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در اردیبهشت ماه هر سال هفته بزرگداشت مقام معلم برگزار میشود  .به همین دلیل الزم است نکاتی را
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ایفا میکند ،با نهاد دیگری قابل مقایسه نباشد .رکن اساسی در این میان ،معلم است که ارزش ها  ،اصول و
چارچوبهای اخالقی و اجتماعی را به نسل جوان منتقل میکند .از این منظر ،نقش معلمان در تربیت نسلهای

بعدی بی بدیل و منحصربفرد است.

 .2در سالیان اخیر به دالیل گوناگون وضعیت معیشتی و شرایط زندگی برای معلمان و مدرسان دانشگاه

سختتر از قبل شده و حقوق و مزایای آنان تکافوی نیازهای این قشر محترم را نمیکند و این عزیزان برای

گذران زندگی مجبور هستند دست به هر کاری بزنند که گاه با شان و منزلت معلم در تضاد است .این در حالی

است که در بسیاری از کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه ،تامین نیاز های مالی و معیشتی
معلمان در الویت قراردارد و دولتها میکوشند دغدغههای گذران زندگی روزمره را برای این گروه ذینفوذ در

جامعه بطور اساسی حل کنند و یا به حداقل برسانند.

 .3همچنین در سال های اخیر به دلیل فشارهای اقتصادی و تشدید مشکالت مالی و معیشتی معلمان،

این گروه به اعتراضات مسالمت آمیزی دست زدهاند و تالش میکنند در قالب مشی و حرکت مسالمت آمیز

و قانونی مطالبات به حق صنفی خود را دنبال کنند .متاسفانه گاه این موضوع کام ً
ال صنفی از سوی دولت در
چارچوب مسائل امنیتی دنبال شده و بعضا به دستگیری و زندانی شدن فعاالن صنفی این حوزه منجر میشود.

بنظر میرسد با توجه به نقش گروههای مرجع از جمله معلمان الزم است ضمن شنیدن صدای اعتراض این

قشر زحمتکش و فرهنگی ،تالش بیشتری برای تامین بخشی از خواستهها و مطالبات آنها کنیم و گامهای

موثری برای بهبود وضعیت معشیت آنها برداریم  .کمک به این حوزه میتواند تعلیم و تربیت نسل آینده و
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فرزندان ما را برای همیشه بیمه کند.

دست اندرکاران ماهنامه «نگاه نو دانش» امیدوار هستند که در آینده شرایط بهتری برای معلمان و مد ّرسان

دانشگاه بویژه کسانی که به صورت حق التدریس فعالیت میکنند و از ثبات شغلی کمتری برخوردارند ،فراهم

شود و شاهد رسیدگی و حل مطالبات و دغدغههای معیشتی این قشر زحمتکش باشیم .همچنین مسئوالن

ماهنامه برای همه مدرسان و دانشجویان گرامی در ماه پر فیض رمضان آرزوی قبولی طاعات دارند و امیدوارند
که در این ماه پر برکت و در پرتوی عنایات حضرت حق ،امنیت و آرامش بیشتر برای آحاد مردم در اقصی نقاط

کشور برقرار شود.

موفق و پیروز باشید.

آرش کمانگیر
(بخش اول)

چکیده
منظومۀ «آرش کمانگیر» اثر سیاوش
کسرایی ،بازآفرینی یک حکایت ملی
است و میتوان این منظومه را از نخستین
اشعار حماسی در دورۀ معاصر دانست.
کسرایی جنبۀ حماسی این داستان را
نسبت به منابع تاریخی پیش از خود
پررنگ تر نشان داده و تالش کرده تا با
استفاده از تکنیک های زبانی مختلف،
عالوه بر سرگذشت آرش ،فضای سیاسی-
اجتماعی کشور را در دهه  30ترسیم
کند .یکی از قديميترين كتابهايي كه
به اسطوره آرش اشاره كردهاند ،كتاب
اوستاست هر چند که در دورههاي
مختلف تاريخ ايران از اين داستان به
نيكي ياد شده و بازآفرينيهاي متعددي از
آن در ادبيات فارسي صورت گرفته است.
منظوم ه آرش كمانگير سياوش كسرايي،
یکی از زیباترین نمونهها بشمار میرود.

4

اسطوره
«میث» ( )Mythبه معنی دروغ و
میث اوخته بـه معناي دروغین است .این
واژه در زبان پهلوي بـه میتخـت ودروغ
گـو برگردانـده شـده اسـت و در یونانی،
میث یا موث به معنی افسانه وداستان ،و
درعربی بـه گونـههـا ي میتـوع  ،دروغ
گفـتن ،مـذاع ،دروغگوي و مذیذ راه یافته
است (شایگان )1371:111، ،اسطوره در
زبـان پارسـی واژهای اسـت برگرفته از
زبان عربی .اسطوره و االسطیره در زبان
عربی به معناي روایت و حدیثی اسـت
کـه اصـل ندارد؛ اما این واژة عربی خود
وام واژه اي است ازاصل یونانی historia
به معناي استفسار ،تحقیق ،اطـالع  ،شرح
و تاریخ؛ و از دو جزء ترکیب شده  :یکـی
واژة  ،histor hishorبـه معنـاي داور
و دیگري پسوند . iaواژة ( )historiبا
مصدر یونانی idein ،به معناي دیدن،
خویشاوند است .واژه هـای التینیvidere
به معناي دیدن ،واژه یونانی  ،ei denaiبه
معناي دانستن ،واژه سنسکریت vi dya
و اوستا  aedyavaبه معناي دانش است
و در زبان فارسی «نوید» به معناي خبر
خوش ،مژده و بشارت با این واژه هم ریشه
است( .بهار )343- 344 :1384 ،همچنین
اسطوره کلمه اي م ّعرب است؛ که واژة
یونانی هیسـتوریا ( )historiaبـه معنی
جستجو ،آگاهی ،داستان ،از آن گرفته شده
است .همچنین براي بیان مفاهیم اسطوره
در زبـانهـاي اروپـایی از بازماندة واژة
یونانی میتوس به معنی شرح ،خبـر و
قصـه اسـتفاده میشود( .آموزگـار1383،
 )3:اسطوره نماد دوران پیش از آگاهی و
دانش ،و مربوط بـه دوران باسـتان اسـت
و علـت کمرنگ شدن گروهی از اسطوره
ها نیز شاید پیشرفت دانش بشري باشـد
؛ ولـی بنظر میرسد ایـن ایده چندان قابل
قبول نباشد «انسان مدرن ،نه می تواند از
اسطوره خالص شـود و نـه مـی توانـد ،

آن را درشـکل ظـاهرش بپذیرد .اسطوره
همواره با ما خواهد بود(».بارت)13 :1375 ،
اسطوره از مفاهيمي است كه همواره
با ادبيات پيوند تنگاتنگي داشته است
؛چنانكه به باور برخي سرنوشت يكي وابسته
به ديگري است( .روتـون )74 :1378 ،
اگرچـه اسـطوره هـا درابتدا روايات قدسي
و مينوي بوده اند كه از «نخستينها»
صحبت كرده و تا حـدي وظيفـة بيان
جهان بيني مردم جهان باستان را بر عهده
داشتهانـد (اليـاده ،)14 :1363 ،امـا ايـن
بدان معنا نيست كه امروزه اسطوره ها ديگر
وجود ندارند .با مطالعه در آثار شكل گرفتـه
درعصر جديد ميتوان گفت كه اسطوره
مختص زمان گذشته نيـست و همواره
در آثـارادبي دورههاي گوناگون به چشم
ميخورند ،تا آنجا كـه در دور ة معاصر
ميتوان ادامۀ حيات اسطورههـاي پيـشين
را كـه دسـت مايـة كـار نويـسندگان
وشاعران قرار گرفته است ،در آثـار ادبـي
پديدآمـده مشاهده کرد .از اين رو بايد گفت
چه در غرب ،و چه در ایران ،نه تنها از ارزش
اسطوره ها كاسته نشده؛ بلكه درك بسياري
از آثار نويسندگان و شـاعران تنها به واسطة
آگاهي از دانش اسطوره امكان پذير است
(اسماعيل پور.)4 :1382 ،
داستان آرش كمان گير در متون
کهن
داستان آرش اگرچه در در متنهاي
پيش از اسالم نيز ديده ميشود ،امـا شـكل
كامـل آن در متن هاي پس از اسالم (فارسي
و عربي) آمده است « .ابوحنيفـۀ دينـوري»،
در «أخبـارالطوال»كه در نيمۀ نخست قرن
سوم تأليف شده ،از اين اسطوره ياد مـي
كنـد و آرش را «ارسناس» مينامد .البته
نوع شخصيت پردازي از شخصيت آرش در
اين كتاب ،بـگونـهاي متفاوت صورت گرفته،
از جمله اينكه« :فاقد هرگونه خميرمايۀ
حماسي است»( .خـدايار و امـامي:1389 ،
 )65مؤلّف كتاب« ،ارسناس»و يا همـان
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آرش را ،مـأمور تعلـيم تيرانـدازي بـه مردم
و شكافندۀ قلب افراسـياب و كـشتن او
مـيدانـد و معتقـد اسـت كـه او در زمـان
پادشاهي خسروپرويز كشته و بلندآوازه و
نيكنام شد ( .ابوحنيفه دينـوري:1346 ،
 )10-11البته طبري در «تاريخ طبري »
كـه در اواخـر قـرن سـوم نگاشـته شـد ،تـا
حـدودي بـه شخصيت آرش ،رنگ و بويي
حماسـي مـيدهـد و تيـر «ارش شباطير
»(آرش) را ،مـشخص-كنندۀ مرز ميان دو
كشور ميداند و در بيـان قـدرت خـارق
العـاده و اسـطورهاي قهرمـان داستان
ميگويد« :تيري در كمان نهاد و رها كرد
و نيروي بسيار داشت ،تيرش از طبرستان
تا رود بلخ رسيد و در آنجا افتاد( .»...طبري
)289-290 :1375،
اما خلق «داستان آرش به شكل كام ً
ال
اسـطوره اي» (خـدايار و امـامي:1389 ،
 )66و شكلگيري جنبههاي پهلوانی و
حماسي آن را ،بايد در كتاب «آثار الباقيه»
از ابوریحان بيروني جـستجوكنيم كه
نگارش آن در اواخر قرن چهارم آغاز شد.
البته پيش از وي« ،بلعمي»درکتاب تاريخ
خود،با ذكر اين نكته كه كوه دماوند ،محل
تيراندازي آرش بـوده اسـت؛ (بلعمـي،
 )346 -349 :1341و نيز «مقدسي» در
كتاب «آفرينش و تاريخ» با دخيل دانستن
نيروهاي آسماني در اين داستان( ،مقدسي،
 )504 :1374زمينه را براي طرح حماسي
و اسطورهاي آن در «آثار الباقيه »فراهم
کردند .از اين رو ،بايد گفت كه روايت
پردازي «بيروني»از داستان آرش ،كاملترين
روايت حماسـي از ايـن داسـتان اسـت.
در ادبيات فارسي و به ويژه در اشعار
شـاعران آن ،از اسـطورۀ»آرش» بـه شـيوه
هـاي مختلفي ياد شده است؛ اما آنچه كه
جاي تا ّمل دارد ،جاي خالي روايت ايـن
حماسـۀ ملـي،در شاهنامۀ فردوسي است،
به طـوري كـه وي از داسـتان تيرانـدازي
آرش ذكـري نكرده است( .رستگار فسايي،
 )7-9 :1369البته نام آرش ،در چندين
جـاي شـاهنامه آمـده است.
و اماخالصۀ داستان «آرش کمانگیر» را
ميتوان به شكل زير بازگو كرد:
ايرانيان در يكي از نبردهاي خود
با سپاه افراسياب توراني ،در طبرستان
(مازندران) به محاصر ة دشمن در مي آيند
و چون اين محاصره طـوالني مـيشـود،
دوطرف به توافق میرسند كه پرتاب تيري
از سوي پهلوان ايرانـي ،تعیین كننـدة
مـرزمیان ايـران وتوران باشد  .ايرانيان

كه از فرجام كار نااميدند و شكست را
روبروي خـود مـيبيننـد»،آرش» را براي
اين كار خطير انتخاب میکنند و با پرتاب
تير از سوی او ،كه مسافت طوالنياي را
از طبرستان تا كنارههاي رود جيحون در
ماوراءالنهر مـيپيمايـد ،افراسـياب و سـپاه
اوخاک ايران را ترک میکنند.
آرش كمانگير در دور ة معاصر
عالوه بر شعر»منظومه آرش کمان
گیر» سیاوش كسرايي ،آثاري همچون
«آرش تيرانداز «از ارسالن پوريـا،
داستان «آرش در قلمرو ترديد» از نادر
ابراهيمـي ،و چارپـارۀ «حماسـه آرش» از
مهـرداداوستا نيز ،به بازتاب اين اسطوره
پرداخته اند.
منظومۀ «آرش كمانگير»
این منظومۀ نخستين نمونۀ شعر نو
حماسي است و بـرخالف بـسياري از
سرودههاي شاعران معاصر ديگر ،همچون
شـعر «زمستان» مهدی اخوان ثالـث كـه
مـرگ ونااميدي بر آن حاكم است؛ در اين
منظومه ،شور و شوق و امید به زندگي و
تـالش بـراي سرافرازي به چشم ميخورد.
كاربرد واژههای آهنگین و مستحکم  ،زبان
حماسي ويژه اي را بـه شعر بخشيده است.
با وجود اينكه داستان آرش در اساطير
كهن نيز روايت شـده ،ولـي كسرايي با
نگاه و زبانی ديگر آن را بازگو مي كند و
گيرايي و جذابي خاصـي بـه آن میبخشد.
هرچند به باور برخي منتقدان« ،فقدان
لحن شاهنامهای و بي توجهی به غـرور
حماسـه»( ،زريـن كوب-138 :1372 ،
 )137در اين منظومه به چشم مي خورد؛
ولي در عين حال ،اثري قـوي وتأثيرگذار در
شعر معاصر بشمار میرود كه به مرور به
يـك «نمـاد كامـل اجتمـاعي و سياسـي»
(عـالي عباس آباد )133 :1387 ،تبديل
شده است .
شعر«آرش» با فضايی سرد و تيره آغاز
میشود كه در آن برف و كوالك و سرما
كه نمادي از زمستان سياسي جامعۀ آن روز
ایران است  ،همه جا را به تسخير خود
درآورده است:
برف مي بارد /برف مي بارد به روي
خار و خارا سنگ /كوه ها خاموش /دره
ها دلتنگ /راه ها چشم انتظار كارواني با
صداي زنگ( .كسرايي)78 :1384 ،
ولي اين برف ،همشگی نیست و امیدی
در جای جای شعر موج میزند که تسلط
دائمی سکون و سرما را اجازه نمي دهد،
چرا که انسانها و طبیعت حتی ،منتظر
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ناجی هستند تا به این زمستان طوالنی
پایان ببخشد .به همین دلیل در منظومه
بالفاصله پس از توصيف سرما ،در پیش
چشمان راوي كه در طوفان گم شده  ،كلبه
اي هويدا ميشود که روشن است و اینگونه
اميد در شعر پدیدار میشود.
بنظر میرسد كسرايي در اوج اختناق
سياسي كام ً
ال نااميد نيست ،او اميد روزي را
دارد كه بتواند در جامعه و ميان مردم از هر
گونه درد و رنج خالصی یابد و روزگار راحت
و بیدغدغهای را تجربه کند .اين اميدواري
در كنار اندوه شديد حاكم بر سراسر اشعار
وي به سادگي احساس ميشود (فهيمي،
 .)54 :1390در ادامه ،راوي وارد كلبهاي
ميشود كه كودكان عمونوروز در آن
مشغول شنيدن داستان او هستند.
كودكان همواره نماد نسل آیندۀ جامعۀ
ما هستند .چشم اميد همه به آنهاست تا
جامعه را از این سرمای کشنده نجات دهند.
منظومة آرش از اين جهت ارزش
دارد كه سراینده آن نگاه تازهاي به یک
وضعیت تاریخی و قدیمی دارد و برخالف
بيشتر شاعران جوان به جای مرگ و
نوميدي از شوروشوق و تكاپوي زندگي و
كوشش براي سرفرازي حكايت مي كند.
(شمس لنگرودي )508 :1370 ،انتخاب
«عمونوروز» به عنوان راوي ،حاکی از
هوشمندی کسرایی است؛ زيرا روایتگر
شعر در انتهاي فصل زمستان  ،آغاز فصل
سبز بهار را بشارت مي دهد؛در واقع
انتخاب او نوید بخش رویش بهاری است
که جامعه به شدت به آن نیازمند است.
عمونوروز برخالف راوي پيشين ،از سرما
و زمستان سخنی نمیگوید ؛بلکه از همان
ابتداي روايت به وصف زيباييهاي زندگي
ميپردازد :گفته بودم زندگي زيباست/
گفته و ناگفته اي بس نكته ها اينجاست/
آسمان باز /آفتاب زر /باغهاي گل /دشتهاي
بي دروپيكر (كسرايي .)79 :1384 ،عمو
نوروز بُعد خوشبين نويسنده است كه با
فاصله گرفتن از فضاي پيرامون ،شرح
آرزومندياش را بيان ميكند« .هم انتخاب
عمونوروز تعمدي است و هم نام «قصه»
كه به جاي حماسه نشسته است .شاعر با
اطالق نام قصه به ماجراي آرش ،پيشاپيش
خود را از زره تنگي كه پيشينيان بر تن
آرش كردهاند ،خالص مي كند»( .مهرگان،
)16 :1360
ادامه دارد ...

5

نکات کلیدی در روابط عمومی

بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت است .به بحران پیشآمده
معترف باشید ،مسئولیت خود را در این پیشامد بپذیرید و بابت آن
از مخاطبان خود عذرخواهی کنید.
 .3در اقدام و عمل پیشرو باشید
در واکنش نشاندادن به کوچکترین نشانههای بحران الزم
نیست منتظر استراتژی باشید .البته میتوانید این کار را به زمان
مناسب موکول کنید اما پیش از آن به برقراری ارتباط ،عذرخواهی،
بازپرداخت یا هرکار دیگری که الزم است ،اقدام کنید.

نکات کلیدی در روابط عمومی
با توجه به پیچیدگی جوامع امروزی،
سازمان ها بر آنند به منظور تحقق
اهداف،شناخت کاملی از جامعه مخاطبان
خود داشته باشند و تصمیماتی مبتنی بر
واقعیات اتخاذ کنند .امروزه مدیران بر
این باورند که کارایی یک سازمان زمانی
قطعی خواهد شد که از تمام ظرفیت ،
امکانات و شرایط الزم برخوردار و بهرمند
شوند و در عرصه جامعه حضوری فعال و
موثر داشته باشند
در این میان روابط عمومی ها نقشی
بسیار تعیین کننده دارند و می توانند
از طریق اطالع یابی ،پردازش اطالعات و
اطالع رسانی ،به سازمان ها برای تحقق
اهداف و پیاده سازی استراتژی های کالن
یاری رسانند .روابط عمومی به عنوان یک
علم دارای اصول منطقی ،نظریه ،الگو و
فلسفه بوده و با ایفای نقش خود به شکل
کار آمد می تواند در اجرای برنامه ها و
اهداف سازمانی قدرت تصمیم گیری و
اثر بخشی این تصمیمات را برای مدیران
افزایش دهد .به طور قطع می توان گفت
موفقیت روابط عمومی ها در هر سازمانی
ارتباط نزدیک با میزان توجه مدیران
و شناخت آنها از نقش و رسالت روابط
عمومی دارد .نمی توان امکان برقراری
یک ارتباط موثر و مناسب با مخاطبان
را برای سازمانی فاقد مکانیزم ،ابزارها و
دانش روابط عمومی در دنیای امروز تصور
کرد.عمده فعالیتهای روابط عمومی در
حوزههایی همچون انتشارات ،تبلیغات،
اطالع رسانی ،افکار سنجی ،ارتباط با
شرکای اجتماعی (درون سازمانی و برون
سازمانی) صورت میگیرد و هدف آن
برقراری ارتباط تعاملی و دو سویه بین
مدیران سازمان با کارکنان از یک  سو و
سازمان با مخاطبان و جامعه از سوی دیگر
است.

6

الف) -20ویژگی روابط عمومی
 .1انتقال ،تجزیه و تحلیل اطالعات و نظرات مدیریت سازمان به مخاطبان و برعکس
 .2روابط عمومی بخشی از حوزه مدیریتی سازمان است
 .3روابط عمومی درصدد ایجاد ارتباطات اقناع کننده است
 .4روابط عمومی ،فلسفه اجتماعی است.
 .5روابط عمومی مدیریت ارتباط و کارکرد ارتباطی مدیریت است.
 .6روابط عمومی کوشش آگاهانه  ،برنامه ریزی شده و سنجیده است
 .7نفوذ در افکار عمومی و هدایت آن از اهداف روابط عمومی است
 .8روابط عمومی درصدد برقراری ارتباط آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است
 .9گفتگو و تعامل با مخاطب را ترویج میکند
 .10برای ایجاد ارتباطی صادقانه و کسب اعتماد مخاطبان تالش میکند
 .11مدیریت اطالعات و توزیع عادالنه آن در جامعه را به عهده دارد
 .12برای ایجاد اعتماد دو جانبه بین سازمان و مخاطبان به دنبال وضوح و شفافیت
سازی در بیان عملکرد است
 .13تحقیق ،پژوهش و مشاوره به مدیران
 .14مرکز ثقل ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی است
 .15روابط عمومی هنر مردم داری است
 .16روابط عمومی رفتار صحیح ارتباطی را اشاعه میدهد
 .17درصدد تقویت روحیه پرسشگری در جامعه است
 .18به دنبال ایجاد و توسعه اعتماد و اعتبار اجتماعی سازمان است
 .19از حضور و مشارکت مردم در امور استقبال میکند
 .20حق نظارت امور را برای مردم ضروری میداند
ب)  14توصیه طالیی برای کارشناس روابط عمومی در مواقع بحران
تاثیر گذاری بر دیگران یکی از اصول اساسی در حوزه روابط عمومی است .یکی از مشکل
ترین و مهم ترین روشها ،تاثیرگذاری از طریق رسانه های جمعی است که در صورت
اجرای درست ،نتایج فوق العاده ای خواهد داشت .هر کسبوکاری در شرایطی ممکن است
با بحرانهای داخلی و خارجی روبرو شود .در این شرایط نحوه پاسخ مدیران مخصوصا
مدیران روابط عمومی به بحران ،در اعتمادسازی یا تخریب اعتبار آن سازمان نقش بسزایی
دارد .به ویژه در عصر حاضر ،که اخبار بهصورت ویروسی منتشر میشوند ،سازمانها باید
بهسرعت و بهطور مؤثر با استفاده از تمامی امکانات روابط عمومی خود ،آماده پاسخگویی
باشند .اگر نمیخواهید در چنین شرایطی موقعیت کسبوکارتان به خطر بیفتد ،توصیههای
زیر را بهخاطر داشته باشید:
 .1مسئولیتپذیر باشید
سعی نکنید با سرپوش گذاشتن ،مسئله را انکار کنید .بلکه با شناخت نیاز مخاطبان
خود ،بهسرعت واکنش نشان دهید و به بازخوردها پاسخ دهید .بیانیهای تنطیم کنید و در
رسانههای اجتماعی منتشر کنید.
 .2شفاف و قابل اطمینان باشید
منتقدان همیشه حاضر ،مدیریت اعتبا ِر نام تجاری،
در دنیای واقعی امروز ،و با وجود
ِ
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 .4مراقب واکنش سایر رسانهها باشید
بدترین کاری که میتوانید انجام دهید ،این است که خروش
رسانهها را نادیده بگیرید .اگر در رسانههای اجتماعی حضور فعالی
ندارید ،دلیل بر این نیست که مخاطبان نیز ،اخبار سازمان شما را
پیگیری نمیکنند .بدین منظور همیشه در این خصوص طرحی
داشته باشید و آن را مرور کنید.
 .5انسانیت را فراموش نکنید
شانهخالیکردن از اتفاق پیشآمده با این توجیه که «مسأله
ناشی از حساسیت شماست» ،حال کسی را بهتر نخواهدکرد .بلکه
ِ
دست اجرا جهت پیشگیری
ابراز تأسف از شرایط و بیان اقداماتِ در
از تکرا ِر شرایط جاری ،به نجات اعتبار سازمان شما کمک خواهد
کرد.
 .6پیش از هر اقدامی از مخاطبان خود دلجویی کنید
شهامت عذرخواهی کلید پیشرفت است .درغیر اینصورت آتش
نارضایتی زبانه میکشد و اصالح رویهها به تأخیر خواهد افتاد.
بهدنبال عذرخواهی از عموم ،سازمان باید پیشنهادی برای اقدام
ارائه دهد تا نشان دهد که در حال تغییر مسیر است.
 .7نظارت ،برنامهریزی و برقراری ارتباط را سرلوحه کار
خود قراردهید
تیم اجتماعی خود را در هشیاری باال نگاه دارید ،البته همراه با
نظارت مسقتیم در خط مقدم .اگر الزم است ،از یک برنامه مدیریت
بحران ازپیشتعیین شده استفاده کنید تا به طور فعاالنه به شرایط
ِ
پاسخ دهید .هرگز اجازه ندهید مسئوالن اجرایی واکنشی تند و
خشن داشته باشند و به طور بالقوه آتش را شعلهورتر کنند ،اما آنها
را تشویق کنید که بالفاصله با پیامهای ازپیشن تعیین شده و مورد
تأیید ،عذرخواهی کنند.
 .8ابتدا بهدنبال درک وضعیت باشید
همه جزئیات مربوط را با ذینفعان کلیدی سازمان به اشتراک
بگذارید .هنگامی که از شما خواسته شد نظر بدهید هرگز نگویید
“نظری ندارم” .حتی اگر هنوز در حال ارزیابی وضعیت هستید ،به
سادگی این مطلب را بگویید .اگر حرفی در این مورد نداشته باشید،
بالفاصله شما را گناهکار میدانند و فرضیههای خود را مطرح
میکنند .همچنین ،هنگامی که بهبود عملیات در مورد یک وضعیت
ضروری است ،در مورد چگونگی حل آن وضعیت ،شفاف باشید.

در معرض خطر باشد ،کارآسانی است .هرگز قبل از اینکه با تیم
روابط عمومی خود درباره بهترین رویکرد برخورد مشورت نکردهاید،
در رسانههای جمعی مطلبی منتشر نکنید .اگر یک تیم عالی داشته
باشید (که باید داشته باشید!) ،آنها برموضوع اشراف خواهند داشت
و بالفاصله رویکردی مناسب و قابل استفاده طرح میکنند.
 .۱۰فرهنگ تجاری سازمان خود را تقویت کنید
به جای سرزنش کارکنان خط مقدم ،از بحران جلوگیری کنید.
سازمانی
آنها مسئول افت برند سازمان و تبعات آن نیستند .فرهنگ
ِ
ضعیف ،به احتمال زیاد به کارکنان خود نیز آسیب میرساند .عمیقا
فرهنگ سازمانی و نحو ه ارائه خدمات را بررسی کنید.
 .۱۱جلوی گسترش فاجعه را بگیرید!
وقتی بحرانی پیش بیاید ،اولین قاعده مدیریت ،جلوگیری از
گسترش آن است .با برداشتن گامی به عقب ،خود را به جای
مصرفکنندگان قرار دهید و بپرسید« :درصورت بروز این اتفاق
برای من چه حسی خواهم داشت؟» بدینترتیب میتوانید مطمئن
باشید که اقدام صحیحی را پیش خواهیدگرفت.
 .۱۲مراقب واکنشهای خارج از کنترل باشید
سازمانها یا نمایندگان تجاری آنها ،در مواجهه با بحران ،اغلب
پاسخهای عاطفی و احساسی ارائه می دهند .هنگامی که در معرض
بحران هستید ،سکوت بد نیست .تمام ارتباطات خارجی را مسدود
کنید تا بتوانید ارزیابی درستی از آنچه روی داده ،داشته باشید.
اما اطمینان حاصل کنید که اولین ارتباطات برون سازمانی پس
از بحران ،پاسخ مناسبی است که با انتظار و نیاز مخاطبان شما
همسوست.
 .۱۳همواره آماده باشید
هیچکس نمیخواهد در مرکز شایعات باشد ،اما تقال و تالش
بیهوده ،زمانی که آمادگی الزم را ندارید ،تنها شرایط را بدتر
میکند .کاستیها و نواقصی که بحرانزا هستند را پیشبینی کنید
و اقدامات داخلی برای رسیدگی به آنها را در اولویت قرار دهید.
بدینترتیب ،پیش از هر بحرانی ،افرادی که باید موضوع را به اطالع
شما برسانند ،پروسه بازبینی داخلی سازمان را آغاز میکنند و
نمایندگان سازمان برای برقراری ارتباط با افکارعمومی و رسانهها
مشخص میشوند.
ی به مردم درباره عملكرد
ی و اطالعرسان 
 .14برنامهریز 
سازمان
با هدف تنویر افكار عمومی ،تدوین برنام ه ساالن ه مصاحبه
ی ونیازهای
ی سازمان 
ت که متناسب با اولویتها 
مسئوالن با مطبوعا 
افكار عمومی هستند ،تهیه و تنظیم اطالعات پایه و اولیه  از
ن و همچنین ایجاد
ن و میهمانا 
سازمان برای ارائه به مراجعا 
ارتباط الزم و موثر با رسانههای جمعی و بهرهبرداری بهینه از آنها
ی به مردم در مواقع بروز بحران.
برایاطالعرسان 

 .9به صحبت های تیم خود گوش کنید
بروز واکنشی تند ،بهویژه زمانیکه اعتبار تجاری و برند سازمان
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ارزیابی اثرات تجربیات قبلی بر قصد کارآفرینانه
(بخش دوم)

قبلی

تجربیات
کارآفرینانه
تحقیقات متعدد از زوایای گوناگونی
به بررسی تجربیات قبلی فرد و ارتباط
آن با رفتارهای کارافرینانه پرداختهاند.
از یک سو برخی از محققان،تاثیر
محتوا و محیط کار ،بر نگرش افراد
در مورد قدرت خطرپذیری و ریسک،
میپردازند )2011 :Kautonen( .و
از سوی دیگر ،نقش سن به عنوان
متغیر کمکی برای سنجش تجربیات
فرد و تاثیر آن بر توسعه بالقوه قصد
کارآفرینانه مورد مطالعه قرار گرفته
است.)2013 :Kautonen( .
تحقیقات متمرکز بر تجربیات کاری
فرد و تاریخچه اشتغال قبلی او (بخش
خصوصی و بخش دولتی ) می تواند
برای درک تغییرات بوجود آمده در
میزان جذابیت مشاغل کارآفرینانه
برای افراد باالی  50سال ،مفید باشد.
()2011 :Kautonen
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و

رفتارهای

با توجه به این نکته رفتارهای کارآفرینانه
ای مورد توجه افراد زیر  40سال در مقایسه
با رفتارهای کارآفرینانه ی افراد مسنتر،
متفاوت هستند و میتوان گفت که افراد
جوان تر ،اشتیاق بیشتری به جذب نیرو و
راهاندازی یک شرکت دارند .این در حالی
است که افراد مسن تر ( باالی  40سال)
بیشتر به دنبال فرصت های خود-اشتغالی
هستند.
به رغم این نکات ،شواهد درخصوص
رابطه بین تجربیات فرد و قصد کارآفرینانه،
به گونهای تعجب برانگیز ،ضعیف است.
تجربیات کاری صرف نظر از محیط و
مضمون ،نمیتوانند پیشبینی کننده
قصد افراد برای انتخاب مشاغل باشند.
( .)2011 :Kautonenدلیل عمده آن ناشی
از دشواریهای جدی در سنجش  ،اندازه
گیری و مقایسه تجربیات فردی است.
کمی سازی تجربیات گذشته توسط مدت
ّ
زمان اشتغال قبلی فرد یا طبقه بندی
محیطهای کاری متفاوت او در گذشته،
درک ما را نسبت به اثرات تجربیات قبلی بر
قصد افراد محدود میکند)2009 :Baron( .
دانش حاصل از تجربیات و
تحصیالت قبلی
برای پیدا کردن معیارهای بهتر به
منظور بررسی اثرات تجربیات قبلی،
میتوان بر نقش تجربیات قبلی در ایجاد
نگرشهای فردی تمرکز کرد و الزمه این
امر طرح مفاهیم یادگیری از روی تجربه
و دانش است .تبدیل تجربیات به دانش،
یک فرایند شخصی و منحصر به فرد است
که در آن ،تجربههای ناشی از یادگیری
و شناخت فرد ،منجر به ایجاد دانش می
شوند )2005:Politis( .در هر صورت ،تجربه
نه تنها عاملی برای ایجاد دانش است،
بلکه به عنوان منبع مکمل دانش فرد نیز
در نظر گرفته میشود& 2005:Shepherd( .
 .)DeTienneتحقیقات قبلی در مورد دانش
و کارآفرینی ،عمدتاً متمرکز بر تشریح آن

در قالب تابعی از منابع فردی یا سرمایههای
انسانی با هدف سرمایه گذاریهای جدید
بود .این نکته که چگونه تفاوتهای فردی
در دانش و تجربههای گذشته افراد نقش
دارند و آنها را به سمت موقعیتهای
گوناگون هدایت میکنند ،همواره مورد
توجه قرار گرفته است .)2000:Shane( .از
منظر سرمایههای انسانی ،دانش فردی بر
عملکرد و دوام و بقای سرمایه گذاری
های مشترک تاثیرگذار است (2006:Clercq
&  )Areniusو بر فرایند تصمیم گیری و
نگرش افراد نسبت به کنترل موقعیتهای
کارآفرینانه در شرایط عدم قطعیت ،اثرات
بالقوه و قابل توجهی خواهد داشت.
()2011:McKelive
بهرغم تمامی پژوهشها ،بنظر میرسد
در میزان درک ما نسبت به ارتباط میان
دانش و قصد کارآفرینانه پیشرفت کمی
صورت گرفته است)2009 :Roxas( .
تحقیقات قبلی صرفا به مدت زمان
اشتغال افراد در بخش های مختلف ،و
کسب تجربه کاری محدود میشدند(.
 )2011:Kautonenو یا برتاثیر برنامههای
آموزشی و تحصیالت افراد متمرکز
بودند2006 :Fayolle (.؛ &2003:Peterman
Kennedy؛ )2010:Linanبنابراین میتوان
گفت که تحقیقات قبلی و نتایج حاصل از
آنها نمیتوانند آگاهی کافی در مورد اثرات
دانش فردی بر قصد کارآفرینانه فراهم کنند
( )2013:Kautonen 2014:Baeزیرا ارتباط
میان دانش و قصد کارآفرینانه را به اندازه
کافی مورد توجه قرار ندادهاند.
دانش کارآفرینانه
برای شناسایی منابع خاصی از حوزه
دانش که با فعالیت های چند وجهی و
پیچیده ای همانند کارآفرینی مرتبط باشند،
(  ،)2009:Roxas & 2005:widdingالزم است
به پیامدهای یادگیری ِ توجه زیادی صورت.
( .)2005:Politisبه طور مشخص الزم است
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دانش کارآفرینانه از موارد زیر حاصل شود:
یاد گرفتن این نکته که چگونه میتوان
بر اساس فرصتهای کارآفرینانه بالقوه،
عمل کرد ( )2000:Shaneو همچنین چگونه
میتوان با چالشهای جدید ،هماهنگی
داشت .)2000:Shepherd( .بنابراین ،با
توجه به تحقیقات «پلیتیس» ( )2005و «
روکساس» ( )2009میتوان گفت که دانش
کارآفرینانه به معنای داشتن درک مفهومی
و تحلیلی برای کشف و عمل بر اساس
فرصتها در فرایند چند بعدی و چند
وجهی کارآفرینی است.
دانش کارآفرینی به عنوان یک منبع
یادگیری و شناخت علمی ()2005:Widding
عمدتا حاصل رویارویی فرد با تجربیاتی
است که با انجام وظایف مدیریتی در
یک سازمان جدید ،توسعه فعالیتها با
ساختارهای رسمی اندک و موانع ناشناخته
ارتباط مییابد 2008:Politis( .؛ )2004:Honig
و در نهایت تجربیات فوق را به دانش فردی
تبدیل میکند .با توجه به تحقیقات گذشته،
آن دسته از فعالیتهای یادگیری که دانش
کارآفرینانه را ایجاد میکنند ،شامل موارد
زیر میشوند :تالش برای کشف فرصتها
و توسعه آنها؛ مواجهه با شرایطی که در
آنها فرد نسبت به چیزهای جدید و تازه
بویژه از نوع تجربی مسئولیت خواهد داشت.
( )2005:Politisاین ایده که یک منبع دانش
کارآفرینانه عمدتاً پر از تجربیات فردی است
نمایانگر اثرات بسیار محدود برنامههای
آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه افراد
است)2014:Bae( .
چارچوب نظری :توسعه فرضیهها
مطالعه رفتار کارآفرینانه با توجه به قصد
کارآفرینانه ،نشان میدهد که کارآفرینی،
یک رفتار کام ً
ال برنامه ریزی شده است
( )2000:Kruegerو در این ارتباط شواهدی
هم مبنی بر وجود همبستگی بین قصد
کارآفرینانه جهت خوداشتغالی و انجام
واقعی آن دیده میشود& 2006:Kolvereid ( .
 .)Isaksenبه عبارت دیگر ،قصد کارآفرینانه
فراهم کننده نتایج قابل اطمینانی است
که به عنوان بهترین متغیر پیش بینی
کننده رفتار کارآفرینانه بکار برده میشود.
(.)Fayolle & 2005:Linan
مدل های قصد کارآفرینانه
اولین مدلهایی که تاکنون با موفقیت
به مطالعه رفتار و قصد پرداختهاند ،عبارتند
از :مدل رویداد کارآفرینانه (1982:Shapero

&  )Sokolو نظریه رفتار برنامه ریزی شده.
( )1991:Ajzenهمچنین توسعه مدلهای
قصد-محور برای مطالعه رفتار کارآفرینانه
کارآفرینی
توسط دانشمندان حوزه
نیز ،مورد تاکید بوده است .ضمن این
که پیامدها و خروجی تحقیقات نیز از
فرایند بکارگیری این مدلها پشتیبانی
میکنند2011 :Linan (.؛ &2014 :Fayolle
 )Linanمدلهای قصد و نیت مبتنی
بر  TPBبه یک رویکرد مناسب برای
مطالعه رفتار و قصد کارآفرینانه تبدیل
شدهاند& 2014:Schlaegel 2006:Fayolle( .
 )Koenigدر نظریه رفتار برنامه ریزی شده
( )1991:Ajzenاین بحث مطرح شده که
قصد افراد ،از سه عامل تعیین کننده و مهم
ناشی میشود :یک :نگرش نسبت به رفتار
( نگرشهای فردی یا  )PAکه بیانگر این
نکته است که تا چه اندازه یک فرد ،نسبت
به رفتارهای کارآفرینانه ارزیابی مطلوب یا
نامطلوب دارد1991:Ajzen( .؛ )2006:Fayolle
 ،هنجارهای ذهنی یا  SNکه نشانگر میزان
فشار اجتماعی ادراک شده توسط فرد برای
انجام دادن یا ندادن رفتار کارآفرینانه است.
سه  :کنترل رفتاری ادراک شده یا  PBCکه
سهولت یا دشواری ادراک شده برای انجام
رفتار کارآفرینانه را نشان میدهد( .همان)
متغیر وابسته در این جا شامل قصد
کارآفرینانه یا  EIاست که به معنای تعهد
و تمایل فرد برای تالش در راستای ایجاد
کسب و کار جدید است&1993:Krueger( .
)Chen & 1009:Carsrud،Linan
سه عامل فوق ارتباط قابل توجهی با
سایر فاکتورهای مورد استفاده در مدل
های نظری گوناگون دارند))2000:Krueger .
محققان معتقدند که اندازه گیری نحوه
نگرش نسبت به رفتارهای برنامه ریزی
شده یا  PAو هنجارهای ذهنی یا ، SN
ارتباط نزدیکی با سنجش عامل مطلوبیت
یا  desirabilityدارند& 1994:Krueger( .
 )Brazealهمچنین اندازهگیری کنترل
رفتاری ادراک شده یا  PBCنیز بسیار مشابه
اندازه گیری های مربوط به متغیرهای
خودکفایی و امکانپذیری ادراک شده است.
Krueger & Brazeal:1994؛2000:Krueger
؛)Chen & 2009:Linan
 TPBیک رویکرد مناسب و کاربردی
برای بررسی رفتارهای مختلف است و
میتواند در تعمیم پذیری یافتههای بالقوه
 ،مباحث بیشتر و مقایسه نتایج مختلف
نیز مفید باشد )2013:Vinogradov( .استفاده
از  TPBدر رفتارهای کارآفرینانه نیز تا حد
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زیادی مورد تایید قرار میگیرد ،زیرا تنها
مدلی است که به لحاظ نظری در حوزه
مورد بحث ،کامال مورد بررسی و آزمون
قرار گرفته است .یک تحلیل اقتصادسنجی
که در سال  2013در فنالند انجام شده
و مبتنی بر داده های پیمایشی ()992=n
بوده نشان میدهد که ارتباط میان پیش
نیازهای مورد بحث با قصد کارآفرینانه،
وجود دارد( .یعنی اثرات  PAو  SNو PBC
بر  )EIو قصد کارآفرینانه را به عنوان عامل
پیش بینی کننده رفتار کارآفرینانه در نظر
گرفته است.
مدل مفهومی
تحقیقات قبلی با استفاده از مدلهای
قصد کارآفرینانه مبتنی بر  ،TPBبه
اثرات دانش کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه
توجه نداشتند ،چرا که نقطه تمرکز آنها
عمدتاً بررسی اثرات برنامههای آموزش
کارآفرینی بوده است2008 :Matlay( .
)Kennedy & 2003 : Peterman
بنابراین این یافتهها نمیتوانند برای ایجاد
مشخصات کامل و عمومی افراد ،بکار برده
شوند .این کافی نیست که از دانشجویان
صرفا در مورد قصد کارآفرینانه آنها
سئوال کنیم؛ به ویژه زمانی که هنوز در
موقعیت انتخاب شغل مناسب قرار ندارند .
درضمن ،تجربیات شغلی محدود آنها باعث
میشود که در مقایسه با افراد با تجربه،
انگیزه و تمایل متفاوتی داشته باشند.
( )2013:Vinogradovبنابراین بررسی
بیشتر اثرات دانش کارآفرینانه برای اصالح
مدلهای قصد کارآفرینانه کنونی ،اهمیت
بسیار دارد ،به ویژه زمانی که به افراد
مجرب و یا جمعیت آماریِ در سن اشتغال
مربوط میشوند.
ادامه دارد ...
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• Be used to has no connection with used to, and
means be accustomed to something.
To in this case is a preposition, so it is followed by
a noun or –ing.
 ندارد و به معنی عادتused to  هیچ ارتباطی باBe used to
 در این جمالت حرف اضافه است وto .داشتن به چیزی است
. می آیدing بعداز آن اسم یا
I can›t eat any more. I am not used to such big
meals.
 عادت به چنین غذاهای بزرگی ندارم.دیگه نمی تونم بخورم
She can›t climb all those steps! She is not used to
taking so much exercise!
اون نمی تونه تمام پله ها رو باال بره! عادت به چنین تمرین زیادی
.نداره
• Would
Can be used to describe a person›s habitual
activity. It cannot be used with state verbs.
های شخصی استفاده می شود برای توصیف عادتwould از
رودو با افعال حالتی بکار نمی
Every summer we would stay in a small village in
the mountains.
.موندیمهر تابستون ما توی یک روستای کوچک در کوهستان می
Future Tense آینده ساده
- Will and won’t
• For factual predictions

های واقعیبینیبرای پیش
Inflation will increase by 1 over the next twelve
months.
. ماه آینده یک درصد افزایش خواهد داشت12 تورم ظرف
• For habits of which the speaker disapproves.
.کندبرای عاداتی که گوینده آنها را تایید نمی
He will keep opening the window.
.همچنان پنجره را باز نگاه خواهد داشت
Jack is so lazy. He will spend the whole day lying
in bed reading the papers.
 کل روزشو تو رختخواب صرف خوندن روزنامه.جک خیلی تنبله
.خواهد کرد
• For an assumption taken from the fact
برای بیان حدس و گمانی که ریشه در واقعیت دارند
The phone is ringing. That will be Sue. I am
expecting her to phone.
. منتظر تلفنش بودم. باید سو باشه.تلفن داره زنگ می زنه
• For an immediate decision برای یک تصمیم آنی
Anything to drink, sir? I will just have a glass of
water, please.
خورم لطفاچیزی برای نوشیدن میل دارید آقا؟یه لیوان آب می
• Will is used to express many other meanings
connected with the future.
 برای بیان بسیاری معانی دیگر که با آینده مرتبطwill
. بکار می رود،هستند
Offer: I will carry that for you.
.  من اون رو براتون حملش می کنم:پیشنهاد
 اجتناب.Refusal: They won’t give me my ball back
. اونا توپ منو پس نخواهند داد:کردن
In speech, contractions are frequently used so
I’ll, you’ll, he’ll etc are the usual spoken forms.
در گفتار مخفف های باال زیاد استفاده می شه و معموله

11

- Shall and shan’t
• Shall and shan’t are forms of will used in
first person singular and plural in formal and
deliberate speech, and in many modal uses.
 هستند که برای اولwill  قالبهایی ازshan’t  وShall
شخص مفرد و جمع در گفتار رسمی و آگاهانه استفاده می
شود و همچنین در بسیاری از موارد استفاده از افعال مودال
We shall inform you, upon admission, of the
rules of the library.
 آن را به اطالع شما خواهیم،به محض پذیرش قوانین کتابخانه
رساند
‘I’ll give you my work on Friday.’ ‘I shall look
forward to receiving it’
 منتظر دریافت آن هستم.کارم رو جمعه تحویلتان خواهم داد
- Be going to
• For personal plans and intentions
برای برنامه ها و اهداف شخصی
I’m going to stay in this evening and watch an
old film.
.قراره این غروب بمونم و یک فیلم قدیمی تماشا کنم
What are you going to do now? I don’t know
.االن قراره چیکار کنی؟ نمی دونم
• When the cause of a possible event is present
.زمانیکه علت یک رویداد احتمالی وجود دارد
Look at the color of the sky! It’s going to snow.
رنگ آسمون رو ببینین! قراره برف بیاد
• For decisions about the future
برای بیان تصمیمات مربوط به آینده
I’ve decided what I’m going to do. I’m going to
phone the police.
. قراره به پلیس زنگ بزنم.تصمیم گرفتم که چیکار کنم
- Will or going to?
• In many cases, will as prediction can be
replaced by going to, especially in everyday speech.
This is not true for other meanings of will.
 به عنوان پیشگویی می تواندwill در بسیاری موارد
 این امر. شود به ویژه در گفتار روزمرهbe going to جایگزین
. صادق نیستwill البته برای سایر معانی
Inflation will increase by %1 over the next
twelve months.
 ماه آینده یک درصد افزایش خواهد داشت12 تورم ظرف
As I see it, inflation is going to increase by %1
over the next twelve months.
 ماه آینده یک درصد12 اینجوری که می بینم تورم قراره ظرف
.باال بره
• Normally going to cannot be replaced by will
without changing the meaning.
 را نداره مگر اینکهwill  امکان جابجایی باgoing to عموما
.معنای اون تغییر کنه
• Was going to describes events which were
supposed to happen, but did not.
کنه که قرار بود رویدادی را توصیف میWas going to
اتفاق بیفنه اما رخ نداده
I was going to come over and see you, but I left
it too late.
.قرار بود بیام و ببینمت ولی خیلی دیر اونجا رو ترک کردم
.پایان
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کاربرد زمان های مختلف در زبان انگلیسی

Past perfect simple and continuous
ماضی بعید و استمراری
• Are used to refer to events in the past which
happened before other events in the past, usually
when there is no time expression to make this
clear. Past perfect simple refers to finished
events and past perfect continuous to unfinished,
recently completed or continuing events.
برای ارجاع به رخدادهایی است که قبل از یک رخداد
 معموال قید زمانی.دیگر در زمان گذشته اتفاق افتاده است
 ماضی بعید به.برای روشن شدن این وضعیت وجود ندارد
رویدادهای تمام شده و ماضی بعید استمراری به رویدادهای
هایی را پوشش می دهد که یا بهناتمام اشاره دارد و اتفاق
.تازگی تمام شده اند و یا همچنان تداوم دارند
By the time we got to the cinema, the film
had started.
.وقتی که رسیدیم سینما فیلم شروع شده بود
He had been working hard all morning, and
he felt really tired.
.تمام روز رو کار کرده بود و حقیقتا احساس خستگی می کرد
In both examples, the past perfect happens
before the past simple.
در هر دو مثال باال ماضی بعید قبل از گذشته ساده اتفاق
.می افتد

• Are common after verbs such as realize,
remember, Know, understand etc.
معموال بعد از افعال
. می آیدrealize, remember, Know, understand
When I got on the bus, I realized I had left
my wallet at home.
وقتی سوار اتوبوس شدم متوجه شدم که کیف پولمو تو خونه
.جا گذاشته بودم
Only use past perfect tenses when absolutely
necessary to show that one event in the past
happened before another event in the past.
Often the meaning is clear without using past
perfect. When we describe a series of short
actions, we usually use past tense.
تنها زمانی از ماضی بعید استفاده می کنیم که الزم است نشان
دهیم که یک اتفاقی قبل از اتفاق دیگر در زمان گذشته روی داده
 اغلب اوقات معنای جمله بدون استفاده از ماضی بعید روشن.است
،کنیم زمانیکه ما بعضی از کارهای کوتاه مدت را توصیف می.است
.بریممعموال گذشته ساده بکارمی
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Used to do
• Use «used to» to describe habits and states
in the past, especially when we make contrasts
with the present.
ها در زمانها و حالت برای تشریح عادتused to از
که با زمان حال وقتی, گذشته استفاده می شود به ویژه
. شوندمقایسه می
I used to play chess quite often, but I haven›t
played for ages.
قبال نسبتا زیاد شطرنج بازی می کردم اما االن سالهاست
.که بازی نکرده ام
In those days people used to wash all their
clothes by hand.
در روزگاران قدیم مردم تمام لباسهایشان را با دست
می شستند
I used to like tennis, but I don›t play much
now.
سابقا تنیس رو دوست داشتم ولی االن زیاد بازی
.نمی کنم
• Used to refers only to the past.
. تنها ارجاع به زمان گذشته داردUsed to
• The question is normally «Did you use to?»
Did you use to play hide-and-seek when you
were a child?
آیا قدیما وقتی بچه بودی قایم موشک بازی می کردی؟
• The negative is normally «Didn›t use to».
In those days, people didn›t use to travel
abroad so much.
در روزگاران قدیم مردم عادت نداشتند زیاد به سفر
.خارجی بروند
• Past simple is also used to describe past
habits, with other details added to make a
contrast between past and present.
زمان گذشته ساده نیز برای تشریح عادات گذشته
 البته بااضافه کردن جزئیاتی برای مقایسه.شوداستفاده می
بین زمان حال و گذشته
When I was younger I played chess quite
often, but I haven›t played for ages.
زمانیکه جوانتر بودم اغلب اوقات شطرنج بازی می کردم
.ولی االن سالهاست که بازی نکرده ام
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هویت شرکتی و نظام های بصری/
تاریخچه طراحی لوگو و لوگوتایپ

معرفی بزرگان گرافیک  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد مجید بلوچ

(بخش سوم)

همانطور که در شماره قبلي عنوان
شد ،هويت برند يا هويت بصري
( )Corporate Identityمجموعهاي
از عناصر بصري سازمان است که براي
برقراري ارتباط با مخاطبان از آن
استفاده مي کند .در نتيجه طراحي
هويت بصري سازمان ،فرآيندي ارزش
آفرين براي برندها بوده و بخش مهمي
از هويت سازي برند محسوب مي شود.
لوگو چيست؟
لوگو نشانه اي گرافيکي است که به
صورت عالمت ،سمبل ،نوشتار يا ترکيبي
از آنها طراحي شده و براي انتقال سريع
هويت شرکت ،نوع خدمات ،اهداف ،شغل
يا محصوالت به مخاطب بکار مي رود .هر
چه خالقيت ،منحصربفرد بودن و اصول
بصري در طراحي لوگو رعايت شود،
ماندگاري بيشتري در ذهن مخاطب
خواهد داشت .در اصل لوگو چهره و
مشخصه برند بوده و طراحي زيبا و
کارآمد آن ،اهميت بسياري در محبوبيت
برند نزد مخاطبان خواهد داشت.

تاريخچه لوگو
عناصر و نشانههاي گرافيکي عصر حاضر،
حاصل استفاده از تکنيک هاي گرافيکي
متعددي است که در دو قرن گذشته بررسي
و اجرا شده است.
عصر ویکتوریا -تالش اوليه براي
نمادگرايي()1837-1901
در اين دوره هنرمندان و طراحان
گرافيک به آنچه امروزه «طراحي گرافيک»
گفته میشود ،نزدیک شدند و طرحهاي
متقارن ،تزئينات سنگين و دکوراسيون را
به صورت سبکي تازه به دنيا معرفي کردند.

اولین لوگوی کمپاني  PEPSIکه با
استفاده از سبک گوتيک در سال 1898
طراحی شد.
هنرهای تزئینی و صنایع دستی
() ۱880-۱910
این جنبش بین المللی در طراحی لوگو
از عناصر ترئینی ولی با اشکال ساده و در
سبک های قرون وسطی ،عاشقانه و عامیانه،
دکوراسیون با بافت های سنگین و حروف
الفبا استفاده کرد و در واقع همچون پلی
بین ارزش های عصر سنتی ویکتوریا و عصر
مدرن عمل کرد.
هنر نو  -نوآوری و نوآوران (-۱920
) ۱890
این سبک نو برای تصاویر مسطح،
نقاشی و نقاشی های دستی استفاده میشد
و بسیار محبوب بود .این جنبش هنری
الهام بخش طراحان برای استفاده از فرمها
و ساختارهای طبیعی در طراحی لوگو بود.

لوگو کمپانی ()VERSACE
این لوگو نمونه خاصی از سبک هنری
نوآورانه تلقی می شود .نشانه توصیفی که
با خطوط انتزاعی یک الگوی تزئینی ،پیچ
و خم دور گردن مدوسا را (اسطوره یونانی
زنی که آتنا خدای خرد او را به هیوال تبدیل
میکند) به تصویر کشیده است.
آغاز عصر مدرن -ظهور شورش
()۱۹10-۱۹35
در این عصر ،طراحان گرافیک از ریشه
های سنتی طراحی فاصله گرفتند و طرح
های لوگو به لحاظ هندسی با رویکردی
مینیمالیستی همراه با تلفیق تصاویر و
کلمات شکل گرفتند.

لوگو کمپانی ()MANOLI
ادامه دارد ...
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مجيد بلوچ ()1316
مجيد بلوچ  16آبان ماه  1316در تهران متولد
و از دوران دبيرستان وارد دنياي هنر شد و زير
نظر اساتيدي همچون منوچهر شيباني و جليل
ضياپور تعليم ديد.
وی از هنرمندان نسل دوم طراحي گرافيک
ايران بشمار میرود.
مجید بلوچ در سال  1336به وزارت فرهنگ
و هنر راه يافت و با حسين بهزاد ،سيروس مالک،
مارکو گرگوريان ،ژازه طباطبايي ،حسين زنده
مميز آشنا شد .در اداره هنرهاي
رودي و مرتضي ّ
زيبا با چنگيز شهوق و منوچهر ساسانيان همکاری
داشت و همزمان در رشته جامعه شناسي دانشگاه
تهران نيز به تحصيل مشغول شد .اوگرافيک را
به صورت خودآموخته فراگرفت و از سال 1338
تاکنون بي هيچ ادعايي در زمينه طراحي گرافيک
فعاليت مي کند.
مميز درباره او گفته است« :زماني که
زنده ياد ّ
بسياري از طراحان پيشه هاي ديگري را تجربه
مي کردند ،او همچنان به کار گرافيک سرگرم
بود».
قرار گرفتن نام او در کنار نام پرآوازه ترين
آژانس هاي تبليغاتي ايران همچون يونيورسال،
کانون آگهي زيبا ،سازمان آوازه ،کاسپين ،و...
نشان از قدرت بصري و استعداد باالي ايشان در
حوزه گرافيک دارد.
مجيد بلوچ در سال  1343موفق به دريافت
مدال نقره از جشنواره پوسترهاي تبليغاتي در
نيويورک شد.
او در مصاحبه اي با ايسنا گفت« :در آن زمان
که به تحصيل مشغول بودم با وجود عالقه به
رشته گرافيک و نبود اين رشته در دانشگاه ها ،به
تحصيل در رشته جامعه شناسي پرداختم و همين
مسئله باعث شناخت من از مردم و جامعه شد».
(ايسنا .)1393 ،وي با تأکيد بر شناخت مخاطب،
اضافه کرد :طراحي برای يک عطر با طراحي از
یک بسته نمک تفاوت دارد ،چرا که نمک در همه
شهرستان ها و استان ها استفاده مي شود ،اما عطر
اينگونه نيست .تحصيل در رشته جامعه شناسي به
من اين تفاوت را شناساند و باعث شد آثارم برای

مخاطبان بيشتري جذابیت داشته باشند( .همان)
مجید بلوچ از سال  1341در سازمان آوازه،
در بخش گرافیک مشغول به کار شد و با کاظم
زربخش ،ژرژ سيمونيان ،آلکس گورگيز ،مرتضي
کاتوزيان و احمد ميرزا همکار بود .پس از آن
مدتی هم درآژانس تبلیغاتی کاسپین به فعالیت
هنری ادامه داد .سپس در سال  1347با همکاري
منوچهر ساسانيان و کاظم زربخش ،شرکت
بازاریابی آميکو را تأسيس کرد که گروه صنعتي
بهشهر يکي از مشتريان آن بود و تا زمان انقالب
بيشتر توليدات گرافيکی اين شرکت برعهده مجيد
بلوچ بود.
در نهایت تاسیس موزه اختصاصی گرافیک
ایران که از خواستههای مورد عالقه وی بود ،در
سال  1393محقق شد.
فعاليت هاي استاد بلوچ
 معماري داخلي در کالس هاي شبانهدانشگاه تهران
 مجسمه سازي در هنرستان کمال الملک درخدمت استاد حالتي
 عکاسي و البراتوار سياه و سفيد در خدمتاستاد سيروس امامي
 همکاري با اداره هنرهاي زيباي کشور دربخش دوساالنه ها  1336تا 1340
 طراح گرافيک آژانس تبليغاتي يونيورسال 1338تا1339
 طراح گرافيک کانون آگهي زيبا  1339تا1341
 طراح گرافيک کنسرسيوم نفت  1339تا1341
 طراح گرافيک سازمان آوازه  1341تا 1343 طراح گرافيک سازمان کاسپين  1343تا1347
 مؤسس و مدير هنري شرکت بازاريابي وتبليغاتی آميکو  1347تا 1357
 مؤسس و مدير هنري دفتر طراحي گرافيکچاپ آتليه 1357 ،تا به امروز
 طراحي و ساخت يک فيلم انيميشن برايمحصوالت تجاري
 مديريت هنري بيش از  50فيلم عروسکي وانيميشن تجاري  1347تا 1357
 شرکت در نمايشگاه جمعي  50سالگرافيک ايران
 طراح گرافيک فرهنگ نامه کودکان ونوجوانان از  1367تا کنون
هيت مديره شوراي کتاب کودک
 عضو ً شرکت در ششمين نمايشگاه دوساالنهگرافيک ايران 1378
 طراح گرافيک و مشاور هنري جي آي اس(مرکز اطالعات جغرافيايي شهر تهران)  1379تا
به امروز
 طراح گرافيک و مشاور هنري شرکتمهندسي مشاور رصد ايران  1379تا به امروز
 طراح گرافيک و مشاور هنري شرکتتوليدي ساوه  1364تا به امروز
 -شرکت در هفتمين نمايشگاه دوساالنه
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گرافيک ايران 1380
 عضو افتخاري انجمن صنفي طراحان گرافيکايران 1379
 برگزار کننده  4دوره نمايشگاه از آثار کميتهموزه گرافيک ايران
منابع:
 50 .1سال طراحی مجید بلوچ در موزه هنرهای معاصر ،کد
http://isfahan.isna.ir
خبرنگار13014 :
 .2نگاهی به گرافیک ایران؛ گفت وگو با مجید بلوچ ،تهیه شده
توسط :مجله تندیس 15 /اردیبهشت  - 1388شماره 16-148
seemorgh.com
تا  )17آرش تنهایی
rangmagazine.com
 .3گفتگو با مجید بلوچ
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عکاسی ،شیمی یا هنر؟
(بخش اول)

تا قبل از پایان قرن نوزدهم میالدی،
عکاسی دانشی بسیار گران بود که به
علت پیچیده بودن فرآیند آمادهسازی
و تولید ،عموما در انحصار شیمیدانها،
دانشمندان و افرادی بود که علوم پایه
(مخصوصا شیمی) را برای آمادهسازی
صفحات حساس به نور فرا گرفته و
امکان ثبت و چاپ تصاویر را داشتند.
با استفاده از صفحات و نگهدارندههای
جدیدتری مانند «کلودیون» و «ژالتین»
و ساخت دوربینهای پیشرفت ه مجهز با
کارایی بسیار ساد ه و ارزانتر ،عکاسی
عمال در دسترس عموم جامعه قرار
گرفت.

بسياري از هنرمندان مخصوصا نقاشان
پرتره سعي در استفاده از عکاسی براي
پيشبرد آثارشان کردند و يا عکاسي را
جايگزيني براي نقاشيهاي خود ديدند
مانند «دالکروا»« ،پل سزان»« ،ادگار
دگا»« ،ادوارد مانه» و «پل گوگن» اشاره
کرد .بنابراين رقابتي بين عکاسها و نقاشان
آغاز شد و اغلب عکاسهايی که قبال نقاش
حرفهاي بودند ،دیدگاه زیباشناسانهتری
داشتند! از آن جمله ميتوان به «آلوين
لندگدن ُکبِرن»« ،ادوارد استايکن» و
ُ
«اسکار گوستاو ري الندر» اشاره کرد که از
آموختههاي هنر نقاشي در عکاسی به وفور
استفادهکردند.
«پيکتورئاليسم» (تصویرگرایی) جنبش
هنري است که از اواخر قرن نوزدهم آغار
و تا اوايل قرن بيستم ادامه داشت .تاکيد
هنرمندان اين سبک تلفیق جنبههای
هنري و زیباییشناسی درخلق تصوير بود تا
صرفا ثبت يک رويداد واقعي نباشد .بيشتر
عکسهاي گرفته شده توسط تصويرگراها
داراي نقطه کانونی دقيقی نبودند و يا از
رنگهايی با تناليته قهوهاي و يا رنگهاي
آبي برای چاپ استفاده ميکردند.
هنرمندان اين جنبش از ضربههاي قلممو

يا دستکاري عکسها و نگاتيوها به عنوان
تکنيکهاي خلق آثارشان بهره ميبردند.
تصويرگراها تالش میکردند از طریق
عکسها حس دروني خود را به عنوان
يک هنرمند به مخاطب منتقل کنند،
درست مانند يک اثر نقاشي ،طراحي و يا
يک اثر حکاکي شده که هنرهاي واالي
آن زمان محسوب ميشدند .براي همين
آنان عکاسي را به عنوان هنري واال تلقی
میکردند تا يک فرآيند شيميايي براي ثبت
لحظه! اين جنبش بين سالهاي  1885تا
 1915از محبوبيت زيادي برخوردار بود و تا
اواخر دهه  40میالدی رواج داشت.
پيکتُرئاليست (تصویرگرا) اصطالحی
بود که «هنري پيچ رابينسون» در 1869
براي اولين بار در کتابي به نام «اثر تصويري
در عکاسي ،نکاتي در زمینه ترکيببندي و
سايهها براي عکاسان» به آن اشاره کرد و
بدین ترتیب برای اولین بار به تصويرگری
در عکاسي به عنوان سبکي مستقل اشاره
ميشد .رابينسون در کتاب خود به ترکيب
و کوالژ عکسها اشاره ميکند ،روشي که
نزديک به  20سال با ترکيب نگاتيوها يا
عکسهاي مختلف براي خلق تصويري
جديد تجربه کرده بود.

در نهايت جنبش تصويرگرايي تا اواخر
دهه  1920محبوب بود و اين محبوبيت اگر
چه کمتر اما تا اواخر جنگ جهاني دوم ادامه
داشت .در اين مدت سبکهاي جديدي
همچون «مدرنيسم» پديد آمد که سبب
شد طيف وسيعي از جامعه به عکسهايی
با فوکوس بهتر گرايش پيدا کنند .هنوز
ميتوان ريشههاي عکاسي تصويرگرا را در
عکاسان حال حاضر با تصاوير سبک «فاين
آرت» ديد.
در ادامه به معرفی مهمترین عکاسان
تصویرگرا خواهم پرداخت که نقش
بسیار پررنگی در شکلگیری عکاسی
نوین داشتهاند و مسیر عکاسی را از
آزمایشگاههای علمی به نمایشگاههای
هنری سوق دادند!

«جوليا مارگارت کامرون» يکي از
پيشگامان عکاسي پرتره و از بهترین
نمونههای هنرمندان پیکتورئال است که در
زادروز  48سالگي و با هديهاي که توسط
فرزندانش تهيه شده بود عکاسي را آغاز
کرد .تصاوير کامرون از چهرههاي مشاهير
زمان حيات او و صحنهپردازي شد ه از
شهرت زيادي برخوردار است.

سرجان هرشل  ،جولیا مارگارت کامرون.1867 ،

محو شدن /احتضار ،عکس ترکیبی از شش نگاتیو مختلف ،هنری پیچ رابینسون.1858 ،
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بودند افرادی که آثار او را منحصر به فرد و
بسيار متفاوت خواندند .کامرون با ارتباطاتي
که با افراد مشهور مانند «چارلز داروين»
و«لرد تنيسون» پيدا کرده بود توانست
عکسهاي ماندگاري از آنها به ثبت رساند،

دعوت از عکاسان پیکتورئال نقش بسیار
مهمی در ترویج و معرفی سبک و آثارشان
ایفا میکرد.

جوليا مارگارت کامرون از شيوه
کولوديون مرطوب براي ثبت آثارش استفاده
ميکرد ،عکسهاي او مقداري محو هستند
و ترکيببنديهاي غير معمولي براي ثبت
آنها بکار رفته است که يادآور نقاشيهاي
اواخر قرن نوزدهم انگلستان است .بعضي
از منتقدان شيوه عکاسي کامرون را مورد
تمسخر قرار ميدادند و او را عکاس آماتوري
که بلد نيست عکاسي کند ميشناختند ،اما

مرگ پادشاه آرتور  ،جولیا مارگارت کامرون .1874 ،مدلها و
لباسشان به دقت انتخاب و در تصويرجايگذاري شده است.
عکس صحنه سازي شده براي کتاب شعري از شاعر و
همسايه جوليا مارگارت ،لرد آلفرد تنيسون.

او از نقاشيها و داستانهاي معاصر
هم براي خلق آثارش الهام ميگرفت و
همچنين صحنههايي از تاريخ و ادبيات را
هم با عکسهايش صحنهپردازي میکرد،
از آن جمله ميتوان به تصويرسازي
کتاب تنيسون به نام «چکامههاي شاه»
اشاره کرد که از اعضاي خانواده ،دوستان
وخدمتکارانش براي مدلهاي مسيح ،مريم
مقدس  ،فرشتگان و غيره استفاده ميکرد.
جوليا مارگارت کامرون در سال  1875در
آخرین سفر خود به سريالنکا بيمار شد و در
سال  1879از دنيا رفت.
«جرج ديويسون» ،يکي دیگراز عکاسان
تاثيرگذار تصويرگرا و از مديران ارشد
کمپاني کداک بود که براي اولين بار از
دوربينهاي «پين ُهل» (سوراخ سوزني)
براي ثبت تصوير به این سبک استفاده کرد.
نتيجه اين ابتکار که روي کاغذهاي ناهموار
و بافتدار با خطوط ناواضح چاپ شده بود
از اولين عکسهايي است که در عکاسي
«امپرسيون» نامیده میشود .عکسهاي
او مانند تصوير مزرعه پياز باعث جنجال
فراوان در انجمن سلطنتي عکس انگلستان
شد و در نهایت به خروج وی از انجمن
و تاسيس گروهي مستقل با عنوان «حلقه
برادران متحد» انجامید .در واقع این گروه،
با رویکرد بسیار متفاوتی که نسبت به دیگر
انجمنهای سنتی آن زمان داشت ،ضمن
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در میان درختان ،روبر دماشی.1906 ،

«روبر دماشي» عکاس و نويسنده
فرانسوي ،و يکي از پيشروان و معتبرترين
عکاسان تصويرگرا است .دماشي از
تکينيکهايي نظير«گام بيکرومات» و
خراشيدن نگاتيو براي چاپ تصاويرش
استفاده ميکرد .گام بيکرومات که ترکيبي
از صمغ عربي ،رنگ و ديکرومات حساس
به نور شده بود ،ميتوانست جلوهاي نقاشي
گونه به عکسهايش دهد و همينطور
توانايي استفاده از هر رنگي در چاپ اثر را
براي او فراهم ميکرد .روبر دماشي براي
خلق اين عکسهاي شبيه به نقاشي عالوه
بر دستکاري در نگاتيو هم در مرحله ظهور
و هم در مرحله چاپ به حذف موارد غير
ضروري تصوير هم اقدام ميکرد.
وی در اوايل قرن بيستم ،با انتشار صدها
مقاله و کتاب در مورد عکاسي نام خود را
به عنوان يکي از پرکارترين نويسندگان
هنري جاودان کرده است .او همچنین در
 1888کلوپ عکاسي پاريس را با کمک
«موريس بوکت» تاسيس کرد و در سال
 1905به عضويت انجمن عکاسي سلطنتي
بريتانيا -از قديميترين انجمنهاي عکاسي
در دنيا -درآمد.
دماشي معتقد بود :فقط دانستن تکنيک
هاي دستکاري روي عکس کافي نيست.
عکاس هنري بايد بداند؛ چه موقع موضوع
اهميت دارد ،کی روي جرئيات تاکيد کند
و چه وقت به حذف آن ها مبادرت ورزد.

ادامه دارد ...
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تاثیر فناوری در تغییرات اندیشه
(بخش اول)

تكنولوژي و تكنيكهاي بكارگيري
آن همواره نقش مهمي در تحول زندگي
انسانها داشته است .گاه تحوالت
تكنولوژيك چنان زندگي بشر را تحت
تاثير قرار مي دهد كه برخي از متفكران
و جامعه شناسان اساس تاريخ بشريت را
بر اساس نوع ابزاري كه توليد شده ،طبقه
بندي مي كنند.
انقالب تكنولوژيك جرياني است كه
از دو قرن پيش تاكنون دگرگونيهاي
عميقي در دنيا بوجود آورده است .روند
صنعتي شدن  ،رشد شهرنشيني ،افزايش
توليد  ،گسترش وسايل ارتباطي و  ...تنها
جلوه هاي بیرونی يا پديده هاي ظاهري
این انقالب بشمار میروند.
خانواده ،مذهب ،ادبيات ،هنر،
اوضاع سياسي و غيره ،همه و همه
عميق ًا و سريع ًا درمدت زمان كوتاهي
دستخوش دگرگوني قرار گرفته اند و
هنوز هم ادامه این انقالب و اثرات آن
قابل مشاهده است :جامعه روستائي را
دگرگون ميسازد ،فرهنگهاي سنتي
كهن را از هم ميپاشد و مسیر توسعه
اقتصادي ،اجتماعي وسياسي را براي
كشورها هموار میکند.از طرف ديگر
وسايل ارتباط جمعي بر زندگي خصوصي
ن خانواده انسان امروزی مسلط و
و كانو 
چيره شدهاند و بنظر میرسد که تداوم
انقالب تكنولوژیک اجتناب ناپذیر باشد.
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امروزه با توجه به فنآوريهاي نوين  ،به
جرأت ميتوان گفت كه جوامع بشري روزانه
با هم درارتباط هستند و همين ارتباط
نزديك باعث شده تا سبكها و روشهاي
زندگي جديد با شتاب بيشتري در سطح
دنيا در حال اشاعه و تغيير باشد .رسانه هاي
همگاني مانند تلويزيون  ،ماهواره و اينترنت
در جوامع از چنان جايگاهي برخوردارند كه
پيش ازاين كسي تصور آن را هم نمیکرد.
بنظر میرسد ،رسانه هايي چون
تلويزيون و ماهواره بيش از ساير ابزارهاي
رسانهاي  ،در اين تاثير گذاري نقش دارند.
رسانه هاي فوق طي چند دهه گذشته
توانستهاند مخاطبان زيادي را به خود
جذب كنند و در نتيجه موضوع سبك
زندگي نيز خواه ناخواه با این رسانهها
پيوند تنگاتنگ پيدا كرده است .چنانكه
بسياري از انديشمندان عصر ما  ،وسايل
ارتباط جمعي را محور اصلی شكل دادن
به انديشه افراد مي دانند« .مارشال مك
لوهان» نظريه پرداز معروف معتقد است كه
هر كس وسايل ارتباط جمعي را در اختيار
داشته باشد ،فرهنگ عام را تحت نفوذ دارد.
وي همچنین گفته است كه اگر ارشميدس
دانشمند يوناني نقطه اتكايي مي خواست تا
جهان را دگرگون كند ،من رسانهها را مي
خواهم تا جوامع را دگرگون سازم !!
رسانهها  ،داراي اثرات وسيع و گوناگوني
هستند ،ازقبيل تاثيرات رواني ،سياسي
،تغيير عقايد ،ارزشها ،مهارتها و سليقهها
و دركل تغيير سبك زندگي.
امروزه رسانه هاي همگاني با قدرت
خود ،نفوذ فرهنگي را شتاب و تنوع فراواني
دادهاند« .آنتوني گيدنز» جامعه شناس
انگليسي در همين زمينه مي نويسد« :ظهور
تلويزيون بر الگوهاي زندگي روزانه به شدت
تاثير گذارده است؛ لذا افراد ،رسانه ها را در
حكم يك همراه و مشاور امين برميگزينند
و از آنها حرف شنوي دارند .تلويزيون را
به دو گونه هدفمند و غير هدفمند تماشا
میکنند .افرادی كه بدون هدف به تماشاي
تلويزيون می نشينند ،دلبستگي بيشتري

به آن دارند و بيشتر هم تحت تاثير قرار
ميگيرند.
واقعيت اين است كه رسانه ها ميتوانند
در دراز مدت ساختارهاي ارزشي جامعه
را بسازند يا دگرگون كنند ؛ چراكه تاثير
پیامهای رسانهای مثل تلويزيون و یا
برنامههاي ماهوارهاي بر افكار عمومي و
تغيير نگرش افراد به مسايل اجتماعي
و فرهنگي ،از ديگر رسانهها وسيعتر و
عميقتر است.
تلويزيون به سرعت ميتواند طيف
وسيعي از اعضاي جامعه را تحت تاثير
قرارداده و موانع زماني و مكاني رابرطرف
كند و امواج خود را حتي به دورترين نقاط
كشور ارسال دارد و براي دريافت پيامهاي
آن نيازي به سوادخواندن و نوشتن مخاطب
نیست .در نتيجه ميتواند براي بخش
وسيعي از مردم کشورهای در حال توسعه،
نقش يك آموزشگاه موثر را ايفا كند.
تلويزيون بیشترین زمان و اوقات افراد
را به خود اختصاص ميدهد .بعالوه چون
اين رسانه به صورت دیداری و شنیداری با
مخاطبان ارتباط برقرار ميكند ،تاثير آن از
لحاظ رواني عميقتر است.همچنين استفاده
از آن ارزانتر و راحتتر هم است .تلويزيون
به دلیل داشتن تصوير ،جاذبه بيشتري دارد
و سيل اطالعاتی كه از سوي برنامههاي
تلويزيونی و شبكههاي ماهواره جاري مي
شوند بتدريج جامعه را در خود غرق مي
كنند.
در بسياري از جوامع مردم در تماس
با رسانههاي ديداري و شنيداري بدون
توجه به تعلق خاطرفرهنگ ملي خود صرفا
دريافت كننده محصوالت فرهنگي هستند.
به همين دليل ،ماهواره به کشورهای غربی
اين امكان را ميدهد كه از مسيري كوتاه
وكم هزينه و با هدف قرار دادن مباني
ارزشي و فرهنگي جوامع ديگر ،آنها را
درحالت انفعال و بيتفاوتي قرار دهد.
انسان هزاره سوم محكوم به استفاده
ازانواع فنآوريهاست .كامپيوتر ،موبايل،
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تلويزيون و  ...اثرات آنها لزوما قابل لمس
نيستند .تغییراتی که به دنبال استفاده از
تکنولوژی در زندگی افراد پیش میآید
مانند دگرگونی در فرهنگ و سبك زندگي
 ،آپارتمان نشيني  ،و ....ناشی از کاربرد
تکنولوژی در جوامع امروزی است.
رسانه های نوین چیست؟
در دوران معاصر رسانههای نوین (New
 )mediaشامل شبکههای اجتماعی مثل
فیسبوک ،توییتر و گوگل پالس و شبکههای
اجتماعی تخصصی نظیر Linkedin
میشود.
رسانههای نوین ویژگیهایی دارند
و بر خالف رسانههای سنتی الکترونیک،
مثل رادیو یا تلویزیون ،تولید و انتشار پیام
خود را بر بستر اینترنت و در مواردی،
ماهوارهها انجام میدهند و با کاربران
(مخاطبان) ارتباط میگیرند .برای استفاده
از این رسانهها ،نیاز جدی به تامین امکانات
زیرساختی  -چه سختافزاری و چه
نرمافزاری  -وجود دارد .اینترنت و نسلهای
جدید وب که امروزه از آنها با عنوان وب ،1
وب  ،2وب ( 3وب مفهومی) یاد میشود،
همگی بر پایه اینترنت تحقق مییابند.
سختافزارهایی هم که جدیدا ً شاهد
آن هستیم ،مثل تلفنهای همراه هوشمند
 ،تبلتها و سایر ابزارهای قابل حمل ،تقریباً
بدون اینترنت قابل استفاده نیستند .اگرچه
بخشی از امکانات آنها بدون اتصال به
اینترنت کاربردی هستند اما اساساً با وجود
اینترنت کارایی آنها به حداکثر میرسد .به
هر حال همانگونه که گفته شد ،رسانههای
نوین ( ) New mediaبر بستر اینترنت
معنادار میشوند .اینترنت نسلهای مختلفی
را پشت سر گذاشته است؛ از سایتهای
اینترنتی و سرویسهایی مثل ایمیل و سایر
خدمات الکترونیک تا نسلهای بعدی مانند
گ و در نهایت شبکههای اجتماعی مثل
وبال 
فیسبوک ،توییتر و گوگل پالس و شبکههای
اجتماعی تخصصی نظیر . Linkdin
شبکه اجتماعی فیس بوک با یک
میلیارد کاربر اعالم کرد که برگزاری جام
جهانی  2014در برزیل به بزرگترین رویداد
شبکههای اجتماعی تبدیل شده است.
به گفته فیس بوک ،بیش از 350
میلیون کاربر این شبکه اجتماعی در سراسر
جهان در فعالیتهای مرتبط با جام جهانی
از جمله ارسال نظر ،الیک ،پست و غیره
مشارکت داشتهاند که تاکنون بیسابقه بوده
است.

محافظت از حیوانات از جمله موضوعاتی
است که در دنیای مجازی بسیار بدان
پرداخته شده است .وب سایت های خاصی
طراحی و ایجاد شده و این امکان فراهم آمده
که کسانی که مایل به داشتن حیوان خانگی
یا اهدای کمک مالی برای نجات حیوانات
هستند ،از طریق اینترنت اقدام کنند.
همچنین مشارکت در اقدامات
خیرخواهانه هم بسیار راحتتر صورت
میگیرد .چرا که افراد میتوانند به کمک
فناوری و تنها با یک کلیک با مراکز مختلف
خیریه ارتباط بگیرند .این امر با توجه به
اقبال گسترده از نسل جدید اینترنت ،بسیار
کارگشا بوده و به ویژه در موفقیت شکل
نوین تبلیغات خدمات عمومی نقش مهمی
ایفا میکند.
اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم ،نفوذ
و گسترش فنآوری و دستاوردهای آن در
همه ابعاد زندگی است .حتی مقولهای مانند
تبلیغات خدمات عمومی نیز که موضوعی
عام المنفعه است ،از این جریان شتابنده
تاثیر پذیرفته و و متحول شده است.
در سایه وسعت دامنه و جذابیت فضای
مجازی ،مردم در سرتاسر جهان میتوانند
در مورد موضوعاتی که با جامعه و زندگی
آنان ارتباط مستقیم پیدا می کند ،اطالعات
رد و بدل و یا گفتگو و چاره جویی کنند و
یا مبلغی برای یک کار خیر اختصاص دهند.
پیشرفت فناوری برای تبلیغات خدمات
عمومی پدیده خجستهایی است.
آشنایی با جامعه اطالعاتی
جامعهای که در آن کیفیت زندگی،
گستره دگرگونی اجتماعی و توسعه
اقتصادی بگونهای روزافزون به اطالعات و
بهرهوری از آن متکی باشد ،جامعه اطالعاتی
( )Information Societyمیگویند.
در این جامعه ،استانداردهای زندگی
و الگوهای کار و فراغت ،نظام آموزشی ،و
فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی از پیشرفت
اطالعات و دانش فنی تأثیر میپذیرد .نشانه
این امر ،تولید رو به گسترش کاالها و
خدمات مرتبط با اطالعات و اشاعه آنها از
طریق حلقه گستردهای از رسانهها ،بهویژه
فنآوریهای چندرسانهای الکترونیکی ،و
بهطور کلی غلبه فنآوری اطالعات در امر
ذخیره ،پردازش ،و انتقال اطالعات است.
جامعه اطالعاتی جامعهای وابسته به
خدمات اطالعاتی رسانههای همگانی است
و با آهنگی سریعتر از دیگر جوامع و با
سلطه بیشتر بر اندوختههای علمی و تجربی
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پیش میرود .در چنین جامعهای ،ارتباطات
عامل واقعی انتقال برای ایجاد تحول در
افراد بهمنظور دستیابی به اطالعات است و
ارزشهای اطالعاتی عامل تعیینکننده در
توسعه جامعه محسوب میشوند.
تاریخچه جامعه اطالعاتی
از دهه  1970در غرب ،به ویژه در
کشورهای پیشرفته ،تحول عظیمی در
حوزه اطالعرسانی صورت گرفته است.
در دهه  1980رایانه وارد کارخانهها و
ادارات و تشکیالت اقتصادی دارای بخش
اطالعرسانی شد و دادوستدهای جهانی
بهصورت شبانه روزی از طریق شبکههای
ارتباطی سرعت بیشتری یافت .در دهه
1990افراد با ساعات کار کمتر ،بازدهی
بیشتری ارائه دادند و انجام کارهای اداری
بدون استفاده از کاغذ در الویت قرار گرفت.
الوین تافلر ( )Alvin Tofflerدر
کتاب موج سوم ،تمدن بشری را متأثر از سه
موج عمده دانسته است که با هر موج تاریخ
تمدن وارد فصل نوینی میشود .اکنون ،با
شکوفایی صنعت الکترونیک و رایانه ،بشر
وارد عصر اطالعات شده است.
در دوران حاضر ،عامل رشد اقتصادی
سرمایه ،نیروی انسانی و یا مواد خام نیست؛
بلکه دانش و اندیشههای جدید است .به
همین سبب ،بسیاری از صاحب نظران بر
این باورند که جامعه جدید با جامعه صنعتی
تفاوتهای آشکار دارد و برخی آن را جامعه
فراصنعتی نام نهادهاند.
ادامه دارد ...
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علم انساب در گذر تاریخ

(بخش پایانی)

مقدمه
قبل از پيامبر گرامي اسالم صلي ّ
الل
عليه وآله ،نسب شناسي در ميان اعراب
براي شناخت قبايل رايج بود ،ولي در
زمان صدر اسالم و پس از آن ،با افزايش
ذريه پيامبر صلي ّ
الل عليه وآله و اهميت
ويژه اين خاندان ،نسب شناسي خانواده
پيامبر صلي ّ
الل عليه وآله از اهميت
خاصي برخوردار شد.
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اصطالحات نسب شناسی
هر علمي داراي اصطالحات خاص خود
است ،علماي نسب شناسي هم اصطالحات
خاصي را در اين علم به کار برده اند ،که به
چند نمونه آن اشاره مي شود:
 -1صحيح النسب؛ به سلسله نسبي مي
گويند که به شهادت شهود و بينه شرعيه،
شبهه اي در اتصالشان به يکي از ائمه اطهار
عليهم السالم وجود ندارد.
 -2مقبول النسب؛ به گروهي گفته مي
شود که نسب شان براي بعضي از نسابه ها،
بر اساس قرائن و شواهدي مقبول واقع شده
است ،ولي ممکن است براي ديگر نسب
شناسان مورد قبول نباشد.
 -3مردودالنسب؛ به گروهي اطالق مي
شود که نسب آنها طبق قواعد و ضوابط علم
نسب شناسي ،مردود است.
 -4مشهورالنسب؛ به گروهي گفته مي
شود که نسب آنها با ضوابط علم انساب،
سازگاري ندارد ،اما سيادت آنها طبق
شهرتي که دارند صحيح است.
 -5في صح؛ اين اصطالح را در جايي
استفاده مي کنند که نسب شخص ،مجمل
و مبهم باشد؛ يعني هم احتمال دارد نسل
داشته باشد و هم احتمال دارد نسل نداشته
باشد.
-6اعقب؛ اين اصطالح در جايي ذکر مي
شود که طرف داراي عقب و نسل باشد.
 -7في نسب القطع؛ يعني فرد داراي
نسل بوده ،اما به مرور زمان ،نسل وي
منقطع شده است .گفتني است ،علماي
نسب شناس ،رساله هايي در اصطالحات
اين علم نوشته اند که بعضي از آنها به چاپ
رسيده و در دسترس قرار دارند.
شيوه کار نسب شناسان
از زماني که نسب شناسي پا گرفت،
نسب شناسان به روش هاي مختلفي عمل
کردند؛ بعضي نسابه ها با سفر به اماکن
مختلف و برخورد با خاندان سادات ،در
صدد جمع آوري انساب آنها برآمدند ،بعضي
هم در محدوده جغرافيايي خودشان به
جمع آوري و مطالعه انساب قناعت کردند،

بعضي ها نيز با استفاده از آثار ديگران ،به
تدوين علم االنساب پرداختند ،بعضي ديگر
از نسب شناسان هم با تأسيس مرکزي،
هم چون دارالنقابه به جمع آوري و تدوين
انساب سادات پرداختند و بعضي ها با
استفاده از منابع حديثي ،رجالي ،تاريخ و
تراجم ،انساب سادات را استخراج و تدوين
کردند و هر نسابه ،شيوه خاصي را ابداع و
بدان عمل کرده است.
کشورهاي متفاوت هم طبق شيوه خود
عمل کردند و روشي که در بعضي بالد عمل
مي شد ،با شيوه هاي ديگر تفاوت داشت
و اين اختالف در روش ها باعث شد که
قالب ريزي يک شيوه همگاني لزوم پیدا
کند .براي همين نيز در مجموعه اي به نام
«الموسوعةالنسبيه» ،سعي شده نظر نهايي
هر نسب شناس مدنظر قرار گیرد و همه
آنها در يک جا گردآوري شود ،تا براي همه
نسب شناسان قابل استفاده باشد.
به چه کساني امامزاده مي گويند؟
در لغت ،به فرزندان بالفصل ائمه
معصومين عليهم السالم اطالق مي شود و
در اصطالح و عرف ،هر سيدي که از نسل
يکي از ائمه اطهار عليهم السالم باشد  .اما
مجاز نيستيم هر سيدي که از دنيا رفت،
قبرش را به عنوان امامزاده قرار دهيم ،بلکه
آن دسته از سادات را مي توانيم امامزاده
بدانيم که در زمان حياتشان ،از جايگاه
اجتماعي ،اخالقي و معنوي وااليي برخوردار
بودند.
بعضي از امامزادگان ،مورد عنايت بسيار
خاص اهل بيت عليهم السالم قرار داشته
اند؛ مثال حضرت فاطمه معصومه سالم ّ
الل
عليها ،فرزند بالفصل حضرت امام موسي
کاظم عليه السالم يکي از اينهاست که برادر
گرامي شان ،حضرت امام رضا عليه السالم
در مورد ايشان مي فرمايند :هر کسي که
«عارفا بحقها» ،مقبره او را زيارت کند،
بهشت بر او واجب مي شود.
حضرت امام هادي عليه السالم در
مورد حضرت عبدالعظيم حسني که با
چند فاصله به حضرت امام حسن مجتبي
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عليه السالم مي رسد مي فرمايند« :هر
کس قبر او را زيارت کند ،مانند آن است
که به زيارت امام حسين عليه السالم رفته
است» .امامزاده هايي در ايران و ديگر
کشورها وجود دارند که از اعتبار شاياني
برخوردارند ،مانند امامزاده احمد بن موسي
الکاظم عليه السالم (معروف به شاه چراغ)
در شيراز ،امامزاده علي بن محمدباقر عليه
السالم در اردهال کاشان و ديگر امامزاده
هايي که قدمت تاريخي دارند و ساليان
سال ،مرکزي براي برگزاري مراسم ديني
و توسالت معنوي مردم بوده اند ،هر چند
شجره نامه معتبري نداشته باشند.
متأسفانه قريب به نوددرصد امامزادگان،
در عين آن که مورد تأييد و احترام هستند،
به علل گوناگون فاقد شجره نامه اند و
تهيه شجرنامه براي آنها غيرممکن است.
رخداد تأسف بار ديگري که در همين اواخر
روی داده ،اين است که اشخاص غيروارد،
با همکاري بعضي از مراکز ،اقدام به تهيه
شجره نامه هاي جعلي و غيرواقعي براي اين
امامزادگان کرده اند که به هيچ عنوان مورد
تأييد نیستند و به صورت ناآگاهانه ،سبب
بسياري از مشکالت و زير سؤال رفتن اصل
اين امامزاده ها مي شوند.
روش هاي احراز سيادت
در اصطالح شرع و ضوابط علم انساب،
سيد به کسي مي گويند که از طرف پدر به
يکي از ائمه معصومين عليهم السالم برسد.
براي احراز اين سيادت ،سه راه شرعي و
معتبروجود دارد :
-1اشتهار صدها ساله يک خاندان به
سيادت ،بگونه اي که همه اهل محل ،اين
خاندان را از ديرزمان به سيادت بشناسند و
به سيادتشان اعتراف کنند.
 -2شهادت دو عادل آگاه ،که در
اصطالح آن را بينه شرعي مي گويند؛ يعني
چنانچه دو نفر عادل ،مورد اعتماد و آگاه
به مسايل نسب شناسي به سيادت کسي
شهادت دهند ،شرعا مورد قبول است.
 -3وجود اسناد و مدارک بسيار معتبر
در خاندان ،که بر سيادت اين خاندان داللت
کنند و اين اسناد عبارت اند از :الف :شجره
نامه معتبر که به تأييد علماي نسب شناس
رسيده باشد .ب :اسناد سيادت که در قديم
سراغ بزرگ محل ،کدخداي محل و آقاي
محل مي رفتند و آن شخص هم از روي
شناختي که با اين خاندان داشت ،سندي
مبني بر سيادت اين خاندان مي نوشت و
به آنها مي داد .ج :وجود وقف نامه ها و
امثال اين گونه اسناد معتبر ،که سيادت اين

خاندان در آنها قيد شده باشد .بنابراين ،با
اين سه شيوه ،سيادت يک خاندان ثابت مي
شود و هيچ راه ديگري ،براي اثبات سيادت،
شرعيت وجود ندارد.
برخي منابع نسب شناسي
منابع اساسي هر علمي ،مهمترين
منبع شناخت آن علم اند و در علم انساب
هم منابع مهمي داريم که اصول اين
علم را معرفي مي کنندو نيز شجره نامه
هاي عرضه شده بر اساس همين منابع
ارزشگذاري مي شود.
از کتاب هايي که در اين زمينه بسيار
مورد توجه هستند و از جامعيت بااليي
برخوردارند ،يکي کتاب «عمدةالطالب»
تأليف عالمه نسابه ابن عنبه داوودي
است .ديگري کتاب «الفخري» تأليف
قاضي ازورقاني« ،الشجرةالمبارکه» تأليف
فخررازي« ،لباب االنساب» تأليف بيهقي،
«االصيلي» تأليف ابن طقطقي« ،سراج
االنساب» تأليف ابن کياگيالني و ده ها
کتاب ديگر که انتشار يافته اند .البته
منابع ديگري ،هم چون کتاب «المجدي»
و «تهذيب االنساب» عبيدلي و غيره چاپ
و منتشر شده اند که مجموع اين آثار در
حدود چهل عنوان مي شود و براي اولين
بار توسط کتابخانه مرحوم آيةاهلل العظمي
مرعشي نجفي قدس سره چاپ و منتشر
شده اند .مجموع اين کتاب ها در قالبي نو
و در مجموعه اي به نام «الموسوعةالنسبيه»
گردآوري شده ،که چند جلد از آن نيز به
چاپ رسيده است.
اين مجموعه از چند بخش تشکيل
شده که بخش اول آن با عنوان «المعقبون
من آل ابي طالب» در سه جلد به چاپ
رسيده است .جلد اول (از بخش اول) در
مورد امام حسن عليه السالم است و جلد
دوم و سوم هم در مورد نسل امام حسين
عليه السالم است .بخش دوم اين مجموعه،
«المحدثون من آل ابي طالب» نيز در سه
جلد تأليف شده و به چاپ رسيده است و
در آن ،نسب هر محدث سيدي از زمان ائمه
اطهار عليهم السالم تا به امروز ،با مجموع
احاديث آنها گردآوري شده است.
از بخش هاي ديگر اين مجموعه ،که
هنوز به چاپ نرسيده  ،يکي «االدباء من
آل ابي طالب» است ،که به معرفي اديبان
سادات و نمونه اشعار آنها در طول تاريخ مي
پردازد .ديگري «االمراء و الحکام من آل ابي
طالب» است ،که به بررسي نسب ساداتي
مي پردازد که از حکام و امراي مملکت بوده
اند .ديگري «االعيان من آل ابي طالب»
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است ،که به معرفي عالمان نسب شناس از
سادات مي پردازد .ديگري «النقباء من آل
ابي طالب» است ،که به معرفي نقيب هايي
از سادات مي پردازد .ديگري «المزارات و
المشاهد من آل ابي طالب» است ،که اماکن
و مقابر شخصيت هاي سادات را معرفي مي
کند .ديگري «الثائرون من آل ابي طالب»
است ،که به معرفي قيام کنندگان از سادات
در طول تاريخ مي پردازد و بخش هاي ديگر
نيز در اين مجموعه «موسوعةالنسبيه»
هستند ،که در حدود چهل مجلد ،آماده
چاپ و نشر شده اند .البته کتاب ديگري
با عنوان «الکواکب المشرقة» در سه جلد
چاپ و منتشر شده ،که در مقام نسب
شناسي نيست و تنها به تاريخ سادات و
شرح حال آنها مي پردازد.
گردآوری  :پرتال علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی
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استرس و نگرانی در جوانان ( . . .بخش پایانی)

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش
درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ()ACT
شیوهای از رفتاردرمانی است که توجه آن بر
ذهن آگاهی ( )mindfulnessقرار دارد.
این شیوه در مخالفت با فرضیه «به هنجار
بودن سالم» روانشناسی غرب ،این ایده را
دنبال میکند که فرایندهای روانشناختی
ذهن انسان اغلب مخرب و موجب رنج روان
هستند .کاهش عالمت ،هدف این درمان
نیست ،زیرا تالش مداوم برای خالص شدن
از شر عالئم ،خود میتواند اختالل بالینی
ایجاد کند.
شش فرایند بنیادین شیوه درمانی
فوق عبارتند از:
 )۱پذیرش
 )۲ناهمآمیزی شناختی
 )۳تماس با لحظه لحظه زندگی
 )۴بافتار انگاشتن خویشتن
 )۵روشن سازی ارزشها
 )۶تعهد و پایبندی.
این شش مولفه را میتوان در دو حیطه
فرایندهای ذهن آگاهی و تغییر رفتار دسته
بندی کرد ،فرایندهایی که در ترکیب با هم
انعطاف پذیری شناختی را ایجاد میکنند.

عکس :جی پالس
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در ادبیات عرفانی ما ،تجربه کردن درد
روان شناختی ،فضیلت دانسته شده است:
«درد عشقی کشیده ام که مپرس  /زهر
هجری چشیده ام که مپرس»و پذیرش« :
وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
 /که در طریقت ما کافریست رنجیدن» و
نا امیدی سازنده« :در نا امیدی بسی امید
است» مراحل رشد روحی دانسته شده
است .همچنین برتری رفتار از کالم  « :دو
صد گفته چون نیم کردار نیست» و زندگی
ارزشمدار و عاشقانه « :دل به کف عشق هر
آنکس سپرد /جان بدر از وادی محنت نبرد»
نیز هدف بیشتر مکاتب عرفانی ماست-.
بطور کلی دردیدگاه عرفانی ،زندگی با
رنج عجین است و آدمی با اجتناب و پرهیز،
نمیتواند به تمایالت خود نزدیک شود.
مدل( )ACTمیان تحمل و پذیرش تمایز

قایل می شود .تحمل با زجر و انفعال همراه
است حال آنکه پذیرش با درد ( به جای
زجر) و نه تنها انسان را از پویش باز نمی
دارد؛ بلکه چه بسا پویندگی هم به دنبال
داشته باشد .پذیرش این موضوع که زندگی
پربار با رنج همراه است  ،و حرکت در مسیر
ارزشها مستلزم تعهد است ،و این نکته که
کالم جای تجربه و عمل را نمی گیرد،
بنیان راهبردها و نیز فنون مورد استفاده
در ( )ACTاست.
كارآمدي
افرادي كه احساس كارآمدي شخصي
بيشتري دارند ،اغلب در مواجهه با
موقعيتهايي كه با چاش همراه هستند،
برخوردي فعاالنه و پيگير دارند .درحاليكه
افرادي كه در نقطه مقابل آنها قرار میگیرند،
يا از اين موقعيتها اجتناب میکنند و يا
واكنش انفعالي نشان میدهند.
خوشبيني
شيير و كارور ( )1988از طراحان
پرسشنامه جهتگیری زندگی ،گرايش به
خوشبيني را چنین معنا میکنند« :انتظار
كلي شخص در زمينةپيامدهاي خوب،
بويژه در موقعيتهاي مشكل يا مبهم
 ».خوشبيني ،با افزايش سازشپذیری
جسماني و رواني در برابر وقايع تنشزاي
زندگي ارتباط دارد .بنظر میرسد افراد
خوشبين به كاربرد مقابلة متمركز بر
مسئله تمايل بيشتري دارند و از فرايندهاي
اجتنابي كمتر استفاده ميكنند و در
مقايسه با افراد بدبين ،روشهايي را بکار
میبرند كه احتمال پيامدهاي مطلوب را
افزايش ميدهند.
احساس يكپارچگي
احساس يكپارچگي نوعي تعيين جهت
نسبتاً مداوم و باثبات معنایی است كه سه
مؤلفه دارد:
. 1قابليت درك :اينكه شخص چقدر دنيا
را واجد ساختار و قابل پيشبيني میداند
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. 2قابليت مهار  :شخص باور دارد كه
صاحب منابع فردي و اجتماعي كافي براي
مواجهه با مسائل محيطی است
. 3هدفمند بودن  :برخورداري از اين
احساس كه مقابلة فعال با حوادث تنشزا
امري ارزشمند است .اشخاصي كه از
احساس يكپارچگي زيادي برخوردارند،
گرايش دارند كه براي موقعيتها ساختار
قائل شوند؛ چالش را بپذيرند و براي تسهيل
فرايند مقابله به شناسايي منابع شخصي و
اجتماعي بپردازند( .موس و اسكافر)1993 ،
روشهای غیرمستقیم (دفاعی)
مکانیسمهای دفاعی برای اولین بار
توسط فروید تعریف و توصیف شد .از
نظر فروید مکانیسمهای دفاعی شیوههایی
برای مقابله با استرس ،اضطراب ،ناکامی و
تعارض هستند که معموال ناخودآگاه بکار
برده میشوند و اگرچه استرس را کاهش
میدهند ،ولی عامل بوجودآورنده آن
را در نظر نمیگیرند .مثال «انکار» باعث
میشود که رئیس یک شرکت از اقرار به
این موضوع که بنگاه اقتصادی او در حال
ورشکستگی است ،خودداری کند ،و یا
فردی رفتار نامناسب خود را با پدر یا
مادر توجیه کرده و برای آن دلیل میآورد
تا از شدت احساس گناه خود بکاهد وبدین
ترتیب استرس را به حداقل برساند.
انواع مکانیسمهای دفاعی عبارتند
از :سرکوب ،انکار ،واپس زنی ،فرافکنی
 ،همانندسازی ،خیال پردازی ،تصعید،
عقالنی کردن و … که در سه سطح دفاع
کامل  ،دفاع اضطراب آور و دفاع آشفته
عمل میکنند.
مکانیسمهای دفاعی اگر بیش از حد
استفاده شوند ،اختالل روانی ایجاد میکنند
،ولی در موارد و مواقع خاص کارایی دارند
،چرا که سطح استرس فرد را به میزانی
کاهش میدهند که به سالمتی جسمی او
آسیب نرسد.
 -۲پسخوراند زیستی :روشهای کنترل
استرس نظیر مراقبه (مدیتیشن) ،آرمیدگی
یا همان ریلکسیشن (تمدد اعصاب) تدریجی
و تکنیک تنفس عمیق همراه با کاهش
تنش جسمانی ،مثل داروهای آرامبخش
عمل میکنند.از جمله روشهای موثر
کاهش استرس بشمار میروند و معموال
روانشناس آنها را به مراجعهکنندگان خود
آموزش میدهد .پسخوراند زیستی مناسب
و به موقع بر دامنه وسیعی از پاسخهای
فیزیولوژیکی خودکار ،کنترل ارادی دارد.

امتیاز روشهای فوق فقدان مضراّت موجود
در داروهای آرام بخش است .بدین معنی
که موجب اعتیاد جسمانی و وابستگی
روانی نمیشوند .این روشها به فرد آموزش
میدهند که آرام باشد ،نفسهای عمیق
بکشد و تنش عضالنی را آرام کند .مشکل
این است که اغلب مردم قادر نیستند به
راحتی پاسخهای فیزیولوژیکی خود را در
موقعیتهای استرسزا ه کنترل کنند.
داروهای آرامبخش
شناختهشدهترین آنها عبارتند از
 :باربیتوراتها (، )Barbiturate
بنزودیازپینها ()Benzodiazepines
و … که همگی اثر پاراسمپاتیک
( )Parasympatheticداشته و موجب
آرامش و خواب میشوند .داروهای آرام
بخش بدین خاطر موثرند که اختالالت
فیزیولوژیکی استرس را بی اثر میکنند.
در واقع داروهای آرام بخش میتوانند به
صورت مصنوعی نوعی بهبودی فیزیولوژیک
را ایجاد کنند .از طرف دیگر این داروها
نتیجه الزم را به دنبال ندارند زیرا به تالش
شخص برای مبارزه با پیامدهای شناختی و
هیجانی استرس کمک نمیکنند .به عبارت
دیگر این داروها موجب آرامش جسمی
میشوند اما برای تغییر منبع یا علت
استرس کاری عمال بیفایده هستند.
ورزش :دانشمندان دریافتند که
شرکت در برنامه های ورزشی مانند
پیا د هر و ی  ،د و ید ن  ،د و چر خهسو ا ر ی
،شنا،کوهنوردی و ایروبیک به طور
چشمگیری استرس و افسردگی را کاهش
میدهند .ورزش همیشه دوره ای از آرامش
کامل را به همراه دارد که ادراک کنترل فرد
بر واکنش پذیری فیزیولوژیکی اش را بیش
از گذشته تقویت می کند.
شوخ طبعی
نگاه کردن به جنبههای سرگرم کننده
یک مشکل  ،برای داشتن روحیه و توان
بهتر جهت حل ان و کاهش شکستها و
پیامدهای منفی و غیر قابل تغییر آن.
نیچه فیلسوف معروف معتقد است که هنر
خنداندن موجب میشود که درون وقایع و
اتفاقها را ببینیم و البته نباید شوخ طبعی
را با لودگی و آزار دیگران با زبان طنز اشتباه
گرفت.
حمایت اجتماعی
حمایت اجتماعی اصطالحی است که

نشریه علمی ،آموزشی و فرهنگی ،سال پنجم  /شماره  / 33اردیبهشت ماه 1398

بر شبکه دوستان فرد و کمک رسانهای
بالقوه داللت دارد .نمونهای از عناصر شبکه
اجتماعی شامل همسر  ،خویشاوندان ،
والدین  ،بهترین دوستان  ،همسایگان
خوب ،همکاران شغلی و دوستان گروههای
مذهبی و اجتماعی است .حمایت اجتماعی
فرآیندی است که افراد از طریق آن امکانات
عاطفی و عملی خود را برای کمک رسانی
به فرد دیگر به هنگامی که دچار درد و رنج
است ،عرضه میکنند.
حمایت اجتماعی فرصتهایی برای
مهرورزی  ،پشت گرمی  ،تشویق  ،اطمینان
آفرینی  ،دوستی  ،حس هویت و … فراهم
میآورد و به دو طریق اثرات زیان بخش
استرس را کاهش میدهد .در روش اول
فرد را در برابر عوامل استرسزا قبل از
وقوع ،آماده میکند و در روش دوم شبکه
اجتماعی حمایتی او را در مقابله با رویداد
استرسزای که رخ داده ،یاری میدهد..
بنظر میرسد ،درصدی از جوانان در
زندگی خود هدف مشخصی ندارند ،و برای
انتخاب خود نیازمند آموزش و هدایت
هستند .هرچه گزینش هدف منطبق با
واقعیتهای زندگی و توانمندیهای فردی
صورت گیرد احتمال کاهشتفشارهای
عصبی افزایش مییابد .مهارت مقابله با
استرس ،تصمیم گیری و حل مسئله ،تفکر
خالق ،محافظت از خود ،قاطعیت و  ...به
آموزش بستگی دارند.

منابع:

 .1درمان وابسته به پذیرش و تعهد ،والتز ،استیون سی
هیز ،علی اکبر سیف۱۳۹۴،
 .2مجله سالمت جسم و روح, ،
PARSITEB.COM
 .3مجله تخصصی بهداشت روان،
behdashtravan.com
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مراسم تجلیل از اساتید مرکز به مناسبت روز معلم
پنج شنبه  12اردیبهشت ماه 1398

همایش تجلیل از اساتید مرکز
آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر
واحد  31تهران ،با همکاری خانم مریم
همتی آهویی و دانشجویان کارشناسی
رشته روابط عمومی ورودی 96و با
نظارت مدیریت فرهنگی و دانشجویی
این مرکز روز پنچ شنبه  12اردیبهشت
ماه در سالن اجتماعات برگزار شد.
در این مراسم که شامل صرف
صبحانه توسط استادان هم میشد،
ریاست مرکز ،کارکنان و دانشجویان
ضمن گرامیداشت مقام معلم ،با اهداء
لوح تقدیر و شاخه های گل از استادان
واحد  31قدردانی کردند .همچنین
آقای امیر مسعود ابوذری دانشجوی
دانشکده فنی و حرفه ای انقالب
اسالمی هم در مراسم حضور یافته و
چند قطعه ترانه برای میهمانان اجرا
کرد.
پس از مراسم صبحانه ،مسابقات
دوستانه دارت و پینگ پنگ با داوری
آقایان رضا طبسی و فرهنگ رحیم
زاده خوشرو در حیاط مرکز برگزار شد.
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