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مرکز رشد یا انکوباتور (  )incubatorاز ابزارهای رشد
اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده
تاسیس می شود و با ارائه امکانات و تسهیالت عمومی  ،زمینه
تاسیس شرکتهای جدید را فراهم می کند .بهره گیری از مراکز
رشد ،امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل
خالقیت و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصوالت قابل ارائه
به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می شود.
در ادبیات کارآفرینی  ،مراکز رشد  ،مراکزی هستند که برای
پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک ایجاد می شوند که مبتنی
بر طرح های نوآوری هستند و از کادر مدیریتی کوچکی تشکیل
می شوند .این مراکز همچنین از مکان فیزیکی و تسهیالت مشترک
برخوردارند.
از مهمترین اهداف مراکز رشد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1کمک به جذب بیشتر کارآموزان و دانش آموختگان دانشگاهی
در بازار کار و ایجاد شغل
 .2ایجاد واحدهای صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی که
بتوانند در بازار کار رقابت پذیر باشند.
 .3نوسازی ،انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید
 .4افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده بهینه از این
سرمایه عظیم
در کنار این اهداف  ،اهداف دیگری را نیز دنبال می کنند ،رشد
اقتصادی محلی و منطقه ای  ،تنوع اقتصادی و سرمایه گذاران ،
کمک به زنان  ،مهاجران  ،اقلیت های قومی و مذهبی
مراکز رشد انواع گوناگونی دارند از جمله مرکز رشد دانشگاهی
که به منظور تسهیل استفاده تجاری از دانش فنی و حقوق مالکیت
معنوی تاسیس میشود و امکان استفاده از امکانات دانشگاهی
نظیر آزمایشگاه  ،کارگاه و کتابخانه را فراهم می کند .مرکز رشد
دانشگاهی همچنین بهره گیری از نظرات و مشاوره های تخصصی
اعضای هیئت علمی و مدرسان دانشگاهی را نیز امکانپذیر می
سازد.
همراهان «نگاه نو دانش « اطالع دارند که مرکز علمی کاربردی
فرهنگ و هنر واحد  31تهران از سالها پیش دغدغه کارآفرینی

و ورود به عرصه اشتغال زایی را برای فارغ التحصیالن دانشگاهی
علمی کاربردی داشت و در این زمینه فعالیت های گوناگونی را
سازماندهی و اجرا کرده است .از جمله ایجاد کلینیک کار آفرینی
و ارائه خدمات مشاوره تخصصی به دانشجویان و دانش آموختگان
مجموعه در حوزه های شغلی  ،برگزاری کارگاههای آموزشی در این
خصوص  ،برگزاری بازارچههای کارآفرینی  ،حضور نمایشگاههای
مختلف با هدف شناساندن توانایی دانشجویان به مجموعههای
کارآفرینی و ....
از سال  1397و با درخواست و سپس اخذ مجوزهای الزم
از دانشگاه جامع علمی کاربردی برای ایجاد مرکز نوآوری با
موضوع» طراحی زیور آالت و گوهر تراشی» این فعالیتها وارد
مرحله جدیدی شد  .در همین مدت کوتاه انعقاد قرارداد همکاری
با مراکز علمی و دانشگاهی  ،مجامع صنفی و حوزه های مرتبط
و نیز برگزاری کارگاه های تخصصی  ،ایجاد بازارچه کارآفرینی ،
حضور در نمایشگاه ملی صنایع دستی  ،اطالع رسانی و آگاه سازی
دانشجویان و دانش آموختگان و سایر عالقمندان در شبکه مجازی
 ،تهیه و چاپ ویژه نامههای گوناگون و زمینه سازی برای برگزاری
رویداد شتاب « گوهر تراشی ونوآوری در طراحی زیورآالت و صنایع
دستی» در بهمن ماه سال جاری توانست سرعت بیشتری به فعالیت
های مرکز نوآوری فرهنگ و هنر واحد  31تهران ببخشد.
مدیران و دست اندرکاران مرکز امیدوارند با بهره گیری از
تجارب ارزشمند مدرسان و هنرمندان این عرصه و استقبال
دانشجویان  ،دانش آموختگان و سایر عالقمندان این حوزه مهم و
اثرگذار اقتصادی ،بتوانند مرکز نوآوری را به سطح مرکز رشد ارتقاء
دهند و فعالیتها و اقدامات مرتبط با این حوزه را گسترش داده و
زمینه نوآوری و انتقال دانش فنی را در حوزه صنایع دستی  ،فرش
و گوهر تراشی فراهم سازند.
موفق و پیروز باشید.

قرآن كتابي قابل فهم براي همگان
(بخش اول)

مقدمه
علم تفسیر یکی از دانشهای کهن
اسالمی است  .با نزول وحی در زمان
پیامبر افرادی همچون صحابی ایشان
قرآن را تفسیر می کردند .امروزه به
دانش تفسیر متون مقدس ،در مغرب
زمین هرمنوتیک گفته میشود.
هرچند استفاده از این واژه را نمیتوان
به تفسیر و تاویل قرآن کریم تعمیم
داد ،با این حال از وجوه مشترک
میان این دو رویکرد (هرمنوتیک و
تفسیر قرآن) ،می توان به ارتقای فهم
و اندیشه بشری یاری رساند .در این
پژوهش یکی از شروط شناخت تاویل
صحیح کالم الهی در هر دو رویکرد
هرمنوتیکی و تفسیر قرآنی ،شأن و
مفسر است ( یعنی کسی که به
جایگاه ّ
غیر از برخورداری از فنون تفسیری،
شایستگی و قابلیت تفسیر را داشته
باشد) .مطابق آیات قرآن کریم ،هر
کسی به اندازه فهم و درک خود
میتواند از دریای بیکران قرآن آب
بنوشد .هر چند که فهم باطن بسیاری
از آیات بر ما پوشیده است و تا زمانی
که در حجابهای ظاهری و دنیوی
محصوریم به رمزگونههای الهی ،پی
نخواهیم برد؛ با وجود این رجوع به
قرآن و تّدبر در آیات آن بر همگان
الزم و ضروری است.
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بيش از  ١٤٠٠سال از نزول وحي آيات
الهي بر پيامبر رحمت ،حضرت محمد
مصطفي(ص) ،و ابالغ ايشان به بشريت
مي گذرد؛ پيامي كه همه انسانها را به
درست انديشيدن و درست عمل كردن فرا
ميخواند ،و بر هر انساني فرض است 1كه
خود آيات الهي را خوانده و در آنها تأ ّمل
و تدبّر كند .بر خالف انديشه رايج و غالب
افراد مبني بر حصر مطلق فهم آيات الهي به
پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و يا علماء
دين ،مطابق نظر قرآن ،كالم الهي ،براي
عالميان نازل شده و بياني آشكار براي نوع
بشر است.
اس َو ُهدی َو َم ْوع َِظ ًة
ن
ِل
ل
یان
ب
«هذا َ ٌ َّ ِ
ِین» (آل عمران« )١٣٨:این (کتاب)
لِلْ ُم َّتق َ
بیانی است برای مردم و هدایت و موعظهای
است برای پرهیزگاران».
إن ُه َو ّإل ِذ ْك ٌر لِلْعالَمين» (التكوير،
« ْ
 « )٢٧اين ( قرآن) چيزي جز تذ ّكري براي
جهانيان نيست».
از موضوعات مهم در حوزه دين پژوهي،
امكان فهم و تفسير كتاب مقدس براي عموم
و يا خواص است و همانگونه كه پیشتر
گفته شد ،امروزه در بين متألّهين غربي
با عنوان هرمنوتيك ( 2تفسير متون) و در
بين مسلمانان با نام تفسير و تأويل شناخته
میشود .هرمنوتيك يكي از حوزه هاي
جديد كالمي است و از موضوعات آن ،مي
توان به برداشتهاي مختلف از دين (كتاب
مقدس) اشاره كرد .با توجه به اينكه برخي
از آموزههاي كتاب مقدس با عقل و مباني
يوميه خواندن سوره
 .1به عنوان مثال ،در نمازهاي
ّ
حمد واجب است ،و در غير نماز تالوت همراه با تدبّر
مستحب مؤ ّكد است.
ّ
 Hermeneutics .2كه در اصل واژه اي يوناني است.
اين واژه با خداي هرمس ،در يونان باستان هم ريشه است.
شأن هرمس اين بود كه آنچه را كه في نفسه وراي فهم
انساني است تغيير صورت دهد و با توضيح و تشريح خود آن
را به وجهي بيان كند كه عقل انساني بتواند آن را درك كند.
( ريخته گران،١٣٧٨ ،ص)١٨

عقلي سازگار نبود ،مانند گناه پيامبران،3
تجسيم و تشبيه خداوند (يَ ُه َوه) 4و تثليث
در مسيحيت 5و تعارض آن با توحيد ،گناه
فطري و مسئله فداء ،6تحميق مردم تا
سرحد « فروش آمرزش نامه» 7و ...همزمان
ّ
با آغاز رنسانس تحوالتي نظير ،عدم دخالت
دين در امور دنیا (سکوالريزم) ،8علمگرايي
10
(ساينتيسيزم) 9و مادهگرایی (ماترياليسم)
و انسان محوري (اومانيسم) 11روی داد.
يكي از اين تحوالت« ،هرمنوتيك» يا امكان
تفسير و فهم دين ،است كه توانست پاره
اي از تفسيرهاي نادرست از كتاب مقدس
را بزدايد .تا قبل از رنسانس ،امكان فهم و
حتي مطالعه ي كتاب مقدس براي همگان
متوليان ديني كسي حق
ميسر نبود و جز
ّ
كنكاش در مسائل ديني را و كتاب مقدس
را نداشت ،و هر زمان كه مسئله اي علمي
در تعارض با كتاب مقدس قرار مي گرفت
اصل ،كتاب مقدس بود و نظريه پرداز به
عنوان بدعت گزار در دين ،مورد تكفير و
12
مجازات قرار مي گرفت.
 .3رك ،كتاب مقدس ،سفر پيدايش ٢٠-٢٥ ،٩
وپيدايش٣٠-٣٨ ،١٩و كتاب دوم سموئيل.٢-٢٧ ،١١
 .4پيدايش٢٢ ،٩
 .5متي١٩،٢٨،
 .6همه گناه كرده اند و از جالل خدا قاصر مي باشند
و به فيض او مجاناً عادل شمرده مي شوند ،به وساطت آن
فديه كه در عيسي مسيح است كه خدا او را از قبل معين
كرد تا كفّاره باشد(.كتاب مقدس عهد جديد ،رساله پولس
به روميان)٢٤-٢٦ ،٣
 .7نارضايتي و شكايتي كه سرانجام چون جرقه اي،
آتش انقالب اصالح ديني را بر افروخت ،فروش آمرزش نامه
بود(دورانت،١٣٧٠ ،ج،٦ص.)٢٥
 Secularism .8كه معاني مختلفي براي آن ذكر
كرده اند ،از جمله :جدا انگاري دين و دنيا ،غير مقدس و غير
روحاني ،عقالنيت ،علم گرايي ،نو گرايي و مدرنيسم( قدردان
قراملكي ،١٣٨٠ ،ص)١٣
Scientism .9
Materialism .10
Humanism .11
 .12براي بارز شدن تعارض علم و دين به آمار قربانيان
روشنفكران و متفكران ،به تاريخ تمدن ويل دورانت رجوع
كنيد (.دورانت،١٣٨١،ج،٦ص)٢٦٣
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سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين
است كه آيا مي توان مباني هرمنوتيكي (كه
به فراخواني عموم در فهم متون مذهبي
اشاره دارد) را به تفسير و تأويل آيات قرآن
تعميم داد؟
مفسران هرمنوتيكي ،دليل و مبناي
تئوري خود را «صامت بودن كتاب
مقدس» دانسته؛ به اين معنا كه متن كتاب
مقدس بدون تفسير فاقد بيان و نطق است
و در حقيقت اين تفاسيرند كه كتاب مقدس
را به نطق در مي آورد .13با اينكه نظريه «
هرمنوتيكي» از كتاب مقدس ،باب جديدي
در فهم كالم الهي گشود ،اما اشكاالتي
همچون تقدس زدايي از متن را هم منجر
شد.
در اسالم ،با آغاز نزول آيات الهي بر
پيامبر(ص) ،و با نداي» إقراء» (بخوان)،
خداوند امكان فهم كالم الهی را بر همگان
فراهم و نياز به تأويلهاي متعارض با وحي
را بر طرف ساخت.
قرآن كريم يعني همان كالم خدا،
از دو بخش ظاهر و باطن تشكيل شده و
عدم تفكيك اين دو قسمت از هم ،باعث
كج فهمي و اختالف نظر در ميان مفسرين
اسالمي میشود ،تفاسير قرآن نيز صرفاً
ناظر به وجوه عميق آيات قرآن و بواطن
آن است ( اشاره به ذو بطون بودن قرآن)؛
اينگونه تفاسير نه تنها در تقابل معاني
ظاهري قرار نميگيرند ،بلكه در كنار آيات
الهي بشمار میروند .به ديگر سخن هدف از
تفسير قرآن ،بازگشايي اليه هاي مخفي و
رمزگونه كالم الهي است.
امام علی(ع) در این باره می فرماید« :
ان کتاب اهلل علی اربعه اشیاء :علی العباره
واالشاره و اللطائف والحقایق ،فالعباره
للعوام ،واالشاره للخواص ،واللطائف لالولیاء،
والحقائق لالنبیاء .« 14همانا کتاب خدا بر
چهار چیز استوار است  :عبارت ،اشارت،
لطایف و حقایق .عبارت ،برای عوام است،
اشارت برای خواص ،لطایف برای اولیاء
و حقایق برای انبیاء( .اين حدیث از امام
صادق(ع) و امام حسین(ع) نیز نقل شده
15
است).
از اشتباهات مرسوم برخي از
انديشمندان در تعريف هرمنوتيك ،يكي
انگاشتن اين روش با تفسير و تأويل است،
حال آنكه رويكرد تأويل بيشتر به تفسير
طولي كالم ،و رويكرد هرمنوتيك بيشتر به
 .13قدر دان قراملکی ،1380 ،ص . 94
 .14مجلسی ج ،75ص278
 .15همچنین نگاه کنید :الدرة الباهره ،ترجمه
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تفسير عرضي و ابزاري كالم داللت میکند.
به بياني روشنتر ،ميتوان گفت كه تأويل
مفسر
( تفسير) در اسالم ،رجوع و بازگشت ّ
به معناي حقيقي (محكمات) كالم است ،در
حالي كه هرمنوتيك ،با ارائه روشي فراگير،
سعي در تفهيم كتاب مقدس دارد.
البته با توجه به دو وجهي بودن نظريات
كالمي ،مي توان گفت كه هرمنوتيك هم از
منظر ايجابي و هم از منظر سلبي بايد مورد
مدا ّقه قرار گيرد ،از وجوه ايجابي آن مي
توان نظر به مداخله عقل در حوزه الهيات و
از وجوه سلبي آن صامت خواندن كالم الهي
و تن ّزل متن اشاره کرد.
17
در ديدگاه لوتر 16و كالون  ،اعتبار و
وثاقت كتاب مقدس ،در نصوص آن نهفته
نيست (چرا كه متن آن صامت است) بلكه
در شخص مسيح و يا مخاطب وحي بايد
جستجو كرد 18.زيرا كه در مسيحيت ،كالم
الهي در مسيح تجسم مي يابد 19.مطابق اين
نظر ،عيسي(ع) كتاب وحي شدهاي نياورده،
بلكه وي تجسم وحي خدا بوده است .او
خود وحي خداست و اين اختالف اساسي
20
ميان مسيحيت و اسالم است.
در اسالم با توجه به تأكيد بر تفكر،
تعقل و تدبر در بسياري از آيات ،به همگان
اين امكان داده شده كه برداشتهاي فكري
عميق خود را نسبت به قرآن بيان کنند.
آن ل ِل ِّذ ْک ِر َف َه ْل م ِْن
« َو لَق َْد یَ َّس ْرن َا الْق ُْر َ
ُم َّد ِک ٍر» (القمر)١٧:
«به تحقیق قرآن را برای ذکر
(پندگرفتن) آسان نمودیم .پس آیا پند
گیرندهای هست؟».
ْ
ُر
ق
ل
ا
ون
آن أَ ْم َعلی ُق ُلوبٍ
ْ َ
«أَ َفال یَت ََدب َّ ُر َ
أَ ْقفالُها» (محمد)٢٤:
«پس آیا در قرآن تدبّر نمیکنند؟ یا
بر دلهایی (که آن را نمیپذیرند) فقلهایش
نهاده است».
ِتاب أَن ْ َزلْنا ُه إِل َ ْی َ
بار ٌ
ک ل َِی َّدب َّ ُروا آیات ِ ِه
«ک ٌ
ک ُم َ
َو ل َِیت ََذ َّک َر أُولُوا ْالَلْبابِ » (ص)٢٩:
«کتابی است مبارک ،که به سوی
تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبّر کنند و
خردمندان پند گیرند».
از سوي ديگر ،رواياتي از پيامبر(ص) و
امامان معصوم(ع) ّ
دال بر چند وجهي بودن
آيات و باطن آنها وجود دارد .از پيامبر
گرامي(ص) چنین نقل شده است که:
طن اِلی
ا َِّن ل ِلق ِ
ُرآن َظهرا ً َو بَط ًنا َول َِبط ِن ِه ب َ ٌ
Martin Luther .16
John Calvin .17
 .18کرن فیبل من ،1370 ،ص .137
 .19يوحنا ،باب اول١٥.-١
 .20میشل ،1387 ،ص .66
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َسب َعه ا َ ُ
ی قرآن ظاهری و باطن 
ی
بطن 21.برا 
ن باطن دیگری تا هفت
ی باطن آ 
است ،و برا 
بطن.
حکم َو با ِط ُن ُه
ٌ
طنَ ،فظاه ُِر ُه
هر وب َ ٌ
َ ...ول َ ُه َظ ٌ
ِلم ،ظاه ُِر ُه اَنیقٌ َو با ِط ُن ُه َعمیق... 22،
ع ٌ
ی و باطنی است.
ن ظاهر 
برای قرآ 
ش حکم ،و باطنش دانش است.
ظاهر 
ش زیبا و باطنش ژرف است.
ظاهر 
با توجه به آيات و روايات فوق امكان
تفسير قرآن و فهم آن مطابق نظر قرآن و
بسياري از مفسيرين وجود دارد .همچنين
از صدر اسالم تا دوره هاي متأخر شاهد
تفاسير بسياري از مذاهب اسالمي هستيم.
مانند تفسير ابن عباس كه سه سال قبل از
هجرت پيامبر (ص) به دنيا آمده بود و در
عصر پيامبر از جمله مفسران كتّاب وحي و
آيات قرآن كريم بشمار میرفت ،همچنین
افراد ديگري مانند سعيد بن جبير(-٤٦
٩٥ه.ق) ابن مسعود ،مجاهد بن جبر و ...که
از مفسران اولیه بشمار میرفتند.
نكته اي كه درباره تفسير و تأويل آيات
قرآن بايد اشاره شود ،درباره پاره اي از آيات
قرآن كريم است كه ظاهر آن با معاني
باطني آن متفاوت است ،مانند:
«...یَ ُد َّ
الل ِ َف ْوقَ أَیْدِی ِه ْم» (فتح )١٠:دست
خداوند باالي دست ايشان است.
استَوى» (طه)٥:
من َعلَى ال ْ َع ْر ِ
«الر ْح ُ
ش ْ
َّ
خداوند بر عرش تكيه زده است.
«إِلى َربِّها ناظ َِرةٌ» (قيامة )٢٣:و به
پروردگارش مي نگرد.
بصير» (لقمان)٢٨،
سميع
« ...ان اهلل
ٌ
ٌ
همانا خداوند بينا و شنوا است.
ین الْق ِْس َط ل َِی ْو ِم الْقِیا َم ِة
« َو ن َضَ ُع ال ْ َموا ِز َ
» (انبياء)٤٧،ترازوهاي عدالت را در روز
رستاخيز قرار مي دهيم.
زبان اين دسته از آيات ،به خاطر ضعف
عالم ماده ،زباني كنايهاي و رمز گونه است.
به قول عرفا «معاني اندر لفظ نايد «.
همچنين در اين آيات خداوند از تمثيل،
استفاده مي كند تا انسانها را به تعقل در
كالمش دعوت کند وچه زيبا اين دعوت
انجام مي شود.
«َ ...و ت َ
اس ل َ َعلَّ ُهم
ن
ِل
ل
ها
ب
ر
َض
ن
ثل
م
األ
ّ ِ
ُِ
ِلك ْ
يَ َت َف َكرون » ( حشر )٢١،اينها مثالهايي است
كه براي مردم مي زنيم شايد كه در آنها
بيانديشند.
ادامه دارد . . .
 .21فیض کاشانی ،1415 ،ج  ،1ص31
 .22کلینی ، 1362 ،ج ،2ص.599
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روابط عمومی و برنامه ریزی
(بخش سوم)

مقدمه

موفقیت روابط عمومی در یک
سازمان گسترده و برخوردار از تنوع
بویژه در حوزه خدمات رسانی ،با گستره
جامعه هدف و شتاب بی وقفه و همه
جانبه عرصه های مختلف آن مرتبط
است و بنظر میرسد تحقق این امر با
روش های سنتی امکان پذیر نیست
و به تعیین و تبیین برنامه های جدید
نیاز دارد .در این راستا الزم است دو
خصیصه مهم مورد توجه قرار بگیرد:
اول ،هدفدار بودن تصمیات اتخاذ شده و
دوم ،آینده نگری ،بدین معنی که به جای
تصمیم گیری های لحظهای و سلیقهای
که معموالدر اغلب روابط عمومیها اتفاق
میافتد ،توجه به آینده و برنامههای
مناسب با آن تنظیم شود ،تا از این طریق
اهداف مورد نظر سازمان تحقق یابد .با
این نگرش می توان گفت که برنامه ریزی
عبارت است از طراحی وضعیتی در روابط
عمومی و ارائه روشی برای رسیدن به آن.
فقدان برنامه ریزی و یا برنامههای ایستا
با فلسفه وجودی  ،کارکرد و نقش روابط
عمومی به شدت منافات دارد و در نقطه
تقابل با آن قرار میگیرد.

6

 .4تعيين پيامهاي روابط عمومي
سازمان درصدد ارائه و درک چه
پیامی به مخاطب است؟ در هر حال پيام
سازمانهاي مختلف ،متفاوت است  .در
برنامه هاي روابط عمومي پس از ترسیم
اهداف و شناسایی مخاطب هدف باید پیام
یا پیامهای جداگانه ای را برای هر گروه
تولید کرد .این پیام ها براساس اهداف کوتاه
مدت یا بلند مدت روابط عمومی شکل می
گیرند.
پیام هایی که به منظور بیان اهداف
روابط عمومی در نظر گرفته می شود
باید به صورت صریح در ذهن برنامه ریز
مطرح باشند و الزم است همه جنبه های
مهم را دربربگیرند .به نحوی که در صورت
لزوم بتوان آنها را به پیامهای فرعی دیگری
تبدیل کرد .شیوه اجرای پیام استراتژیک
نیز نکته مهمی است که باید مدنظر قرار
گیرد ،این که پیام از طریق رسانهها منتقل
شود یا برپایی مراسم ویژه ،سرمایه گذاری
مشترک در طرحهای هنری و اجتماعی و...
همچنین میتوان پیامها را در قالب
تبلیغات وسیع یا از طریق نماد و عالمت
مشخصی در اختیار مخاطب قرار داد .در
هر حال در طراحی پیام ،توجه به نوع
نگرش مخاطب و نیز زمینه های فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی او نقش بسزایی دارد.
 .5تدوين استراتژي اطالع رساني
استراتژيها و راهبردها عناصر كليدي
بشمار میروند و در يافتن عاليق مخاطبان
و انتقال پيام به آنها نقش مثبتی دارند .به
نحوي كه اساس برنامه روابط عمومي بشمار
مي روند .به طور خالصه مي توان فهرستي
از استراتژيهاي يك برنامه روابط عمومي را
به شرح زیر برشمرد:
الف) توسعه مستمر اطالعات روابط
عمومي
ب) استفاده از طيف گسترده رسانههاي
گروهي براي انتقال پيام
ج) تبليغ و ترفيع موقعيت سازمان به
عنوان يك منبع سازمان مفيد و مسئوليت
پذير اجتماعي
د) برقراري و توسعه ارتباط با رسانه ها

ه) معرفي جايگاه و موقعيت سازمان بر
اساس حوزه کاری آن
و) هماهنگي بيشتر با ساير اعضاي
کلیدی سازمان
 .6مطابقت برنامهها با جدول زمانبندي
يا شرايط مردم
براي ايفاي نقش موثر به عنوان يك
روابط عمومي متعهد ،الزم است عوامل
ایجاد رضایت بین مخاطبان مشخص
شود .مدير روابط عمومي برای دستيابي به
موفقيت در اطالع رساني باید در برقراري
ارتباط از طریق بررسی و جستجو موفق
عمل کند.
 .7تدوين برنامه مكتوب و زمانبندي
شده
يك برنامه مكتوب با يك جدول
زمانبندي شده تكميل ميشود .بهترين
برنامهها ،برنامههاي ساالنه هستند كه
معموال نقاظ ضعف را مشخص میکنند.
برنامه ريزي استراتژيك
بيشتر برنامهریزیها براساس ديدگاه
عقاليي ،در قالب «آرمانها و اهداف
طرحها و اقدامات ـ منابع مورد نياز» شکلمیگیرند .بدین صورت که ابتدا آرمانها و
اهداف سازمان تبيين شده ،سپس طرحها و
اقدامات الزم تعيين و در نهايت منابع مورد
نياز براي انجام محاسبه میشوند .تغيير
در شرايط محيط ،سياستها ،نگرشها،
ديدگاهها ،ساختارها ،نظامها و  ...عواملي
هستند كه بر آرمان و اهداف برنامه ريزي
تأثير گذاشته و در نهايت باعث تغيير برنامه
ميشوند .برنامه ريزي به صورت عقاليي
فوق ،ظرفيت و توانايي مقابله با چنين
تغييراتي را نداشته و به شكست ميانجامد.
اين شرايط موجب رشد دیدگاهی شد مبنی
بر اینکه در برنامه ريزي بايد بتوان مطابق با
دگرگونیها ،جهت حركت سازمان را تغيير
داد و جهت و رفتار جديدي در پيش گرفت.
اين نگرش زمينهساز ابداع برنامه ریزی
استراتژیک شد .برخالف برنامه ريزي سنتي
كه در آن آرمانها و اهداف تعيين ميشوند
هدف برنامه ريزي استراتژيك ،تبيين و
تدوين استراتژي است .بسته به نوع ،تنوع
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و ماهيت تغييرات موجود در محيط ميتوان
تركيبي از برنامه ريزي سنتي و برنامه ریزی
استراتژیک را بكار برد.
تعاريف مختلف و متفاوتي از استراتژي شده
است .در اينجا تعريفي ارائه ميشود که کارکرد
این واژه را در برنامه ريزي استراتژيك مشخص
میکند .استراتژي برنامه ،موضع ،الگوي
رفتاري ،پرسپكتيو ،سياست يا تصميمي است
كه سمت و سوي ديدگاهها و جهت حركت
سازمان را نشان ميدهد .استراتژي ميتواند
تحت سطوح سازماني ،وظايف و محدوده زماني
متفاوت تعريف شود.
برنامه ريزي استراتژيك گونهاي از برنامه
ريزي است كه در آن هدف ،تعريف و تدوين
استراتژيهاست .از آنجايي كه استراتژي
ميتواند داراي عمر كوتاه يا بلند باشد برنامه
ریزی استراتژیک هم ميتواند برنامه ريزي
بلندمدت يا كوتاهمدت باشد ،اما متفاوت از آن
است.
واژه «استراتژيك» به معني مواردی است که
به استراتژي مربوط میشودكه خود به معناي
رهبري است .برنامهريزي استراتژيك كوششي
است ساختيافته براي اتخاذ تصميمهاي
اساسي و انجام اعمالي كه ماهيت سازمان ،نوع
فعاليتها و دليل انجام آنها را توسط سازمان
شكل داده و هدایت میکند .همانطور كه
استراتژي نظامي پيروزي در جنگ است ،برنامه
ريزي استراتژیک نيز طرق انجام مأموريتهاي
سازمان را دنبال ميكند.
مزاياي برنامهریزی استراتژيك
این برنامهريزي نکات مثبت فراوانی به
شرح زیر دارد:
 قبل از پيش آمدن مشكالت احتمالي ازوقوع آنها خبر ميدهد
 به عالقمند شدن مديران به سازمانكمك ميكند
 تغييرات را مشخص و شرايط عكسالعملمناسب در قبال آنها را فراهم ميكند
 هر نيازي را كه براي تعريف مجدد سازمانضروري است تعيين ميكند
 براي دستيابي به اهداف از پيش تعيينشده ،بستر مناسب ايجاد ميكند
 به مديران كمك ميكند كه دركروشنتري از سازمان داشته باشند
 شناخت فرصتها و بازارهاي آينده راآسانتر ميسازد
 نگاهی هدفمند از مسائل به مديريت ارائهميدهد
 براي بازنگري اجراي برنامه و كنترلفعاليتها قالب مناسب ارائه ميدهد.
 -به مديران كمك ميكند تا در راستاي

اهداف تعيين شده تصميمات اساسي اتخاذ
كنند
 به نحو مؤثرتري زمان و منابع را بهفرصتهاي تعيين شده اختصاص ميدهد.
 در اجراي تاكتيكهای اعمال برنامههماهنگي بوجود ميآورد
 زمان و منابعي را كه صرف تصحيحتصميمات نادرست و ناپایدار میشود ،به حداقل
ميرساند
 شیوه تحقق ارتباط داخلي با كاركنان رابوجود ميآورد
 ترتيب اولويتها را در قالب زماني برنامهفراهم ميآورد
 براي سازمان در مقابل رقيبان فرصتایجاد میکند
 مبنايي براي تعيين مسئوليت افرادوافزايش انگيزش ارائه میدهد
 تفكر آيندهنگر را تشويق ميكند براي داشتن يك روش هماهنگ ،يكپارچههمراه با اشتياق الزم از سوي افراد سازمان در
برخورد با مسائل و فرصتها ،انگيزه ايجاد
ميكند.
ويژگيهاي برنامه ريزي استراتژیک
فرايند برنامه ريزي استراتژيك اساساً
فرايندي هماهنگكننده بين منابع داخلي
سازمان و فرصتهاي خارجي است .هدف اين
فرايند ،نگريستن از درون «پنجره استراتژيك»
و تعيين فرصتهايي است كه سازمان از آنها
سود ميبرد يا به آنها پاسخ ميدهد .بنابراين
فرايند برنامه ریزی استراتژیک ،يك فرايند
مديريتي است شامل هماهنگي قابليتهاي
سازمان با فرصتهاي موجود که در طول
زمان تعيين شده و براي سرمايهگذاري يا
عدم سرمايهگذاري منابع سازمان روي آنها،
مورد بررسي قرار ميگيرند .حوزهاي كه در آن
تصميمات استراتژيك اتخاذ ميشوند شامل ()1
محيط عملياتي سازمان )2( ،مأموريت سازمان
( )3اهداف جامع سازمان میشود .برنامه ريزي
استراتژيك فرايندي است كه اين عناصر را با هم
در نظر گرفته و انتخاب گزينههاي استراتژیک
سازگار با عناصر فوق را آسان ميسازد و پس
از بکارگیری ،آنها را مورد ارزيابي قرار میدهد.
بايد توجه داشت كه هر بخش از فرايند
برنامه ريزي استراتژيك ،زماني با ارزش است
كه به تصميمگيرندگان اصلي كمك میکند تا
به صورت استراتژيك فكر و عمل كنند .ميتوان
گفت كه اگر استراتژيك فكر كردن و عمل
كردن در فرايند برنامه ریزی به صورت عادت
درآيد ،آنگاه فرايند ميتواند كنار گذاشته شود.
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برنامه ريزي استراتژیک در بخش
دولتي
برنامه ريزي استراتژيك در بخش خصوصي
توسعه يافته است .تجارب اخير نشان میدهد
كه انواع رويكرد در برنامه ريزي استراتژيك
تدوين شده در بخش خصوصي  ،ميتوانند به
سازمانهاي عمومي و غيرانتفاعي و همچنين
جوامع و ديگر نهادها كمك کنند تا با
محيطهاي دستخوش تغيير ،برخوردي مناسب
داشته و به شيوهاي كارسازتر عمل كنند .البته
اين به آن معنا نيست كه همه رويكردهاي
برنامه ریزی استراتژیک بخش خصوصي در
بخشهاي عمومي و غيرانتفاعي به يك اندازه
كاربرد دارند.
برايسون مدلهاي برنامه ريزي استراتژيك
را بررسي كرده و شرايط بكارگيري آنها را در
بخشهاي عمومي و غيرانتفاعي مورد تحليل
قرار ميدهد و در نهايت خود رويكردي ارائه
ميدهد كه در بخشهاي عمومي و غيرانتفاعي
قابل كاربرد باشد.
ويژگيهاي برنامه ريزي استراتژیک
فرايند برنامه ريزي استراتژيك اساساً
فرايندي هماهنگكننده بين منابع داخلي
سازمان و فرصتهاي خارجي است .هدف اين
فرايند ،نگريستن از درون «پنجره استراتژيك»
و تعيين فرصتهايي است كه سازمان از آنها
سود ميبرد يا به آنها پاسخ ميدهد .بنابراين
فرايند برنامه ریزی استراتژیک ،يك فرايند
مديريتي است شامل هماهنگي قابليتهاي
سازمان با فرصتهاي موجود که در طول
زمان تعيين شده و براي سرمايهگذاري يا
عدم سرمايهگذاري منابع سازمان روي آنها،
مورد بررسي قرار ميگيرند .حوزهاي كه در آن
تصميمات استراتژيك اتخاذ ميشوند شامل ()1
محيط عملياتي سازمان )2( ،مأموريت سازمان
( )3اهداف جامع سازمان میشود .برنامه ريزي
استراتژيك فرايندي است كه اين عناصر را با هم
در نظر گرفته و انتخاب گزينههاي استراتژیک
سازگار با عناصر فوق را آسان ميسازد و پس
از بکارگیری ،آنها را مورد ارزيابي قرار میدهد.
بايد توجه داشت كه هر بخش از فرايند
برنامه ريزي استراتژيك ،زماني با ارزش است
كه به تصميمگيرندگان اصلي كمك میکند تا
به صورت استراتژيك فكر و عمل كنند .ميتوان
گفت كه اگر استراتژيك فكر كردن و عمل
كردن در فرايند برنامه ریزی به صورت عادت
درآيد ،آنگاه فرايند ميتواند كنار گذاشته شود.

ادامه دارد ...
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Iran is in Asia.
. ایران در آسیا واقع است
But we do use the definite article with:
اما با موارد زیر از این حرف تعریف استفاده می کنیم
-countries whose names include words like
kingdom,states or republic:
kingdom,کشورهایی که اسامی آنها شبیه کلماتی همچون
. استstates or republic
the United Kingdom; the Kingdom of Nepal;
the United States; the People’s Republic of China.
- countries which have plural nouns as
their names : the Netherlands; the Philippines
کشورهایی که اسامی جمع می باشند همچون
the Netherlands, the Philippines
- geographical features, such as mountain
ranges, groups of islands, rivers, seas, oceans and
canals:
، مجموعه جزایر،ویژگی های جغرافیایی همچون رشته کوه
 اقیانوس ها و کانال ها، دریاها،رودخانه ها
the Himalayas; the Canaries; the Atlantic; the
Atlantic Ocean; the Amazon; the Panama Canal.
- newspapers: روزنامه ها
The Times; The Washington Post
- well known buildings or works of art:
ساختمان های مشهور یا آثار هنری معروف
the Empire State Building; the Taj Mahal; the
Mona Lisa; the Sunflowers
- organisations:سازمان ها
the United Nations; the Seamen’s Union
 انجمن صیادان-سازمان ملل
- hotels, pubs and restaurants*:
 بارها و رستوران ها،هتل ها
the Ritz; the Ritz Hotel; the King’s Head; the
Déjà Vu
*Note: We do not use the definite article if
the name of the hotel or restaurant is the name of
the owner, e.g.,Brown’s; Brown’s Hotel; Morel’s;
Morel’s Restaurant, etc.
توجه داشته باشید که ما از این حرف تعریف زمانیکه نام هتل نام
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.مالک آن باشد استفاده نمی کنیم
= families:خانواده ها
the Obamas; the Jacksons
Like vs. As
We generally use LIKE and AS to make
comparisons.
 برای انجام مقایسه استفاده می کنیمas  وlike ما عموما از
LIKE
The structure of the sentence is usually:
VERB + LIKE + NOUN / PRONOUN.
: معموال به صورت زیر استlike ساختار جمله با
VERB + LIKE + NOUN / PRONOUN
• He speaks like a native speaker
مثل یک بومی صحبت می کنه
• She looks like a supermodel.
شبیه به یک سوپر مدل هستش
AS
The structure of the sentence is usually: AS +
SUBJECT + VERB.
: معموال به صورت زیر استas ساختارجمله برای
AS + SUBJECT + VERB
• Nobody sings as she does.
هیچ کس مثل اون آواز نمی خونه
It is very common in American English to
use LIKE instead of AS. However, it is generally
considered informal to use it in this way.
 خیلیas  به جایlike در زبان انگلیسی آمریکایی استفاده
 گرچه معموال این امر در موقعیتهای غیر رسمی.معمول است
.اتفاق می افتد
• We play football like champions do.
ما همانند قهرمانان فوتبال بازی می کنیم
Another use of AS is to say what the role/
function of a person/thing is.
 اینست که نقش یا کاربرد شخص یا چیزیas استفاده دیگر
.را بیان می کند
• He started work as a carpenter.
او به عنوان یک نجار شروع به کار کرد
• She used the tapestry as a decoration in her
living room.
از ملیله دوزی برای تزیین اتاق نشیمنش استفاده کرد
. . . ادامه دارد
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گرامر زبان انگلیسی
)(بخش هفتم

-because we have already mentioned it:
برای اینکه قبال به آن اشاره کردیم
A woman who fell 91 metres from High Peak
was lifted to safety by a helicopter. The woman
fell while climbing.
 متر سقوط کرد به91  به ارتفاعHigh Peak خانمی که از
 این خانم وقتی باال.وسیله هلیکوپتر بدون صدمه نجات پیدا کرد
. سقوط کرد،می رفت
The rescue is the latest in a series of incidents
on High Peak. In January last year two men
walking on the peak were killed in a fall.
High  آخرین سری از حوادث رخ داده در،این مورد نجات
 در ژانویه سال گذشته دو مرد حین پیاده روی. هستPeak
. سقوط کردند و مردندPeak
We also use the definite article:
 در موارد زیر استفادهthe ما در عین حال از حرف تعریف
:می کنیم
• to say something about all the things
referred to by a noun:
برای گفتن در مورد تمام چیزهای مورد اشاره توسط یک اسم
The wolf is not really a dangerous animal
(= Wolves are not really dangerous animals)
گرگ حقیقتا حیوان خطرناکی نیست=( گرگها حقیقتا حیوانات
)خطرناکی نیستند
The kangaroo is found only in Australia
(= Kangaroos are found only in Australia)
کانگورو تنها در استرالیا یافت می شود= (کانگوروها تنها در
)استرالیا یافت میشوند
The heart pumps blood around the body.
(= Hearts pump blood around bodies)
قلب خون را به کل اندام بدن پمپاژ می کند= (قلبها خون را به
)کل اندام بدن پمپاژ می کنند
We use the definite article in this way to
talk about musical instruments:
 به این طریق استفاده می کنیم تاthe ما از حرف تعریف
درمورد آالت موسیقی صحبت کنیم
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Joe plays the piano really well.
(= Joe can play any piano)
جو پیانو رو خیلی خوب می نوازه = (جو هر پیانویی رو می
)تونه بنوازه
She is learning the guitar
.(= She is learning to play any guitar)
او داره گیتار یاد می گیره= اون خانمه داره نواختن هر گیتاری
رو یاد می گیره
-to refer to a system or service:
اشاره به یک سیستم یا خدمت
How long does it take on the train?
با قطار چقدر طول می کشه؟
I heard it on the radio. تو رادیو شنیدم
You should tell the police.باید به پلیس خبر بدی
- With adjectives like rich, poor, elderly,
unemployed to talk about groups of people:
rich, poor, elderly, unemployed با صفاتی همچون
.که در مورد گروهی از مردم صحبت می کند
Life can be very hard for the poor.
زندگی برای فقرا می تونه خیلی سخت باشه
I think the rich should pay more taxes.
به نظرم ثروتمندان باید مالیات بیشتری بدن
She works for a group to help the disabled.
اون خانم برای گروهی کار می کنه که به معلوالن کمک می
کنند
The definite article with names:
حرف تعریف با اسامی
We do not normally use the definite article
with names:
ما عموما از این حرف تعریف همراه با اسامی استفاده نمی کنیم
William Shakespeare wrote Hamlet
ویلیام شکسپیر نمایشنامه هملت را نوشت
Paris is the capital of France.
پاریس پایتخت فرانسه است
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مروری بر سابقه درخشان یک بنیاد هنری و فرهنگی

معرفی بنیاد فرهنگی و هنری فرش رسام عرب زاده

بنیاد فرش رسام عربزاده با هدف
اعتالی جایگاه فرش ایران  ،آموزش اصولی
وآکادمیک بافت آن درگروههای مختلف
سنی و با انگیزه صیانت وحفظ این میراث
ملی ارزشمند در سال  1373آغاز بکار کرد
و در ابتدا  66قطعه از نفیسترین فرشهای
طراحی و بافته شده در این کارگاه درمعرض
دید عالقمندان قرار گرفت .این بنیاد که
امروز شامل گالری ،آموزشگاه ،موزه و.....
میشود ،به عنوان یکی از معتبرترین
و مهمترین مراکز آموزش محور بخش
خصوصی ،به فعالیت خود ادامه میدهد
و همواره با تکیه بر لطف خداوند وپیشینه
پربار گذشته همراه وهمسو با فرهیختگان،
دانش آموختگان وفعاالن این رشته مسیر
پیشرفت و ترقی را طی میکند.
فعالیتهای آموزشی
از آنجاکه توسعه بدون آموزش اصولی و
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راهبردی تحقق نمییابد و مهمترین رسالت
مراکز فرهنگی ،اطالع رسانی ،فرهنگ
سازی وارتقاء فرهنگ اجتماعی است ،از
همان ابتدا "آموزش" به عنوان اصلی مهم
و ضروری درموزه فرش رسام عربزاده
سرلوحه فعالیت و برنامهریزی قرار گرفته
است.
سابقه آموزشی در این موزه به سالهای
پیش از تاسیس آن بازمیگردد  .بخش
آموزش از ابتدا با سازمان فنی وحرفه ای
کشور همکاری داشته وتمامی استانداردهای
الزم برای تربیت مدرس درسطح عالی ونیز
تربیت هنرجو با باالترین کیفیت آموزشی را
رعایت کرده است.تا جایی که هم اکنون به
برترین برند آموزشی کشور در حوزه بافت
فرش بدل شده است.
با توجه به نگاه خاص به مقوله آموزش،
از ابتدا ساختمان مجاورموزه به عنوان

مرکز آموزش در نظرگرفته شده وتا کنون
بافندگان ماهر و توانمندی به جامعه
معرفی شدهاند .این آموزشگاه هم اکنون
به مرحلهای از کیفیت آموزشی رسیده
که بسیاری از متخصصان برای تکمیل
آموزش خود در دورههای فشرده آن ثبت
نام میکنند.
در این آموزشگاه دورههای زیر برگزار
میشود:
بخش بافت
 .1بافت سنتی  .2آویزبافی  .3چهره
بافی  .4گردبافی  .5برجسته بافی  .6دورو
بافی .7سوف بافی  .8گلیم بافی
بخش طراحی
 .1آموزش طراحی سنتی شامل اسلیمی
و ختایی
 .2ترکیب بندی حاشیه لچک وترنج
 .3آموزش اسامی نقشه ها نظیر افشان
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لچک ،ترنج ،محرمات گلدانی و ...
 .4شناخت مبانی رنگ
 .5آموزش رنگ ونقطه درقالی
 .6آموزش ابعادو رج شمار
 .7شناخت نقش ه مناطق مختلف کشور
بخش رنگرزی
 .1رنگرزی گیاهی
 .2رنگرزی شیمیایی
بخش مرمت (رفوگری)
 .1مرمت فرش
 .2مرمت گلیم
بدیهی است در پایان هردوره هنرجویان
مدرک فنی حرفه ای ونیز گواهینامه بنیاد
فرش رسام عربزاده را دریافت میکنند.
مدیریت این موزه از آغاز با استاد
"ابوالفتح رسام عربزاده" (پدرفرش نوین
ایران) بود و بعد ازفوت وی ،این مسئولیت
به عهده دختر ایشان خانم ژیال رسام
عربزاده گذاشته شد .شایان ذکر است در
این رشته نام هر دو نفر جایگاه ویژهای دارد.
استفاده از استادان بنام و ماهر این
آموزشگاه را به یکی از معروفترین برندهای
آموزش بافت فرش و رشتههای مرتبط با
آن در کل کشور تبدیل کرده است و موزه
این بنیاد توانسته با اطالع رسانی دقیق و
نمایش مهارتهای عملی که خود بخش
جذاب بازدید را شامل میشود ،بسیاری
از مشاهدهکنندگان عالقمند را به سمت
یادگیری این هنر غنی و ملی هدایت کند.
نیروی انسانی
تمامی پرسنل شاغل در این بخش
پس از شروع کار درموزه همزمان درمورد
انواع شاخههای این هنر مانند بافت سنتی،
طراحی فرش  ،مرمت ورفوگری دردورههای

فشرده آموزش میبینند.
برنامه هایی که در این موزه به طور
سالیانه اجرا میشوند ،عبارتند از:
 .1برگزاری دایمی کارگاههای آموزشی
فرش برای عالقمندان وبازدیدکنندگان که
بخش ثابت بازدید از موزه است
 .2برگزاری همایش خصوصا همایش
سالگرد موالنا با حضور اساتید نامی عرصه
شعر و هنر
 .3شرکت در بسیاری از کارگاههای
کوتاه و بلند مدت به منظور آشنایی
بیشترمخاطبان با موزه و انواع بافت .از
جمله شرکت در همایش ساالنه نخبگان و
برگزاری کارگاه یکروزه قالیبافی با حضور 5
هزار هنرجو
 .4برگزاری ساالنه "روز شاهنامه"
در 25اردیبهشت ماه با همکاری انجمن
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شاهنامه پژوهان
 .5همکاری نزدیک با دانشگاههای هنر
و برنامهریزی برای آموزشهای کارکاهی
یکروزه
 .6همکاری نزدیک و برگزاری کارگاههای
فعال با همکاری هنرستان های تهران ،البرز،
قم و قزوین.
 .7برگزاری کارگاههای قصه گویی برای
کودکان و نوجوانان
در نهایت میتوان نتیجه گرفت که توجه
به آموزش در این بنیاد از جایگاه تفکر و
اندیشه در اهداف و برنامههای آن ناشی
میشود.
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تصاویر :وبسایت بنیاد رسام عرب زاده
عنوان تابلو :بازی رنگ ها
عنوان تابلو :عبرت

عنوان تابلو :بنی آدم

عنوان تابلو :مرغ در بند

عنوان تابلو :شاهنامه

عنوان تابلو :انقالب در هنر

عنوان تابلو :در منبت کاری
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عنوان تابلو :تا لب بحر
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عنوان تابلو :هفت سین
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تهران در گذر تاریخ
(بخش ششم)

مقدمه
تهران شهری به قدمت تاریخ ایران
است  .سرشار از فرازو فرودهای عبرت
انگیز ،مانا و استواردر طول تاریخ  .در
این مجال تالش شده با بهره گیری از
( جغرافیای تاریخی ) به صورت اجمالی
این شهر در دوره های مختلف مورد
بررسی قرار گیرد.
و اینک ادامه مطلب . . .
در دوره محمدشاه ،گذشته از ورود
پارهای نمادها و پدیدههای فرنگی به دربار،
هیچ اقدامی برای ترویج آموزش علوم
و فنون اروپایی صورت نگرفت .به سال
۱۲۴۸ق برای اولینبار در تهران ماهنامهای
دولتی انتشار یافت .این نشریه نام مشخصی
نداشت و در انتهای صفحه اول  ،نشان
دولتی ایران چاپ شده بود .این روزنامه پس
از تغییراتی محسوس در دوره ناصرالدینشاه
با نام روزنامه وقایع اتفاقیه یعنی روزنامه
رسمی تهران منتشر شد.
در ۱۲۵۹ق آقا عبدالعلی نامی دستگاه
چاپ لیتوگرافی را به تهران آورد و در همان
سال نخستین کتاب چاپ سنگی ،یعنی
تاریخ معجم ،انتشار یافت.
در زمان محمدشاه چندان عمارت و
آبادانی در تهران و اطراف آن پدید نیامد.
مهمترین اقدام وی در تهران احداث بازار
عباسآباد در جنوب سبزهمیدان بود که به
محله نوساز محمدیه در جنوب شهر که
در آن مردم فقیر زندگی میکردند ،راه
داشت .این بازار از مسیر بازار اصلی دور بود
به همین دلیل برای رونق گرفتن آن در
سال۱۲۶۳ق دروازه دیگری به نام محمدیه
بر حصار جنوبی شهر باز کردند که نزد مردم
به دروازه نو معروف شد .کاشیهای سردر
باالی آن که هم اکنون در موزه ایران باستان
نگهداری میشود ،نقشرستم و دیو را نشان
میدهد که بسیار ماهرانه و زیبا به دست
استاد محمدقلی کاشیپز شیرازی ترسیم
شده است.

18

از مستحدثات دیگر این دوره کاروانسرا
و تیمچه مالعلی در بازار تهران و مدرسه و
مسجد حاج رجبعلی در سنگلج است که
شبستانی خوشطرح دارد و در طاقبندی
دو جانب آن ظرائف معماری با استادی تمام
رعایت شده است.
کاروانسرا و تیمچه مالعلی را تاجری
موسوم به حاج مالعلی مراغهای ،از
بزرگترین تجار آن زمان که غیر از تهران
در تبریز ،مسکو  ،سنتپترزبورگ  ،بمبئی و
دهلی تجارتخانه داشت ،بنا کرد.
به جز محمدشاه بسیاری از اعیان
و رجال عهد او و فتحعلی شاه باغهایی
در خارج حصار و شمیران احداث کردند.
از جمله باغ فردوس که در سال ۱۲۶۴ق
توسط حسنعلیخان حاکم تهران بنا شد.
بعدها نظامالدوله معیرالممالک این باغ
را خرید و توسعه داد و آب قنات قصر
محمدی را در آن روان ساخت و نام آن
را باغ فردوس گذاشت و عمارتی فیلگوش
توسط استادان اصفهانی و یزدی ساخت که
در آن سنگهای مرمر اعالی یزد بکار رفته
بود.
پس از او دوستعلیخان معیرالممالک
آبادانی باغ فردوس را دنبال کرد و عمارت
کنونی از آثار او ست اگرچه از عمارت
فیلگوش اثری به جای نمانده است.
در همین سال به دستور حاج میرزا
آقاسی در غرب تجریش و در حوالی اسدآباد
و نزدیکی باغ فردوس ،کنار راه اوین قلعهای
ساخته شد تا شاه در فصل ییالق به آنجا برود
و در اطراف آن خندق عمیقی حفر کردند.
ساخت قصرها و بناهای آن تا تابستان طول
کشید و شاه که بیمار بود ،راهی آنجا شد،
در حالی که بنایان و دیوارگران همچنان
مشغول بکار بودند .اما این سفر در مداوای
شاه تاثیری نداشت و در نهایت در ماه شوال
در این مکان درگذشت .این عمارت که به
قصر محمدیه موسوم بود ،نحس تلقی شد و
آنقدر متروک ماند تا بکلی ویران شد .حاج
میرزا آقاسی نیز بدان هنگام که معماران

سرگرم بنای قصر محمدشاه بودند ،در
همان نزدیکی عمارتی برای خویش ساخت
که قصر عباسیه نام گرفت.
در دوره ناصرالدین شاه
دوران پنجاه ساله حکومت ناصرالدین
شاه دوران اقتباس الگوهای فرنگی در
شیوه زندگی مردم و تغییر چهره و ساختار
شهر تهران بود .نخستین صدراعظم او،
امیرکبیر ،طی سه سال امور بهداشتی،
نظامی و اقتصادی پایتخت را سازماندهی
کرد .بسیاری از اصالحات و اقدامات دوران
کوتاه زمامداری او ( ذیقعده  -۱۲۶۴محرم
 ،)۱۲۶۸سرآغاز شکلگیری ساختارها و
نهادهای نوین شهری بود.
امیرکبیر کارخانههایی مانند پارچهبافی،
شکرریزی ،چینی و بلورسازی ،کاغذسازی،
کالسکهسازی ،چدنریزی  ،فلزکاری و دیگر
صنایع کوچک احداث کرد .شماری صنعتگر
را برای آموختن شمعسازی ،کاغذسازی،
بلورسازی ،چدنریزی ،نجاری و تصفیه
قند و شکر به روسیه فرستاد و کارگاههای
تفنگسازی و باروتکوبی و دیگر صنایع
نظامی ایجاد کرد .در سال ۱۲۶۶ق در
سراسر پایتخت  ۴۲قراولخانه ساخته شد
و این نخستین نهاد انتظامات نوین در
تهران بود .عالوه بر آن در بیرون شهر نیز ۸
سربازخانه ساخته شد که اولین پادگانهای
نظامی جدید تهران بشمار میرفت.
در سال ۱۲۶۷ق برای جمعآوری زباله
و پاکسازی ،برج و باروی شهر تعمیر شد
و کارگاههای اسلحهسازی و کالسکهسازی
در جباخانه تهران دایر و همچنین آب شهر
به واسطه الیروبی نهر احداثی حاج میرزا
آقاسی (که آب را از کرج به تهـران منتقل
میکرد) فراوان شد.
نحوه توزیع آب در شهر تهران از زمانی
که به صورت آبادی کوچکی بود تا  ۶۰سال
پیش (۱۳۲۶ش۱۹۴۷/م) که کلنگ ایجاد
شبکه لولهکشی بر زمین زده شد ،هیچ
تحول عمدهای نیافت و به شیوه کهن توزیع
آب به وسیله جویها و نهرهای موجود در
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معابر شهر متکی بود .در نقشههای قدیمی
تهران مکانهای بسیاری با نام یخچال وجود
دارد که برای تهیه یخ در زمستان و انبار
کردن آن برای تابستان استفاده میشدند.
یخچالها بیشتر در حاشیه شهر قرار داشتند،
زیرا داشتن مکانی برای تهیه و نگهداری یخ
به مساحتی نسبتا وسیع نیاز داشت و قیمت
زمین در بخشهای حاشیه شهر ارزانتر بود.
در این دوره تهران بیشتر از طریق آب ۴۸
رشته قنات وقفی و خصوصی مشروب میشد
که از آنها تعداد  ۲۶رشته تازمان لولهکشی
شهر فعال بودند.
تأسیس دارالفنون در سال ۱۲۶۸ق تأثیری
بسزا در انتقال دانش و فن نوین به ایران و
بکارگیری آن در زمینههای مختلف داشت .
در سالهای پس از تأسیس دارالفنون بیشتر
رجال اصالحطلب یا کسانی که مصدر اقدامات
تازه شدند ،در این مدرسه درس خوانده بودند.
دارالفنون در یک دوره چهل و چهار ساله
حدود هزار و صد نفر را در  ۱۲رشته تحصیلی
فارغالتحصیل کرد.
این افراد در رشتههای علوم ،مهندسی،
ساختمان ،پزشکی ،موسیقی و نقاشی تخصص
داشتند .از سال ۱۲۷۵ق امور دولت توسط
پنج وزارتخانه داخله ،خارجه ،عدلیه ،جنگ،
و مالیه اداره میشد .یک سال بعد با ورود
دانشآموختگان دارالفنون ،در ترکیب اداره
شورای دولتی تغییراتی داده شد و وزارت
تجارت و صنایع و وزارت علوم هم به
سرپرستی اعتضادالسلطنه به شورا افزوده شد.
در همین سال عالوه بر مجلس شورای دولتی،
مجلسی هم به نام مصلحتخانه متشکل از ۲۴
عضو دایرشد.
این مجلس عمومیتر از مجلس شورای وزرا
بود و بنظر میرسید مشابه انجمنهای ایالتی
و والیتی باشد.
از ۱۲۸۱ق اصالحات اداری در نظام
حکومتی ایران آغاز شد و مواصالت و
ارتباطات نیز با توصیهها و راهنماییهای میرزا
حسینخان سپهساالر بهبود یافت .در سال
۱۲۸۰ق مسیو "کاستگر" ،مهندس اتریشی
که به عنوان معلم دارالفنون و کارشناس امور
مهندسی در خدمت دولت ایران بود ،مأمور
اصالح راه تهران به کناره دریای مازندران شد
و یک سال بعد این مسیر مورد بهره برداری
قرار گرفت.
در ۱۲۸۱ق ضمیمه ای بر قرارداد
۱۲۷۹ق۱۸۶۲/م ایران و انگلیس درباره
استقرار کارشناسان و کارکنان انگلیسی در
ایران برای تکمیل خطوط تلگراف سراسری از
خانقین به تهران ،و از تهران به بوشهر تهیه و

در همین زمان فرمانی درباره تفویض اختیارات
بیشتر به وزارتخانههای س ه گانه عسکریه و
مالیه و خارجه صادر شد .در سال ۱۲۸۳ق
تقسیم کار میان وزارتخانهها توسعه بیشتری
یافت و تالش برای گسترش دامنه نفوذ و عمل
آنها در والیات نیز آغاز شد.
نخستین تشکیالت پست نوین در
۱۲۹۲ق۱۸۷۵/م توسط "ریدر" اتریشی در
محلی واقع در بازار کنار خندق شکل گرفت.
امیرکبیر به اقدامات مؤثرتری برای بهبود
وضع بهداشت شهر تهران انجام داد ،مانند
آبلهکوبی کودکان  ،جمعآوری زباله ،دیوار
کشیدن دور یخچالها و سرپوشیده کردن
نهرها ..
مندرجات روزنامه وقایع اتفاقیه در سال
۱۲۶۷ق حاکی از کسب آگاهیهای تازه
پیرامون ارتباط آلودگی آب و فضای شهر با
شیوع بیماریهای مسری و کوشش برای
رعایت بهداشت عمومی است .
تأسیس دارالفنون نیز در کاربرد طب
جدید و تأسیس بیمارستان و دواخانه به شیوه
نو مؤثر بود .اعتمادالسلطنه از ساخت اولین
بیمارستان در تهران به سال ۱۲۶۸ق دراین
روزنامه یاد کرده است .ساخت آن در سال
۱۲۶۶ق آغاز و در ربیعاالول  ۱۲۶۸افتتاح شد.
دواخانه مخصوصی هم داشت و از همان ابتدا
بیماران زیادی به آن مراجعه میکردند.
"پوالک" اولین معلم طب دارالفنون ،در
سفرنام ه خود مینویسد که اولین بیمارستان
در سومین سال اقامت وی در تهران ،مطابق
با ۱۲۷۱ق۱۸۵۵/م ،توسط او ایجاد شد.
بیمارستان در خارج شهر و در کنار راهی
ساخته شد که بعدها خیابان عالءالدوله در
بستر آن شکل گرفت .در ۱۲۹۰ق۱۸۷۳/م
دومین بیمارستان تهران ساخته شد .تأسیس
این بیمارستان به همت اعتضادالسلطنه ،وزیر
علوم صورت گرفت و جای آن نزدیک میدان
مشق بود که امروز بیمارستان سینا در آن واقع
است.
در سال ۱۳۰۶ق۱۸۸۹/م بیمارستان
اراضی
دیگری در خیابان دوشانتپه تهران در
ِ
میرزا علیخان امینالدوله به خرج مبلغان
مذهبی آمریکایی تأسیس شد و برای ساخت
آن  ۵۰هزار دالر آمریکا هزینه کردند.
یکی از مهمترین کارهای دوره صدارت
امیرکبیر آغاز روند نوسازی و اصالحات در
حوزه مرکزی شهر بود تا چهر ه آراسته و
آبرومندی برای تهران فراهم شود .عمارت و
قلعه ارگ در ۱۲۶۷ق به دستور امیرکبیر و به
معماری عبداهللخان معمارباشی تجدید بنا شد
و با استقرار توپخانه در اطراف این میدان ،آن
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را توپخانه نامیدند.
کوچههای داخل ارگ برای حرکت
کالسکهها  ،سنگفرش شد ،به شکلی که
قسمت سوارهرو در وسط پایینتر ،و پیادهروها
در دو طرف مرتفعتر ساخته شدند و چون
دولت استفاده از کالسکه را ترغیب و تشویق
میکرد ،نیاز به خیابانهای کالسکهرو افزایش
یافت.
نوسازی سبزهمیدان و اطراف آن به
ابتکار امیرکبیر در ۱۲۶۹ق توسط حاج علی
خان مقدم مراغهای صورت گرفت .طرح این
تغییرات به صورت یک نقشه همراه با نمای
میدان هنور موجود است.
طی این نوسازی تیر قاپوق یا دار را از
سبزهمیدان به میدان جلو دروازه نو در جنوب
شهر بردند که تا دوره معاصر به میدان اعدام
مشهور بود .در جنوب میدان ،بازار و سرای امیر
ساخته شد که جایگاه کالهدوزان و کفشدوزان
بود و به بازار کفاشها شهرت یافت.
احداث بازار و کاروانسرای امیر در این
قسمت از شهر چنان رونقی پدید آورد که در
سال ۱۲۷۰ق تیمچه حاجبالدوله نیز جنب
سرای امیر احداث شد.
"پوالک" درباره این بازار و کاروانسرای
نوساز مینویسد " :پیش از این بازار و
کاروانسراها هم تنگ و هم کوتاه بود تا آنکه
در زمان وزارت میرزا تقیخان بازار وسیع
امیر با کاروانسراهایش ساخته شد .وسایل
و اثاث آن مجلل است ،حیاطها و باغچهها
همه بزرگ و باشکوه ساخته شدهاند و پس از
قصر سلطنتی دیدنیترین قسمت در سراسر
شهر بشمار میرود" .بازارهای دیگر که از نظر
زیبایی در درجات بعد قرار دارد در همان
حوالی ،یا در خیابانهای دورتر ساخته شدند.
در سمت غربی سبز ه میدان ،در بازار موسوم
به بازار صندوقدار ،مجمعالصنایع ساخته شد.
فکر تأسیس این مجموعه کارگاهها
نیز از امیرکبیر بود ،ولی پس از مرگ او
به مرحله بهرهبرداری رسید .در مجمعالصنایع
که بیتر مشتمل بر کارگاههای سازنده ابزار
و ادوات و ملزومات نظامی بود ،سازندگان و
تعمیرکاران کاالها و ادوات مدرن و به اصطالح
اجناس فرنگی حضور داشتند.
قریه امیرآباد در سمت شمال غربی خارج
حصار ،از آبادانیها مهم امیرکبیر ،به وسیله
خیابان درختکاری شده شمالی ـ جنوبی ،به
نام خیابان امیر به شمال محوطه اسبدوانی
واقع در غرب تهران اتصال مییافت و به همین
منظور آمادهسازی شده بود.
ادامه دارد ....
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طرحوارههای شناختی
(بخش دوم)

یکی از مباحث مطرح در رویکرد
شناختی رفتاری ،طرحوارهها هستند.
منظور از طرحواره ()Schema
مجموعهای از باورهای بنیادین و
الگوهای فکری است که حول یک
موضوع در ذهن فرد شکل گرفتهاند
و منجر به بروز رفتارهای خاصی
میشوند .طرحواره بهطور کلی،
بهعنوان ساختار ،قالب یا چارچوب
تعریف میشود.
در حوزه رشد شناختی ،طرحواره
را ب ه عنوان قالبی در نظر میگیرند
که براساس واقعیت یا تجربه شکل
میگیرد و به افراد برای تبیین
تجربههای بدست آمده  ،کمک
میکند.
بهعبارت دیگر ادراك از کانال
خ افراد
طرحواره حاصل میشود و پاس 
نیز توسط آن جهت پیدا میکنند.
بنابراین میتوان گفت ،ما به
»هماهنگی شناختی« به معنای حفظ
دیدگاهی با ثبات نسبت به خود و
دیگران نیاز داریم ؛ حتی اگر نادرست
یا تحریف شده باشد.

20

 .7وابستگی /بیکفایتی
اگر فردی این طرحواره را داشته باشد،
معقتد است که از عهده انجام هیچ کاری بر
نمیآید ،خود را ناتوان و درمانده میبیند و
به یاری اشخاص دیگر نیازمند است .چنین
فردی حتی نمیتواند برای کارهای روزمره
و عادی برنامهریزی کند .احساس میکند
از پس زندگی ،درآمد ،کار ،شغل و  ...بر
نخواهد آمد ،از این رو به تصمیمهای خود
اعتمادی ندارد و به دنبال کسی میگردد
که بتواند وظائف او را انجام دهد .وقتی
چنین فردی پیدا شد ،شدیدا ً به او وابسته
میشوند.
 .۸آسیبپذیری نسبت به ضرر و بیماری
کسانی که همیشه در انتظار وقوع
یک فاجعه هستند معموالً طرحواره
آسیبپذیری دارند .از همه چیز میترسند
از بالیای طبیعی گرفته تا احتمال حمله
آدمهای فضایی  ،از بیماری ساده گرفته تا
بیماری العالج .بنابراین مدام در اضطراب
بهسر میبرند.
 .۹گرفتار /خودتحولنیافته
وقتی کسی این طرحواره را داشته باشد
هویت محکمی ندارد .اغلب در دیگران
از جمله پدر ،مادر ،دوست ،معلم ،استاد
و حتی درمانگر ذوب میشود .در واقع
میتوان گفت این افراد به اندازه کافی رشد
نکردهاند و به فردیت کامل نرسیده و جلوی
رشد اجتماعی آنها گرفته شده است.
 .۱۰اطاعت
اگر این طرحواره وجود داشته باشد
فرد بهمنظور اجتناب از تنبیه شدن توسط
دیگران به حرفهای آنها گوش میکند وبا
پذیرش سلط ه آنها  ،در وضعیت اطاعت
محض قرار میگیرد .چنین فردی نیازها
و هیجانهای خود را نادیده میگیرد تا
به احتیاجات دیگران رسیدگی کند .او
برای خواستههای خود ارزشی قائل نیست
و همواره اولویت را به نیازهای دیگران
میدهد.
 .۱۱خود قربانگری
فردی که این طرحواره را دارد با تمایل
و میل خود برای ارضای نیازهای دیگران

تالش میکند .سرلوحه زندگی او ،ارضا
کردن داوطلبانه نیازهای دیگران است .او
فردی بسیار دلسوز  ،مهربان و غمخوار است
و اگر برای فرد دیگری مفید نباشد ،احساس
خودخواهی و غرور میکند همچنین از رنج
بردن دیگران به شدت ناراحت میشود.
 .۱۲تأیید طلبی
وقتی این طرحواره وجود داشته باشد
فرد مدام به دنبال تأیید دیگران است .او
هر کاری میکند و خود را به آب و آتش
میزند که دیگران تأییدش کنند .اگر
دیگران او را تأیید نکنند ،به شدت غمگین
و افسرده میشود .در این راه ممکن است
نیازهای هیجانیاش را نادیده بگیرد .فرد
دارای این طرحواره دوست دارد که همه او
را دوست داشته باشند .او به دنبال تأیید و
جلب توجه دیگران است .تا وقتی دیگران
تأیید میکنند او احساس خوبی درباره
خودش دارد.
 .۱۳بازداری هیجانی
افرادی که طرحواره بازداری هیجانی
دارند ،هیجانات خود را بروز نمیدهند و
تا بتوانند از قرار گرفتن در موقعیتهای
عاطفی و گفتگو درباره هیجانات شخصی
خودداری میکنند .آنها به شدت از نظر
هیجانی خشک و بیعاطفهاند .بازداری
هیجانی نوعی طرحواره ناسازگار است
که مانع ابراز محبت و همدلی با دیگران
میشود.
ت و سخت /
 .۱۴استانداردهای سف 
انتقاد جویی
از دیگر طرحوارههای ناسازگار که
آدمهای کمالگرا به خاطر داشتن آن به
شدت به دنبال کسب استاندارهای بسیار
باال هستند و در این راه جان و مال و لذت
و شادی خود را فدا میکنند ،طرحواره
استانداردهای سفت و سخت است .زمانی
که به این استاندارها دست پیدا نمیکنند
به شدت خود را سرزنش و از خود انتقاد
میکنند .آنها همچنین با «زمان» اشتغال
ذهنی دارند و همیشه از کمبود وقت
شکایت میکنند.
 .۱۵منفی گرایی /بدبینی
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یکی دیگر از طرحوارههای ناسازگار ،
منفیگرایی و بدبینی است .اگر چه زندگی
جنبههای منفی مانند درد ،بیماری ،فقدان،
ناامیدی ،خیانت و  ...دارد ،اما افرادی که
از این طرحواره تبعیت میکنند ،صرفاً و
همیشه بر جنبههای منفی تأکید دارند .به
عبارت دیگر این افراد فقط نیم ه خالی لیوان
را میبینند.
 .۱۶تنبیهگرایی
یکی دیگر از طرحوارههای ناسازگار
اولیه ،تنبیهگرایی است که نه برای خود
فرد بلکه برای دیگران بسیار خطرناک است
 .چنین فردی قادر است دیگری را را به
خاطر اشتباهات حتی خیلی کوچک شدیدا ً
تنبیه کند .در بسیاری موارد این اشتباهات
کوچک صرفاً برداشت شخصی فر ِد دارای این
طرحواره از واقعیتی است که روی داده .آنها
قادر به بخشیدن خود و دیگران نیستند و
هیچ عذر و بهانهای حتی از نوع موجه را هم
قبول ندارند .نقص و محدودیتهای انسانی را
نمیپذیرند و معتقدند که هر اشتباهی ،نتیجه
کمکاری است رحم و بخشش در مرام آنها
نیست و اگر با کسی در رابطه باشند از اهرم
قهر برای تنبیه او استفاده کنند .
 .۱۷استحقاق /بزرگمنشی
یکی دیگر از طرحوارههای ناسازگار /
بزرگمنشی است .در یک کالم میتوان گفت
کسی که این طرحواره را دارد ،فرد خود
شیفتهای است که خود را از دیگران یک سر
و گردن باالتر میبیند و احساس میکند از
همه بهتر و مهمتر است .نیازی به توجه و
همدلی با دیگران نمیبیند .از قوانین پیروی
نمیکنند زیرا قوانین برای عوام است ،نه برای
آنها و برای رسیدن به اهداف خود بدون توجه
به زمان و مکان ،و حتی بدون توجه به این
که نیازهای آنها چه هزینهای برای دیگران
دارد از هیچ کاری دریغ نمیکنند.
 .۱۸خود کنترلی /خود انضباطی ناکافی
آخرین طرحوار ه ناسازگار ،خود کنترلی/
خود انضباطی ناکافی است .افرادی که زود
خسته میشوند ،حوصله انجام کاری را
ندارند ،از برنامه مشخصی پیروی نمیکنند
و نسبت به طرحی پایبند نیستند ،دارای
طرحوارهی خود کنترلی و خود انضباطی
ناکافیاند .در زندگی برای رسیدن به موفقیت
باید لذتها و هدفهای کوتاهمدت را کنار
گذاشت تا به اهداف بلندمدت دست یافت ،اما
این افراد توانایی چشمپوشی از فعالیتهای
لذتبخش آنی را ندارند .آنها در زندگی خود
روال منظمی را پیگری نمیکنند و حتی
نمیتوانند هیجانهای خود را کنترل کنند.

بطور کلی سه راهبرد رایج در واکنش
به طرحوارهها وجود دارد.برای این که متوجه
ساز و کار طرحوارهها بشوید ،باید با سه سبک
تقابل در واکنش به طرحوارهها آشنا شوید.
این سبکها عبارتند از تسلیم ،اجتناب و
جبران افراطی .طرحوارهها از طریق این سه
سبک بر رفتارمان تاثیر میگذارند و بقای
خود را تضمین میکنند.
تسلیم در برابر طرحواره
منظور از این سبک تسلیم منفعالنه فرد
در برابر طرحواره است .او طرحواره را بهعنوان
حقیقت میپذیرد و سپس به روشهایی عمل
میکند تا آن را تایید کند .برای مثال مرد
جوانی با طرحواره طرد /بیکفایتی ممکن
است شریک عاطفیای را برای خود انتخاب
کند که توان متعهد شدن به روابط بلندمدت
را نداشته باشد .چنین فردی به کوچکترین
نشانههایی که میتواند عالمت طرد و رها
شدن باشد ،مانند دوری یا تفریح کوتاه چند
ساعته به شیوههای اغراق آمیز واکنش نشان
میدهد و دستخوش هیجانات منفی شدیدی
میشود .این مرد جوان بهرغم درد عاطفی
آزار دهندهای که در این ارتباط تجربه
میکند ،همچنان به رابط ه ادامه میدهد ،زیرا
بنظر میرسد راه دیگری برای برقرار کردن
یک ارتباط سالم با فردی متفاوت وجود
ندارد.
اجتناب از طرحواره
افراد از فعال کردن طرحوارهها خودداری
میکنند زیرا هیجانات منفی شدیدی را
تجربه میکنند ،و در نهایت به دنبال راهی
میگردند تا از شدت آنها بکاهد .سبک
مقابلهای اجتناب دارای سه نوع شناختی،
هیجانی و رفتاری است.
اجتناب شناختی
اجتناب شناختی به تالشهای فرد برای
فکر نکردن در باره رخدادهای ناراحت کننده
اشاره داردکه ممکن است ارادی یا خودکار
باشد .فرد عمدا ً و آگاهانه تصمیم میگیرد
که بر جنبههای نگران کنندهی رخداد یا
شخصیت خود متمرکز نشود .همچنین
فرایندهای ناخود آگاهی نیز وجود دارد که
به افراد کمک میکنند تا راه بر اطالعاتی
ببندند که ممکن است آنها را مضطرب کند.
این افراد غالباً رخدادهای دردناک را کام ً
ال
فراموش میکنند .برای مثال کودکی که
قربانی سوءاستفاد ه جنسی شده  ،خاطرهی
این اتفاق را غالباً بهطور کامل فراموش
میکند.
اجتناب هیجانی یا عاطفی
اجتناب هیجانی یا عاطفی به تالشهای
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ارادی یا خودکار برای ممانعت از هیجانات
منفی اشاره دارد .افراد در مواجهه با تجربیات
هیجانی دردناک غالباً خود را در برابر آن
 ،بیحس میکنند تا شدت درد را کاهش
دهند .برای مثال ممکن است مردی دربار ه
رفتار نامناسب همسرش صحبت کند و
بگوید که هیچ خشم و عصبانیتی نسبت به او
حس نمیکند ،فقط اندکی از او آزرده خاطر
است .برخی برای حس نکردن احساسات
ناخوشایند حاصل از طرحوارهها ،به مشروبات
الکلی یا مواد مخدر پناه میبرند.
اجتناب رفتاری
اجتناب رفتاری سومین نوع اجتناب است.
افراد دارای این سبک مقابل ه غالباً به روشی
عمل میکنند که در موقعیتهای فعال
کننده طرحواره قرار نگیرند و به این ترتیب
از درد روانی دوری میکنند .برای مثال فردی
که این طرحواره را دارد ،از قبول شکست در
شغل جدید و سختی که میتواند برایش
بسیار مناسب باشد ،خودداری میکند .او با
اجتناب از این موقعیت چالش برانگیز در واقع
از هر نوع دردی مانند اضطراب شدید فاصله
میگیرد.
سبک مقابلهای جبران افراطی
فرد برای اجتناب از فعال کردن طرحواره
به روشی رفتار میکند که ظاهرا ً نقطه مقابل
روشی است که طرحواره ایجاب میکند.
ظاهرا ً اینطور به نظر میرسد که فرد دارای
سبک مقابلهای جبران افراطی با حمایت
کردن از خود به شیو ه سالمی رفتار میکند.
اما او با افراط کردن در این سبک در واقع
الگوهای مشکل آفرین بیشتری خلق کرده
و به این ترتیب طرحواره به بقای خود ادامه
میدهد .برای مثال مرد جوانی که دارای
طرحواره نقص است ،با جلوه دادن خود
بهعنوان مردی بی نقص و با انتقاد کردن از
دیگران سعی میکند درصدد جبران افراطی
طرحوارهاش بر آید .این رفتار موجب میشود
که دیگران نیز به نوبهی خود از او انتقاد
کنند ،در نتیجه باور او مبنی بر آن که خود
دارای نقص است ،تایید و تقویت میشود.
«جفری یانگ» روانشناس آمریکایی،
طرحواره درمانی ()Schema Therapy
را که یکی از شیوههای رواندرمانی تلفیقی
است  ،پایهگذاری کرده است که در آن
طرحوارههای ناسازگار اولیه که در زبان
عامیانه به آنها تلههای زندگی (Life
 )Trapsنیز گفته میشود ،مورد توجه قرار
میگیرند.
ادامه دارد . . .
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معرفی منابع کارآفرینی

راهنمای تنظیم مقاالت (فصلنامه کارآفرینی فرهنگی)
لطفا در ارسال مقاالت تحقیقی خود به نکات زیر توجه فرمایید تا مراحل بررسی آنها سریعتر انجام شود:

college.tapsell.ir

کتاب “ انگیزه”
این کتاب توسط دانیل پینک نوشته و در آن راهکارهایی نو برای خلق دنیایی جدید ارائه شده است .نویسنده معتقد است که
آنچه به ما انگیزه میدهد ،نیاز ما به هدایت زندگی خود ،یادگیری مطالب جدید و انجام بهتر امور است .در این کتاب از سه
عنصر انگیزه واقعی ،تحت عنوان استقالل ،تسلط و هدف یاد میشود و راهکارهای هوشمندانه و شگفتآوری برای بکارگیری
این سه عنصر در عمل ارائه میشود.
این کتاب را مرجان فرجی به فارسی ترجمه و انتشارات لیوسا منتشر کرده است.

کتاب “ راهنمای کارآفرینان :هدایت گام به گام برای ساختن شرکتی موفق”
کتاب فوق را استیو بالنک و باب دورف با هدف خلق اثری به عنوان راهنماي كارآفرينان نوشته و در آن اطالعاتي ارزشمند
درباره چگونگي كسب ،حفظ و افزايش مشتري ارائه و جزئيات کامل فرآيند كشف مشتري را در عمل به كارآفرينان آموزش
ميدهند .خواندن این کتاب برای همه مالکان کسبوکارهای نوپا ،سرمایه گذاران ،کارآفرینان و مربیان مفید است.
کتاب فوق توسط سید رضا علوی ترجمه و در انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده است.
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 .1مسئله مورد بررسی مقاله را در ابتدای مقاله روشن و واضح مطرح کنید.
 .2پس از طرح مسئله ،چارچوب نظری و فرضیات تحقیق خود را تشریح کنید.
 .3پس از چارچوب نظری ،روش تحقیق خود را توضیح دهید.
 .4منابع مورد استفاده را در داخل متن و درون پرانتز در پایان نقل قول یا مطلب استفاده شده به صورت زیر بیان کنید:
 4-1برای منابع فارسی( :نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار منبع :شماره صفحه) مثال ( :احمدی ) 17 : 1389،تعداد منابع
فارسی نباید از  10منبع کمتر باشد.
 4-2برای منابع التین( :صفحه :سال نشر ،نام خانوادگی) مثال )Alen ،2003 : 18( :تعداد منابع خارجی نباید از  10منبع
کمتر باشد
 .5معادل خارجی اسامی و مفاهیم مهم و به ویژه ناآشنا در داخل پرانتز بالفاصله پس از ذکر واژه مذکور قید شود.
 .6در پایان مقاله الزم است نتایج تحقیق و در صورت امکان پیشنهادهای مرتبط با موضوع به طور خالصه مطرح شود.
 .7چکیده مقاله در حدود  100تا  150کلمه که در آن موضوع مقاله ،روش تحقیق و مهمترین نتایج آورده شده به همراه ترجمه
انگلیسی عنوان مقاله ،چکیده  ،واژگان کلیدی و نشانی الکترونیکی نویسنده ارائه شود.
 .8در انتهای مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و خارجی به صورت جداگانه به شیوه زیر ارائه شود:
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده.عنوان کتاب یا مقاله.نام و نام خانوادگی مترجم.محل نشر :نام ناشر ،سال انتشار
 .9متن مقاله با قلم نازنین  12نوشته شود و فاصله سطرهاحداقل  1/5سانتیمتر و پهنای  15باشد.
 .10حجم مقاله تایپ شده از  20صفحه  A4و یک روی یک صفحه بیشتر نباشد و در فرمت  2003 wordتحویل داده شود.
 .11مقاالت ارسال شده ،بازگردانده نمیشوند.

