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پنجشنبهها

نگاهی به دالیل ناکارآمدی همایشهای موفقیت در چند دقیقه که سوژه «خنداننده شو» هم شد

آغاز دوره جدید مسابقه «خنداننده شو» از شبکه نسیم در خندوانه ،بینندگان بسیاری را به خود جذب کرده است.
چندی پیش ،استندآپ «ساره رشیدی» که آن را به زبان شــیرین شیرازی اجرا می کرد ،تحسین های بسیاری را
برانگیخت و هیچ جای نقدی برای داورها نگذاشت« .رشیدی» در یک استندآپ کمدی جذاب ،به شکل زیرکانه ای
به همایش های موفقیت که در سالیان اخیر افزایش چشمگیری در کشور داشته اند ،نقدهایی قابل تامل اما در قالب
طنز وارد کرد .در این استندآپ« ،رشیدی» نقدی موشکافانه داشت برفراگیر شدن غیربومی همایشهای موفقیت که
این روزها در گوشه و کنار کشور مثل قارچ رو به گسترش است .به همین بهانه میخواهیم ،نگاهی به این همایشها
و دالیل ناکارآمدی شان بیندازیم.

        همایش هایی با عناوین پرطمطراق

سمینارزنانموفقیامردانموفق،همایشدستیابی
بــه موفقیــت در 10دقیقــه،گردهمایــی تنها شــش
گام تا موفقیــت و ...عناوین پرطمطراقی هســتندکه
حتمادرفضایمجازیودرگوشــهوکنارشهر،بنرهاو
تابلوهایتبلیغاتیآنهارابسیاردیدهیاروزیچندبار
پیامکهایدعوتبهآنهارادریافتکردهایدوشــاید
تا به حال تجربه شــرکت در آنها را نیزداشــته باشید.
گردهماییهاییکه ممکن است توسط متخصصان
حرفــهایودرفضــایچنــدانعلمیبرگزارنشــوندیا
برگزارکنندگانآنافرادیباشندکهالزاماشیادنیستند
بلکــه صرفــا تکنیکهایــی را آموختــه و دورههایی را
گذراندهاند .اما سوال این جاستکه شرکت درچنین
برنامههاییچهمیزانشماراباهمانسرعتیکهاظهار
کردهاند،بهموفقیترساندهاندوچهپیامدهاییدارند؟

       چرایی شرکت مردم در این همایش ها

بهتراستابتدابهاینموضوعبپردازیمکهعلتواقعی

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

عالقهمنــدی برگزارکننــدگان بــه برگــزاری چنین
دورههاییواســتقبالمردمازاینبرنامههاچیستو
اینهمایشهاقراراستبهکدامنیازماپاسخدهند؟
درشــرایطیکهمشکالتزندگیافزایشوبهتبعآن
میــزان کامیابی مردم بــرای دســتیابی به موفقیت
کاهش یافته ،طبیعی اســت که وقتی فــردی عنوان
وسوســه برانگیز موفقیت آن هم با سرعتی بسیارکم
رادرتبلیغاتمشــاهدهمیکند،بهســراغآنمیرود
چراکهقراراســتاینبرنامههانیازبــهموفقیتراکه
یکیازنیازهایاصلیانساناست،پاسخدهدوخط
بطالنیبرناکامیهایازپیشتجربهشدهفردبکشد.

       تبلیغ شیوه های خاص موفقیت

صرفــا تمرکــز کــردن بر اهــداف بــرای رســیدن به
موفقیتهای بزرگ ،نهادینه کردن باورهای مبتنی
بر توانســتن برای رســیدن به پیروزی هــای دلخواه
بدون در نظر گرفتن بسترهای الزم و اتکا به شانس
و اقبال برای رسیدن به موفقیت ،از جمله باورهایی

       بی توجهی به فرهنگ ایرانی

برگــزاری همایش هایــی که بــدون در نظــر گرفتن
شرایط و فرهنگ قومیت های مختلف ایرانی تالش
می کند نسخه هایی رنگ و رو رفته از دیگر کشورها
بهخصوصغربرابهزوربهخوردایرانیهایسرشار
از خالقیــت و تنوع بدهد ،از دیگــر عیب های بزرگ
همایش های موفقیت در چند دقیقه است.

آموزش غیرمستقیم
روحیه مشارکت
دکتر شکیال یوسفی
متخصص روان شناسی سالمت

اوقات فراغت ،بستر مناسبی برای
رشــد شــخصیت اســت .از هفتــه
گذشــته ،قرار شــد در این ســتون
توصیه های جالبی برای پر کردن
اوقات فراغت دانش آموزان داشته
باشــیم تا بــا بــه کارگیــری آن ها و
کمک خانواده ،به بهترین شکل از
این زمان ها بهره برده شود.
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فرزانه شهریاردوست | کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

هستند که ممکن اســت در خالل این همایش ها به
عنوان شیوه های خاص برای کسب موفقیت تبلیغ
شوند.آنچهدراینبینممکناستکمرنگوحتی
خدشهدار شود ،باور فرد به روحیه کار و تالش و صبر
برایعبورازشرایطسختبهعنوانمهمترینعوامل
کسب موفقیت است.

تعطیالت تابستانه

       همکاری با اعضای خانواده

       سخن آخر

رازهایموفقیت،تنهاسهپلهتاکامیابیوقورباغهات
را قــورت بــده ... ،مفاهیم جذابی هســتند که برای
عمــوم مــردم اهمیــت دارنــد ،چــه افــرادی کــه به
دلیل نیــاز واقعی بــه موفقیت های بــزرگ به آن ها
روی می آورنــد و چه افــرادی که از روی اســتیصال
و درماندگــی ناشــی از شکســت های پیشــین ،از
آن ها اســتقبال می کنند .شــاید همه این عنوان ها
ســرفصل های جذابــی باشــند امــا یادمــان نــرود
یادگیــری همه این ها در کالس های چند ســاعته و
حتــی چند روزه ممکن نیســت .دســت یابی واقعی
به چنین مسائلی ،گاهی بســیار کالن تر و عمیق تر
از دســتورالعمل های ساده اســت که روان شناسی
بازاری به آن می پردازد.

آن چه در این
همایش ها کم رنگ
و حتی خدشه دار
می شود ،باور فرد به
روحیه کار و تالش
و صبر برای عبور از
شرایط سخت به عنوان
مهم ترین عوامل کسب
موفقیت است

       احساس ناکامی پس از نرسیدن به موفقیت

مهم ترین پیامد چنین همایش هایی که بر رســیدن
به موفقیت در مدتی کوتــاه پس از گذراندن مراحل
آســانی تاکیــد می کنند ،احســاس ناکامی اســت.
برخالف تصور عمومی و آن چه کــه در تبلیغات این
برنامه هــا بــر آن تاکید می شــود که شــرکت در این
همایش ها ضرری ندارد و شــما با شــرکت در آن ها
چیزی را از دســت نخواهیــد داد ،مهم ترین عارضه
منفــی چنیــن برنامه هایــی ،احســاس غمگینــی و
ناکامی اســت کــه بر اثر نرســیدن بــه موفقیت های
چشمگیری که فرد با شرکت در آن همایش ها توقع
دست یابی به آن ها را دارد ،بر وی تحمیل می شود.

یکــی از مهم ترین ســرگرمی های
ســاده بــرای گذرانــدن اوقــات
فراغت تابســتانی ،انجام کارهای
خانه با همــکاری اعضای خانواده
اســت .به طور مثــال بــا همکاری
تمــام افراد خانــواده و اســتفاده از
مشــارکت کــودکان ،می توانیــم
کیــک درســت کنیم و غــذا بپزیم.
البته بهتر اســت هنــگام تهیه غذا
و مواد اولیه در آشــپزخانه ،زیاد به
بچه ها ســخت نگیرید .بــه عنوان
مثالی دیگر ،می توانیــد بچه ها را
تشــویق کنید تا اتاق شان را مرتب
کننــد .معمــوال بچه هــا عالقه ای
ندارندکهاتاقشانراتمیزکننداما
شمامیتوانیداینکاررابرایشان
جذاب کنید .مثال زمان بگیرید که
چقدر طول می کشــد تا اتاق شان
را مرتب کنند و بعد اگر اتاق شــان
مرتب شد ،برای آن ها جایزه ای در
نظر بگیرید و تشویق شان کنید .با
این سرگرمی های به ظاهر ساده،
هم از دور هم بودن لذت می برید و
هم به کودک تان روحیه مشارکت
را می آموزیــد .به طــور کلی اجازه
دهید فرزندان تان ،اوقات فراغت
خود را تــا جایی که امــکان دارد با
کارهــا و ســرگرمی های گروهــی
بگذرانند.

فروختن کاردستی

       

ایــن امــکان را مهیــا کنیــد کــه
فرزندان تــان بــا همــکاری جمــع
دوستان شــان ،کاردستی درست
کنند و بــا بهایی ارزان بفروشــند.
درســت کــردن وســایلی ماننــد
زیورآالت ســاده ،جعبه های هدیه
و ...می تواند خالقیــت فرزندتان
را شــکوفا و اوقــات فراغتــش را به
درستی پر کند .برای فروش آن ها
می توانید از شبکه های اجتماعی
هم اســتفاده کنیــد و از آن طریق،
بازاریابــی را هــم بــه کودک تان تا
حدودی یاد دهید.
ادامه دارد...


(دوشنبه ها  -پنج شنبه ها)

پیامکهایشما

لطفا در ســواالت خود « ســن ،میزان تحصیالت ،شغل،
ســطح اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خــود و خانواده»
(همین اطالعــات را درباره فرد مقابل خــود) درج کنید
ابتــدای پیامــک کلمــه «مشــاوره» را بنویســید

خانمم بچهمان را به بهانههای مختلف میزند
پدر یک پســر  10ساله هستم .من  45ساله و زنم  35ســاله است .خانمم بچه مان را به
بهانه های مختلف می زند .مثال یک بار چون سر و صدا کرد ،یک بار چون غذا را ریخت و
یک بار هم چون به حرفش گوش نداد .من در این مواقع چه کنم؟ قلبم کنده می شود ولی
شاید برای تربیت بهترش باید سکوت کنم.
رضا زیبایی | روان شناس

ابــراز خشــم فیزیکــی بــه
مشاوره زوجین
خردســاالن و حتی نوجوانان از
طرفوالدمیتواندبهدالیلیکه
در ادامه مطرح می شــود ،باشد
که همه آن ها نیاز به پیگیری و حتی درمان دارد.

       دالیل ابراز خشم فیزیکی والدین

آشفتگی روان شناختی والد از یک آزردگی خفیف
روانی تا یک روان پریشــی مزمــن و قدیمی :معموال
والدیــن روان آزرده که دچار انــواع ناکامی های ریز
و درشت هستند که از همه مهم تر ناکامی و شکست
در ازدواج شان است به نوعی در کنترل امور از ابراز
خشــم اســتفاده می کنند .به زبان ســاده یک ذهن
مضطرب و پــر تنش هم تهدید گراســت و هم معتقد
به تفکر سیاه و سفید .بدین معنا که هر چیزی اعم از
آدم های اطراف و دیگر پدیده ها در دو دســته خیلی
خــوب و خیلی بــد جــای می گیرنــد و خیلــی بدها
مستحق بدترین و شدیدترین نوع برخورد هستند.

متاسفانه تعبیر این والدین در موقعیت های معمول
بیــن والد و فرزند ،وجود قصد و عمــد فرزند در آزار و
شکنجه دایم آنهاست و به دنبال آن فرزند در دسته
آدم بدها قرار می گیرد و....

       اصطالح تفکر همه و هیچ

کاری کــه در حــوزه درمان ایــن دســته والدین باید
صورت بگیرد ،شــناخت درمانی و ترمیــم این روند
فکری بســیار اشــتباه به نام «تفکر ســیاه و سفید» یا
تفکر «همــه و هیچ» اســت .آن ها یــاد می گیرند که
از دســته بندی غلط آدم هــا پرهیز کننــد و آرام آرام
دنیــا را همــان گونــه که هســت بپذیرند؛ پذیرشــی
بی قید و شــرط .دســت از کنترل و باید و نبایدهای
وسواسی بردارند و اجازه ابراز وجود را به آدم ها و به
ویژه فرزندان خود بدهند .اگرچه که فرزندانشــان
بی شــک در مســیر رشــد خــود مرتکــب خطاهایی
خواهند شــد اما این بار به آن با نگرش عمدی بودن
نــگاه نمی کنند بلکــه آن را یــک تجربــه کودکانه یا

نوجوانانه می انگارند و با حوصلــه و درایت به فرزند
خــود در انجــام مجــدد آن بــا خطــای کمتــر کمک
می کنند که ایــن کار خود نیــز نیاز بــه مهارت های
تربیتی و پرورشی متناسب با سن فرزند دارد.

       موارد مطرح شده را به همسرتان بگویید

در مجموع شما پدر گرامی باید تالش کنید فضایی
فراهم کنید تا همسر شما از دنیای بی قصد و غرض
کــودکان و از ســویی دنیــای ذهنی خــود محورانه
خــودش آگاهی پیــدا کند و دســت از کتــک زدن و
تحقیر فرزند تان بردارد .همین که شــما در پی حل
این مســئله طرح ســوال فرمودید نشــان از درایت و
مسئولیت شما دارد.

       کتک زدن باعث تربیت شدنش نمی شود

در انتهای پیامک تان گفته اید که شاید برای تربیت
بهترش بایــد در برابر کتک خوردن هایش ســکوت
کنم .علت دیگری که می تواند موجب برخوردهای

تندوفیزیکیبینوالدوفرزندشود،وجودقالبهای
ذهنی اشتباه والد از نحوه تربیت فرزندان است که
متاســفانه این قالب ها معموال در خانه پدری شکل
گرفته انــد یا جزئــی از یک خرده فرهنگ هســتند.
«بچه ها تا کتک نخورند آدم نمی شــوند» ،جمله ای
کهبارهاشنیدهایم.درواقعیکیازهمینقالبهای
بسیار قدیمی و مقاوم به تغییر اســت که البته امروز
بســیاری از والدیــن دیگر بــه آن اعتقــادی ندارند.
برخیوالدینفقطازسرناآگاهیونهالزاماآشفتگی
روان شناختی فرزندان خود را مورد تنبیه و آزار قرار
می دهند تا به اصطالح این اصل تربیتی را به انجام
برســانند و جالب این که خودشــان نیز دچار عذاب
وجدان می شــوند .همین جا اشــاره کنم کــه روان
شناسان هرگز نمی گویند که فرزندان خود را لوس
و پرتوقع بار آورید بلکه معتقدند با تحقیر ،شخصیت
او را تخریــب نکنیــد و بــا منع و محرومیــت صحیح و
متناسبباسنوجنسدستبهترمیمرفتاروساخت
شخصیت او بزنید.

راه ارتبـاطیمادرتلگرام
و پیام رسان های داخلی

شماره
پیامک

2000999 09215203915
روان شناسان
هرگز نمیگویند
که فرزندان خود را
لوس و پرتوقع بار
آورید بلکه معتقدند
با تحقیر ،شخصیت
او را تخریب نکنید
و با منع و محرومیت
صحیح و متناسب با
سن و جنس دست به
ترمیم رفتار و ساخت
شخصیت اوبزنید

خوشــبختی یعنی زندگی که
در آن هر روز پدر و مادرت را ببینی.
خوشبختی یعنی خودت ،همسر و
فرزندت سالم باشید .خوشبختی
یعنــی چندتــا دوســت داشــته
باشــی که رفیق راه باشــند .با این
توصیفات من خیلی خوشــبختم،
شما چطور؟

حوصلــه صحبــت کــردن بــا
خانمم را ندارم .مردی  31سالهام
و بــا خانمــم هم ســن هســتیم .از
زندگــی ام راضــی ام امــا شــب ها
خســته ام و خیلی حوصله صحبت
ندارم .به محض ایــن که می گویم
خستهام،خانممازکورهدرمیرود
ومیگویداینجورینگووناراحت
می شود .چه کنم؟
دختــری مجردم کــه علیرغم
اســتقالل مالی با رفتارهای سرد
پدر و مادرم ،احساس سربار بودن
می کنــم .پــدرم جواب ســامم را
نمی دهد.کاش می دانســت واژه
پــدر بــرای یــک دختــر یعنی ســر
پناه .با وجود داشــتن خانواده ،به
شدت احساس تنهایی و بیپناهی
میکنم.
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