عطار 
که در 392 صفحه توسط نشر شمشاد به 

چاپ رسیده است.
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