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اگر  باشیم  داشته  باور 
به هدفی نرســیدیم، 
نیست دنیـــا  آخر 

توانبخشی فرایند پویا و سالمت مداری 
اســت که به فرد دارای ناتوانی و بیمار 
کمک میکند تــا به کیفیــت زندگی 
قابل قبول، احترام به خود و اســتقالل 
دســت یابد. حوزه توانبخشی مملو از 
مســائل اخالقی میباشــد که برخی از 
آنها را میتــوان فقط مختــص به این 
حوزه دانســت. در نظام ســالمت، این 
مسائل اخالقی نوعی چالش در انتخاب 
یک مورد از چندیــن فعالیت مراقبتی 
موجود، که به لحــاظ اخالقی نیز قابل 
دفاع هستند، انگاشته میشوند. زیربنای 
کلیدی یک مسأله اخالقی به طور عمده 
به تعارضات میان دو یــا چند ارزش و 
اصول اخالقی قابل دفاع برمیگردد. این 
تعارضات هنگامی به وجود می آید که 
در یک موقعیت بالینی خاص چندین 
فعالیت مراقبت سالمت جایگزین وجود 
داشته باشــد. راه حل منطقی مسائل 
اخالقی در توانبخشــی نیازمند بنیان 
نهادن مفاهیم اخالقی در قلمرو سیاسی 
در یک مفهوم وسیع و همچنین اتخاذ 
سیاست هایی است که نتایج آن از کانال 
گفتگوها و مذاکرات رسمی عمومی به 

دست آمده باشد. 

هنگامی که به جنــب و جوش و تالش 
و دویدن مردم در مــکان های مختلف 
نگاه می کنیم باید به یاد داشته باشیم 
هستند انسان هایی که جوش و خروش 
را دوســت دارند ولی توان آن ها از ما 
کمتر اســت. بســیاری از این افراد در 
آرزوی دویدن هستند زیرا سخت است 
که انسان باشی ، ســیری ناپذیر باشی 
اما نتوانی بــه مانند آدم هــای عادی 
تالشگر باشی. این جامعه است که باید 
در جبران ناتوانی افــراد معلول علم و 

تکنولوژی را در خدمت شان قرار داد. 
توانبخشــی امروزه به معنای این است 
که نمی توان انسان ناقص وجود نداشته 
باشد ، اما می شود انســان های ناقص 
تالشگری داشته باشــیم که با استفاده 
از دستاوردهای علمی امکان حضور در 

جامعه را داشته باشند . 
موسســه خیریه بچه های آسمان نیز 
شــبانه روز در جهــت توانبخشــی به 
عزیزان معلول در حال تالش اســت تا 
بشود از تالشــگرانی هر چند با وجود 

نواقصی پرورش دهیم.

توانبخشی و اصول چهارگانه اخالق زیستی
توانبخشــی مجموعه ای از خدمات و 
اقدامات هماهنگ پزشــکی، آموزشی، 
حرفــه ای و اجتماعی اســت که برای 
بازتوانی فــرد معلول و ارتقای ســطح 
کارایــی او در باالترین حــد ممکن به 
منظور دستیابی به یک زندگی مستقل 
در جامعه عرضه میگردد. توانبخشــی 
به عنوان سومین ســطح ارائه خدمات 
سالمت نقش بسیار مهمی در افزایش 
کیفیت زندگی و ارتقای ســالمت افراد 
جامعــه ایفا میکند و هــدف نهایی آن 
توانمندسازی و خودشــکوفایی افراد 
دارای ناتوانی است که برای رسیدن به 
این هدف بایستی فرایند توانبخشی به 
درستی طراحی و اجرا شود. این فرایند 

از مراحل زیر تشکیل شده است:
1-ارزیابی سطح عملکرد و اختالل فرد 

دارای ناتوانی؛
 2ـ ســازماندهی و تجزیــه و تحلیــل 

اطالعات ارزیابی شده
 3ـ تعییــن اهــداف کوتــاه مــدت و 

بلندمدت
 4ـ تدارک و اجــرای فرایند درمانی و 
بازتوانی مناســب جهت پاسخگویی به 

اهداف.
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نبخشی ا مدرسهاهدای خونتو

-ارزشیابی نتایج درمان 
فرایند توانبخشــی زمانــی میتواند در 
توانمندسازی فرد دارای ناتوانی موفق 
باشد که بر اســاس اصول و بنیان های 
اخالقی پی ریزی شود و اصول زیر در آن 

رعایت گردد: 
ـ مددجو دارای حق بر سالمتی است و 
اعضای حرفه ای تیم توانبخشی مسؤول 

ارتقای آن هستند. 
ـ مددجو دارای قــدرت تصمیم گیری 
است و اعضای تیم توانبخشی مسؤول 
ارائه اطالعات کافــی برای اخذ تصمیم 

صحیح از سوی مددجو هستند.
فرایند توانبخشی بر اساس هماهنگی و 
مشارکت با مددجو به اهداف خود دست 

مییابد
یکــی از اهــداف اخالقی مهــم که در 
توانبخشی برای دستیابی به آن تالش 
میشود اســتقالل و خودمختاری فرد 
دارای ناتوانی میباشد. در اینجا استقالل 
به معنای توانایی انجام تمامی امور فردی 
نیست، بلکه به این معنی است که انسان 

بتواند زمان و شــرایط دریافت کمک 
از دیگران را خــود تعیین کند. در واقع 
استقالل ، داشــتن حق انتخاب چگونه 
زیســتن بر اســاس ظرفیت ها، ارزش 
هــا و تمایالت فردی اســت و ابعاد آن 
اجتماعی، اقتصادی جســمی و روانی 
میباشــد. از طرف دیگر وابســتگی به 
معنای عدم کنترل کمک های دریافتی 
و زمان و چگونگی تأمین این نیازهاست. 
این وابســتگی نبایــد موجب کوچک 
شمردن توانایی های فرد دارای ناتوانی 
شــود. هیچ انسانی نیســت که کامل 
مستقل زندگی کند و بی نیاز از کمک 
ها و حمایت های اطرافیان خود باشد. 
در واقع توانبخشی بر توانایی های فرد 
دارای ناتوانی تأکید کرده و در این راستا 
به ارتقای کیفیت زندگی او میاندیشد. 

مکث ول چهار معیار ارزشــیابی ارائه 
مناسب خدمات توانبخشی را به شکل 

زیر معرفی میکند: 
ـ تناســب: مکان و موقعیتی که در آن 
خدمات توانبخشی ارائه میشود باید با 

نوع نیازهای مددجو ارتباط و تناســب 
داشته باشد. تناسب گویای این حقیقت 
است که خدمات باید در محیط واقعی 
مددجو و بر اســاس نیازهای برخاسته 
از تعامل وی و محیــط پیرامونش ارائه 

گردد.
ـ  عدالت: این معیــار برابری فرصت ها 
برای همه در جهت استفاده و دسترسی 

به خدمات توانبخشی را مطرح میکند.
ـ در دسترس بودن: خدمات توانبخشی 
باید به آسانی در دســترس تمام افراد 
نیازمند قرار گیــرد و محدودیت های 
حرکتی، زمانــی و اطالعاتی نباید مانع 

دستیابی به خدمات گردد.
ـ قابل پذیرش بودن: خدمات توانبخشی 
ارائه شده باید مطابق با انتظارات منطقی 
افراد دارای ناتوانی باشد. این مهم خود 
مســتلزم شــناخت و درک صحیح از 
انتظارات مددجو در مورد توانبخشــی 
اســت. در ادامه پس از مــرور اجمالی 
چهار اصل اخالقی به بررســی مسائل 
و راه حل های منطقی اخالق زیســتی 
در توانبخشی با اســتفاده از مثال ها و 
چارچوب های استاندارد اخالق پزشکی 
پرداخته خواهد شد، اگرچه این مطالعه 
به طور کامل به بررســی جامع چنین 
مسائل و راه حل های آنها نمی پردازد 
ولی سعی دارد با اشــاره به موضوعات 
و مســائل کلیدی مهم در حوزه اخالق 
زیستی در توانبخشــی پنجره تازه ای 
را در ایران برای فعاالن و عالقمندان به 

این حیطه بگشاید.
اصول چهارگانه اخالق زیستی

 چارچوب اخالقی اســتانداردی که در 
این بررســی بکار گرفته شــده اصول 
گرایی میباشــد که خود آن هم البته 
بدون چالش نیســت، ولی با این وجود 
هنوز مفید و قابل تفسیر است. بر طبق 
نظریات اصولگرایان چهار اصل اخالقی 
وجود دارد که به فعــل اخالقی منجر 
میشود و در عین حال یک اصل میتواند 

دیگر اصول یا یکــی از آنها را به چالش 
بکشــاند و همین موضوع خود میتواند 
به یک مسأله اخالقی منجر شود. اصول 
چهارگانه اخالق زیستی مورد بررسی در 
این مطالعه خودمختاری، سودرسانی، 
عدم زیان رسانی و عدالت نام دارند. از 
طرف دیگر باید اضافــه کرد که اصول 
اخالقی میتوانند تحت تأثیر شــرایط 
محیطی قــرار بگیرنــد و کارکردهای 
متفاوتی داشــته باشــند که به عنوان 
مثال میتوان بــه فرهنگ حاکم بر یک 

جامعه اشاره کرد.
 در برخی از اوقات تشــخیص اینکه آیا 
اســتفاده از یک اقدام درمانی خاص به 
لحاظ اخالقــی قابل قبول اســت یا نه 
میتواند نسبتا دشوار باشد. با این وجود 
اگر ما بتوانیم به این توافق برســیم که 
انجام یک فعالیت خاص اشــتباه است 
میتوانیم همــان اصول را بــه فعالیت 
های مشــابه دیگری نیز تعمیم داده و 
از بکارگیری آنها خودداری کنیم. این 
اصول بایستی به ما اجازه دهد تا در برابر 
موضوعات اخالقی خــاص و مرتبط در 
موضع پایدار و مشــخصی قرار بگیریم. 
در فرایند ارائه خدمات توانبخشی هم 
میتوان با استفاده از این اصول، چالش 
ها و مسائل اخالقی را تحلیل و راهکار 
درستی برای حل آنها ارائه داد. البته باید 
توجه داشت که برخی از مسائل اخالق 
زیســتی که در هنگام ارائــه خدمات 
ایجاد میشوند ممکن اســت به فرایند 
توانبخشی مرتبط نبوده و ناشی از دیگر 

عوامل ارائه کننده خدمات باشد.
کاربــرد اصــول اخــالق زیســتی در 

توانبخشی 
1ـ خودمختاری فردی

 خودمختاری فردی مستلزم این است 
که با افرادی که در انتخاب های شخصی 
خــود توانایی تعمــق و تصمیم گیری 
شــخصی دارند با احترام رفتار گردد. 
بلومونت اشــاره میکند کــه احترام به 

دیگران دارای دو مســئولیت اخالقی 
میباشد: 

اول آنکه افــراد مختار تلقــی گردند و 
دوم اینکه افرادی که به نحوی از قدرت 
خودمختاری کمتری برخوردارند حق 
محافظت از خود را داشــته باشــند. بر 
این اســاس اصل احترام بــه فرد به دو 
الزام اخالقی تقسیم میشود: یکی اینکه 
هر فردی مختار اســت و دیگری اینکه 
فردی که از قدرت اختیارکامل برخوردار 
نیست بایستی مورد حمایت قرار گیرد. 
برخی از افراد به علت بیماری یا ناتوانی 
های دیگر یا تحت شــرایطی که فرد از 
آزادی کامل برخوردار نیست این توانایی 
را از دست میدهند. احترام به فرد نابالغ 
و یا شخص ناتوان و فاقد اهلیت ایجاب 
میکند که فرد تا زمانی کــه به مرحله 
بلوغ نرسیده مورد حفاظت قرار گیرد. 
بنابراین سن بیمار و توانمندی جسمی 
و ذهنــی او از نــکات مــورد توجه در 
تصمیــم گیری ها و اختیــارات فردی 
هســتند. توجه به این نکته در فرایند 

توانبخشی بسیار حائز اهمیت میباشد، 
چراکه بخشی از جامعه هدف خدمات 
توانبخشی کودکان، افراد دارای ناتوانی 
ذهنــی و یا ســالمندانی هســتند که 
احترام به تمامی حقوق آنها باید سرآغاز 
برنامه های توانبخشــی باشد؛ در غیر 
این صورت فرایند توانبخشی فرایندی 
ازهم گسسته و ناکارآمد خواهد بود که 
در پایان نتیجه و پیامد مؤثری نخواهد 
داشــت. به طور کلی تصمیم گیری و 
انتخاب بیمار تحت تأثیر دو دســته از 
عوامل پزشــکی و غیر پزشکی است. از 
عوامل پزشــکی میتوان به تشخیص و 
پیش آگهــی بیماری، عــوارض ثانویه 
و توانایی یادگیری بیمار اشاره کرد. از 
عوامل غیر پزشکی نیز میتوان وضعیت 
اجتماعی، اقتصادی و حرفه ای بیماران 
را نام برد. به عنــوان مثال بیمار ممکن 
اســت خدماتی را درخواست کند که 
توانایی پرداخــت هزینه هــای آن را 
نداشته باشــد. در چنین شرایطی تیم 
توانبخشی باید مناسب ترین اقدامات 
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توانبخشی

از یاد رفته ها 

اربعین 

درمانی جایگزین را به او پیشنهاد کنند 
و بیمار را در انتخاب خود مبنی بر رد یا 
قبول گزینه های درمانی آزاد بگذارند. 

2ـ سودرسانی
 ایــن اصل به الــزام اخالقی بــرای به 
حداکثر رســاندن منافــع و به حداقل 
رساندن آسیب ها اشــاره میکند. واژه 
ســود رســانی به معنای ابراز محبت، 
نیکوکاری و انجام دادن اقدامات خوب 
است. در مجموعه مراقبت های سالمتی 
ســود رســانی به معنای الزام به ارتقاء 
ســالمت و رفاه بیمــار و جلوگیری از 
بیماری، جراحت، درد و رنج میباشــد. 
برخورد اخالقی با افــراد نه تنها احترام 
به تصمیم گیری فــرد و محافظت وی 
در مقابل هر صدمه ای میباشــد، بلکه 
شامل اقدامات و کوشش هایی میگردد 
که رفاه شخصی را نیز مورد توجه قرار 
میدهد. وظیفه سودمند بودن با سنت 
معالجه کــردن، کمک کردن و شــفا 
دهی مرتبط است. یکی از ارکان اصلی 
سودمند بودن خدمات توانبخشی ارائه 
آن توســط متخصصــان کارآزموده و 
باصالحیت در این حوزه میباشــد. به 

دلیل ماهیت متنوع و متفاوت خدمات 
توانبخشــی با ســایر حوزه های نظام 
ســالمت، متخصصان این حوزه باید از 
مهارت های گوناگونی برخوردار بوده و 
نحوه تعامل صحیح با افراد دارای ناتوانی 
را فرا گرفته باشند. مهارت های ارتباطی 
و آموزه های اخالقی نقش بسیار تعیین 
کننــده ای در ادامه روند توانبخشــی 
دارند. خدمات توانبخشی زمانی میتواند 
سودمند باشد که در جهت پاسخگویی 
به انتظارات منطقی افراد دارای ناتوانی 
برنامه ریزی و اجرا شده باشد. خدمات 
مورد انتظــار و مورد نیاز افــراد دارای 
ناتوانــی را میتوان در قالــب دو گروه 
خدمــات عمومی و تخصصی تقســیم 

بندی کرد.
خدمات عمومی

ـ  آگاه ســازی افراد جامعه از معلولیت 
ها، توانایی های بالقوه معلولین و نقش 

جامعه در ارائه خدمات توانبخشی
ـ ایجاد فرصت های برابر با دسترســی 

بهتر به سیستم های عمومی جامعه
ـ افزایش حضور افــراد دارای ناتوانی و 
خانواده آنــان در تمامی تصمیم گیری 

های مربوط به مسائل معلولین.
ـ  حمایت و پشتیبانی از حقوق معلولین 

در جامعه.
خدمات تخصصی

ـ  آموزش فونکســیونی یا کارکردی در 
خصوص مراقبت های شــخصی، جابه 

جایی، تحرک و برقراری ارتباط .
ـ تدارک وســایل کمک توانبخشــی و 

آموزش استفاده از این وسایل.
ـ  مناسب سازی و رفع موانع معماری در 

محیط های مسکونی و شهری.
ـ خدمات راهنمایی و مشاورهایی برای 

خانواده های دارای معلول.
ـ آموزش کالســیک ویژه افراد دارای 

ناتوانی.
ـ  خدمــات حرفه ای و ایجاد اشــتغال 

برای افراد دارای ناتوانی.
ـ این خدمــات در قالــب برنامه های 
توانبخشی و توسط تیم های توانبخشی 
پزشکی، حرفه ای و اجتماعی قابل ارائه 

میباشد.
3ـ عدم آسیب رسانی

 این اصــل تحمیل تعمــدی ضرر را به 
دیگران ممنوع میسازد. برخی از شیوه 

های درمانی ممکن است برای بیماران 
عوارض یا خطراتی را به دنبال داشــته 
باشــد. این نکته به طور عــام پذیرفته 
شده اســت که برای فایده رساندن به 
بیمار گاهی الزام میشــود که بیمار در 
معرض برخی خطرها قرار گیرد، اما به 
عنوان یک قاعده کلی میزان خطر مورد 
انتظار باید با میــزان فایده مورد انتظار 
قابل توجیه باشد. در فرایند توانبخشی 
تیم هــای درمانــی مختلفــی مانند 
فیزیوتراپی،کاردرمانی، گفتاردرمانی و 
شنوایی سنجی حضور دارند. در هر یک 
از این حوزه ها از تکنیک ها و ابزارهای 
درمانی متفاوتی استفاده میشود که عدم 
بکارگیری صحیح آنها میتواند آســیب 
هایی را برای بیمار به همراه داشته باشد. 
به عنــوان مثــال در فیزیوتراپی برای 
بیمارانی که با محدودیت ها و اختالالت 
حرکتی مواجه هســتند از درمان های 
الکتروتراپی اســتفاده میشود که عدم 
شــناخت کافی از چرایــی و چگونگی 
عملکــرد آنها میتواند آســیب هایی را 
برای بیمار به دنبال داشته باشد. برای 
پیشــگیری از این مســأله الزام است 
متخصصان فیزیوتراپــی ابتدا معاینه و 
ارزیابی دقیقی از وضعیت موجود بیمار 
به عمل آورده و ســپس بر اساس نتایج 
حاصل و با تشــخیص صحیح، مناسب 
ترین اهداف درمانی را با رضایت آگاهانه 
بیمار پی ریزی نماینــد. ذکر این نکته 
ضروری اســت که بــا ورود تکنولوژی 
های جدید درمانی و توانبخشی، مراکز 
معتبر آموزشی باید دوره های بازآموزی 
منظمی را در جهت بکارگیری صحیح 
فناوری هــا و اقدامــات درمانی نوین 
برگزار کنند تا متخصصــان مربوطه با 
جدیدترین شــیوه های درمانی آشنا 
شــده و به مزایا و معایب احتمالی آنها 
در فرایند درمان توجه بیشتری نمایند. 

4ـ عدالت
 غالبا در مورد عدالت دو تعریف مصطلح 

اســت؛ یکی رعایت حقــوق دیگران و 
دیگری انجام کار حکیمانه و قراردادن 
هر چیزی در جایگاه شایســته اش که 
رعایت حقوق دیگران هم از مصادیق آن 
است. عدالت یک مفهوم بسته نیست، 
بلکه وابسته به شــرایط و حالت است. 
این سخن بدین معنا نیست که عدالت 
فاقد اصول و مبنا میباشــد بلکه بدین 
معناســت که اصول عدالت بر اســاس 
ویژگی های افــراد و متغیرهای کالن 
در هر جامعه شکل میگیرد. در مراقبت 
های پزشکی عدالت به این معنی است 
که ما مســؤولیت معینی را با شــرایط 
معینی برای درمان بپذیریم و منصفانه 
به آن عمل کنیم و بــه علت تفاوت در 
دارایی، موقعیــت یا نــژاد، تفاوتی در 
خدمات قائل نشــویم. عــدم توجه به 
عدالت چه در زمینه توزیع منابع و ارائه 
خدمات و چه در زمینه حفظ اســرار و 
همدلی با بیمار میتواند این نگرش را در 
بیمار ایجاد کند که منزلت اجتماعی او 
در میان سایر افراد جامعه پایین تر بوده 
و با آنها تفاوت هایــی دارد و به همین 
دلیل حقوق او در جامعه نادیده گرفته 
میشــود. بی عدالتی در توزیع خدمات 
موجب محروم شدن افراد دارای ناتوانی 
از خدمات موردنیاز میشــود. جان رالز 
فیلســوف آمریکایی در زمینه عدالت 
توزیعی دو اصل را بیان میکند. اصل اول 
آنکه توزیع آزادی های اساسی باید به 
گونه ای باشد که همه افراد در باالترین 
حد از بهره مندی برابر برخوردار باشند، 
اما این آزادی تا حدی است که منافاتی 
با آزادی دیگری نداشــته باشــد. این 
معنای عام از عدالت است که مترادف با 
انصاف است و مستلزم توزیع برابر همه 
کاالهای اساسی اولیه اجتماعی میباشد 
و به نوعی قاعده ای را برای نظام توزیع 
عادالنه بیان میدارد. اصل دوم این است 
که نابرابری های اجتماعی و اقتصادی 
تحمل نمیشود مگر اینکه دو شرط زیر 

برقرار باشد: 
نخســت آنکه، ایــن نابرابری هــا باید 
مختص به مناصب و مشاغلی باشد که 
تحت شرایط برابرِی عادالنه کلیه فرصت 
ها، باب آن برای همگان گشــوده شده 
است. دوم آنکه منافعی برای پایین ترین 
اقشار جامعه که فقرا هستند، به همراه 
داشته باشد. این اصل که به اصل تفاوت 
معروف اســت، نابرابری های اقتصادی 
و اجتماعــی را در صورتی میپذیرد که 
بیشــترین ســود را برای محرومترین 

اعضای جامعه به همراه داشته باشد. 
مسائل اخالقی در توانبخشی و راه حل 

های منطقی آن ها
برخــی از مســائل اخــالق زیســتی 
در توانبخشــی بــه تعــارض دو اصل 
سودرسانی و عدم زیان رسانی با یکدیگر 
میپردازد. برای مثال استفاده از پروتز پا 
برای بیماری که از ناحیه پا دچار قطع 
عضو شــده میتواند مفید باشــد چون 
حرکت مستقل عضو را تسهیل میکند. 
با این وجود بکارگیــری پروتز میتواند 
زیان هایی را نیز به دنبال داشــته باشد 
و موجب درد و دیگر عــوارض ناراحت 
کننده در ناحیه قطع شــده شــود. در 
حالی که اســتفاده از ویلچر برای این 
بیماران میتواند از ایجــاد درد و دیگر 
عوارض جلوگیری کند، ولی از ســوی 
دیگر این وسیله میتواند برای بیماران 
آســیب هایی را به دنبال داشته باشد، 
زیرا مانع حرکت مستقل عضو میشود. 
راه حل این مسأله معموال با بکارگیری 
اصل احتــرام به خودمختــاری تعیین 
میشــود. طبق این اصل بیمار تصمیم 
خواهد گرفت که از پروتز استفاده کند 
یا از یک ویلچر. از طرف دیگر اگر بیمار 
به لحاظ ذهنی و روانی در وضعیتی به 
سر ببرد که قادر به تصمیم گیری نباشد 
این راه حل نمیتواند همیشه قابل دفاع 
باشد؛ به عنوان مثال میتوان به بیمارانی 
اشاره کرد که از ناحیه سر دچار آسیب 



دی 1400   بچه های آسمان بچه های آسمان   دی 1400 1011

توانبخشی

شده اند و به دلیل جراحت به وجود آمده 
قادر به تصمیم گیری نیستند. در چنین 
مواردی انتظار میرود تصمیمات خانواده 
یا همراهان بیمار مطابق با عالقه او باشد، 
هرچند که اجرای چنیــن مداخالتی 
بدون هماهنگــی و جلب رضایت بیمار 
بســیار چالش برانگیز است. در چنین 
مــواردی راه حل میتواند برگشــت به 
زندگی گذشته بیمار باشد، یعنی زمانی 
که بیمار به لحاظ جسمانی و روانی در 
وضعیت مناســبی قرار داشته است. در 
این شرایط باید بررسی کرد که آیا بیمار 
در گذشته استقالل را بیشتر از اجتناب 
از درد و دیگر عــوارض تأیید میکرده 
اســت یا خیــر. اگر چنیــن اطالعاتی 
موجود نباشد گزینه دیگر در نظر گرفتن 
ترجیحات سایر بیماران با ناتوانی های 
مشابه است. دیگر مسائل اخالق زیستی 
در توانبخشی به تعارضات میان دو اصل 
خودمختاری فردی و عدالت میپردازد. 
برای مثال بیمار ســالمندی که دچار 
سکته مغزی شده است قصد دارد مدت 
زمان بیشتری از آنچه که به تشخیص 
متخصصان مورد نیاز اســت را در یک 
واحد بســتری توانبخشی سپری کند، 
اما به دلیل کمبود تخت های بســتری 
توانبخشــی و نیاز دیگر بیماران به این 
تخت ها باید هرچه ســریعتر ترخیص 
شود. راه حل این مسأله معموال به وسیله 
توسل به بیمارستان یا استفاده از دیگر 
سیاست های موجود مانند مراجعه به 
مددکاری بیمارستان میباشد که گاهی 
اوقات فعالیت های قابــل قبول و غیر 
قابل قبولی را بــرای برخی از بیماران و 
همچنین تیم هــای درمانی درگیر در 
فرایند درمان مشخص میکند. همچنین 
با بکارگیری همه بخــش های درگیر 
در این مســأله میتوان بــه زمینه های 
مشترکی دســت پیدا کرد که به لحاظ 
اخالقی قابل قبول باشد و منجر به ایجاد 
سیاست های جدیدی در فرایند درمان 

این نوع بیماران گردد.
برخی دیگر از مســائل اخالق زیستی 
در توانبخشــی به تعارضــات دو اصل 
سودرســانی و عدالت میپردازد. برای 
مثال بیمار مبتال به ســکته مغزی که 
در باال به آن اشاره شــد، اگر از مراقبت 
های خانگی که توســط بیمارستان و 
در خانه فرد بیمار ارائه میشود ترخیص 
شود، البته بیمار همچنان حق استفاده 
از آن را دارد )عدالت)، و تحت مراقبت 
های مستقیم خانواده خود قرار بگیرد به 
لحاظ روانی و عاطفی میتواند عملکرد 
بسیار بهتری داشته باشد )سودرسانی(. 
راه حل این مســأله از طریق بررســی 
ترجیحات خانواده بیمار تعیین میشود 
که نشــان دهنده توجه به اصل احترام 
به خودمختاری میباشد، البته در اینجا 
خودمختاری اعضای خانواده فرد بیمار 

مطرح است
دیگــر مســائل اخــالق زیســتی در 
توانبخشــی به تعارضــات میان اصول 
خودمختاری فردی، سودرسانی و عدم 
آسیب رسانی اشاره دارد. به عنوان مثال 
یک بیمار مبتال به اسکیزوفرنی ممکن 
است قصد داشته باشد به طور مستقل 
زندگی کند، امــا در عین حــال فاقد 
مهارت های الزام برای اداره زندگی خود 
باشد و از هوشیاری کافی برای مواجهه 
با مســائل پیش روی خــود برخوردار 
نباشد. این نمونه، بکارگیری اجباری )رد 
خودمختاری( در توانبخشی اختالالت 
روانی را مورد سؤال قرار میدهد. در واقع 
در این مثال در توانبخشــی اختالالت 
روانی از نوعی التزام استفاده شده است. 
ولی بایســتی بپذیریم که گاهی اوقات 
بکارگیری اجبــار در درمان اختالالت 
روانی میتواند ممکن و قابل قبول باشد. 
به عنوان مثال اگــر بیمار اقدام درمانی 
مورد نظــر را دریافت نکنــد به دلیل 
توهمات شــنیداری که نســبت به آن 
ها مقاومتی ندارد میتواند آســیب ها و 

خطراتی را برای خــود و دیگران ایجاد 
کند. اما باید اشاره کرد که جبر در حوزه 
توانبخشــی اختالالت روانــی میتواند 
غیر ممکن یا حداقــل کمتر قابل قبول 
باشد، زیرا فرایند توانبخشی به همکاری 
خود بیمار نیاز داشته و به سمت اهداف 
زندگی بیمار حرکت میکند. در فرایند 
توانبخشی، بیمار در مرکز برنامه درمانی 
قرار دارد و اهــداف درمانی با همکاری 
و مشــارکت بیمار و خانواده او تدوین 
میشود. بنابراین اســتفاده از مکانیسم 
اجبار در توانبخشــی اختالالت روانی 
میتواند منجر بــه تغییر اهداف زندگی 
بیمار شود. اســتفاده مداوم از جبر در 
طول فرایند درمان بــه لحاظ علمی و 
اخالقی قابــل تأیید نیســت و راه حل 
این مسأله بکارگرفتن موقتی اقدامات 
اجباری اســت تا از بروز خطرات جدی 
جلوگیری شود. از طرف دیگر همزمان 
میتوان همراه با بیمار برای جستجوی 
اهداف واقع بینانــه تر تالش کرد حتی 
اگر ایــن اهداف دربلنــد مدت حاصل 

شود.
با این وجــود برخی از مســائل اخالق 
زیستی در توانبخشی به تعارضاتی که 
در محدوده اصل عدالت ایجاد میشود 
رســیدگی میکند. برای مثال تصمیم 
گیری در مــورد چگونگــی تخصیص 
منابع در بخش توانبخشــی در مقابل 
دیگــر بخش های مراقبت ســالمت از 
جمله پیشگیری و درمان و یا چگونگی 
تخصیــص منابع در میــان حوزه های 
مختلف توانبخشــی )توانبخشی قطع 
عضو، توانبخشی بیماران سکته مغزی، 
توانبخشــی بیماران قلبی، توانبخشی 
جراحات نخاعی، توانبخشی مرتبط با 
نابینایی اکتسابی، توانبخشی اختااللت 
گفتار و زبان و...( به یک فرایند منطقی 
نیاز دارد. یکــی از پیچیدگی هایی که 
در فرایند تخصیــص منابع وجود دارد، 
وجود معیارهای متعدد برای تخصیص 

عادالنه منابع اســت. به عنــوان نمونه 
بر حسب شدت مســائل تهدیدکننده 
سالمت )هر چقدر مســأله ایجادشده 
سالمت جامعه را بیشــتر تهدید کند 
استحقاق بیشــتری نیز برای دریافت 
منابع دارد( و یا بر حسب میزان موفقیت 
برنامه مراقبت سالمت )هر چقدر امید 
به موفقیت یک روش بیشــتر باشــد 
استحقاق بیشــتری برای بهره مندی 
افراد یک جامعه از آن ایجاد میشــود( 
که خود میتواند معیارهای مختلفی را 
شامل شود. مسأله دیگری که در اینجا 
میتواند مطرح شود تعداد افرادی است 
که میتوانند از آن منابع منتفع شــوند 
)داللت بر تئوری ســودگرایی عدالت( 
بدین معنا که چند درصد از افراد جامعه 
میتوانند از آن خدمات استفاده کنند. 
راه حل این مسأله و دیگر مسائل مشابه 
در فرایند تخصیص منابــع در رابطه با 
توانبخشی نیازمند بنیان نهادن مفاهیم 
اخالقی در قلمرو سیاسی در یک مفهوم 
وسیع و همچنین اتخاذ سیاست هایی 
می باشد که نتایج آن از کانال جلسات 

، بحث ها و مذاکرات رســمی عمومی 
بدست آمده است. 

بر اســاس آنچه گفته شد اخالقیات در 
توانبخشی میتواند به طیف گوناگونی 
از موضوعات و در قالــب تعارضاتی که 
در باال به آنها اشــاره شــد بپردازد. ما 
وقتی میتوانیم برای استقالل یک فرد 
دارای ناتوانی در جامعــه احترام قائل 
شــویم که قادر باشــیم حقوق او را در 
بیان دیدگاه هــا، تصمیمات و اقدامات 
تشخیص دهیم و ارزش ها و اعتقادات 
او را ارج نهیم. اصول سودرسانی و عدم 
زیان رسانی بایستی به گونه ای اعمال 
گردند کــه مطلوبترین نتایــج و اثرات 
مداخله ای حاصل شــود. اصل عدالت 
ســواالت چه چیزی، برای چه کسی و 
چگونگــی توزیع هزینه هــا و منافع را 
در یک جامعه مطرح میکند. این اصل، 
برابری فرصت ها و تلفیق اجتماعی افراد 
دارای ناتوانی را مورد تأکید قرار میدهد 
و نیازمند مشارکت افراد دارای ناتوانی، 
خانواده ها، جامعــه و حمایت نهادها و 
بخش های مختلف دولتی و خصوصی 

میباشــد. برنامه ها و سیاست هایی که 
بر اساس گفتگوهای عمومی و به منظور 
تســهیل تعیین راه حل های منطقی 
اتخاذ میشود میتواند مورد قبول و توافق 
همه ذینفعان و احزاب درگیر باشد. در 
پایان باید اشاره نمود که مطلب حاضر 
تنها مقدمــه ای بــرای ورود به حیطه 
اخالق در توانبخشی است و به ضرورت 
انجام تحقیقات متنوع اخالقی در حوزه 
توانبخشــی تأکید میکنــد. نتایج این 
تحقیقات باید در اختیار سیاستگزاران 

و مسئولین این حوزه قرار داده شود. 

منبع: توانبخشــی و اصــول چهارگانه 
اخالق زیستی - فصلنامه اخالق زیستی 
 نویسندگان: شاهین سلطانی ، محمود 

عباسی ، محمد کمالی



دی 1400   بچه های آسمان بچه های آسمان   دی 1400 1213

زندگی نامهاضطراب جدایی

در آسیب شناســـی روانـی کـودکان، 
اختالل های اضطرابی بــه دلیل مزان 
شیوع بـاال و پیامدهـای عملکـردی کـه 
ایجـاد میکننـــد از اهمیـت بسـیاری 
برخوردارنـــد. در جدیدتریـن کتـاب 
راهنمای تشــخیصی و آمـاری اختالل 
های روانی  ویرایش پنجم انواع اختالل 
های اضطرابـی در 9 طبقــه تشــخیصی 
مجـــزا طبقه بندی شده اند. این طبقه 
ها شـــامل اختالل اضطــراب جدایی، 
گنگــی انتخابی، هـــراس اختصاصی، 
اضطـــراب اجتماعی، اختالل وحشت 
زدگی، گذر هراسی، اضطراب فراگیــر، 
اختالل اضطراب ناشــی از مــواد/ دارو، 
اختـالل اضطراب ناشی از یـک بیماری 
طبی، سایر اختالالت اضطرابی و اختالل 
اضطرابی نامعیـن هسـتند. ویژگی هـا 
و عالئم اختـالل اضطـراب جدایـی در 
کـودکان عموما به صورت تـرس و نگرانی 
مفـرط هنـگام جـــدا شدن از خانه یا 
افراد دلبسـته معموال والدیـن، نگرانـی 
نسـبت بـه آســـیب دیـدن خـود و یـا 
افـراد دلبسته، بروز رفتارهـای اجتنابـی 
در موقعیت های جدایی از افراد دلبسـته 
یا منزل و گاهی بروز برخی مشــکالت 
و شــکایت های بدنی مانند سرگیجه، 
سردرد، مشکالت گوارشـــی، تهـوع و 
اسـتفراغ خود را نشان می دهــد. شـدت 
ایــن اضطـراب با سطح رشــدی و سـن 
تقویمـــی کودک نامتناسب اسـت؛ به 
گونـــه ای که میزان اجتناب و بیقراری 

و اضطـــراب کودک در موقعیت هـای 
جدایـی بــا سطح سـنی وی هماهنـگ 
نیســـت و واکنش های ناســازگار بـه 
شــکل افراطی و مشکل ســاز در این 
موقعیت ها بروز پیدا مــی کنند. برای 
تشخیص این اختالل باید مالک هـای 
موردنظر در افراد زیـر 18 سـال حداقل 
بـــه مدت 4 هفته و در بزرگسـاالن بـه 
مدت 6 مـاه تـــداوم داشته باشـد و از 
نظربالینی سبب ناراحتی و افت چشمگیر 
عملکرد اجتماعی، تحصیلی و شــغلی 
در زندگی فرد شده باشد. همچنیـــن 
بایـد حداقل 3 مورد از مالک هایی زیر در 

رفتـار فرد مشـاهده شوند.
1( تجربه ناراحتی مفرد از جدایی یـــا 
انتظار جدایــی از منزل یــا افرادی که 

دلبسـتگی زیادی به آن ها دارنـد. 
2(نگرانی بسیار زیاد نسبت بـه سـالمتی 
و مـرگ افرادی کـه بـه آنهـا دلبسـتگی 
زیـادی دارنـد به ویژه زمانی که از آن هـا 
دور هستند و نیاز شدیدی دارند که مدام 
با آن ها در ارتباط باشند و از آن ها خبر 

داشته باشند. 
 3(این افراد نسـبت به گم شدن، ربـوده 
شـدن یـــا تصادف کردن خودشان که 
مانع دیدار مجـدد آن ها بـا افراد دلبسته 

شان می شود نیز نگرانی و دلهره دارند. 
4(افراد با اضطراب جدایی از تنها بیـرون 
رفتن تـرس دارنـد و تـا حد ممکن این 

کار را نمی کنند. 
 5( ایـن افراد از تنهـــا ماندن در خانه 
گاهی حتی از رفت وآمــد به اتاق دیگر 
بــدون همراهی افراد مورد دلبســتگی 
امتناع می کنند. گاهی این کودکان مدام 
به والدین خود میچسبند یا بی وقفه بــه 

دنبال آن ها راه میروند.

6(اکراه از تنها خوابیدن یا دور از والدین 
خوابیدن. 

7(مشکالت خواب مثـال در بزرگسـاالن 
به صـورت کابوس مرگ اعضای خانـواده 
دیـده می شود. کـــودکان نیـز اصـرار 
دارنـد تـا بـه خـواب رفتنشـان حتمـا 
کســـی پیش آن ها باشد و گاهـا نیمه 
شب نزد افـراد مورد دلبستگیشـان بـاز 

می گردنــد. 
8( عالئم جسمی مثل سردرد، دردهـای 
شـکمی، تهوع و اسـتفراغ نیـز در هنـگام 
جدایی از افراد مـورد دلبسـتگی شـایع 
است . ســیر رشــدی اختالل اضطراب 
جدایی ممکن اســت به گونه ای باشد 
که با فرایند تحــول هیجانی اجتماعی  
طبیعی کودکان تداخل پیدا کند؛ هرچند 
گاها شـــباهت هایی نیـز بیــن این دو 
جریان دیـده می شـود. کودکان به طور 
طبیعی از حدود 6 ماهگی تا سال های 
پیش از ورود به مدرسـه نسبت به دیدن 
افراد غریبه، تنها ماندن و رو به رو شـدن 
با موقعیت های جدیــد به خصوص در 
نبود مراقبان اصلیشان، میزانی از تـرس، 
نگرانـی و استرس را نشان می دهند. آن 
ها در این شرایط عموما نزدیکی جویی 
بیشتری را با مراقبان خود میخواهند و 
حتی نبود حــدی از اضطـراب جدایـی 
در ایـن سنین به نوعی نشانگر دلبسـتگی  
و یـا مشکالت دیگر در کودکان اسـت . 
سال اول ناایمن زندگی در شکل گیری 
احساس امنیـت و ایجـاد حس اعتماد در 
کودک از اهمیـت حیاتی برخوردار است. 
طی ایـــن دوره ترکیبی از ویژگی های 
خلقی کودک بـه همراه محیط رشـدی- 
تربیتی و مخصوصــا رفتارهای تربیتی 

مراقبــان می تواند پایه های احســاس 
امنیت و یا احســاس ناامنی را شـــکل 
دهـد که می تواند در مراحل بعـدی رشد 
زمینه شـکل گیری اختــالل اضطــراب 
جدایی را فراهم کند. اختـالل اضطـراب 
جدایـــی اغلب در ســـنین پیــش از 
دبسـتان شـروع می شود و سـیر بـروز 
آن در طـول زندگـی بسـته بـه شرایط 
فـرد با شـدت و ضعـــف همراه است. 
همچنیـن نمودهای اختـالل اضطـراب 
جدایی در سـنین  مختلـف فرق دارد؛ 
مثـال کودکان کوچک تـر از رفتـن بـه 
مدرسـه خـودداری میکننـد و به تدریـج 
در بزرگسـالی ایـن نمودهـا تغییر می 
یابـد؛ مثـــال بـــه نگرانی زیاد درباره 
سـالمت همســـر و فرزندانشان تبدیل 
میشود. ایـن اختـالل ممکـن اسـت بـا 
پیامدهـای منفـی گوناگونـی از قبیـل 
کاهـش چشـمگیر کارکردهــای فــرد 
در زمینه هایــی مثــــل رفتــن بــه 
مدرســه، ایجــاد ارتبــاط، زندگــی 
مســــتقل، تــرک خانــــه پــدری، 
رفتــن بـه مسـافرت، تنهـا خوابیـدن، 
افـت تحصیلـی، طـرد اجتماعـی و یـا 
افزایـــش خطـر خودکشـــی همـراه 
باشـد. یکـی از شـایع ترین رفتارهـای 
اضطرابـــی در کـــودکان با اختـالل 
اضطـراب جدایی در ســنین مدرســه، 
خــودداری از رفتــــن بــه مدرســه 
اســت . سبب شناسی اختالل اضطراب 
جدایی پژوهش هایــــی کــــه سبب 
شناســی اختــالل اضطــراب جدایــی 
را بررســی کرده انــــد بــه عوامــل 
ژنتیــک، عوامــل محیطــی و عوامــل 
فرهنگــی و خانوادگــــی در شــکل 

گیری ایــن اختــالل تاکیــد دارنــد. 
نقــش عوامــل وراثتــی و ژنتیکــی 
در بــروز اضطــراب جدایــی در یــک 
نمونــه از دوقلوهــــای 6 ســاله تــا 
میــزان 73 درصــد گــزارش شــده 
اســــت و مشــــخص شــــده کــه 
نقــش عوامــل وراثتــی در دختــران 
برجســته تر اســت. اختـالل اضطـراب 
جدایـی بیشـــتر در اثـر اسـترس های 
محیطـی شــدید و در خانــواده شــکل 
میگیــرد. اســترس هایی همچــون 
فقــدان یــا مــرگ اعضــای خانــواده، 
حیــوان خانگــی، بیمــــاری فــرد 
یــا خویشــاوندان مــورد دلبســتگی 
فــرد، تغییــر مدرســــه یـا منـزل، 
اتفاقـــات ناگـوار زندگـــی و یـا طـاق 
والدیـن . نظریه هــــای یادگیــری و 
عوامــــل شــــناختی دیدگاه هــای 
نوینــی را در سبب شناســی اختــالل 
اضطــراب جدایــی مطــرح کرده انــد 
کــه در ادامــه بــــه توضیــح آنهــا 
میپردازیــــم. مطرح تریــن نظریــه 
یادگیــری در زمینــه ترس هــااسـت. 
راچمـن بـرای فراگیـری ترس هراس 
هـا نظریـه راچمـن ســــه گــذرگاه 
اصلــی در نظــر میگیــرد؛ شــرطی 
شــدن، مواجــه نیابتـــی و انتقـال از 
طریـق اطالعات و آمـــوزش. بنابراین 
مطابق بـا ایـن نظریـــه یادگیـری در 
بـروز ترس هـــا و اضطراب هـا نقـش 
مهمــــی دارد . شــــناخت هــای 
ناســازگار نیــــز ازجملــه عوامــل 
ایجــاد اضطراب هــــا و ترس هــا در 
کــودک هســتند؛ بــرای مثــال در 
میـان کـودکان ترسـوتر تحریف هـای 

اختالل اضطراب جدایی
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شـناختی، ادراکات غلـط، اغــراق یــا 
افــراط نیــز بیشــتر دیــده میشــود. 
کنــدال و چانســکی رابطــه شــناخت 
و رفتــار را در پژوهــش خــود نشــان 
دادنــد. شــــناخت های گوناگــون 
و رویدادهــــای رفتــــاری اولیــه در 
کــودک بــه شــکل گیری طرحواره 
هــای شــــناختی منجــر میشــود. 
در صــورت انباشــــت رویدادهــای 
اضطرابــی و ایجــــاد شــناخت های 
مرتبــط بــا آنهــا، کــودک طرحواره 
هــــای شـــناختی تحریف شـــده و 
نادرسـتی را پیـدا میکنـد و انتظـارات 
منفــــی و غیرواقع بینانــه از آینــده 
در او شــکل میگیــرد، ایــن طرحواره 
هـای غلـط اضطرابـی در رفتـار کـودک 
اثـر گذاشـته و رفتارهــای بعــدی او 
نیــز بــا اضطــراب همــراه میشــود.  
مطابــق بــا جدیدتریــن برآوردهــا 
، میــزان شــــیوع 6 تــا 12 ماهـگی 

اختــالل اضطــــراب اجتماعــی در 
کــودکان حــدود 4 درصــد گــزارش 
شــده اســت. ایــن میــزان شــیوع 
در بیــن نوجوانــــان 6.1 و در بیــن 
بزرگســاالن 0/9 تــــا 9.1 درصــــد 
بـرآورد شـــده است . همسو بـا برخـی 
آمارهــای دیگــر، اختــالل اضطـراب 
جدایـی یکـی از شایع ترین اختالل های 
اضطرابی در دوران کودکـی و نوجوانی 
است که شـــیوع آن در حـــدود 6 تـا 
18 درصـد گـزارش شـده اسـت. ایـن 
اختـالل در کــــودکان و نوجوانــان 
بــا شــــرایط اقتصادی-اجتماعــی 
پاییــن بیشــتر دیده میشـود. شـیوع 
اضطـــراب جدایـی در دختـــران دو 
برابـر بیشـتر از پســران اسـت. برخـی 
ویژگی هـــای اختــــالل اضطـراب 
جدایـی در سـایر اختالل ها نیز دیـده 
میشـوند که بـرای تشـخیص دقیــق 
بــه ارزیابــی کامــــل و تشــخیص 

افتراقـی ایــــن اختـــالل از دیگــر 
اختالل ها نیـاز اسـت. ازجملـه اختالل 
هایی کـــه ممکـن اسـت بــــا ایــن 
اختــالل اشــــتباه گرفتــه شــوند 
میتــوان بــه اختــــالل اضطــراب 
فراگیــر، اختــــالل وحشــت زدگی، 
اختــالل ســلوک، اختـالل اضطـراب 
اجتماعـی، اختـــالل اسـترس پـس از 
سـانحه، اختـالل اضطـراب بیمـاری، 
داغ دیدگـی، افســـردگی و دوقطبـی، 
اختـــالل نافرمانـی مقابلـــه ای، روان 
پریشـی و اختـالل شـخصیت اشــاره 
کـرد. شـایع تریــن اختــالل هــای 
همسو بــا اختــالل اضطـراب جدایـی، 
اختـالل اضطـــراب فراگیـر، اختـالل 
هـراس خــاص و افســردگی هســتند. 
سنجش و ارزیابی بـــرای ســـنجش 
اضطـراب جدایی کـودک از پرسشـنامه 
هایی کــه در زمینــه انواع اضطراب های 
کودک طراحی شـده اند میتوان اسفاده 

کرد. یکــی از پرکاربردتریــن مقیــاس 
هــــای موجود ، مقیــاس ســنجش 
اضطــراب جدایــی کــودک اســت 
)نسخه والد و کودک( کــــه توســط 
هــان، هاجینلیــان، ایســن، ونــدر 
و پینــکاس در ســال 2003 ســاخته 
شــد. ایــن مقیــاس دارای دو فــرم 
والــد و کــودک اســــت کــه هــر 
کــدام بــا 34 مــاده، ابعــاد خــاص 
اضطــراب جدایــــی دوران کودکــی 
را بــــر اســــاس مــــالک هــای 
تشــخیصی متــن تجدید نظــر شــده 
چهارمیــن راهنمــــای تشــخیصی 
و آمــاری اختــالل هــــای روانــی 
انــدازه گیــری مــی کنــد. چهــار 
بعــد اصلــی ایــــن ابــزار تــرس از 
تنهــا مانــدن، تـــرس از رها شـدن، 
تـرس از بیمـاری جســـمی و نگرانـی 

دربـاره حـوادث خطرنـاک اسـت. 
والدیـــن بـرای کمـک بـــه فرزنـدان 
دارای اختـــالل اضطـــراب خـــود 
میتواننـــد از راهبردهـای پیشـنهادی 

زیـر اسـتفاده کننـد:
 • بـرای کمـک بـــه فرزنـد خـود به 
خصـوص بـرای رفتـن بـه مدرسـه، یـک 
برنامـه سـاختارمند ترتیـب دهیـد و بر 
طبـق آن عمــل کنیــد؛ بــرای مثــال 
صبح هــا کمــی زودتــر کــودک را 
بــه مدرســه ببریــد. بــرای کمــک 
بــه شــــرایط فرزندتــان بــا معلــم 
کـــودک قبـــل از ورود دیگـر دانش 
آمـوزان صحبـت کنیـد. قبـل از زنـگ 
مدرسـه بـا کـودک در حیـاط مدرسـه 

کمـی نرمـش و بـازی کنیـد.
 • فهرســتی از افــکار مثبــت را بـرای 
کـودک خـود طراحـی کنیـد و آن هـا را 

در دیــد کــودک قــرار دهیــد.
• از برنامه هـــای آموزشـــی فشـرده 
خـــودداری کنیـد و بیشـــتر زمـان 
کـودک را بـــه بازی هـــای مناسـب 

اختصـاص دهیـد.
• بــا کــودک خــود در مواجهــه بــا 
شــرایط اضطرابــی ابــراز همدلــی 
کنیــد و دربــاره شــرایط دشــواری 
کــه بــرای او پیــش می آیــد نظــر 

خــود را بدهیــد.
 • یکــی از نــکات مهــم در زمینــه 
اختــالالت اضطرابــی، پیشگیـری از 
بـروز آن اسـت کـــه والدیـن بایـد بـه 

ایـن مسـئله توجه کنند.
 • نکتـــه دیگـــر مداخله به هنـگام 
بـرای جلوگیـــری از شـدت یافتــن و 
بدتــر شـدن عالئم اختـالل اضطــراب 

جدایـی در کـودک اســت.
 • خانـواده بایــد بــا برنامــه درمانــی 
ارتبــاط خوبــی برقــــرار کننــد و 
سبک زندگی خود را بــا آن هماهنـگ 

کننـد.
 • درصورتیکـــه والدیـــن دارای هـر 
نوع مسـئله روانشـــناختی ازجملــه 
افســردگی، اضطــــراب یــا مــوارد 
دیگــر هســتند ، الزام اسـت کـه آنهـا 
نیـز تحـت درمـان قـرار گیرنـد؛ زیـرا 
والدیـــن نزدیک تریـن الگـــو بـرای 
فرزنـد خـود هستند بنابراین سـالمت 
روان آنهـا نیـــز از اهمیـــت زیـادی 
برخـوردار اسـت. به طورکلــی حمایــت 
صحیــح والدیــن از کــودک و نوجـوان 
دارای اختـالل اضطرابـی نقـش بسـیار 
مهمی در بهبـود وضعیت ایـن افـراد و 
هماهنـگ شـدن بـا ایـن شـرایط دارد. 

بازی درمانی
کـــودکان خردســـال بـــا اختـالل 
اضطـراب جدایـــی در ایجـاد ارتبـاط 
بیـن افـکار خـود، احساسـات و عمـل 
خـود بـا دشـواری مواجــه هســتند و 
بازی درمانــی راهــی مناســب بــرای 
بــروز هیجانــات، پــردازش هیجانــات 
و تنظیــم هیجانــی در ایــن کـودکان 
اسـت. ایـن روش درمانـی درصورتـی در 
درمـان اختــالل اضطــراب جدایــی 
بــه نتایــج موفقیت آمیــزی منجــر 
میشـــود کـــه توســـط متخصـص 
روانشـناس کـودک کـه در ایـن زمینــه 

تجربــه کافــی دارد، انجــام شــود. 
دارو درمانی

در صورتــی که کــودک و نوجــــوان 
بــا ایــن اختــــالل بــه روش هـای 
غیردارویـی پاســـخ ندهند الزام اسـت 
کـه متخصص روانپزشـک از داروهـای 
ضد اضطـــراب مناســـب اســـتفاده 
کنـــد. نکته قابل توجـــه پیـــش از 
تجویـز داروی ضد اضطـراب، بررسـی 
مشـــکالت پزشـــکی بـا عـــوارض 
مشـابه اضطرابـی بـــرای کـودک یـا 
نوجـوان اسـت. ازجملـه مـواردی کـه 
توسـط متخصـص باید مـورد بررسـی 
قـرار بگیـرد میتـــوان بـه مشـکالت 
تیروئیـدی، دیابــت، آزمایــش میــزان 
برخــی فلــزات در خــون، کم خونــی، 
مشــــکالت هورمون هــا و مقاومــت 

بــه الکتوز اشــاره کــرد. 
درمان شناختی رفتاری

درمــان شــناختی رفتــاری ازجملــه 
مؤثرتریــن راهبردهــای درمانــی مورد 
استفاده بـرای درمـان اختـالل اضطراب 
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جدایـی، تــرس از مدرسـه و مشکالت 
ارتباطــی اســــت. مفروضـه اصلـی 
ایـن درمـان ایـــن اسـت که شـناخت 
ها واسـطه پاسخ های رفتارها هسـتند؛ 
بنابرایــــن بـرای تغییـــر رفتارهـای 
ناسازگارانه الزام اســت کــه شــناخت 
ها ناســازگار را اصــــالح کنیــم  . در 
درمــان شــناختی رفتــاری فنــون 
رفتاردرمانــــی بــــا فرایندهــــای 
شــناختی ترکیــب میشــوند. در ایــن 
رویکــرد کــــودک می آمــوزد کــه 
اضطــراب خــود را درک کنــد و کامـال 
آن را بشناســـد. همچنیـــن بـا عالئم 
جسـمانی اضطـراب آشـــنا میشـود. 
کـودک بـا افـکاری کـه سـبب اضطـراب 
او میشـــوند و او را بـه ایـن سـمت می 
کشـانند نیـز آشـنا میشـود. درنهایـت 
بـا اســـتفاده از راهبردهـای آموزشـی 
چگونگـــی مقابلـــه و مدیریت افـکار 
اضطرابـی و احسـاس اضطـراب خـود را 
می آمـوزد و یـاد میگیـرد کـه چگونـه بـا 
هیجانـات منفـی خـود سـازگار شـود و 
تنظیــم هیجانــی داشته باشد. از جمله 
تکنیک هــای مــــورد اســتفاده در 
درمــان شــناختی رفتــاری بــرای 
درمانــی اختــالل هــای اضطرابــی 
میتــوان بــــه حساســــیت زدایی 
منظــــم، الگوبــــرداری، آمــوزش 
آرمیدگــــی، مواجهـه بـــا ترس ها، 
مدیریـت وابسـتگی و توقـف فکـر اشـاره 
کـرد. تکنیک شـــناختی رفتاری مورد 
اسـتفاده در درمـان اختالل اضطـراب 
جدایـی شـامل ارائـــه آموزش هـای 
روانشـناختی بـه کـــودک بـا اختالل 
اضطـراب جدایـی در زمینه چگونگـی 
عملکرد اضطـراب در افـــراد به ویـژه 

دربـاره تغییـــرات جسـمی، هیجانی، 
افـکاری کـه بـه ذهـن فـرد می آینـد 
و نحـــوه گریـز فـــرد از ایـن شـرایط 
اسـت. کـودک بایـــد در ایـن راهبـرد 
یـاد بگیـــرد کـه در چـــه شـرایطی 
افـکار اضطرابـی بـــه وجـود می آینـد 
و ایـن افـکار دقیقــا چــه چیــزی را 
شــامل میشــوند و بازخــوردش بــه 
ایــن افــــکار چگونــه بایــد باشــد. 
تکنیــک دیگــر آمــوزش آرمیدگــی 
جهــت مقابلــه بــا ترس هایــش به 
جــای فــرار از آنهــا اســت. افـزون 
بـــر آرمیدگـــی آمـــوزش تکنیـک 
خودکنترلـی نیـز بـرای مقابلـه بـا ترس 
هـای ایـن کـــودکان میتوانـد موثـر 
باشـد. یکـی از اجــزاء آمــوزش خود 
کنترلــی آمــوزش 4 مرحله ی تــرس، 
فکـر تـرس، فکـر دیگـر جایـزه اسـت 
. در ایـن تکنیـک فـــرد با یـک تـرس 
مواجـه میشـود، افـکاری بـه ذهنـش 
می آینـد کـه در جهـت همـان تـرس 
هسـتند، بافاصلـه افـــکار دیگـری را 
کـه بـرای مقابلـه بـــا آن فکـر تـرس 
آور بـه ذهـن مـی آورد و از ایـن طریـق 
اضطـراب خـــود را مدیریـت میکنـد، 
بـرای موفقیـــت در مدیریــت افــکار 
اضطرابــــی خود به خــــود جایــزه 
میدهــــد و اســــتفاده از درمــــان 
شــناختی رفتــاری بــــرای افــراد 
دارای اختــــالل اضطــراب جدایــی 
در مقایســه بــا درمان هــای دیگــر 
بیشــــترین اثربخشــــی را داشــته 
اســت. در ایــن رویکــرد بـه درمـان 
همزمـــان کـــودک و والدیـن تاکیـد 
شـده اسـت و بـه والدیــن و کــودک 
آموزش هــــا، راهبردهــا و وظایفــی 

اختصــــاص داده میشــــود کــــه 
بیشــترین نتیجــه را بــرای کــودک 
بــه همــراه دارنـــد. نتایـج یـک فـرا 
تحلیـل نشـانگر ایـن بـود کـه درمـان 
بـا داروهـای افزایش دهنـده سـروتونین 
و ســـروتونین-نوراپینفرین ســــبب 
بهبــود عالئم اضطــراب جدایــی در 
کــودکان میشــوند امـــا اثربخشـی 
انـواع تکنیک هـای درمـان شـناختی 
رفتـاری در مقایسـه بـــا دارودرمانـی 
بیشـتر بـوده اسـت. یادگیـری تکنیک 
هـــای آرمیدگـی بـرای کـــودکان و 
نوجوانـان بـا اختـالل اضطـراب جدایـی 
میتوانـــد اثربخـــش باشـــد. نفـس 
کشـیدن عمیـق، انـــواع تمرین هـای 
آرمیدگـــی عضالنی ازجملـه تمرین 
هــــای مناســب جهــــت کاهــش 
اضطــراب کــودکان و نوجوانــان بــا 
ایــن اختــالل اســت. الزم بــه ذکــر 
اســت کــه اســتفاده از ایــن تکنیک 
هــا بــرای کــــودکان و نوجوانــان 
بــا اختـالل اضطـــراب اجتماعـی تـا 
حـد زیـادی موثـــر خواهـد بـود امــا 
درصورتیکــه عالئم اضطرابــی ایــن 
افــراد بــا اســتفاده از ایـن تمرین هـا 
بهبـود نیافـت و فـرد همچنـان بـرای 
رفتـن بـه مدرســه و خــارج شــدن 
از خانــه عالئم اضطــــراب را نشــان 
مــیداد، الزام اســت کــــه از درمان 
هــــای دارویــی اســــتفاده شــود. 
نتایــج فــرا تحلیــــل انجام شــده 
توســط این آلبــن نشــانگر اثربخشــی 
انــواع روش هــای درمــان شــناختی 
رفتــاری بــرای درمــــان اختــالل 
اضطــراب جدایــــی کـودک بـود. در 
ایـن پژوهـش 4 روش درمان شـناختی 

رفتاری، شـــامل درمـــان انفـرادی، 
درمـان گروهـی، درمـان کـودک محور 
و درمـان والد-کـودک محـور مقایسـه 
شـــدند. نتایج هـــر 4 روش درمانـی 
اثربخشـی درمـان شـناختنی رفتـاری 

را نشـان میدهـد. 
اختــالل اضطــراب جدایــی کــودک 
یکــــی از شــــایع ترین اختــالالت 
رفتــــاری هیجانــــی در ســــنین 
کودکــی اســــت و بــــه اقدامـات 
پیشـــگیرانه و به هنـگام نیـــاز دارد. 
حـدی از اضطـــراب جدایــی در دوره 
کــودک جزئــــی از رشــد طبیعــی 
بــه شــمار می آیــد؛ امــا زمانــی به 
عنــوان اختــالل شــناخته میشــود 
کــــه حداقـــل 4 نمـــود رفتـاری 
اضطـراب جدایـی با تـداوم در فـرد زیر 
18 سـال دیـده شـود. ایـن اختـالل بـا 
عوامـل ژنتیکـی، محیطی و خانوادگـی 
و فرهنگـی رابطـــه دارد. روش هـای 
مختلـف درمـان اختـــالل اضطـراب 
جدایـی کـودک شـامل دارو درمانـی، 
درمـان شـناختی رفتـــاری، خانواده 
درمانـی، گروه درمانـی، بازی درمانـی 
کـه هـر یـک بـــا کمـک تکنیک هـا و 
تمرین هـای مختلـف جهـت بهبــود 

اضطــراب جدایــی در کــودکان اجــرا 
میشــوند. پژوهـش حاضر به بررسـی 
راهبردهـــا و روش هـــای کاربردی و 
اثربخـش مـورد اســـتفاده در درمـان 
اختـالل اضطـــراب جدایـی کــودک 
پرداخــت. بــا توجــــه بــه پژوهش 
هــای انجام شــده در زمینــه اختــالل 
اضطــراب جدایــی کــودک، میتــوان 
بــا انجــــام مداخله هــای مناســب 
زمینــه بهبــود شــــرایط افــراد بــا 
ایــن اختــــالل را فراهــم ســاخت. 
در میــــان درمان هــای انجام شــده 
بــر روی ایــن افــراد مداخله هــای 
مبتنی بــر رویکرد شــناختی رفتــاری 
و تکنیک هــای برخاســــته از ایــن 
رویکــــرد بیشــــترین اثربخشــی 
را در درمــــان اختــــالل اضطــراب 
جدایــی داشــته اند کـه بایـد توسـط 
روانشـــناس کـــودک کـــه در ایـن 
زمینـه تجربـه کافـــی داشـته باشـد، 
انجـام شـود.  بـه والدیـــن و مربیـان 
کـودک و نوجـــوان پیشـنهاد میشـود 
تــا در مراحــل اولیــه بــروز نشــانه 
هــای غیرعادی در کودک و نوجـــوان 
کـه ممکــن اســت دال بــر وجــود 
اختــالل اضطــراب جدایــی باشــد، 

بــه روانشــناس کــودک و نوجــوان 
مراجعــه کننــد تــا بــــا ارزیابــی 
دقیــق و تنظیــــم برنامــه درمانــی 
بتــوان از پیامدهــای منفــی و ناگــوار 
آن پیشــگیری کــرد. همچنیــن بــه 
متخصصــان روانشــناس و مشــاوران 
کــودک توصیــــه میشــود کــه در 
ارزیابــی ایــن اختــــالل  بــه نکته 
هــای ظریــف تشــخیصی بـه ویـژه 
از جنبه هـــای تحولـــی و همبـودی، 
توجـــه نشـان دهنـــد و در انتخــاب 
مناســب ترین و اثربخش تریــن درمان 
هــا و تکنیک هـا مطابـــق بـا نتایـج 
جدیدتریـن پژوهش هـا عمـل کننـد 
تــا بتواننــد انتخابــــی آگاهانــه و 

دقیــق در درمــان داشــته باشــند. 
منبع: اختالل اضطراب جدایی: ویژگی 

ها، سبب شناسی و راهکارهای درمانی
حجت پیرزادی، دکترای روانشناســی 
و آموزش کودکان اســتثنایی، دانشگاه 

عالمه طباطبایی
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امیرکبیر

او هرگز به مردمش خیانت نکرد  
 حدود ســال 1222 هجــری قمری، 
محمدتقی به دنیا آمد. پدرش، کربالیی 
محمد قربان بود کــه در خانه قائم مقام 
فراهانی آشپزی می کرد. محمدتقی با 
فرزندان قائم مقام بزرگ شد. زیردست 
قائم مقام، منشــی گــری آموخت و در 
علم و ادب پرورش یافت. در 42 سالگی 
به صدارت دربار ناصرالدین شاه رسید. 
سه ســال و اندی صدراعظم ایران بود و 
سرانجام از صدارت عزل شد و چهل روز 
بعد در کاشان و به دستور ناصرالدین شاه 

به شهادت رسید.
منش  دینی،  های  ویژگی  بر  افزون 
رفتاری و ویژگی های اخالقی هر فرد، 
پرفراز و نشیب زندگی  ساخته دوران 
تولد  آن  در  که  ای  خانواده  اوست. 
یافته است، دوستانی که هم بازی اش 
بوده اند، معلمانی که تربیتش کرده و 
اند،  داشته  سروکار  او  با  که  مردمانی 

همگی بر شخصیت انسان اثرگذارند.
میرزا تقی خان امیرکبیر، آشپززاده ای 
است که خدمت کار قائم مقام فراهانی 
بود. گرچه به ظاهر از مردم محروم و 
فرودست ایران بود، ولی این امتیاز را 
داشت که در جمع یکی از بهترین و 
اصیل ترین خاندان آن روز ایران تربیت 
یابد. هم خواسته های توده مردم را می 
دانست و هم با افکار بزرگان مملکت 
آشنا بود. رنج و زحمت مردم را تجربه 
کرده و رفاه سردمداران را به چشم خود 
دیده بود. او با لیاقتی که از خود نشان 
داد، در کنار فرزندان قائم مقام آموزش 

دید. ازاین رو، هرگز به مردمش خیانت 
بر همه چیز  را  آنان  نکرد و مصلحت 
مقدم داشت. مدیری کاردان، سیاست 
و  مردم دوست  و  پرست  میهن  مدار، 
مردی از جنس مردم، با اندیشه ای در 

خدمت مردم بود.
مدرسه  و  اتفاقیه  وقایع  روزنامه  نام 
معروف دارالفنون که به عنوان نخستین 
دانشگاه در تاریخ ایران می شناسیم و 
می  را  ها  آن  نام  است  دراز  سالیان 
شنویم و به آن آشنایی داریم به سبب 
تالش های امیرکبیر در جهت رشد و 
بهبود سواد و آگاهی مردم تاسیس شد 
و مدرسه دارالفنون تا سال ها مردان و 
زنان معروفی را در تاریخ پرورش داد 
در  مدرسه  اولین  دارالفنون  مدرسه   .
ایران و یکی از بهترین جاذبه های ایران 
می باشد که در شهر تهران واقع شده 
تاریخی  اهمیت  از  مدرسه  این  است. 
مدرسه  این  است.  برخوردار  ای  ویژه 
بزرگ و تاریخی از 50 کالس مختلف 
تشکیل شده است. این مدرسه ساخته 
شده توسط امیرکبیر بود و در آن به 
ترویج علم و فرهنگ پرداخته می شد. 
اولین شماره روزنامه وقایع اتفاقیه نیز 
به نام روزنامه اخبار دارالخالفه طهران 
باهمت میرزا تقی خان امیرکبیر در 18 
بهمن ماه سال 1229 هجری شمسی 
هجری   1267 ربیع الثانی   5 با  برابر 
میالدی   1851 فوریه   7 و  قمری 
وقایع  به  از شماره دوم  و  منتشر شد 
روزنامه در  این  داد.  نام  تغییر  اتفاقیه 

قطع 5/30 در 17 سانتی متر با کاغذ 
به  سنگی  چاپ  با  و  اصفهان  ساخت 
تیراژ 600 الی 700 نسخه منتشر شد. 
اتفاقیه در میدان ارگ تهران و  وقایع 
و  می شد  تهیه  سلطنتی  کاخ  نزدیک 
چاپ آن در دروازه دوالب در چاپخانه 
خصوصی کارخانه حاجی عبدالمحمد 

انجام می گرفت.
امیرکبیر در طول صدراعظمی خود به 
رونق صنعت ، بهداشت و کشاورزی هم 
توجه ویژه ای نشان داد . سیاست کلی 
امیر بر پایه توسعه صنعت و پیشرفت 
کشاورزی استوار بود. سعی او افزایش 
بود.  واردات  کاهش  و  ایرانی  تولید 
امیر، کارخانه های شکر، پارچه بافی، 
چینی  بلور،  فلزکاری،  کاغذسازی، 

راه  ایران  شهرهای  در  را  و...  سازی 
اندازی کرد.

را  جدید  های  دستگاه  داد  دستور  او 
به ایران آورند و از مهندسان و صنعت 
صنایع  تا  بخواهند  اروپایی  کاران 
دهند.  آموزش  ایران  در  را  گوناگون 
استخراج  و  شد  شناسایی  معادن، 
و  ترویج  در  امیر  گشت.  آغاز  فلزات، 
اصرار  قدر  آن  گران  صنعت  تشویق 
داشت که عهد بسته بود به هر فردی 
که هنر بدیع و صنعت تازه ای بیاورد، 
امیرکبیر  داد.  خواهد  خوبی  پاداش 
اعتقاد داشت که یک کشور مستقل، 
باید همه چیز را در داخل سرزمین خود 
کشاورزی،  رونق  برای  او  کند.  تأمین 
برای  وی  برداشت.  زیادی  های  گام 
از:  عبارتند  کشاورزی  وضعیت  بهبود 
تشویق  برای کشاورزان،  امنیت  ایجاد 
تولید،  مسیر  کردن  صنعتی  به  آنان 
کم کردن مالیات، ساخت سّد ناصری 

در  دیگر  دو سد  و  کرخه  رودخانه  بر 
گرگان و قم. همچنین امیرکبیر چون 
با  و  بود  برخاسته  از میان مردم  خود 
رنجشان آشنایی دیرین داشت، ابتکار 
زیادی برای باال بردن سطح بهداشت 
عمومی به خرج داد. وی آبله کوبی را 
به دستور  و  ایران عمومی ساخت  در 
به  زمینه  این  در  الزم  های  کتاب  او 
فارسی ترجمه و چاپ شد. آبله کوبان 
را با حقوق کافی، استخدام کرد و به 
با  مبارزه  فرستاد.  گوناگون  شهرهای 
مریض  نخستین  ساخت  وبا،  بیماری 
پزشکان،  تعلیم  دولتی،  های  خانه 
از  بیماران  گردآوری  و  شهر  نظافت 
سطح شهرها، از اقدامات دیگر امیر در 

این راستا هستند.
نتیجه این اقدامات، عزل امیر کبیر در 
19 محرم 1268 ه.ق، چهل روز پس 
از بازگشت از سفر اصفهان و صدارت 
روابط  که  بود  نوری  آقاخان  میرزا 
ابتدا  امیر  داشت.  مهدعلیا  با  نزدیکی 
از صدارت و پیشکاری شاه برکنارشد 
همچنان  را  نظام  امارت  مقام  ولی 
مقام  که  نوری  خان  آقا  میرزا  داشت 
صدارت را به دست آورد، مطمئن بود 
که فقط مرگ امیر او را در مقام خود 
مستحکم میسازد و از سوی دیگر شاه 
هرگز راضی به صدور حکم قتل امیر 
در برابر چشمان خود نمیشود. به این 
جهت، با تبانی با مهدعلیا موجبات دور 
کردن امیر را از تهران فراهم ساخت.  
در گزارش وزیر مختار انگلیس و گوشه 
ای از ماجرای به قتل رساندن امیرکبیر 

آمده است:
بیشتر  نظام  امیر  دولت  برانداختن 
شاه  اندرون  نیرنگ  و  توطئه  نتیجه 

مادر  مهدعلیا  آن  رأس  در  که  است 
جعلی  های  نامه  آنها  دارد.  قرار  شاه 
اندرون  از  و مخالفان  به شاه رساندند 
و بیرون تلقین کردند که اگر امیر در 
تهران بماند، طرفدارانش شاه را راحت 
نخواهند گذاشت. سرانجام ناصرالدین 
شاه دستور تبعید امیر به کاشان را صادر 
کرد. بعضی از منابع دلیل تبعید امیر به 
کاشان را تقاضای پناهندگی او از دولت 
میدانند که وقتی شاه مطلع شد او را 
تبعید کرد ؛ اما اسناد حکایت میکند 
که امیر هیچگاه دراندیشه پناهندگی 
به سفارت خارجی نبود .در این میان 
اما میرزا آقا خان نوری و مهدعلیا برای 
پیشبرد اهداف خود، نبودن امیر را الزام 
آقا  میرزا  علت،  همین  به  میدانستند. 
خان نوری حاضر نشد نوشته ای مبنی 
بر تأمین جانی امیر بدهد . سرنوشت 
انگلیس  و  بازیچه سیاست روس  امیر 
میرزا  که حامی  ها  انگلیسی  بود.  نیز 
آقا خان نوری بودند، به دور کردن امیر 
از تهران عالقه داشتند و حتی امیر را 
تشویق به پذیرش مقام والیتی اردبیل 
انگلیسی  اما روس ها برخالف  کردند، 
ها میخواستند امیر به قدرت رسد. لذا 
توصیه کردند از تهران خارج نشود. به 
این جهت، برای حمایت از او در برابر 
خانه  به  را  هایی  قزاق  ی،  حمله  هر 
امیر فرستادند. شاه که از اعمال قدرت 
دولت بیگانه سخت جا خورده بود، از 
قزاق  بی درنگ  ها خواست که  روس 
امیر دور کنند  دستور  از خانه  را  ها 
دستگیری آنان را توسط فراش ها داد. 
روس ها نیز دست از مداخله کشیدند. 
امیر هم از همه مناصب و لقب اتابکی 
خلع و به کاشان تبعید شد. دو روز پس 
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فرزند پروری  از خلع امیر از همه مناصب دولتی، او با 
خانواده به اتفاق صدنفر سوار به کاشان 
رهسپار شدند . در مدتی که امیر در 
نشستند.  آرام  دشمنان  بود،  تبعید 
مبادا  که  داشتند  وحشت  این  از  آنها 
بازگردد.  کارش  سر  بر  مجدداً  امیر 
خطرات  از  شاه  گوش  در  روز  هر  لذا 
منتظر  آن  هر  که  امیر  ماندن  زنده 
فرصت برای از بین بردن تاج و تخت 
است، پر میکردند . به شاه خاطرنشان 
است،  زنده  معزول  وزیر  تا  که  کردند 
هیچ دولتی قوام نخواهد گرفت و اگر 
طالب ایمنی اورنگ پادشاهی هستید، 
شاه  ولی  گردانید،  معدوم  را  او  باید 
. کمیته  امیر تن درنمیداد  به کشتن 
پس  امیرکبیر  مخالفان  و  شاهزادگان 
از چند روز چند نامه تهیه کردند که 
به  امیر  اگر  که  بود  این  آنها  مضمون 
تهران آورده نشود، هر کدام با چندین 

هزار سوار به تهران حرکت می کنند. 
شاه وحشت کرد و به فکر چاره جویی 
را  امیر  قتل  حکم  چندبار  شاه  افتاد. 
نیز  منابع  بعضی   . کرد  پاره  و  نوشت 
امین  با  ها  نامه  بابت  شاه  مشورت  از 
اقدس گزارش میدهند که نتیجه آن، 
نامه قتل امیر بود که امین اقدس آن را 
به نماینده کمیته داد. یکی از عواملی 
که باعث شد مخالفان به سرعت نقشه 
مترجم  خبر  کنند،  اجرا  را  امیر  قتل 
سفارت  که  بود  آنها  به  روس  سفارت 
ای  نامه  روس  امپراتور  از  میخواهد 
دریافت  امیر  مجدد  بر صدارت  مبنی 
کردند  تلقین  شاه  به  مخالفان   . کند 
بر  مبنی  روس  امپراتور  نامه  اگر  که 
تضمین جان امیر فرستاده شود، دچار 
مخمصه می شوید و برای گریز از آن، 
قتل وی ضروری است. اما چون بارها 
فرمان قتل امیر نوشته و پاره شده بود، 

جهت خاتمه کار مهدعلیا و دوستانش 
تصمیم گرفتند که نامه قتل امیر را در 
یک مهمانی در حال بادهنوشی از شاه 
حاجب  طرف،  آن  از  و  کنند  دریافت 
الدوله فراشباشی را نیز راضی کنند که 
قتل امیر را صورت دهد. حاجب الدوله 
را با تطمیع و تهدید و اینکه " اگر نوکر 
راضی  نمایی"  امر  امتثال  باید  شاهی 
کردند و فرمان قتل امیر را نیز مهدعلیا 
در مراسم باده نوشی از شاه گرفت و 
به دست حاج علی خان حاجب الدوله 
به  را  امیر  روز  آن  فردای  که  رسانید 
حرکت  سرعت  به  نیز  او  رساند.  قتل 
می  حال  به  شب  نیمه  که  شاه  کرد. 
آید، درخواست میکند حاج علی خان 
قبل از رفتن او را ببیند، اما گفتند که 
او جهت اجرای دستورات حرکت کرده 
است و بدین ترتیب امیر در حمام فین 

کاشان به قتل رسید.

تربیت فرزند یک اصل مهم و اساســی 
در زندگی است و از وظایف کلیدی پدر 
و مادر به شــمار میرود؛ اما این وظیفه 
مهم و رسالت مهم بنیادین برای والدین 
مستلزم کسب شایستگی اخالقی الزام 
برای فرایند تربیت است تا پس از کسب 
شایســتگی اخالقی نمود آن در رفتار 
اخالقــی والدین دیده شــود. به همین 
منظور الزام است که والد در ابتدا شناخت 
صحیحی از شایســتگی اخالقی داشته 
باشــد تا ضمن کســب دانش نظری و 
تحلیل مسائل مرتبط با شایستگی بتواند 
به سمت رفتار شایســته اخالقی پیش 
برود. در این پژوهش ما یک تعریف برای 
شایستگی اخالقی پیشــنهاد دادیم که 
به گونه ای عام تدوین گردیده تا امکان 
اســتفاده از آن در زمان های مختلف، با 
رفتارهای مختلف و برای اهداف مختلف 
فراهم آید. معنای اصطالح شایســتگی 
اخالقی نیز در یک چهارچوب مفهومی 
عملیاتی سازی گردید که هم از پژوهش 

های انجام شده در زمینه شایستگی و از 
پژوهش های انجام شده در حوزه اخالق، 
والدگری و تعلیم و تربیت بهره میگیرد 
و نگاهی نیز به ســودمند بودن در حوزه 
پژوهش و عمل دارد. ضمن اینکه بر این 
اعتقادیم که برنامه کســب شایستگی 
اخالقی در تربیت فرزند بایستی مبتنی 
بر رشد همه جانبه یا رشد کل شخصیت 
والدین باشند و مدت زمان برنامه ها به 
نحوی برنامه ریزی شود که دائماً پدر و 
مادر را به وظایف والدگری و شایستگی 
های اخالقی موردنیاز برای ایشان آگاه 

نماید.
خانواده یکــی از نهادهــای اجتماعی 
نخســتین و از نظام هــای اولیه جوامع 
بشری است که در اشکال مختلف در هر 
جامعه ای یافت میشود و با وجود تحوالت 
اساسی، همچنان اهداف و کارکردهای 
بنیادین خود را داراست. خانواده مناسب 
ترین نظام برای تأمین نیازهای مادی، 
روانی و معنوی بشر بوده و بهترین بستر را 

برای تأمین امنیت و آرامش روانی اعضا، 
آموزش و پرورش نسل جدید و اجتماعی 
کردن فرزندان و برآورده ساختن نیازهای 
عاطفی افراد فراهم نموده است . آنچه در 
این میان بسیار اهمیت دارد و باید پدر 
و مادر نســبت به آن توجه ویژه داشته 
باشند کسب شایســتگی اخالقی برای 
تربیت فرزند است. در همین راستا توجه 
به آشــنایی پدر و مادرها با ضرورت ها و 
مبانی تربیت می تواند زمینه استنباط 
بســیاری از شایســتگی های عمومی 
و اخالقــی والدگــری را فراهــم کند. 
شناخت مقوله شایستگی و شایستگی 
اخالقی ، اصول و مبانی آن را میتوان از 
ضرورت های والدگری برشمرد. یکی از 
کارکردهای مهم خانواده، تربیت اعضای 
جدید و فرزند پروری است. در این راستا 
مهمترین کارکرد خانــواده، پرورش و 
حفظ شــخصیت اعضای آن اســت. به 
عقیده وی خانواده به منزله شــخصیت 
های متعامل است که مهمترین وظیفه 
آن افزایش محبت بین زن و شــوهر و 
پرورش شــخصیت فرزندان است . در 
صورت فقــدان فرزند، ایجــاد محبت 
بین زن و شــوهر و تقویت مبانی آن از 
مهمترین وظایف است. باتامور نیز برای 

فرزند پروری
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نظام خانواده زن وشوهری چهار کارکرد 
عمده مطرح می کند: کارکرد جنسی، 
اقتصادی، تولیدمثــل و کارکرد تعلیم و 
تربیت. فرزند پروری خوب کاری دشوار، 
اما رضایت بخش است. والدین همیشه 
مقتدر، سهل گیر و استبدادی نیستند و 
تمایل دارند بیشتر از یک شیوه استفاده 
کنند . الگوی تعامل با تک تک فرزندان 
و جوی که به وسیله شــیوه های فرزند 
پروری در خانه ایجاد میشــود، میتواند 
ویژگی های ذاتی کــودکان را تضعیف 
یا تقویت کنــد. همچنین، آنچه والدین 
به وســیله الگوهای خود در مورد ارزش 
های اخالقــی و مذهبی بــه فرزندان 
آموزش میدهند، کمــک میکند تا آنها 
حتی در برابر تمایالت زیستی یا تأثیرات 
همساالن انتخاب عاقالنه داشته باشند. 
درنهایت، والدین میتوانند با فراهم آوردن 
فرصت هایی که محاسن فردی کودکان 
را تقویت میکند در شــخصیت کودک 
تفاوت ایجاد کننــد. پژوهش حاضر به 
تبیین شایستگی اخالقی متمرکز شده 
است که پدر و مادرها در صورت شناخت 
صحیح آن به سوی آن قدم برمیدارند و 
قطعاً تأثیر آن را در تربیت فرزندان خود 

مالحظه خواهند کرد. شایستگی اخالقی 
را میتوان به عنوان توانایی یا ظرفیت افراد 
در شناسایی احساسات خود به گونه ای 
که بر آنچه در یک موقعیت معین خوب 
یا بد تلقی میشــود و سپس تأمل بر این 
احساسات، تصمیم گیری و عمل به روش 
هایی که بیشترین سطح منفعت را دربر 
داشته باشد تعریف نمود. با توجه به این 
تعریف، شایســتگی اخالقی را میتوان 
ترکیبی از سه بُعد تلقی نمود: 1(ادراک 
اخالقی به عنوان یک بُعد عاطفی مستلزم 
آگاهی فرد از ارزش ها و بیان آن ارزش 
ها در پیام های ارتباطی روشــن درباره 
همان ارزش ها است؛ مثال در خانواده و 

در تعامل با فرزندان
 2 (قضاوت اخالقی به عنــوان یک بُعد 
شناختی مســتلزم انتخاب یک ارزش 
نسبت به ارزش دیگر توسط فرد بر پایه 
استدالل منطقی و تفکر انتقادی است، 
مثال در موقعیــت هــای یادگیری در 

خانواده
 3 (رفتــار اخالقی به عنــوان یک بُعد 
رفتاری مستلزم اِعمال ارزش ها بر کنش 
توسط فرد به واســطه تمایل به کسب 
تأیید عمومی به خاطر آن انتخاب و تکرار 

باثبات همان انتخاب است. مثال عاملیت 
اخالقی در فرایندها  .

شایســتگی اخالقی در فرزند پروری را 
میتوان به صورت مقدماتی زیرمجموعه 
شایســتگی های عمومی والدگری و در 

ابعاد زیر موردتوجه قرار داد: 
1( شایســتگی عمومی : توانایی تنظیم 
امور خانه و خانواده و نوع و کیفیت روابط 
با دوستان و همسایگان، توجه و تأکید بر 

برخی از اصول مهم و زندگی ساز
2 (شایســتگی اقتصادی: شایســتگی 
والدین و خصوصاً مرد خانواده در داشتن 
شــغل و درآمد جهت تأمین ضروریات 
زندگی خانوادگی و همسرداری، تأمین 
تغذیه سالم و حفاظت از حیات کودک 
در خانواده 3 (شایستگی اخالقی: توانایی 
والدین برای زندگی به گونه ای سازگار با 
یک مقررات اخالقی شخصی و مسئولیت 
های نقش والدگری ، هدایت و ارشــاد و 
آموزش خانواده. در بخش مفاهیم الزام 
است شناخت دقیقی در مورد شایستگی، 
شایستگی اخالقی و آنچه با این دو مفهوم 

کلیدی ارتباط دارد به دست آوریم.
آشــنایی بــا مفاهیم: هــوش اخالقی 
به توانایی به کارگیــری اصول اخالقی 

در رابطه بــا اهــداف، ارزش ها و کنش 
ها اطالق میشــود؛ اما هوش اخالقی از 
پتانسیل کمک به بهبود درک یادگیری 
و رفتــار قابل قبول به لحــاظ فرهنگی 
برخوردار است. هوش اخالقی در مقایسه 
با مفاهیم هوش شــناختی، هیجانی و 
اجتماعی کــه به خوبی جا افتــاده اند، 
مفهومی تازه تر اســت و کمتــر مورد 
بررسی قرار گرفته است . هوش اخالقی را 
به عنوان توانایی روانی تعیین این مسئله 
که چگونه بایستی اصول جهان شمول 
انســانی همچون اصول تجسم یافته در 
"قاعده طالیی "را میتــوان در رابطه با 
ارزش ها، اهداف و کنش های شخصی 
به کار برد تعریف نمودند. ســازه هوش 
اخالقی آنها متشکل از چهار شایستگی 
مرتبط با درستی، سه شایستگی مرتبط 
به مسئولیت، دو شایســتگی مرتبط با 
بخشــش و یــک شایســتگی مرتبط 
با دلســوزی بود. مســلماً در مسئولیت 
والدگری نقش هوش اخالقی را میتوان 
پایه ای برای شایستگی اخالقی و بالطبع 
رفتار اخالقی در فرزند پروری برشمرد. 
رفتار اخالقی نتیجه حداقل چهار فرایند 

است : 
1(شناســایی یک موقعیت بــه عنوان 

مسئله اخالقی
 2(پی بردن به این مســئله که فرد چه 
کاری بایســت در رابطه با آن موقعیت 
انجام دهد و ارزیابــی برنامه های کنش 

ممکن
 3( ارزیابــی این مســئله کــه راه های 
مختلف کنش چگونه در خدمت ارزش 
های اخالقی و غیراخالقی قرار میگیرند 
و تعیین اینکه کدام کنش بایستی انجام 

شود 
4 (اجرای برنامه کنش . 

در فراینــد تربیــت با توجــه به نقش 
و مســئولیت انســانی، والــد دائما با 
رفتاراخالقی مواجه اســت و مدام باید 
بر اســاس اصول فوق تصمیــم بگیرد، 
پس شناخت فرایندهای رفتار اخالقی 

بســیار مهم و تأثیرگذار اســت. برای 
ارزیابی مفهوم شایســتگی اخالق فرد 
بایستی بداند که اصطالح شایستگی در 
معنای عمومی چگونه تعریف میشــود. 
مفهوم شایســتگی حداقل شــامل دو 
سطح میشود: شایســتگی را میتوان به 
عنوان برخورداری از هر نوع دانشــی، یا 
توانایی اســتدالل کردن درباره ی یک 
مشکل معین دانست. همچنین میتوان 
شایستگی را به عنوان تجربه در یک حوزه 
ی معین، یا توانایی کنش و رفتار به طریق 
درست دانست . پتروســکایا  سه مؤلفه 
شایستگی ارتباطی را تعریف کرده است: 
1( خودشایستگی که به معنای گرایش 
به ویژگی ها و توانایی های ارتباطی خود 

و ظرفیت روانی خود است.
2(شایســتگی شــریک ارتباطی که به 
معنــای گرایش به ویژگیهــای روانی و 

توانایی های دیگر افراد است 
3( شایستگی موقعیت، یعنی تشخیص 
موقعیت بسنده و تکالیف آن. شایستگی 
اخالقی به گرایش به انجام رفتارهای نوع 
دوستانه و توانایی قضاوت درباره مسائل 
اخالقی به صورت منطقی، باثبات و در 
یک سطح باالی رشــد اطالق میشود. 
ارتقاء شایستگی اخالقی رشد یک معنای 
عدالت و رفتار نوع دوستانه را در پدرومادر 
و فرزند تقویت میکند. شایستگی اخالقی 
دو مفهوم کلیدی دارد: نوع دوســتی و 

رشد قضاوت اخالقی. 
از نظر ما رفتار نوع دوستانه به کنش هایی 
اطالق میشود که به صورت داوطلبانه و 
بدون چشم داشت پاداش انجام میشوند 
. فرایند تصمیم گیری در شایســتگی 
اخالقی نقش دارد و پیوســته در فرایند 
تربیت و والدگری خود را نشان میدهد؛ 
بنابراین بایســتی پنج مهارت اساسی 
تصمیم گیــری در نظر گرفته شــوند: 
ساختاربندی تصمیمات، ارزیابی باورها، 
ارزیابی ارزش ها، ترکیــب این باورها و 
ارزش ها در قالب گزینــه های انتخاب 
منسجم و داشتن درکی فراشناختی از 

توانایی های خویش . بــرای هر مهارت 
میتوان عملکرد والدین را بر مبنای دقت 
مرتبط با یک معیار بیرونی و یا بر مبنای 

همخوانی میان پاسخ ها تعریف نمود.
در تعریف خود-شایستگی نیز باید گفت: 
توانایی ادراک خود  بــه میزان کافی  به 
عنوان فاعل سوژه تعامل اخالقی ، یعنی 
فهم عالیــق، اهداف، نیــات، انگیزه ها، 
احساسات و تعاریف ارزشی خود که به 
وسیله تعارض اخالقی ایجاد شده اند و 
فهم راه های ممکن رفتار در یک موقعیت 

دربرگیرنده یک انتخاب اخالقی است.  
همچنین شایستگی درشریک توانایی 
درک دیگــر افــراد شــرکت کننده در 
موقعیــت اخالقی یعنی فهــم اهداف، 
عالیق، انگیزه ها، احساســات، سیستم 
ارزش ها و کنش های ممکــن آنان به 

میزان کافی. 
شایستگی در موقعیت: توانایی داشتن 
نگرشــی یکپارچه به موقعیت، تحلیل 
پیامدهــای رویدادها، فهــم ارزش ها و 
هنجارهای هدایتگر شــرکت کنندگان 
در آن موقعیت و در نظــر گرفتن همه 
ویژگی های خاص آن تعــارض و افراد 

درگیر در آن.
همه این پژوهش ها فهم از ضعف انسان 
را گســترش میدهند. این پژوهش ها 
عیب های عناصر اساسی سازنده انسان 
را برجسته میسازند و شواهدی نشانگر 
رویکرد اساســی اش به جهــان فراهم 
میکنند. این پژوهش ها گرایش گسسته و 
غیرعقالنی انسان را روشن میکنند. بحث 
باال نشان میدهد که قوای ذهنی انسان 
به خوبی توانایی پرداختن به رفتارهای 
غیراخالقی ، بدون احساس گناه مربوطه 
و درنتیجه حفظ سالمتشان خود را دارا 
هستند. چنین کاری به کمک طرحواره 
های ذهنی پیچیده و تلقین به خود امکان 
پذیر اســت. این تفکر مورد بررسی قرار 
نگرفته انسان به فهم ما از فساد در جهانی 
که به صورت بنگاه و شرکت درآمده است 
کمک میکند. رقابت بی سرانجام بنگاهی 
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فرزند پروری

تحلیل تیپ های شخصیتی ۱۶ گانه مایرز بریگز
و دینامیســم مرتبط با آن انگیزه کافی 
برای عاملیت ضعیف انسان فراهم میکند 
تا اقدام به رفتارهایی کند که به طور بالقوه 
میتوانند به اعمال فریبکارانه بیانجامد. 
در این بحث همچنین به آسیب پذیری 
انســان به طورکلی پرداخته میشود و 
امکان بازپیرایی این آسیبپ پذیری در هر 
شخصیت حقوقی دیگری مورد بررسی 
قرار میگیرد و شاید این اولین بخش های 
ورود به ضرورت کسب شایستگی برای 
تربیت فرزند خصوصاً در بعد اخالق است. 
شایستگی های اخالقی که حتی قبل از 
تولد فرزند باید مدنظر والدین قرار گیرد. 
اصول اخالقی را باید به عنوان ارزش هایی 
تعریف کنند که همه مرزهای فرهنگی را 
درمینوردند؛ آنها اســتدالل میکنند که 
مردم عمدتاً ترجیح میدهند از رهبرانی 
پیروی کنند که از خود درستکاری بروز 
دهند. درســتکاری یــک اصل اخالقی 
جهان شمول در همه فرهنگ ها و زمان 
ها وجود دارد است. دیگر اصول اخالقی 
که آنها ادعا کرده و تــالش میکنند که 
در شــاخص شایســتگی اخالقی خود 

بسنجند. 
در این پژوهــش ما یــک تعریف برای 
شایستگی اخالقی پیشــنهاد دادیم که 
به گونه ای عام تدوین گردیده تا امکان 
استفاده از آن در زمان های مختلف، در 
رفتارهای مختلف و برای اهداف مختلف 
فراهم آید. معنای اصطالح شایســتگی 
اخالقی نیز در یک چهارچوب مفهومی 
عملیاتی سازی گردید که هم از پژوهش 
های انجام شــده در زمینه شایستگی 
و از پژوهش های انجام شــده در حوزه 
اخالق مدیریتی و والدگری بهره میگیرد 
و نگاهی نیز به ســودمند بودن در حوزه 
پژوهش و عمل دارد. مفهوم شایستگی 
اخالقی همچنیــن میتوانــد در عمل 
مدیریت اخالق ، در تربیت فرزند سودمند 
باشد، به ویژه درصورتی که در اقدامات 
گســترده تر تربیت یا حتی پدر و مادر 
شدن، شایستگی تلفیق شده باشد. ایده 
به کارگیری مفهوم شایستگی اخالقی 
خصوصا در تربیت فرزند به عنوان رشد 
دانش و مهارت ها از طریق تعیین سلسله 
مراتب شایستگی قابل تحقق است و این 

مهم پیش از تولد فرزنــد باید در تفکر 
والدین نقش بپذیرد و والدین این رویکرد 
را وجهه همت خود ســازند؛ چرا که این 
رویکرد به دانستن، توانستن و انجام دادن 
معروف است و در آن بعد نخست شامل 
مجموعه دانش موردنیاز برای شناسایی 
معضالت اخالقی و بعد دوم شامل تحلیل 
تعارض و حساســیت به اصول و ارزش 
های رقیب میگردند و بعد سوم اطمینان 
حاصل نمودن از انجام تصمیمات است. 
باید توجه داشــت که افرادی که دارای 
دانش نظری در زمینه  علم اخالق هستند 
به طور خودکار به لحاظ اخالقی شایسته 
نخواهند بود و کلی تر اینکه صرف تسلط 
نظری والدین به شایستگی های اخالقی 
کفایت نمیکند و الزام اســت که بتوانند 
آنچه به شکل تئوریک میدانند در عمل 
هم به کار ببندند. ضمن اینکه استدالل 
میشــود که برای موفقیت برنامه های 
واسطه ای در کمک به والدین در بهبود 
شایستگی اخالقی و افزایش رفتارهای 
اجتماع گرایانه و کاســتن از رفتارهای 
ضداجتماعــی، این برنامه ها بایســتی 
مبتنی بر رشــد همه جانبه یا رشد کل 
شخصیت والدین باشــند و مدت زمان 
برنامه ها به نحوی برنامه ریزی شود که 
دائماً پدر و مادر را به وظایف والدگری و 
شایستگی های اخالقی مورد نیاز برای 

ایشان آگاه نماید.
منبع: مقاله تحلیل مفهومی شایستگی و 
نقش شایستگی اخالقی در فرزندپروری 
– فصلنامــه روان شناســی تربیتــی   
نویسندگان: افراسیاب صادقی – سید 
جالل هاشمی – سید منصور مرعشی – 

مسعود صفایی مقدم 

تیپ شــخصیتی ENFJ : بــرون گرا - 
شهودی - احساسی - قضاوتی

جمله ی افراد ENFJ : من به شدت تحت 
تاثیر شادی ها و ناراحتی هایی هستم که 
روح و روان انســان میتواند آن را تجربه 

کند.«
تیپ ENFJ انســانی عالقمند و مهربان 
اســت و به کیفیــات تحســین برانگیز 
دیگران توجــه می کنــد. او می تواند با 
اشــخاص مختلفی در ارتباط باشد.تیپ 
ENFJ ارتباط برقرار کننــده ای عالی، 
رهبری طبیعی و در انگیزه دادن و متقاعده 
کردن دیگران از مهارت فراوان برخوردار 
اســت. در محل کار او احتمــاالً تمایل 
زیادی به موفقیت داشــته و دوست دارد 
به خواسته هایش برســد. این تیپ آگاه، 
منظم، هدف گرا و قاطع است و از دیگران 

هم همین انتظار را دارد. 
محل کار

تیپ ENFJ در محل کار جاه طلب بوده و 
دوست دارد برای رسیدن به خواسته هایش 
تالش کند. آگاه، منظم، هدف گرا و قاطع 
اســت و از دیگران هم همیــن انتظار را 
دارد. این تیپ خــود را می تواند به خوبی 
ابراز کند و در حرف زدن راحت اســت. 
این تیپ به خوبی متوجه خواســته های 
دیگران می شود.تیپ ENFJ به نظرات 
مختلف احترام می گــذارد و و در ایجاد 
روحیه جمعی موفق است. این تیپ دوست 
دارد با افراد پر انــرژی کار کند و درگیر 
کارهای متنوعی شود. او از سیاست ها و 
رویه ها تا جایی که با ارزش ها و نیازهای 
آنها منافات نداشته باشد استفاده می کند. 
این تیپ وقتی به مشکلی برخورد کند آن 
را به عنوان یک چالش جدید می پذیرد. او 
مشاغلی را ترجیح می دهد که ایده آل های 
آنها را منعکس کند و بــه دیگران الهام و 

هماهنگی ببخشد. این تیپ دوست دارد 
اقدامات سریع انجام بدهد. اغلب در عجله 
و شتاب است و با کندی جریان کار، صبر 
و قرارش را از دســت می دهد. او دوست 
دارد در شرایط کنترل باشــد و در قبال 

پروژه های خودش مسئوالنه عمل کند.
ارتباط با دیگران

تیپ ENFJ در ارتباط با دیگران دوستانه، 
گرم و صمیمی است و دوست دارد دیگران 
را راضــی کند. تالش می کنــد روابطی 
هماهنگ و تعاونی فراهم آورد. او می تواند 
دوستی وفادار باشد و ناســازگاری ها را 
فراموش کند. او دوســت دارد افراد مورد 
عالقه اش در بهترین حد خود ظاهر شوند. 
این تیپ دوســت دارد با تحسین شدن، 
مورد احترام قرار گرفتن و تأیید شدن از 
ارزش خود مطمئن شــود. دوست ندارد 
بازخوردهای بد بدهد یا بگیرد. اگر صحبت 
آنها مورد سؤال و تردید قرار بگیرد ممکن 
است افسرده شود. او بایدها و نبایدهای 
فراوانی دارد. ممکن است نتواند به راحتی 
با دنیای درون و احساسات خود کنار بیاید. 
این تیپ اغلب خود را مسئول احساسات 

دیگران می داند.
اوقات فراغت

تیپ ENFJ عالیق فراوانی دارد و دوست 
دارد که زندگی فعالی داشــته باشــد. او 
دوست دارد با دیگران باشد و صرف اوقات 
طوالنی در تنهایی آنها را مکدر می کند و 
به اوقات فراغت برنامه ریزی شده عالقه 
دارد. از خواندن، صحبــت کردن درباره 
ایده ها، سازماندهی فعالیت ها و شرکت در 

سازمان های اجتماعی لذت می برد.
پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 

ENFJ
نخواهید که همه کارها را بکنید. بعضی 
از کارها را بعداً هم می توانید انجام دهید 

و بعضی از کارها اصــوالً می توانند انجام 
نشوند.

سعی کنید از میزان استرس خود بکاهید 
و به آنچه تاکنون به آن رسیده اید رضایت 

بدهید.
آرامش داشتن را بیاموزید.

به این توجه کنید کــه چه فعالیت هایی 
برای شما لذت بخش تر هستند.

سعی کنید به تأیید دیگران وابسته نشوید. 
به آنچه خودتان به آن بها می دهید بیشتر 

توجه کنید.
بیاموزید که با تعارض ها روبه رو شوید.

با آنکــه شــما می خواهید در شــرایط 
هماهنگی بسر ببرید، از روبه رو شدن با 

مشکالت طفره نروید.
بیش از اندازه نگران خواسته های دیگران 
نباشید. بدانید که شما نمی توانید همه 

خواسته های دیگران را بر آورده کنید.
بیاموزید به همان اندازه کــه از دیگران 
حمایت می کنید از آنها حمایت بخواهید.

مراقب باشید که در صحبت کردن خود 
چاپلوسی نکنید.

بیاموزید که توصیه و نصیحت بپذیرید، 
تنها نصیحت نکنید.

زود هنگام تصمیم گیری نکنید.
به تفــاوت احساســات واقعــی خود و 
احساساتی که نشان می دهید توجه داشته 

باشید.
برای مهربانی، پشتکار، گرمی، حساسیت، 
خوش بینی، همدلی، رهبری و بینش و 

بصیرت خود ارزش قائل شوید.

تیپ های شخصیتیفلج اطفال
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تیپ شــخصیتی ENFP : برون گرا – 
شهودی – احساسی – ادراکی

جمله  افراد ENFP: خالق بودن و باخود 
صادق بودن

 
تیپ ENFP معاشــرتی، پویا و شاداب 
اســت و اغلب از خلق و خــوی خوبی بر 
خوردار است. اشتیاق او به زندگی می تواند 
مسری باشد. این تیپ از قوه تصور و تخیل 
فراوان برخوردار بوده و ذهنی فعال دارد. 
روحیه اش پیوسته در حال تغییر است. در 
رسیدگی به جزئیات حتی در زمینه های 
مالی بی عالقه اســت. او می تواند رهبری 
باجذبه و الهام بخش باشــد و با انرژی و 
پشتکار خود به دیگران انگیزه بدهد. تیپ 
ENFP می تواند روی پای خود بایستد و 

فکر کند. 
محل کار

تیپ ENFP در محل کار دوست دارد با 
سرعت خود کار کند و می خواهد نظارت 
بر او کمترین مقدار ممکن باشــد. دنبال 
تنوع و چالش است و پیوسته در این فکر 
است که روش تخیلی را برای انجام دادن 
کارهایش انتخاب کند. او می تواند با انرژی 
و پشتکار خود به دیگران انگیزه می دهد. 
دوست دارد با اشخاص خالق و پر انرژی 
 ENFP کار کند. برای افرادی مانند تیپ
شروع کردن کار از تمام کردن آن اهمیت 
بیشــتری دارد. وقتی درگیر پروژه خود 
می شود زمان و نیازهای جسمانی خود را 
فراموش می کند. در بسیاری از زمینه ها با 
استعداد است اما در کم کردن حیطه توجه 
خود با دشواری رو به رو می شود. او تحت 
تأثیر جزئیات کالفه می شود و ترجیح می 
دهد شخص دیگری به جزئیات رسیدگی 

کند.
ارتباط با دیگران

او می تواند پیوســته در اندیشه محبت و 
دوستی با دیگران باشد. این موضوع برایش 
مهم است که دیگران در چه شرایطی قرار 
دارند. تیپ ENFP می تواند بالفاصله با 
دیگران روابط مؤثر برقرار کند. او می تواند 

کاری بکند که دیگران احســاس کنند 
بی قید و شرط دوست داشتنی هستند. 
برای آزادی و استقالل بهای فراوان قائل 
است. دوست دارد احساسات خود را بیان 
کند. تیپ ENFP می خواهد خاص باشد 
و عالقه مند به دریافت تأیید و تصدیق از 
کسانی اســت که برایش مهم می باشند. 
او می توانند جذاب و جلب کننده توجه 
دیگران باشد. با دیگران با گرمی و محبت 
برخــورد می کند. می تواند به شــدت با 

پشتکار، مثبت و خوش بین باشد.
اوقات فراغت

تیپ ENFP از اینکه داســتان تعریف 
کند لذت می برد. دوست دارد در کانون 
توجه باشد و صحبت های معنادار بکند. 
دوست دارد در ســمینارهای آموزش و 
کالس هایی که اشخاص مختلف در آن 
شــرکت می کنند حضور داشــته باشد. 
برای او فعالیت های ساکت تر مانند کتاب 
خواندن، نوشــتن و پروژه هــای خالق 
جملگی لذت بخش هستند، اما دوست 
ندارد این را به مدت طوالنی انجام دهد. 
او دوست دارد زندگی فعال توأم با انگیزه 

داشته باشد و تجربه های جدید بکند
پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 

ENFP
انرژیتان را با رفتن به جهات بیش از اندازه 

مختلف هدر ندهید.
محدودیت های خود را بشناسید و آنها را 

بپذیرید.
وقتی کاری را شروع می کنید تمام تالش 
خود را به خرج دهید تا بتوانید آن را تمام 
کنید و بعد به سر وقت برنامه های جدید 

بروید.
اجازه ندهید برنامه های اجتماعی مورد 
عالقه شما مانع از آن شوند که به کارهای 

کمتر خوشایند اما مهم بپردازید.
همواره حواستان باشد که تعهدی بدهید 

که عملی باشد.
تمرین کنیــد و پروژه های بــزرگ را به 
اجزاء کوچکتری تقسیم کنید و بعد همه 

تالشتان را بکنید که کارتان انجام شود.

وقتی روی پروژه ای کار می کنید به این 
توجه کنید که به چه چیزهایی نیاز دارید.

برای خودتان کار کنید زیرا ممکن است 
فرد گرا و سرکش باشید.

از درگیر شدن در روابط جدید خودداری 
ورزید.

برای شناخت دیگران وقت صرف کنید.
به ایــن توجه کنید که بــا حرفتان روی 

دیگران چه تأثیری بر جای می گذارید.
تا زمانی که از شما درخواست کمک نشده، 

پیشنهاد کمک ندهید.
به خالقیت  ها، خوش بینی ها، فرد گرایی، 
پشــتکار، خودانگیــزش، ادراکی بودن، 
کنجکاوی، ابراز کننده بودن، دوســتانه 

بودن و سازگاری خود بها بدهید.

تیپ شخصیتی ESFJ: برون گرا - حسی 
- احساسی - قضاوتی

جمله  افــراد ESFJ: »کمک به اطرافیان 
برای اینکه در شرایط دشوار آرام باشند

تیپ ESFJ شخصی خون گرم، معاشرتی 
و دوستانه است. به شدت اجتماعی بوده 
و وقتی از دیگران فاصله می گیرد بی قرار 
می شود. دوست دارد که مورد نیاز باشد و از 
کارش تشکر و قدردانی شود. او به نیازهای 
دیگران بیش از نیازهای خود بها می دهد. 
این تیپ به معیارهــای اجتماعی توجه 
دارد و نگران جایگاه خود در جامعه است. 
تیپ ESFJ برای خــود و دیگران بایدها 
و نبایدهای فراوانــی دارد. او در محل کار 
آگاه و هوشیار است، سازمان یافته عمل 
می کند و کارش را انجام می دهد. او دوست 
دارد کارش برنامه ریزی شده و به حالت 
روزمره درآید و به جزئیات اهمیت می دهد 
و دقت می کند کارها با دقت کافی انجام 
گیرند. این تیپ همچنین اهل تعاون است 

و دوســت دارد به دیگران کمک کند. او 
خواهان مشاغل مدیریتی نیست اما وقتی 
این مسئولیت به او داده شود اهتمام فراوان 

به خرج می دهد.
محل کار

تیــپ ESFJ آگاه و هوشــیار اســت و 
سازمان یافته کارش را انجام می دهد. او 
دوست دارد کارش برنامه ریزی شده و به 
حالت روزمره درآید. به جزئیات بها می دهد 
و دقت می کند همه چیز با کارائی باال انجام 
شود. در کار گروهی خوب عمل می کند. 
دوست دارد همه کســانیکه با او همکار 
است در شمار دوستانش درآیند. این تیپ 
دوست دارد تصمیم گیری ها سریعاً انجام 
شوند. اما نمی خواهد که همه تصمیمات 
را خــودش بگیرد. اهل کمــک و تعاون 
است، خدمت گذار است و دوست دارد به 
دیگران کمک کند. دوست ندارد بر اساس 
باورهای نظری و فلسفی تصمیم گیری 
کند. در برخورد با دیگران گرم و صمیمی 
است. بسیار معاشرتی است و دوست دارد 
کارهایی بکند که دیگــران در آن حضور 
داشته باشند. دوســت دارد در محیطی 
عاری از تضاد و تنش کار بکند. دوست دارد 
به دیگران کمک کند تا به شکلی هماهنگ 
به سمت هدف مشــترک خود حرکت 
کند. خواهان مشاغل مدیریتی نیست اما 
وقتی این مقام را به او بدهند از خود اهتمام 
فراوان به خرج می دهــد. به مقامات باال 
دست احترام می گذارد و معتقد است که 
دیگران هم باید به مقامات احترام بگذارند.

ارتباط با دیگران
تیپ ESFJ در ارتباط با دیگران مهربان، 
دلسوز و مالحظه کار است. تمایل زیادی 
به حرف زدن دارد. بــه بهترین کیفیات 
اشخاص توجه می کند و رفتار اشخاص 
مورد نظر خود را آرمان سازی می کند. به 
هماهنگی بها می دهد. دوســت ندارد به 
کسی توهین کند یا اشــخاص را از خود 
نومید سازد. ممکن است قدرنشناس به 
نظر برسد. دوست دارد که به شدت مورد 
توجه قرار بگیرد، تائید شــود و به خاطر 

کارهایی که برای دیگران می کند مورد 
تأیید و تحسین واقع شود. او دوست دارد 
مورد نیاز باشند، اما در کار مراقبت کردن از 
دیگران زیر فشار قرار می گیرد. اگر بفهمد 
کسی از کارشــان انتقاد می کند ممکن 
است افسرده و کسل شود و یا دیگران را 
سرزنش نماید. دوســت دارد سنت ها و 
آداب و رســوم را زنده نگهدارد. می تواند 
بی انعطاف، سخت گیر، خود-مدار باشد 
و از کسانی که نظراتشان را با او در میان 

نمی گذارند انتقاد نماید.
اوقات فراغت

تیپ ESFJ زندگی بســیار شلوغ و پری 
دارد. او میزبان بسیار خوبی است و دوست 
دارد دیگران احســاس خوبی پیدا کنند. 
برنامه های میهمانی هــای آنها به خوبی 
برنامه ریزی شده است. این تیپ زمان و 
انرژی خود را صرف سازمان های اجتماعی 
مورد احترام خود می کنــد. وقت صرف 
کردن با دوستان و افراد خانواده برای آنها 

بسیار مهم است.
پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 

ESFJ
بی جهت از اختالف و تعارض فرار نکنید.

به جای اینکه فکر کنید چه باید بکنید، به 
این توجه کنید که چه می خواهید بکنید.

ســعی نکنید بالفاصله هر مسئله را حل 
کنید.

تعارض و اختالف نظر لزومــاً چیز بدی 
نیست.

می تواند به شــما و به همه کمک کند تا 
رشد کنید.

از سرعت گام خود بکاهید، فرصتی را به 
فکر کردن اختصاص بدهید.

به تفاوت میان احساســات واقعی خود 
و احساســاتی که چون فکــر می کنید 
مناسب تر هستند، به آنها تظاهر می کنید 

توجه کنید.
خالصه و مختصر حرف بزنید.

از انجام دادن کارهایی که با روحیه شما 
همخوانی ندارد خوداری کنید.

قبل از اینکه به کســی کمک کنید از او 

بپرسید که آیا به کمک شما احتیاج دارند.
ســلطه جویی نکنید. برای رســیدن به 
خواسته خود از ســلطه جویی استفاده 

نکنید.
وقتی خواســته مورد نظرتــان برآورده 
نمی شــود از ســرزنش کردن دیگران 

خودداری ورزید.
به جای اینکه همیشــه از دیگران سؤال 
کنید، بــه خودتــان اعتمــاد کنید، به 

توانمندی های خودتان بها بدهید.

تیپ شخصیتی ESFP: برون گرا - حسی 
- احساسی - ادراکی

جمله افراد ESFP:  اگر آسمان محدود 
بود و من می توانســتم هرکاری را انجام 

دهم، صرفا کار فعلی را انجام می دادم
تیپ ESFP دوستانه، با نمک، جذاب و 
اهل صحبت اســت و به روابط خود بها و 
اهمیت می دهد. دست و دلباز است بدون 
اینکه انتظار متقابل داشته باشد. با نشاط 
است و از هر کاری که می کند و از هرچه 
می بیند لذت می برد. این تیپ در محل کار 
به فضاهای مهیج عالقه داشته و دوست 
دارد با افرادی دوستانه و پرانرژی کار کند. 
او می تواند روابط حسنه ای با مردم برقرار 
نماید. او در بســیاری از مواقع تا آخرین 
لحظه صبر می کند تــا کاری را به انجام 

برساند. 
محل کار

تیپ ESFP دوست دارد در فضایی مهیج 
با اشخاصی دوستانه و پر انرژی کار کند. 
تنوع را دوست دارد و شغلش را به سرعت 
تغییر می دهد. مرتب محیط را وارســی 
می کند و به ســرعت بر موقعیت حاکم 
می شــود. او برای برطرف کردن تضاد و 
تعارض از مهارت فراوان برخوردار است. 
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این تیپ می تواند به دیگران کمک کند تا 
کار گروهی را به نمایش بگذارد. او دوست 
دارد که در اســرع وقت به راه حل برسد. 
می تواند به خوبی به دیگران انگیزه بدهد تا 
تصمیم بگیرد و کار گروهی را تقویت کند. 
از کمک به دیگران لذت می برد. در بسیاری 
از مواقع تا آخرین لحظه صبر می کند تا 
کاری را انجام بدهد. اگر بداند انجام دادن 
کاری چه مدت طول می کشد، می تواند 

برایش تولید مشکل کند.
ارتباط با دیگران

تیپ ESFP بسیار راحت است و خود و 
دیگران را می پذیرد. دیگران را ســرگرم 
می کند و از ناراحتی دورشــان می کند. 
حاضر نیست اخبار ناخوشایند را تحسین 
کند. بسیار پرحرارت است و انرژی فراوانی 
دارد. روابط را تفریحــی و جالب ارزیابی 
می کند. از رنج کشیدن دیگران ناراحت 
می شــود. با مهر و محبت خود دیگران 
را تحت الشــعاع قرار می دهد. می تواند 
تکانه ای، بی قــرار و غیر قابل پیش بینی 
باشد. عمل کردن را به فکر کردن ترجیح 
می دهد. برای او تنها ماندن یا کاری صورت 

ندادن دشوار است .
اوقات فراغت

تیپ ESFP همه چیــز را به یک حادثه 
خوب تبدیل می کند. او از گردهمایی های 
بزرگ لذت می برد. دوســت دارد که در 
آخرین لحظه کاری صورت دهد. خانه اش 
اغلب پر از مهمان اســت. ایــن تیپ از 
موسیقی، غذا، نوشیدنی ها و سرگرمی ها 

لذت می برد.
پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 

ESFP
از کنار موقعیت های مسئله ساز به این امید 

که باالخره می گذرند عبور نکنید.
از تصمیم گیری های عجوالنه که ممکن 
است بعداً از آن ناراحت شوید خودداری 

ورزید.
آنقدر خود را درگیر مســائل نکنید که 

مسئولیت های خود را هم فراموش کنید.
کارتان را نیمه کاره بــه این دلیل که کار 

جالب تری پیش آمده است، رها نکنید.
از قبول کارها و وظایف مختلف در آِن واحد 

خودداری ورزید.
برای خود وقت صرف کنیــد و به ندای 

درون خود گوش فرا دهید.
به ارزش ها و هدف های خود توجه کنید تا 

به معنای زندگی خود پی ببرید.
به نقات قوت خود توجه داشــته باشید 
- گرم و صمیمی بودن، بــا نمک بودن، 
پذیرا بودن، جــذاب بودن، ســازگاری 
داشتن، خوشــبین بودن، ماجراجویی، 
سخاوتمندی، دوستانه بودن، همکاری 

داشتن و نشاط داشتن.

تیــپ شــخصیتی INFJ: درون گرا – 
شهودی – احساسی – قضاوتی

جمله افراد INFJ : »انجام دادن کاری که 
به واقع ارزشمند است«

تیپ INFJ ساکت، مهربان، متوجه است 
و قلبی رقیق دارد. شخصیت پیچیده او 
اغلب اســباب حیرت دیگــران را فراهم 
می سازد. این تیپ شخصیتی از تصور و 
تخیل غنی برخوردار است و به احساسات 
و انگیزه های دیگران بها مــی دهد. او به 
الهامات و ایده آل های خود وابسته است 
و به دیگران نیز رشد و فراست می بخشد. 
این تیپ به شدت بکر و خالق است و کمال 
طلب اســت. او همچنین در محل کار از 
ایده آل ها و اهداف خود حمایت می کند و 
ترجیح می دهد در مکان هایی بی سروصدا 
کار کند. او می تواند رهبری مجاب کننده 
و الهام بخش باشــد. او خواهان تحسین 
و احترام است ولی دوســت ندارد توجه 

دیگران را به خود جلب نماید. 
محل کار

تیپ INFJ به شدت مبتکر و خالق است. 
او برای دست یابی به هدف های بلند مدت 

خود کار می کند. این تیپ دوســت دارد 
ببیند که نقطه نظرهایش صورت تحقق 
پیدا می کند و به کار بســته می شود. او 
می تواند از خود و دیگران به شدت متوقع 
باشد. اغلب کمال طلب اســت. در دفاع 
از ارزش ها و باورهای خود بســیار راسخ 
است. از ایده آل ها و هدف هایش حمایت 
می کند. اغلب به رفاه مردم کمک می کند. 
ناکامی ها را مسائلی می داند که باید حل و 
فصل شوند. در استفاده از کلمات بسیار 
دقیق است. درباره مسائل به طور دقیق 
فکر می کند. در تمرکز کردن قوی است. 
از پرت شــدن حواس خوشش نمی آید. 
ترجیح می دهد در مکان هایی بی سر و صدا 
و سازمان یافته کار کند. خواهان تحسین 
و احترام است اما دوست ندارد که توجه 
دیگران را به خود جلب کند. او می تواند 
رهبری مجاب کننده و الهام بخش باشد 
و دوست دارد اوقات خود را سازمان دهی 
کند و روی فرایند محصول کنترل داشته 

باشد.
ارتباط با دیگران

تیپ INFJ آرام و دل نازک است و دوست 
دارد خانه راحتی داشته باشد. او می تواند 
بســیار صمیمی باشــد. ممکن است به 
خاطر نیازهای شــریک زندگیش تن به 
هر کاری بدهد. او شنونده خوبی است و 
احساســات، عواطف و محبت های خود 
را با شمار کوچکی از دوستانش در میان 
می گذارد. اغلب خود را در قبال احساسات 
دیگران مسئول می داند و نمی تواند حد و 
مرز این مسئله را رعایت کند. او می تواند 
روحیه متلّون داشته باشد. نسبت به انتقاد 
بسیار حساس است و اگر او را درک نکنند 
به شــدت دچار رنجش می شود. در بیان 
اندیشه های خود با دشواری رو به روست. 
او می تواند دلی نازک داشته باشد. نیازمند 
هماهنگی است و وقتی به این هماهنگی 
نرسد رنجش به دل می گیرد. وقتی الزم 
باشد با افرادی مواجه شود مؤدبانه رفتار 

می کند.
اوقات فراغت

تیپ INFJ اعتقاد بــه تعادل بین صرف 
وقت به تنهایی )به منظور رســیدگی به 
پروژه های خالق( و صرف وقت با دوستان 
و افراد خانواده خود دارند. برای آنها وجود 
یک خانواده خوشایند بسیار مهم است. 
بسیاری از افراد شــبیه او، از شرکت در 
مناســبت های فرهنگــی و هنری لذت 
می برند. این تیپ کارهای ذهنی را بیش 

از کارهای جسمانی دوست دارد.
پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 

INFJ
به زمانی که برای تنها بــودن، در خیال 
شدن، بررسی تئوری ها و خواندن و خلق 

کردن احتیاج دارید احترام بگذارید.
نقطه نظرها، پنداره ها و احساسات و غنای 

درون خود را با نزدیکانتان سهیم شوید.
در ارتباطات خود صریح و مستقیم باشید.

سعی کنید وقتی دیگران احتیاج دارند به 
آنها محبت کنید.

در اینکه به چه اندازه می توانید از دیگران 
قبولی و پذیرش بطلبید واقع بین باشید.

بیش از اندازه خود را تحلیل نکنید.
احساســات خود را از طریق نوشتن، یا 

صحبت کردن ابراز نمایید.
روحیه خود را گذرا در نظر بگیرید. بدانید 

که روحیه تان تغییر خواهد کرد.
بی جهت وقت خود را صرف جزئیات بیش 

از اندازه نکنید.
تصمیم بگیرید چه کارهایی مفید است و 

چه فعالیت هایی را باید کنار بگذارید.
نخواهید کــه زندگی را کنتــرل کنید. 

بگذارید عالم هستی کار خودش را بکند.
از ســرعت زندگی خود بکاهید. بیش از 

اندازه خودتان را تحت فشار قرار ندهید.
با کم و کاست های زندگی کنار بیایید.

امور را به شکلی که هســتند بپذیرید و 
نخواهید که همه چیز براســاس ایده آل 

شما باشد.
دوستانی را انتخاب کنید که نظرات شما 
را درک کنند و شــما را تشویق کنند که 

خودتان باشید.
به نقاط قوت خود توجه داشــته باشید - 

بینش فراوان، ایده آلیست، مبتکر، خالق، 
مهربان، صمیمی، حساس، وفادار، سازمان 

یافته، نو آور و مصمم.

تیــپ شــخصیتی INFP: درون گرا – 
شهودی – احساسی – ادراکی

جمله ی افراد INFP:  بهترین کار من این 
است که شخصا از آن راضي باشم. کاري 

که بیان کننده شفاف نظر من باشد
تیــپ INFP آرام، راحت و تأییدکننده 
اســت. او مطابق ارزش های درونی خود 
کار می کند، به روی ایده های نو گشوده 
اســت اما اگر یکی از ارزش های اصلی او 
رعایت نشــود ناراحت می شود. داشتن 
تعصب و تعهد نسبت به آنچه به آن اعتقاد 
دارد بسیار ضروری است. او زندگی درونی 
قدرتمند و احساســات پیچیده ای دارد. 
گاه درک کردن این تیپ دشــوار است 
زیرا احساســاتش اغلب درونی است از 
این رو نکات مهم خود را با افراد کمی در 
میان می گذارد. در محل کار، از مقررات، 
نظم، رویــه، برنامه و ســر وقــت بودن 
خوشــش نمی آید. او نیازی به این ندارد 
که ارزش های خود را به دیگران تحمیل 
کند. او ترجیح می دهد که با آرامی نظرات 
خود را با دیگران در میان بگذارد و آنها را 

متقاعد سازد. 
محل کار

تیپ INFP از مقررات، نظم، رویه، برنامه 
و ســر وقت بودن خوشــش نمی آید. او 
نیازی به این ندارد که ارزش های خود را 
به دیگران تحمیل کند. او ترجیح می دهد 
که به آرامی نظراتش را با دیگران در میان 
بگذارد و آنها را متقاعد سازد. اغلب موفق 
و مصّمم است و به روشی آرام برنامه های 
خود را دنبال می کند. اگر با گروهی باشد 
می تواند رهبری آنها را بدست بگیرد. در 

شرایط رقابتی ممکن است با مشکالتی 
روبه رو شود. به استقالل و خود مختاری 
بها می دهد. از قطع شــدن حواس خود 
خوشش نمی آید. دوست دارد هر کاری 
را که می کند به نحو احسن انجام بدهد. 
او می تواند صبورانه کارهای سنجیده را 
انجام دهد. می خواهد بــه خاطر کارش 
مورد تشویق و تحسین قرار بگیرد. خودش 
را با معیارهای سطح باال مقایسه می کند. 
از جوانب مختلف به مسائل نگاه می کند و 
ممکن است گاهی قاطعیت الزم را نداشته 
باشــد زیرا نمی داند بــرای او چه چیزی 
اهمیت دارد. اگــر نتواند هدف های خود 
را تحقق ببخشــد ممکن است مأیوس و 

دلسرد شود.
ارتباط با دیگران

تیپ INFP بــه اصالت و عمــق روابط 
بها می دهد. او وفادار و صمیمی اســت، 
نسبت به دوســتان و افراد خانواده خود 
متعهد است. محتاط و مالحظه کار بوده 
و با گروه های کوچکتر به راحتی بیشتری 
کنار می آید. می تواند سرگرم کننده باشد. 
از این توانایی برخوردار است که از دیگران 
مراقبت و آنها را تشــویق و تأیید کند. از 
کســانی که صرف وقت کنند تا رؤیاها، 
اهداف و الهامات آنها را درک کنند تشکر 
و قدردانی می کند. اغلب به این دلیل که 
هم می خواهد در خلوت با خود باشــد و 
هم عالقمند به معاشرت با دیگران است، 
در تعارض می شوند. به دیگران عالقمند 
و پر توجه است، اما در مواقعی بی تفاوت به 
نظر می رسد. یا در جریان کمک به دیگران 
غرق می شوند یا در بحر تحقق بخشیدن به 
رؤیاهای خود فرو می روند. اغلب تصمیم 
نهایی خود را با دیگران در میان می گذارد. 
می تواند نسبت به محیط خود حساس 
باشد، صداهای بلند را دوست ندارد زیرا 
حواسش را پرت می کند. شریکی را برای 
خود می خواهد که با ارزش ها و هدف های 
او سهیم باشــد. در متعهد شدن محتاط 
عمل می کند اما وقتی متعهد شد، تعهدش 

بلند مدت و پر دوام است.
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تیپ های شخصیتی

اوقات فراغت
تیپ INFP ترجیح می دهد اوقات خود را 
به تنهایی صرف کند. در ضمن دوست دارد 
با دوستان نزدیک خود به موزه، سینما و یا 
به دامان طبیعت برود. از یاد گرفتن مطالب 
جدید لــذت می برد. این تیــپ به درک 

معانی زندگی عالقمند است.
پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 

INFP
• وقت بیــش از اندازه صرف بررســی 

امکانات و احتماالت نکنید.
• به عمل و اقدام هم توجه داشته باشید.

• راهی پیدا کنید تا به ایده آل های خود 
امکان ابراز بدهید.

• ارزش ها، پنداره ها و عواطف خود را با 
نزدیکانتان در میان بگذارید.

• ریســک کنید، خودتان و کارتان را به 
جهان عرضه نمایید.

• به نیازها و خواسته های دیگران به بهای 
بی توجهی به خواسته ها و نیازهای خود 

توجه نکنید.
• بیاموزید که حد مرزی در نظر بگیرید. 
بیاموزید کــه در مواقعی نــه بگویید. از 

مسامحه کردن اجتناب کنید.
•به ضرب االجل ها توجه داشته باشید. 
به تعهدات خــود عمل کنیــد. مراقب 

کمال طلبی باشید.
• به جای اینکه تنها به منابع خود اتکاء 

کنید از دیگران هم کمک بگیرید.
• وقتی مسئله ای دارید از یکی از دوستان 
خود بخواهید به حرف های شــما گوش 
بدهد اما تا وقتی حرفتان را تمام نکرده اید 

راهنمایی نکند.
• از کســانی که به آنها اعتمــاد دارید 

تقاضای کمک کنید.
• از انتظــارات و توقعات بی جا دســت 
بکشــید. وقتی تعارض بــروز می کند، 

اعتراض خود را بیان کنید.
• اگــر مخالفت های خــود را روی هم 
انباشت کنید روزی می رسد که منفجر 

شود.
• به دیگران توصیه و آرامش بدهید. به 

ارزش های خود بها بدهید و بر اساس آنها 
تصمیم گیری کنید.

• به نقاط قوت خود و از جمله به آرمان 
گرایی، همدلی، خالقیت، حساسیت، فکر 
کردن، محبت کردن، ناب بودن، سازگاری 

و کنجکاوی خود بهای الزم را بدهید.

تیــپ شــخصیتی INTJ: درون گرا – 
شهودی – منطقی – قضاوتی

جمله افراد INTJ:توجه بــه راهکارها از 
دردســرها میکاهد. کنار هم قرار دادن 

جزئیات و مشاهده موثر آنها
تیپ INTJ دارای الگوی ذهنی است که 
تعیین می کند در شرایط گوناگون چگونه 
باید باشد. او پیوســته برای بهبود خود، 
دیگران و هر چیزی کــه در پیرامون آنها 
قرار دارد تالش می کنــد. نیاز فراوانی به 
استقالل دارد و فردی به شدت مستقل 
می باشد. او دوست دارد کارها را به روش 
خود انجام دهد. به شکلی منطقی و منظم 
کار می کند تــا راه حل هایــی نوآورانه و 
مبتکرانه برای مسائل ایجاد کند. او برای 
رسیدن به مقصود همان اندازه که به خود 
فشار می آورد به دیگران هم فشار می آورد.

محل کار
تیــپ INTJ از توانمندی های مفهومی 
و تصویــری فراوانــی برخوردار اســت. 
اطمینان فراوانی به بینش های شــّمی 
خــود دارد و می تواند آنهــا را به واقعیت 
برساند. اغلب به مقام رهبری و یا مدیریت 
در مؤسسه و شرکت می رسد و به سازمان 
خود احساســی از هدفمندی ، پنداره یا 
مأموریت می دهد. به شــکلی منطقی و 
منظم کار می کند تا راه حل هایی نوآور و 
مبتکرانه برای مسائل ایجاد کند. سیستم ها 
و راه کارهایی تــدارک می بیند که برای 
کاری که در دست دارد جالب است. وقتی 

واقعیت با الگوی این تیپ هم خوانی ندارد 
از خود انتقاد می کند. دوســت دارد که 
مستقل کار کند، دوست ندارد کسی در 
کار او دخالت کند. دوست دارد بر اجرای 

عقاید خود کنترل داشته باشد.
ارتباط با دیگران

تیپ INTJ فرد محتاطی اســت. بسیار 
صمیمی و با وفا بوده و بیشــتر به روابط 
ســنتی بها می دهد. محبت خود را تنها 
به نزدیــکان خــود نشــان می دهد. به 
معاشرت های دو نفری عالقمند است و 
به تیپ های معاشــرتی عالقمند است تا 
کمی از حالت جدی خود بیرون آید. او به 
تبادل نظر و تبادل افکار عالقمند است. او 
از صحبت های خودمانی خوشش نمی آید. 
دوست دارد از هر کاری که می کند مطلبی 
بیاموزد. نســبت بــه رد شــدن و مورد 
بی اعتنایی قرار گرفتن حساس است اما 
رنجش خود را از دیگران پنهان می دارد. 
او نمی خواهد کسی از آسیب پذیری آنها 
مطلع شود. جذب و شیفته کارش می شود 
و ممکن است به روابط خود بهای الزم را 
ندهد. او ممکن است روی نظرهای خود 

سماجت به خرج دهد.
اوقات فراغت

تیپ INTJ دوســت دارد که به تنهایی 
وقت گذرانی کند، بــه تنهایی فکر کند و 
مطالعه کند و موضوعات جدید را مطالعه 
کند. ســعی می کند بدنش را شاداب و 
سرحال نگه دارد تا بهتر بتواند فکر کند. او 
از ورزش های انفرادی مانند دویدن و شنا 
کردن خوشــش می آید. از نظم و ترتیب 
خاص برخوردار اســت. اوقات فراغت او 
برنامه ریزی شده و هدفدار است. این تیپ 
از فعالیت هایی خوشش می آید که با آن 

بتواند چیز یاد بگیرد
پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 

INTJ
• با دیگران صحبت کنیــد و از آنها نظر 

بخواهید.
• حق بــه جانــب و تدافعی نباشــید. 

نقطه نظرهای دیگران را رد نکنید.

• به نشانه های جسمانی استرس، قبل از 
اینکه حالت بحرانی پیدا کند توجه کنید.

• به محدودیت های خود توجه کنید و از 
سرعت گام خود بکاهید.

• با توجه به توانمندی های دیگران از آنها 
تعریف و تمجید کنید.

• اگر می خواهید با دیگران رابطه داشته 
باشید، مراقب عدم حساسیت ها و انتقادها 

باشید.
• در یــک موقعیت منفی، مســئولیت 

قسمت خود را بپذیرید.
• بیاموزید که انعطاف پذیر باشید.

• به کار کــردن برای خــود بها بدهید. 
بســیاری از افراد شبیه شــما به قدری 
مســتقل هســتند که نمی توانند برای 

دیگران کار کنند.
• نخواهید که همه امور زندگی را کنترل 

کنید.
• به توانمندی های خود بها بدهید - نوآور 
بودن، سازمان یافته بودن، مصمم، اعتماد 
به نفس، استقالل و خودمختاری و توانایی 

درک پیچیدگی ها.

تیــپ شــخصیتی INTP: درون گرا – 
شهودی – منطقی – ادراکی

جمله  افراد INTP: »مســایل رضایت 
بخش زیادي در ادراه ي یک شغل وجود 

دارد که کامال بي نیاز از حمایت است«
تیپ INTP ســاکت، محتــاط، متکی 
به خود و به شدت مســتقل است. برای 
او دقیــق بــودن، مهم اســت. این تیپ 
شخصیتی از کنجکاوی فراوانی بهره مند 

است. 
محل کار

تیــپ INTP می تواند سیســتم های 
پیچیــده و الگوهای مفهومــی را بهبود 
ببخشــد، اما ترجیح می دهد که کاربرد 
و اجرا را بــه دیگران واگــذار نماید. او از 

صالحیت حرفه ای ســطح باال برخوردار 
است و از این حیث به خود می بالد. همه 
انتخاب هــا را به دقت وارســی می کند. 
متوجه تضادها، ناسازگاری ها و اشکاالت 
منطقی در اندیشــه های خود و دیگران 
است. وقتی موضوعی را به درستی درک 
کند به حرکت در می آید. دوســت دارد 
هدف ها و استانداردهای خود را در محیطی 
انعطاف پذیر و بی ساختار تعیین کند. اگر 
نتواند از توانمندی های خود استفاده کند، 
بدبین و افسرده می شود. این تیپ دوست 
دارد که به طور مستقل کار کند، اما تکمیل 
کردن کارها برایش دشوار است. دوست 

ندارد دیگران را سرپرستی کند.

ارتباط با دیگران
تیپ INTP در اندیشــه ها، عالیق و کار 
خود فرو می رود و ممکن است روابط خود 
را فراموش کند. نسبت به کسانی که برای 
او مهم هســتند صمیمی و وفادار است. 
ممکن است به آسانی از برقراری تماس 
با دیگران خودداری ورزد. یک فضای رها 
از تضاد را دوست دارد. به ظاهر جسمانی 
خود توجهی ندارد. برایش مهم نیست که 
دیگران دربــاره او چگونه فکر می کند. او 
خوش خلق است. با غریبه ها رسمی است 
و از آنها فاصلــه می گیرد. از صحبت های 
خودمانی خوشــش نمی آید. او می تواند 
خودبین و خودخواه باشد. اغلب از شرکای 

زندگی معاشرتی استقبال می کند.
اوقات فراغت

تیپ INTP ترجیح می دهد که بسیاری 
از کارها را به تنهایی انجام دهد. او دوست 
دارد کارهایــی بکند که دیگــران در آن 
دخالتی نداشته باشند. برخی از افراد این 
دسته از چالش های جسمانی لذت می برند 
و بســیاری از آنها به فعالیت  هایی مانند 
بریج، شطرنج و بازی با کلمات عالقمند 
هســتند. این تیپ برای همه مدت عمر، 
یادگیرنده  است و پیوسته آگاهی خود را 

بیشتر می کند.

پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 
INTP

• به امیال و نیازهای دیگران حســاس 
باشید.

• ببینید برای کسانی که شما به آنها بها 
می دهید چه موضوعی اهمیت دارد.

• بیش از اندازه انتقادگر نباشید.
• بیاموزیــد که آنچه را می نویســید یا 
می گویید ساده ســازی کنید تا دیگران 

بتوانند شما را درک کنند.
• از موفقیت های دیگران تعریف کنید، از 

استعدادهایشان حسن جویی کنید.
• حتی برای جزئی تریــن کارها از آنها 

تعریف کنید.
• تصمیم گیری های خود را به بعد موکول 

نکنید.
• بیاموزید که خودتان را بیشــتر بیان 
کنید. توضیح بدهید که در درون خود چه 

احساسی دارید.
• در بحث های گروهی حرفتان را بزنید، 
حتی اگر اندیشه یا ایده ای ممکن است به 

نظرتان مسلم برسد.
• وقتی با نظر شما مخالفت می شود رفتار 

تدافعی اتخاذ نکنید.
• به توانمندی های خــود بها بدهید - 
نوآور بودن، منطقی بودن، مستقل بودن، 
تحلیل گرا بودن، توجه داشتن به جنبه های 
فطری و دقت در اندیشیدن و به زبان جاری 

ساختن.

تیپ شخصیتی ISFJ: درون گرا – حسی 
– احساسی- قضاوتی

جمله افــراد ISFJ:اثر مثبــت در دنیای 
خودمان باقی بگذاریم

تیپ ISFJ شخصی متعهد، قابل اتکاء و 
صمیمی است. او معموالً ساکت، محتاط و 
فروتن می باشد. این تیپ دوست دارد که 
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تیپ های شخصیتی

به دیگران خدمت کند. سعی می کند که 
مفید واقع شود. او به شکلی که قرار است 
رفتار می کند و روال ها و رویه های کاری 
 ISFJ را مورد ســؤال قرار نمی دهد. تیپ

واقع گرا، علمیاتی و آگاه می باشد.
محل کار

تیپ ISFJ به جزئیات توجــه ویژه دارد. 
دقیق و عالقمند به حقایق اســت. سعی 
می کند همه کارها را عالــی انجام دهد، 
اشــتباهات کوچک برایش نابخشودنی 
است. این تیپ محتاط است و تمام تالش 
خود را می کند تــا کارش را انجام دهد. 
از همکاران و کارکنان زیر دســت خود 
حمایت می کند. در دســتور دادن، رک 
بودن و کمک خواستن مشــکل دارد. او 
ترجیح می دهد که پشت صحنه کار کند. 
دوست ندارد به چشم بیاید. او دوست دارد 
کارهایی بکند که نتایج ملموس و مشخص 
بدست دهد. اولویت های خود را به دقت 
انتخاب می کند و قبل از شروع به کار جدید 
اقدامات الزم را انجام می دهد. دوست دارد 
به نهاد و مؤسسه ای که برایش کار می کند 
احتــرام بگذارد. مصمم اســت و به خود 
انگیزه می دهد. نیاز اندکی به سرپرستی 
دارد. از دیگــران نمی خواهد کاری را که 
خودش می تواند بکند انجام بدهند. دوست 
ندارد کسی مزاحم کار کردن او بشود. از 
تغییر پشت ســر هم استقبال نمی کند. 
دوســت دارد که برای انجام دادن کارش 
دستورالعمل های صریح و روشن وجود 
داشته باشــد. به مقامات مسئول احترام 
می گذارد و کسانی که این کار را نمی کنند، 

درک نمی کند.
ارتباط با دیگران

تیپ ISFJ مهربان، مالحظه کار، دوستانه و 
نسبت به احساسات دیگران حساس است. 
او به نیازهای دیگران توجه دارد. دوست 
دارد زندگی را بــرای خانواده اش، راحت 
و لذت بخش کند. به نظر آرام می رســد 
و دوســت دارد همه چیز را تحت کنترل 
داشته باشــد. حوادث را به دید شخصی 
ارزیابی می کند و دنیای درون سرشاری 

دارد. ممکن است احساس کند که دیگران 
از او سوء استفاده می کند. او میتواند از روی 
احساس وظیفه با اشخاصی که احساس 
مسئولیت نمی کند در رابطه باقی بماند. 
ممکن است احساســات و نیازهایش را 
نزد خود نگهدارد تا دیگران را ناامید نکند. 
می تواند به سرعت قضاوت و انتقاد کند اما 
دقت می کند که دیگران را نرنجاند. ممکن 
است فقط امکانات منفی را ببیند، می تواند 

بدبین شود.
اوقات فراغت

تیپ ISFJ به پیرامون و راحتی خود توجه 
دارد. او از خانه خود لذت می برد و دوست 
دارد همه چیز سازمان یافته و مرتب باشد. 
او فعالیت های برنامه ریزی شده را دوست 
دارد. دوست دارد برای پروژه های خالق 
خود زمانی را اختصاص بدهد. دوســت 
دارد با دوستان نزدیک و با خانواده باشد. 
از صرف شام های سنتی و گردهمایی های 
خانوادگی لذت می برد. برای او در آرامش 
قرار گرفتن می تواند دشوار باشد زیرا فکر 
می کند همیشه باید کار مولد و مفیدی 

انجام بدهد.
ISFJ پیشنهادهای توسعه فردی برای یک

به روابط بی تناسب و نامناسب خود با افراد 
بی مسئولیت و زیاده خواه پایان دهید.

با خود با محبت و توجــه و مهر صحبت 
کنید. دست نوازش بر پشت خود بکشید.

منتظر آن نشــوید که شخص دیگری به 
شما بگوید کارتان عالی بود.

با خود به تنهایی وقت صرف کنید.
برای تفریحات خود برنامه ای بریزید.

به خود امکان اشتباه کردن بدهید.
درباره نیازهایتان صحبــت کنید. آرزو 
و مسائل خود را با دوســتانتان در میان 
بگذارید. بگذارید دیگران به شما کمک 
کنند. وقتی صرف کنید و هدف هایتان 
را شناسایی کنید. با توجه به ارزش های 

درونی خود دست به انتخاب بزنید.
توجه داشته باشید که تنها یک راه درست 

برای زندگی کردن وجود ندارد.
از نگران شــدن بیش از اندازه خودداری 

ورزیــد. از قبول کارهای بیــش از اندازه 
خودداری ورزید. نه گفتن را بیاموزید.

گه گاه عصبانی شــوید. ممکن اســت 
احساس گناه کنید اما این می تواند به شما 

کمک کند.
موفقیت هایتان را دست کم نگیرید. درباره 

آنها حرف بزنید .
قدر توانمندی های خود را بدانید - واقع 
بین بودن، عمل گرا بودن، آگاهی، حساس 
بودن، همدلی کردن، وفاداری، دوستانه 
بودن، قابل تکیه کردن بودن و مالحظه 

کار بودن

تیپ شخصیتی ISFP: درون گرا – حسی 
– احساسی – ادراکی

تیــپ ISFP فــردی راحت و دوســت 
داشتنی است. او معتقد است که زندگی 
کن بگذار که دیگــران هم زندگی کنند. 
او اغلب ساکت، محطاط، محافظه کار و 
فروتن اســت. این تیپ در لحظه اکنون 
زندگی می کند و زندگــی را به صورت 
ساده دوست دارد. برای تیپ ISFP روابط 
هماهنگ از درجه اهمیت فراوان بر خوردار 
است. این شخص، صمیمی، آرام و مهربان 
است و اغلب نیازهای دیگران را مقدم بر 

نیاز های خود محسوب می کند. 
محل کار

تیپ ISFP در محل کار آرمان گراست و 
دوست دارد کارهای رضایت بخش انجام 
بدهد به شــرط آنکه با ارزش او سازگار 
باشد. او همکاری صمیمی است و اگر به 
کاری که می کنند اعتقاد داشــته باشد، 
بسیار پر کار اســت.این تیپ در معرض 
قوانین بیش از اندازه احساس محدودیت 
می کند و از ســاختارهای انعطاف ناپذیر 
دل خوشی ندارد. او انعطاف پذیر و سازگار 

است و دوست دارد که با دیگران با همدیگر 
همکاری داشته باشــند. از محیط هایی 
که در آن تعرض و تضاد میان شــخص 
وجود نداشته باشد اســتقبال می کند و 
می تواند در محیط کار خود لذت و شادابی 
و مهربانی را وارد کند. تیپ ISFP کمال 
طلب اســت و نیازی به کنترل کردن و 
رقابت کردن احساس نمی کند و ترجیح 
می دهد که در پشت صحنه کار کند. شاید 
عدم قاطعیتی که او در زندگی دارد باعث 
ایجاد استرس و کالفگی در این تیپ شود 
ولی می تواند در شرایط اضطراری به خوبی 

عمل کند.
ارتباط با دیگران

تیپ ISFP فردی عالقه مند، سخاوتمند، 
غیرخود خواه، صمیمی و مهربان است. 
مستمع خوبی است و به نیازهای دیگران 
رسیدگی می کند. می تواند موقعیت های 
دشوار را ســاده کند و در مواقع دشواری 
به کمک دیگران برســد. بیش از آنکه با 
کلمات بازی کند با عمل محبت خودش 
را نشان می دهد. به دیگران توجه فراوان 
دارد. به نظر آرام می رسد اما زیر این آرامش 
و صورت ظاهر با پیچیدگی هایی رو به رو 
است. انتقادات را شــخصی می کند و به 
دل می گیرد. اغلب خود را به خاطر رفتار 
دیگران سرزنش می کند. از برخورد و تضاد 
اجتناب می کند، مشروط بر اینکه ارزشی 

که به آن اعتقاد دارد زیر پا گذاشته نشود.
اوقات فراغت

تیپ ISFP کار پاره وقت را دوست دارد 
تا بتواند کارهایی را که به راســتی به آن 
عالقمند اســت دنبال کند، از جمله آنها 
می تواند به بودن با دوستان و خانواده اشاره 
کرد. او از فعالیت هایی که از دستان خود 
استفاده کند لذت می برد که به عنوان مثال 
می توان به نقاشــی کردن، سوزن دوزی، 

آشپزی و تعمیرات خانه اشاره کرد.
پیشنهادهای توسعه فردی برای یک   

• در زمینه هایی که برای شما مهم است، 
بیشتر قاطعیت نشان دهید.

• عقاید و احساســات خود را ابراز کنید 

و از گفتن »نمی دانم«، »هــر چه که تو 
بخواهی« و غیره خودداری ورزید.

• اگر در کارتان ناموفق هستید، شغلی را 
پیدا کنید که ایده آل های شما را ابراز کند.

• برای تعیین اولویت های خود از دیگران 
کمک بگیرید و بعد شروع به کار کنید.

• گاه محبت خود را با کلمات بیان کنید.
• درباره کسانی که فکر می کنید خیر و 

صالحتان را می خواهند، مشورت کنید.
• طرح هــا و پروژه های خــود را ناتمام 

نگذارید.
• کارهای خود را به بخش های کوچکتری 
تقسیم کنید وقتی هر قســمت از کار را 

انجام می دهید به خود جایزه دهید.
• به زمان توجه بیشتری بکنید.

• به همان اندازه که با دیگران آرام و مالیم 
هستید، با خودتان آرام و مالیم باشید. از 

موفقیت های خود قدردانی کنید.
• به توانمندی های خودتان بها بدهید.

تیپ شخصیتی ISTJ: درون گرا – حسی 
– منطقی – قضاوتی

جمله افراد ISTJ:کارها را درســت انجام 
دهید و به آنچه که برای خود و سازمان تان 

میخواهید نایل شوید
تیپ ISTJ به شدت با ثبات، مسئول و قابل 
اتکا است. و به واقعیت ها و حقایق بهاء زیاد 
می دهد. این تیپ کم حرف بوده و بیشتر در 
خودش است. وقت شناس، دقیق و منظم 
است. می تواند به خوبی تمرکز کند و پرت 

کردن حواس این تیپ دشوار است. 
محل کار

تیپ ISTJ در به خاطر آوردن وقایع عالی 
است و می تواند با دقتی که در همه کارهای 
او می توان یافت این وقایع را تعریف کند. 
دقت او باعث می شود که کارها را با در نظر 

گرفتن جزئیات انجــام دهد. کارهایی را 
دوست دارد که به تنهایی و حداکثر با یک 
یا دو نفر انجام دهد. زیرا تعداد زیاد نفرات 
باعث حواس پرتی او می شود. او می تواند با 
مقررات خیلی بهتر از افراد کنار آید. این 
تیپ دوست دارد مقررات رعایت شود و 
کســانی را که از این قاعده منحرف شود 
تحمل نمی کند. در کار کردن سخت گیر 
و بدون انعطاف اســت و دوست دارد که 
تیمی که با آنها کار می کند پر انرژی باشند 
و ظاهری مرتب و محل کاری تمیز داشته 

باشند
ارتباط با دیگران

تیپ ISTJ ممکن اســت در نشان دادن 
احساس صمیمیت خود با دشواری روبرو 
باشد، هر چند که محبتش اغلب عمیق 
است و به همسر و خانواده خود به شدت 
وفادار است. او فردی عملگراست که بدون 
انعطاف کارهای خود را انجام می دهد و 
اعتقاد دارد که تواضــع و فروتنی یکی از 
شــرایط اصلی همراهی با تیم است. این 
تیپ به احساسات خود و دیگران تا حدی 
بی توجه است و شــاید نتواند به راحتی 
نیازهای متفاوت از نیازهای خود را درک 
کند و این موضوع باعث می شود به راحتی 
از دیگران انتقاد کرده و با چارچوب ذهنی 

خود ایشان را نقد کند.
اوقات فراغت

برای تیپ ISTJ آرام گرفتن و استراحت 
کردن دشوار اســت. در نظر آنها کارهای 
لذت بخش مولد و سودآور نیست. او دوست 
دارد اوقات خود را صرف کاری سودمند 
بکند که درآمدی بدست آورد. این تیپ از 
اینکه در دل طبیعت باشد لذت می برد و 
متوجه بسیاری از جزئیات واقع در پیرامون 
خود می شود. او سادگی را دوست دارد. از 
سرگرمی ها و غذاهایی استقبال می کند 

که اقتصادی و غیر تجملی باشد. 
پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 

ISTJ
• سعی کنید با دیگران مذاکره کنید و دنیا 

را از زاویه دید آنها نگاه کنید.
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تیپ های شخصیتی

• دست کم هفته ای یک بار محبت خود 
را به اطرافیانتان نشان دهید.

• بیــش از اندازه محتــاط و بی انعطاف 
نباشید.

• بدانید که تنها یک روش درست برای 
انجام دادن کارها وجود ندارد.

• از مباحثاتی که یک برنده و یک بازنده 
داشته باشد احتراز کنید.

• گــه گاه کارهــای تکانــه ای و از روی 
خواست خود بکنید. گه گاه تنبل شوید.

• بیشتر لطیفه بگویید. به احساسات خود 
و دیگران بهای بیشتری بدهید.

• به نیازها و احساســات دیگران توجه 
کنید. از دیگران بیشتر تشکر کنید.

• حتــی از کوچکترین کارهــای آنها 
قدرشناسی کنید.

• وقتی را صرف استراحت و بازی کنید. از 
مرخصی های خود غفلت نکنید.

• از توانمندی خود که می توانید منطقی، 
مستقل، قابل اتکاء، وظیفه مند، منظم، 
دقیق، سخت کوش و درک کننده باشید 

سپاسگزاری کنید.

تیپ شخصیتی ISTP: درون گرا – حسی 
– منطقی – ادراکی

جمله افراد ISTP:من دوســت دارم که 
بتوانم در حوزه ی خودم تفاوت های عینی 

و قابل لمس ایجاد می کنم«

تیپ ISTP فردی ساکت و کنجکاو است 
که عقب می ایستد و تماشا می کند. این 
شــخص برای همه اســرارآمیز است. او 
فردی مستقل است که بر اساس انتظارات 
دیگران رفتار نمی کند. این تیپ شخصی 
عمل گراست که دست به ریسک می زند 
و از اینکه به استقبال چالش ها می رود به 

خود می بالد. 

محل کار
تیپ ISTP به واقعیت های ملموس واقع 
در پیرامون خود بها می دهد. به زمان توجه 
دارد. روی چیزهای غیر الزم وقت صرف 
نمی کند. ابهام را دوســت ندارد. حوصله 
گوش دادن به جزییات غیر الزم را ندارد. 
دوست دارد مســائل را حل و فصل کند. 
ترجیح می دهد مسائل را به شکلی منظم 
و بر اساس نظم و ترتیب حل و فصل نماید. 
تمایل دارد از کنار رویــه و مقررات عبور 
کند و به نتیجه برســد. به اعتقاد ایشان 
مقامات و سلســله مراتب در سازمان ها 
ضرورتی ندارد و در برابر آنها به شدت مقاوم 
است. از سرپرســتی کردن و سرپرستی 
شدن دل خوشی ندارد. ترجیح می دهد 
به تنهایی کار کند، مگر آنکه کسی باشد 
که توانمندی اش به مراتب از ایشان بیشتر 
باشــد تا تمایل به همکاری با او را نشان 
دهد. ترجیح می دهد در بحران آرام باشد. 
می تواند بــا ابزار به راحتــی کار کند. در 
زمینه های مورد عالقه بــه جزئیات بها 
می دهد. می تواند به سرعت از داده های 
آماری به طور منطقی ســود بجوید. اگر 
کارش با چالش پیوسته روبه رو نباشد از 

آن مکدر می شود.
ارتباط با دیگران

تیپ ISTP نیاز چندانی به صحبت کردن 
و اجتماعی شدن ندارد و بیشتر ترجیح 
می دهد با اشخاصی وقت صرف کند که 
عالیق مشترکی داشته باشــند و یا به او 
آزادی عمل بدهند که مطابق خواسته های 
خود عمل کند. او دوستان صمیمی کمی 
دارد اما به کســانیکه به آنها اعتماد دارد 
وفادار اســت. او به جای صحبت کردن 
ترجیح می دهد که با عمــل خود و حل 
مشــکالت دیگران محبت را به دیگران 
نشان دهد و با دیگران ارتباط برقرار کند. 
این تیپ گاهی اوقات غیر قابل پیش بینی 
می شود و با صراحت انتقاد می کند و ممکن 
اســت که در برابر وظایفی که تمایلی به 
انجام آنها ندارد ایستادگی کند. البته باید به 
دالیل منطقی که برای این کار دارد با دقت 

گوش کرد و در مورد آنها صحبت کرد.
اوقات فراغت

تیــپ ISTP از فعالیت های خطرناک و 
پراضطراب مانند مسابقات اسب دوانی، 
گالیدینــگ، صخره پیمایی، اســکی یا 
موج سواری لذت می برد. او از راهکارهای 
رقابتی استقبال می کند. او دوست ندارد 
کارهای کسل کننده را انجام دهد. ایشان 
نقاطی را که دوست نداشته باشد به حال 
خود رها می کند اما نقاطی را که دوست 

دارد، به شدت مرتب و منظم می کند.
پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 

ISTP
• تنها به نتایــج فردی فکــر نکنید به 

هدف های بلند مدت تر هم بها بدهید.
• به این توجه کنیــد که نقطه نظرهای 
دیگران می تواند امکاناتی فراهم آورد که 

تا کنون به آن فکر نکرده بودید.
• به این فکر کنید که هر کس کاری را به 

شکلی انجام می دهد.
• راه های ساختار دادن به زندگی بسیار 
متعدد و متنوع است. به فراسوی اندیشه 

سیاه و سفید دیدن بروید.
• قبل از اینکه اختالف نظرهای خود را با 
دیگران مطرح کنید به وجود توافقی که با 

ایشان دارید اشاره نمایید.
• به نکات خوب دیگران اشاره کنید. تنها 

در مقام اصالح دیگران نباشید.
• در صــورت امکان از ایشــان تقدیر و 
تحسین کنید. گه گاه حرف های محبت 

آمیز بزنید.
• بگذارید دیگران بدانند که ایشان هم 
برای شما مهم هستند. برای روابط مهم 

خود وقت کافی در نظر بگیرید.
• بیاموزید که احساسات خود را با دیگران 
در میــان بگذارید. در برقــراری ارتباط 

گشوده تر باشید.
• نظرات خود را به لحن آشکارتری مطرح 

سازید.
• به جنبه های قوت خود توجه داشــته 
باشــید : منطقی بودن ، عملــی بودن ، 
مســتقل بودن ، ماجراجو بودن ، عینی 

بودن ، واقع بین بودن و پر انرژی بودن.

تیپ شخصیتی ESTJ: برون گرا – حسی 
– منطقی– قضاوتی

جمله ی افراد ESTJ: من انرژي فراواني 
دارم، بنابراین مي توانم هــر کاري را که 

بخواهم انجام دهم
تیپ ESTJ از اینکه مســئولیتی داشته 
باشد و همه چیز را در کنترل خود داشته 
باشــد لذت می برد. او دوســت دارد که 
مسئول باشد و در گرفتن تصمیمات عینی 
خوب عمل می کند. ایــن تیپ می داند 
که چگونه کارها را انجــام دهد. او درباره 
هر موضوعی عقیده ای دارد و همیشه از 
کلمات مناسب اســتفاده می کند. او در 
محل کار خود، در سازمان دادن به روش ها، 
سیاست ها و فعالیت ها عالی عمل می کند. 
او از زمان و منابع به شکل مؤثر استفاده 
می کند تا نتایج ملموس و فوری بگیرد. 
تیپ ESTJ دوســت دارد حساب شده 
ریسک کند و به محیط های با ثبات و قابل 

پیش بینی عالقه دارد. 
محل کار

تیپ ESTJ در سازمان دادن به روش ها، 
سیاست ها و فعالیت ها عالی عمل می کند. 
از زمان و منابع به شــکل مؤثر استفاده 
می کند. تا نتایج فوری و ملموس بگیرد. 
برای حل مســئله، رســیدن به نتیجه و 
پیشرفت آماده است و از دیگران انتظار دارد 
از خود صالحیت نشــان دهند. به خوبی 
آنچه را که غیر منطقی است درک می کند. 
او دوســت دارد که ریسک های حساب 
شده بکند. او محیط باثبات و قبال پیش 
بینی را دوست دارد اما اطرافش پر از انواع 
آدمهاست. در بهترین حالت سخت گیر، 
محکم اما منصف است. می تواند سخت گیر 
و متوقع باشــد. به کســانی که برابر او 

می ایســتند احترام می گذارد، به شرط 
آنکه آنها واقعیت ها را بشناسند، از قوانین 
اطالع داشته باشند و مایل باشند در برابر 
کارهایشان مسئولیت را بپذیرند. او معتاد 
به کار است و بسیار تالش می کند. ممکن 
است برای رسیدن به خواسته های خود 

دیگران را پایمال کند.
ارتباط با دیگران

تیپ ESTJ دوست دارد به او مسئولیت 
داده شود و نقش مشاور را بازی کند. آماده 
است که از خود گذشتگی کند تا پایبند 
تعهدات خــود باقی بماند. بعــد از اتمام 
کارش می تواند بسیار تفریحی و سرگرم 
کننده باشد. از بســر بردن اوقات خود با 
خانواده و دوستانش لذت می برد. ممکن 
است ساختار، نظم و اراده خود را بر همه 
تحمیل کند. این تیپ معتقد اســت که 
راهش بهترین است. صریح، صادق و رک 
است. او می تواند ناشکیبا باشد و ممکن 
است در شنیدن نظرات دیگران و درک 
احساسات خود و دیگران با دشواری روبرو 
باشد. ظاهر سختی دارد اما درونش لطیف 
و مالیم است و با کسانی که به آنها اعتماد 
کند بسیار مالیم است. دوست دارد برای 
افراد خانواده و برای سالمتی آنها، هزینه 
کند. موفقیت و خوشــبختی خــود را با 
توجه به کارهایی که در دنیای واقعی انجام 

می دهند، می سنجد.
اوقات فراغت

تیپ ESTJ دوســت دارد اوقات فراغت 
خود را به شــکل مولد و سازنده بگذارند. 
فعالیت هایی کــه کار را بــا برنامه های 
اجتماعی ترکیــب می کنند، مانند گلف 
بازی کردن با همــکاران تجاری و اداری 
برای آنها بسیار جالب توجه است. می تواند 
مسئول سازمان های خدمات اجتماعی 
و فعالیت های داوطلبانه و خیریه باشد. او 
با خوشحالی زمان خود را صرف کارهایی 
می کند که آن را بــاور دارد. در ضمن از 
تفریح کردن با دوستان و افراد خانواده و از 

لطیفه گفتن با آنها لذت می برد.
پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 

ESTJ
• به نقطه نظرات دیگران گوش فرا دهید.

• راه حل های برد-برد پیدا کنید.
• تالش های دیگران را تأیید کنید و به 

آنها ارزش بدهید.
• بــه کارهایی کــه به درســتی انجام 

می شوند مهر تأیید بزنید.
• تنها به چیزهایی که باید اصالح شوند 

اشاره بکنید.
• با کسانی معاشــرت کنید که به روش 
مستقیم و صریح شما احترام بگذارند و از 

شما مرعوب نشوند.
• محدودیت های واقع بینانه برای خود و 

دیگران در نظر بگیرید.
• از دیگران به همان اندازه که خودتان کار 

می کنید، کار بکشید.
• به دیگران نگویید چه باید بکنید و چه 

باید بکنند.
• به دل و هراس هایتان توجه کنید.

• راه هایی بجویید که خلق و خوی خود 
را کنترل کنید و اگر می خواهید از روی 
ناشــکیبایی حرفی بزنید متوجه حرف 
زدنتان باشید. از اتاق بیرون بروید و هر گاه 

عصبانیت تان فروکش کرد باز گردید.
• از کنترل کردن دســت بردارید و آرام 
بگیرید. به مرخصی بروید و کارهایتان را 

در منزل به حال خود رها کنید.
• به نقاط قوت خود توجه داشته باشید 
- واقع بینی، توجه به جنبه های علمی،  
منطقی بودن،  احساس مسئولیت، قابل 
اتکا بودن، ناسازگاری، مداومت و توانایی 

سازمانی

تیپ شــخصیتی ENTJ: بــرون گرا- 
شهودی- منطقی - قضاوتی

جملــه ی افــراد ENTJ:توســعه ي 
توانمندیهاي بالقوه سازمان هاي موجود
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تیپ های شخصیتی

تیپ ENTJ شــخصی فعال، پر انرژی، 
مطمئن و با صالحیت اســت. او طبیعتاً 
بــه جاهایی مــی رود که بتوانــد در آن 
مسئولیت داشــته باشــد و با استفاده 
از منابــع به هدف های بلنــد مدت خود 
برسد. او شــخصی با علم و اطالع است. 
از مواجهه اســتقبال می کند. دوســت 
دارد در بحث های روشــنفکرانه شرکت 
کنند. این تیپ از اشخاصی که آنها را به 
مبارزه می طلبد استقبال می کند و برای 
کسانی که این کار را نمی کنند احترامی 
قائل نیست. در محل کار او دوست دارد 
مسئول باشــد، و می تواند رهبر موفقی 
باشد. او می تواند مشــکالت سازمان را 
شناســایی کند و راه حل هــای ابتکاری 
برای کوتاه مدت و بلند مدت ارائه نماید. 
تیپ ENTJ دوســت دارد با افراد قوی، 
مستقل و نتیجه گرا کار کند و بدون اینکه 
دلیل منطقی وجود داشته باشد تسلیم 

نمی شود. 
محل کار

تیپ ENTJ دوست دارد مسئول باشد، 
اغلب مشــاغل سرپرســتی، مدیریت و 
رهبری را بر عهده دارد. او مایل است که 
مسئول بهره برداری از توانایی های ویژه 
خود باشــد. می تواند رهبر موفقی باشد 
و برای رهبری و بنیان نهادن سازمان ها 
بسیار مناسب است. او موانع را به عنوان 
چالش در نظر می گیــرد. او این توانایی 
را دارد که مشکالت ســازمان را آشکارا 
شناســایی کرده و راه حل هایی ابتکاری 
برای کوتاه مدت یا بلند مدت، بسته به نیاز 
سازمان ارائه کند. این تیپ برای رسیدن 
به هدف هایش به روش های استراتژیک 
توجه می کند. حقایق و استراتژی ها را از 
قبل سازماندهی می کند و دوست دارد که 
کارهایش زودتر از زمان مقرر تمام شود. 
عدم کارایی را دوســت ندارد، از نداشتن 
صالحیت، از نداشتن قاطعیت بیزار است. 
او رقابت جو اســت و اغلب معتاد به کار 
می باشد. دوســت دارد با اشخاص قوی، 
 ENTJ مستقل و نتیجه گرا کار کند. تیپ

بدون اینکه دلیل منطقی وجود داشــته 
باشد تسلیم نمی شود. دوست دارد عهده 
دار امور باشد و تصمیم گیرنده باشد. این 
تیپ مایل نیست از دیگران دستورالعمل 
و راهنمایی بگیرد. مگر آنکه آن شخص 
از دانش و صالحیت بیشــتری برخوردار 
باشد. برای مسائل گوناگون راه حل های 
منطقی ارائــه می دهد. دوســت دارد با 
دستورالعمل ها و راهنمایی های روشن و 

واضح کار کند.
ارتباط با دیگران

تیپ ENTJ فردی صادق، صریح و رک 
اســت. او تعهداتی دارد و صریحاً از این 
تعهدات حرف می زند. اشخاصی را که به 
آنها عالقه مند اســت تشویق می کند که 
به شکلی که در نظر او از همه مناسب تر 
اســت فعالیت کنند. با شــور و اشتیاق 
زندگی می کند. ایــن تیپ خوش خلق و 
خوی و در مواقعی جدی اســت. از روابط 
به عنوان فرصت مناسبی برای یادگیری 
استفاده می کند. او به حیثیت و موقعیت 
بها می دهــد. او دوســت دارد در زندگی 
شریکی داشته باشــد که او را در رسیدن 
به هدف های زندگــی اش یاری بدهد. به 
همسری احتیاج دارد که خود مختار بوده 
و از عزت نفس خوب برخوردار باشد. وقتی 
کاری مطابق میلش انجام نمی شود صبر و 
شکیبایی خود را از دست می دهد. تیپ 
ENTJ می تواند مرعوب کننده، صریح و 
مستقیم باشد. او می تواند جنبه های مالیم 
خود را پنهان کند تا خشــن و زبر به نظر 
برسد. در شرایط استرس و فشار با خود و با 

دیگران رفتار پرخاش کننده دارد.
اوقات فراغت

تیپ ENTJ برای هر کاری دنبال برنامه 
بهتری می گردد. مانند ســایر شئونات 
زندگی، تفریح و فراغت هم باید هدفی را 
جستجو کند. دوست دارد در برنامه هایی 
شرکت کنند که با اشــخاص در تبادل 
سودمند قرار بگیرد. ممکن است ترجیح 

دهد که کار را با تفریح ادغام کند.

پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 
ENTJ

• از تحــت فشــار گذاشــتن دیگران، 
به انــدازه ای که خودتان را تحت فشــار 

می گذارید خوداری ورزید.
• به آرمان گرایی به انــدازه کافی توجه 

کنید.
• بگذارید بعضی وقت ها کارها به شکلی 

که هستند باقی بمانند.
• همــه روزه فرصتــی را بــه تفریح و 

استراحت اختصاص بدهید.
• از تکنیک هــای مراقبه یا کاســتن از 

استرس استفاده کنید.
• سعی کنید نیازهای عزیزانتان را پیش 

بینی کنید.
• از دیگران سؤال کنید که برایشان چه 

می توانید انجام بدهید.
• وقتی به خانــه برمی گردید نیازتان به 
کنترل دیگران را کنار در بگذارید و وارد 

منزل شوید.
• انتقاد را به حســاب اینکــه دیگران 

می خواهند شما را کنترل کنند نگذارید.
• اگر کسی شــما را به مبارزه می طلبد، 
قبل از اینکه واکنشی نشان دهید ببنید 

چه منظوری دارد.
• متوجه تأثیر خود روی دیگران باشید.

• پرخاشــگری بیش از اندازه نداشــته 
باشید.

• به توصیه هایی از روی عقل سلیم، توجه 
داشته باشید.

• وقتی بگذارید و اطالعات تازه بدست 
آورید.

• قبــل از تصمیم گیری بــه جنبه های 
مختلف توجه کنید.

• از لحظه اکنون لذت ببرید.
• توجه داشــته باشــید کــه هر کس 
استعدادی دارد و به استعدادهای دیگران 

به اندازه کافی توجه کنید.
• بیاموزید که گه گاه مصالحه کنید و از در 

سازش بر آیید.
• مذاکره کنیــد تا همه به بخشــی از 

خواسته های خود برسند.

• به نقاط قوت خود توجه داشته باشید 
- اطالعات وســیع، ســازمان یافته، کار 
آمد، عینی، قاطع، مطمئن، نوآور و دارای 

مهارت های رهبری و برنامه ریزی.

تیپ شــخصیتی ENTP: بــرون گرا - 
شهودی - منطقی - ادراکی

جمله افراد ENTP: »از بین بردن موانع 
خالقیت مشتری«

تیپ ENTP فردی پر انرژی، با پشتکار 
و مطمئن است. به کار کردن عالقه زیاد 
دارد. نوآور بوده و می تواند راه های جدیدی 
برای انجام دادن کارها پیدا کند. این تیپ 
از توانمندی تحلیلی فراوانی برخوردار است 
و می تواند مسائل مختلف را حل و فصل 
کند. او به تنوع و تغییر بها می دهد و در برابر 
آنچه او را کسل کند مقاومت می کند. در 
محل کار او از نبوغ و فکر خود برای حل 
مســائل بوجود آمده بهره می گیرد. او به 
انجام کارها به روش سنتی بی عالقه است. 
تیپ ENTP شخصی الهام بخش بوده و به 
خاطر سریع االنتقال بودن، اعتماد به نفس 
و اطمینانی که دارد هواداران زیادی دارد. 
او دوست دارد چند کار را با هم انجام دهد و 

با آدم های متعددی در ارتباط باشد. 
محل کار

تیپ ENTP از نبوغ و فکر بکر خود برای 
حل مسائل استفاده می کند. او با هوش 
و با قدرت تحلیل فراوان است و می تواند 
دیگران را متقاعد کند تا نقطه نظر او را باور 
نمایند. به روش های ســنتی انجام دادن 
کارها بی عالقه است. به روش های سنتی 
انجام دادن پروژه ها بی توجه است و دنبال 
روش های بدیع می گردد. دوســت دارد 
چند کار را با هم انجام دهد. اگر کار جالب 
نباشد خیلی زود مکدر می شود. دوست 
دارد با آدم های مختلفی در ارتباط باشد. 

او نمی تواند توجه خود را محدود کند زیرا 
موضوعات متعددی وجود دارند که برای 

آنها جالب است.
ارتباط با دیگران

تیپ ENTP فردی خوشبین، جذاب و 
جالب است و خوب صحبت می کند. برای 
آزادی و استقالل خود بهای فراوان قائل 
است و سعی می کند به جای داوری کردن 
درباره اشخاص آنها را بشناسد. پیوسته 
در اندیشــه آزمایش های جدید است. به 
محض اینکه ایده جدیدی مطرح می شود، 
می تواند دست به کار شود. او دوست دارد 
شریک زندگی اش جالب و به لحاظ ذهنی 
تحریک کننده باشد و از تجربیات جدید 
و از ماجرا لذت ببرد. این تیپ می خواهد 
روابطش با دیگران پیوســته رشد کند. 
می تواند خودبین، اهــل بحث و مباحثه 
و فاقد حساسیت باشــد. از بحث کردن 
لذت می برد. بین تنها با خود کار کردن و 
معاشرت با دیگران تاب می خورد. ممکن 
اســت منکر تألمات احساسی و عاطفی 
شود. او ممکن است سرش را شلوغ نگه 
دارد تا احساســات خود را نادیده بگیرد. 
تیپ ENTP می تواند از دیگران فاصله 
بگیرد و روابط خود را در شرایط سطحی 

حفظ کند.
اوقات فراغت

با توجه به عالیــق، برنامه ها و ماجراهای 
زندگی ممکن اســت در نظر او زندگی 
خیلی کوتاه باشد. آرامش و استراحت برای 
او انجام دادن کارهای جدید است. تیپ 
ENTP از خنده و از در میان گذاشــتن 
نظرات خود با دیگران لــذت می برد. در 
خانه اش به روی همه گشــوده است. او 
از اینکه به نقاط مختلف و جالب ســفر 
کند لذت می برد. او همواره پذیرای امور 

تفریحی است.
پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 

ENTP
• نیــروی خــود را در آن واحــد صرف 

کارهای بیش از اندازه متنوع نکنید.
• فعالیت هایی را انتخاب کنید که برای 

شما از هر کار دیگری ارزشمندتر است.
• زمانی را که یک پروژه به آن احتیاج دارد 

حدس بزنید.
• هر زمانی را که بدست آمد آن را دو برابر 

کنید.
• سعی کنید با کســی متحد و دوست 
شوید که از پروژه مورد نظر شما لذت ببرد.
• وقتی می خواهید ایده ای را ارائه دهید، 

پیشاپیش خودتان را آماده کنید.
• این کار ســبب می شــود کــه برای 
پروژه های خود حمایت بیش تری بدست 

آورید.
• توجه داشته باشید که نقطه نظرهای 
بیش از اندازه زیاد شما می تواند دیگران 

را خسته کند.
• بعضی از آنها را برای خود حفظ کنید.

• بیاموزید که در محدوده سیستم کار 
کنید.

• کاری نکنید که فرصت و حواس شما 
نزد کارهای مختلف پخش شود.

•   به فعالیت هایی که می تواند از شدت 
استرس شما بکاهد توجه کنید.

• به خاطر داشته باشید که بحث کردن، 
مشاجره نمودن برای بعضی ها تفریح به 

شمار می آید اما دیگران را می آزارد.
• از قطع کردن صحبت دیگران خودداری 

ورزید.
• به مزایای گوش دادن توجه داشــته 

باشید. پاسخگو باشید.
• ضرب االجل ها را جدی بگیرید. به زمان 

و وقت دیگران احترام بگذارید.
• به زمان دیگران و برنامه ریزی آنها بها 

بدهید.
• آرام بگیرید و به واقعیت های ســاده و 
لذت های روزهای زندگی که در پیرامون 

شماست توجه بکنید.
• وقتی کار دیگری ندارید برای خودتان 

وقت ایجاد کنید.
• بیاموزید که تألم عاطفی و احساسات 
منفی خــود را بپذیرید، اینها بخش های 

طبیعی از زندگی هستند.
• به توانمندی هــای خود بها بدهید - با 
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پشتکار، شایسته، با صالحیت، سازگار، 
نوآوری، مبتکر، کنجکاو و جدی.

تیپ شــخصیتی ESTP: بــرون گرا – 
حسی – منطقی – ادراکی

جمله افراد ESTP:فرد کنجکاوی هستم 
و می توانم به ایده ها توجه کنم و ســریعا 

تصمیم بگیرم
تیپ ESTP شــخصی مطمئن و جالب 
است. دوست دارد با کسانی باشد که عالیق 
و ماجراهای لذت بخش خود را با او در میان 
بگذارند. رفتاری جذاب و همه گیر دارد اما 
در ضمن می تواند صریح، مستقیم و قاطع 
باشد. انرژی بیش از اندازه دارد. پیوسته 
در تب و تاب و تالش اســت. این تیپ در 
محل کار مبتکر، پرمایه و عمل گراست. 
دوســت دارد با حقایق روبه رو شود و به 
شــدت نتیجه گراســت. او در برخورد با 
مسائل از منطق استفاده می نماید و زیر 
فشار بسیار خونســرد عمل می کند. او از 
مشاغل پرانرژی و پر استرس لذت می برد 

و می تواند چند پروژه را با هم انجام دهد. 
محل کار

تیپ ESTP مبتکــر، پرمایه و عمل گرا 
است. دوســت دارد با حقایق روبرو شود. 
به شدت نتیجه گرا اســت و در برخورد 
با مسائل از منطق اســتفاده می کند. او 
می تواند حقایق مختلفی را درک و آنها را به 
یاد بیاورد. از اینکه در آخرین لحظه کارها 
را انجام بدهد، لذت می برد. زیر فشار بسیار 
خونسرد است. می تواند موقعیت های پر 
فشار را نرم و مالیم بکند. رفتاری محکم 
و فشرده دارد. او دنبال موفقیت و شناخت 
می گردد. رقابت جو اســت و در بحران ها 
و گرفتاری ها به هیجــان می آید. تنها در 
صورتی مطابق مقررات رفتار می کند که 
بتواند به خواسته های خود برسد. متقاعد 

کننده اســت و خودش را به سرعت باال 
می کشد. اغلب چند پروژه را با هم انجام 
می دهد. از مشاغل پر انرژی و پر استرس 

لذت می برد
ارتباط با دیگران

تیپ ESTP مستقل اســت و آزادی را 
دوست دارد. او دوست ندارد کنترل شود. 
زیر فشار به سادگی احساس می کند که 
گیر افتاده است. همیشه در صدر ماجراها 
و تجربه جدید است. خوشبین است و وقت 
زیادی را صرف نگرانی و تأسف نمی کند. 
آشنایان زیادی دارد و با گروه های مختلف 
مردم به خوبی کنار می آید. عالقه چندانی 
به پرداختن به مباحــث عاطفی و میان 
فردی ندارد. او دوست دارد شرکای زندگی 
بالقوه خود را تحت تاثیر جاذبه، موفقیت 
و توانمندی خود قرار دهد. در زمینه های 
مادی بسیار سخاوتمند است اما ممکن 
است کارهای مشخصی را که برای ایجاد 
صمیمیت الزم است فراموش کند. شادی 
و هیجان را به روابط خود می آورد. تحت 
تأثیر تضاد و تعارض تحریک می شود و به 
هیجان می آید. این تیپ می تواند غیر قابل 
پیش بینی باشد. ممکن است عکس آنچه 
را که شما انتظار دارید انجام دهد و لزومی 

برای توجیه رفتارش احساس نکند.
اوقات فراغت

تیپ ESTP دوســت دارد که در کانون 
صحنه قرار بگیرد و داستان تعریف کند و 
لطیفه بگوید. او از چیزهای خوب زندگی 
لذت می برنــد و وقت زیــادی را صرف 
معاشرت های اجتماعی می کند. دوست 
دارد ریسک بکند و کارهای مخاطره آمیز 
انجام بدهــد. از جملــه، از کوهنوردی، 
اسکی، شکار، پرش با چتر نجات، قایقرانی 
و موج سواری لذت می برد. روابط شخصی 
و صمیمانه بــرای او از اهمیت چندانی 
برخوردار نیســت. او به رقابت، فعالیت و 

ماجرا بهای بیشتری می دهد.
پیشنهادهای توســعه فردی برای یک 

ESTP
• اگــر می خواهید در محــل کار مورد 

احترام دیگران واقع شوید به روش های 
استاندارد انجام کارها توجه کنید.

• برای اینکه پروژه های شــما با قبولی 
بیشتری مواجه شوند، برنامه علمی بریزید 
و به بداهه کاری صرف توجه نداشته باشید. 

سرهم بندی نکنید.
• به کارهای ناخوشــایند اما مهم توجه 

کافی مبذول دارید.
• مراقب باشید که دیگران را با قاطعیت 
و رک گویی بیش از انــدازه خود ناراحت 

نکنید.
• ســعی کنید با توجه کردن به دیگران 

سخاوت خود را نشان دهید.
• »دوســتت دارم« گفتــن را فراموش 

نکنید. از دیگران تعریف و تحسین کنید.
• آنقدر در پروژه های خود محو نشــوید 

که دوستان و عزیزانتان را فراموش کنید.
• به ارزش های واالتر توجه داشته باشید .

• به اینکه اعمال و رفتار شما، روی شما 
و دیگران چه تأثیری بر جای می گذارد، 

توجه کنید.
• به خاطر داشــته باشــید که هیجان، 
شیفتگی و تنوع همیشــه برای کسانی 
که ثبات، مداومت و قابلیت بیش بینی را 

ترجیح می دهند، چیز جالبی نیست.
• بــه تفاوت های دیگران بهــا بدهید و 
دیگران را در تصمیم گیری ها لحاظ کنید.

• وقتی صرف کنید و ببنید کدام یک از 
تجارب شما ارزشــمند، پاداش دهنده و 

رضایت بخش هستند.
• به جنبه های قوت خود توجه داشــته 
باشــند - واقع بین بــودن، علمی بودن، 
داشــتن ابتکار، دوســتانه بودن، هوش، 
فراست، شــادابی، ماجراجویی و علمی 

بودن.

تیپ های شخصیتی

ســهمی از آرزو بــا تــو 
شاهد اشک شوق دیگران یکی از قشنگ ترین حس هایی است که می شود تجربه کرد و قشنگ تر آن که خودت آن حس را ساخته باشی.
بعضی چیزها هست که شاید از نظر ما بسیار کوچک به نظر بیاید ولی برای دیگری ممکن اســت آرزویی باشد؛ آرزویی که می شود با 
برداشتن حتی یک قدم کوچک آن را برآورده کرد . مثل بهزاد خانه ی ما که داشتن ساعت مچی آرزویش بود و بعد از تهیه ی آن توسط 

یکی از پرسنل آسایشگاه که محبت قلبی زیادی به بهزاد دارد ، چهره هر دوی آن ها دیدنی بود.
بهزادی که چشم هایش از داشتن ساعت برق می زد و ایشون که از خوشحالی بهزاد چشم هایش پر از اشک شده بود .

یادمان باشد می شود ما نیز حتی با یک ساعت لبخندی پر از عشق را ایجاد کنیم و بچه های آسمان را از یاد نبریم . 

قصه
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کمبــود یــک کرومــوزوم  
سندرم ترنر ناشی از کمبود یا عدم وجود 
یکی از کروموزوم های جنسی زنانه است.  
این وضعیت باعث بروز عوارض مختلفی، 
از جمله کوتاه ماندن قد، افزایش خطر ابتال 
به مشــکالت قلبی و کلیوی، و ناباروری 

می شود.
در علم پزشکی به سندرم ترنر، دیس ژنی 
گنادی گفته می شــود. دلیل این امر آن 
است که یکی از مشخصه های بارز سندرم 
ترنر تأثیرگذاری بر تخمدان ها )گنادها یا 
غدد جنسی اصلی در زنان( می باشد. رشد 
غیرعادی یا ناتوانی زودرس تخمدان ها 
بر توانایــی آن ها برای تولید اســتروژن 
تأثیر منفی می گذارد. این وضعیت باعث 
مشکالت مختلفی، از جمله نامنظم بودن 
یا رخ نــدادن دوره های عــادت ماهانه، 
یائســگی زودرس و پوکی اســتخوان، 

می شود.
عالئم سندرم ترنر عبارتند از:

- کوتاهی قد: این شــایع ترین نشــانه 
سندرم ترنر است )میانگین قد دختران 
مبتال به سندرم ترنر )که با هورمون رشد 
درمان نشده اند( حدوداً 140 سانتیمتر 

است.
- رشد نکردن خصوصیات جنسی: این 
مورد شامل رشد نکردن پستان ها، تأخیر 
در قاعدگی، و شکل نگرفتن ویژگی های 

فیزیکی زنانه می شود.
- ناهنجاری های فک و دهان: در دختران 
مبتال به سندرم ترنر، قوس سقف دهان 
باالتر از حد طبیعی است، دندان ها شلوغ 

بوده و فک پایین عقب رفته است.
- پهنی قفسه سینه

- افتادگی پلک ها
- پایین بودن گوش ها

- گردن پره دار: که یک پوست اضافی در 
دور گردن است

- پایین بودن خطر رویش مو: در دختران 

مبتال به ســندرم ترنر خط موی پشت 
گردن پایین است.

- نوک ناخن های انگشــتان دست و پا 
کمی رو به باال است

- دست و پاهای متورم: این نشانه، معموالً 
تنها در زمان تولد وجود دارد.

- زاویه زیاد مفصل آرنج
در حدود نیمی از دختران مبتال به سندرم 
ترنر، این عارضه در بدو تولد تشــخیص 
داده می شود، زیرا آن ها به طور آشکاری 
دارای نشــانه های فیزیکی این سندرم 
هســتند. البته، در تمام موارد این طور 
نیست. برخی از دختران مبتال به سندرم 
ترنر تا اواخر دوران کودکی شان عالئم این 
عارضه را بروز نمی دهند. حتی در برخی 
موارد، شخص یک دوره بلوغ طبیعی را 
تجربه کرده و عالئم او آنقدر نامحسوس 
هستند که شاید تا بزرگسالی هم مشکل 

او تشخیص داده نشود.
علت سندرم ترنر

ســندرم ترنر به دلیل کمبــود یکی از 
کروموزوم های جنسی زنانه بروز می کند. 
به زبان ساده می توان گفت، ما همه یک 
جفت هورمون جنسی داریم. مردان یک 
کروموزوم X و یک کروموزوم Y دارند، 
اما زنان دو کروموزوم X دارند.  در سندرم 
ترنر، یکی از کروموزم های X زنانه طبیعی 
است، در حالیکه تنها بخشی از کروموزوم 
دیگر وجود داشــته یا ممکن است اصاًل 

وجود نداشته باشد.
کروموزوم های جنســی هر شــخص، 
جنسیت بیولوژیکی او را تعیین می کنند. 
هر کروموزوم حاوی ژن هایی اســت که 
مشخصات فیزیکی و هورمونی شخص را 
کنترل می کنند. در مبتالیان به سندرم 
ترنر، برخی مشــخصات فیزیکی به طور 
طبیعی رشد نیافته یا کارایی ندارند، زیرا 
این افراد کل یا بخشی از یک کروموزوم 

را کم دارند.
تشخیص سندرم ترنر

از آنجا که اغلب عالئم این سندرم آشکار 
هستند، مشــکل اکثر دختران مبتال به 
این اختالل کمی پس از تولد یا در اوایل 
کودکی تشــخیص داده می شود. البته 
تشخیص این عارضه در هر سنی امکان 
دارد. در واقع، زنانی وجود دارند که یک 
دوره بلوغ طبیعی را تجربه کرده و عارضه 
آن ها، بعدها در بزرگسالی تشخیص داده 
می شود. برای تمام سنین، از یک تست 
برای تشــخیص ســندرم ترنر استفاده 

می شود که کاریوتایپ نام دارد.
تشخیص پیش از تولد و دوره نوزادی
ســندرم ترنر را می توان پیــش از تولد 
تشخیص داد. اگر اولتراسوند جنین وجود 
نشانه های سندرم ترنر، مانند وجود مایع 
در اطراف گردن یا مشکالت قلبی، را نشان 
دهند، یک کاریوتایپ پیش از تولد تجویز 
می شود. در موارد دیگر کاریوتایپ ها به 
عنوان بخشی از آزمایش های تخصصی 
دوره بارداری، مانند آمینوســنتز، انجام 
می شــوند. در موارد نادری، ناهنجاری 
نشان داده شده در کاریوتایپ پیش از تولد 
اشتباه بوده، و نتیجه کاریوتایپ نوزاد در 

هنگام تولد طبیعی است.
تشــخیص در دوران کودکــی و 

بزرگسالی
در بعضی از دختران مبتال به ســندرم 
ترنر، وجود این عارضه تا اواخر کودکی یا 
دوره بزرگسالی قابل تشخیص نیست. در 
چنین شرایطی نشانه های این اختالل در 
چند سال اول نامحسوس بوده، اما با رسید 
این دختران به دوره نوجوانی این عالئم 
آشکارتر می شوند. در این سن، دختران 
مبتال به سندم ترنر به طور قابل توجهی 
از همساالن خود کوتاه تر بوده یا هنوز به 
دوره بلوغ نرسیده اند. وجود این نشانه ها 
انجام یک کاریوتایپ را ضروری می سازد.

تشخیص در بزرگسالی
تشخیص سندرم ترنر در بزرگسالی، در 
موارد نســبت نادری رخ می دهد. تعداد 

کمی از زنان مبتال به این سندرم یک دوره 
بلوغ طبیعی را پشت سر می گذارند. البته 
دیر یا زود در همین زنان هم، تخمدان ها 
از کار افتاده، تولید استروژن متوقف شده 
و آن ها دچار یائسگی زودرس می شوند. 
برخی از زنان مبتال به سندرم ترنر، هنگام 
مراجعه به یک متخصــص زنان جهت 
بررسی مشــکل ناباروری شان متوجه 
مشکل خود می شوند. در مورد این زنان، 
اگرچه آزمایش هورمــون، پایین بودن 
سطح اســتروژن را نشان می دهد، با این 
حال برای تشخیص قطعی سندرم ترنر به 

یک تست کاریوتایپ نیاز است.
عوارض سندرم ترنر

سندرم ترنر اختاللی اســت که بر رشد 
طبیعی بدن در زنان تأثیر منفی می گذارد. 
در ادامه عارضه های پزشــکی ناشی از 
سندرم ترنر را توضیح خواهیم داد. پزشک 
به دقت بیمار را تحت نظر می گیرد تا اگر 
یک یا چند مورد از عارضه های زیر بروز 
کردند، به بیمار در کنترل مشکل به وجود 

آمده کمک کند.
مشکالت قلبی

حــدود 30% از مبتالیان به ســندرم 
ترنر دچار مشــکالت قلبی هستند )این 
مشکالت بیشتر به دریچه آئورت و خود 
آئورت مربوط می شوند(. در برخی موارد، 
زنان مبتال به مشکالت آئورت می بایست 
از فعالیت شــدید خودداری کرده و در 
طول بارداری کاماًل تحت نظر پزشــک 
قرار بگیرند. یکی دیگر از مشکالت قلبی 
مرتبط با سندرم ترنر، فشــار خون باال 

است.
مشکالت کلیوی

عوارض کلیــوی در میان دختران مبتال 
به سندرم ترنر شــایعند )حدود 30% از 
آن ها مشــکالت کلیوی دارنــد(. البته، 
خوشبختانه، عوارض کیلوی معموالً باعث 

مشکالت پزشکی جدی نمی شوند.
کم کاری تیروئید

کم کاری تیروئید می تواند به دلیل التهاب 
غده تیروئید )موسوم به تیروئیدیت( بروز 

کند. سندرم ترنر می تواند باعث کم کاری 
تیروئید هم بشود، اگرچه محققان هنوز به 
طور کامل نمی دانند که چرا مبتالیان به 
سندرم ترنر، در معرض خطر باالتر ابتال به 

این اختالل هستند.
مشکالت گوش و شنوایی

سندرم ترنر بر تکامل طبیعی گوش تأثیر 
می گذارد، که در نتیجه مشکالت گوش 
در میان دختران مبتال بــه این اختالل 

شایع است.
سایر مشکالت سالمتی

سندرم ترنر خطر دچار شدن شخص به 
سایر مشکالت سالمتی از جمله موارد زیر 

را افزایش می دهد:
- مشکالت چشم و بینایی

- انحراف ستون فقرات
- پوکی استخوان

- چاقی مفرط
- دیابت

- بیماری سیلیاک
درمان

تا کنون درمانی برای سندرم ترنر یافت 
نشده اســت. اما درمان هایی وجود دارد 
که به کاهش عالئم آن  کمک می کنند، 

از جمله:
- هورمون رشــد انســانی، اگر در اوایل 
کودکی به بیمار داده شــود اغلب باعث 
می شود در بزرگسالی قد او چند سانتیمتر 

بلندتر شود.
- درمان با جایگزینی استروژن، به بروز 
خصوصیات جنسی ثانویه که در دختران 
بدون سندرم ترنر به طور طبیعی در دوره 
بلوغ آغاز می شود )مانند پهن شدن لگن 
و رشد سینه ها( کمک می کند. پزشکان 
برای دخترانی که دوره های عادت ماهانه  
آن ها تا ســن 15 سالگی شــروع نشده 
باشد درمان جایگزینی استروژن تجویز 

می کنند.
- درمان های کمک باروری، مانند اهدای 
تخمک، به باردار شدن برخی زنان مبتال 

به ترنر کمک می کند.
- نوزادانــی که با ســوفل قلبی یا تنگی 
آئــورت به دنیــا می آیند بــرای اصالح 
مشکلشــان به جراحی نیاز دارند. یک 
متخصص قلب وضعیت آن ها را ارزیابی 
کرده و درمان هــای الزم را انجام خواهد 

داد.
- دختران مبتال به سندرم ترنر بیش از 
دختران ســالم در معرض عفونت گوش 
میانی قرار دارند. عفونت های مکرر باعث 
از دست رفتن شنوایی شده و می بایست 
توســط یک متخصص کودکان بررسی 
شوند. معموالً بیمار برای رسیدگی به این 
مشکل به یک متخصص گوش و حلق و 

بینی ارجاع داده می شود.

سندروم ترنر
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قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلوالن
مجموعه ای از قوانین که ســازمان های 
دولتی بر اساس "قانون جامع حمایت از 
حقوق معلوالن" موظف به اجرای آن ها 

هستند. 
ماده1 .دولت موظف اســت زمینه های 
الزام را برای تأمین حقوق معلوالن، فراهم 
وحمایت های الزام را از آنها به عمل آورد. 
تبصره. منظور از معلول در این قانون به 
افرادی اطالق می گردد که به تشخیص 
کمیسیون پزشکی ســازمان بهزیستی 
براثر ضایعه جســمی، ذهنی،روانی توأم 
با، اختالل مســتمر در سالمت و کارایی 
عمومی وی ایجاد گــردد. به طوری که 
موجب کاهش اســتقالل فرد در زمینه 

های اجتماعی و اقتصادی شود
. ماده 2 .کلیــه وزارتخانه ها، ســازمان 
ها وموسسات و شــرکت های دولتی و 
نهادهای عمومــی و انقالبی موظفند در 
طراحی، تولید واحداث ســاختمان ها و 
اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی 
به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی 
و بهره منــدی از آن ها بــرای معلوالن 

همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصــره1. وزارتخانه ها، ســازمان ها و 
موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای 
عمومی و انقالبی موظفند جهت دسترسی 
و بهره مندی معلوالن، ســاختمان ها و 
اماکن عمومی، ورزشی، تفریحی، معابر و 
وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب 
بودجه های مصوب ساالنه خود مناسب 

سازی نمایند.
تبصره 2 .شهرداری ها موظفند از صدور 
پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از 
ساختمان ها و امکان عمومی و معابری 
که اســتانداردهای تخصصی مربوط به 
معلوالن را رعایت نکرده باشند خودداری 

نمایند.
 تبصره 3 .سازمان بهزیستی کشور مجاز 

است بر امر مناسب سازی ساختمان ها 
و اماکن دولتی و عمومی دســتگاه های 
مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشــات 

اقدامات آن ها را درخواست نماید.
 تبصره 4 .آیین نامــه اجرایی ماده فوق 
ظرف ســه ماه مشترکا توســط وزارت 
مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی 
کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشــور تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

خواهد رسید.
 ماده 3 .سازمان بهزیستی کشور موظف 
اســت در چارچوب اعتبارات مصوب در 
قوانین بودجه ساالنه اقدامات ذیل را به 
عمل آورد: الف. تامین خدمات توانبخشی، 
حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی موردنیاز 
معلوالن با مشارکت خانواده های معلوالن 
و همکاری بخش غیردولتی )خصوصی، 
تعاونی، خیریه( و پرداخت یارانه)کمک 

هزینه( به مراکز غیردولتی و خانواده ها.
 ب. گســترش مراکز خاص نگهداری، 
آموزشــی و توانبخشــی معلوالن واجد 

شــرایط )معلوالن نیازمند، معلوالن بی 
سرپرســت، معلوالن مجهــول الهویه، 
معلوالن با ناهنجاری هــای رفتاری( با 
همکاری بخش غیر دولتــی و پرداخت 
تسهیالت اعتباری و یارانه )کمک هزینه( 

به آن ها.
ج. تامیــن و تحویــل وســایل کمک 

توانبخشی موردنیاز افراد معلول.
د. گســترش کارگاه هــای آموزشــی، 
حمایتی و تولیدی معلوالن و ارائه خدمات 
توانبخشــی حرفه ای به معلوالن جهت 

توانمندسازی آنان.
تبصــره. کارگاه هــای آموزشــی، 
حمایتــی و تولیدی معلــوالن موضوع 
ماده فوق از شــمول قانــون کار مصوب 

1369/08/29مستثنی خواهد بود
ماده 4 – معلوالن می توانند در استفاده 
از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و 
وسایل حمل و نقل دولتی )مترو، هواپیما، 
قطار( از تســهیالت نیمه بها بهره مند 

گردند.

تبصره. وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
، سازمان تربیت بدنی و شــهرداری ها 
موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک 
و امکان تفریحی خود را به نحوی احداث 
و تجهیز نمایند که امــکان بهره مندی 

معلوالن فراهم گردد.
 ماده 5 .افراد تحت سرپرستی معلوالن 
با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت 
پوشش بیمه خدمات درمانی و معلوالن 
تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه 

مکمل درمانی قرار می گیرند.
 ماده 6 .یکی از فرزندان اولیایی که خود 
ناتوان و معلول بوده )هر دو یا یکی از آن ها 
معلول باشد( و یا حداقل دو نفر از فرزندان 
آن ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت 

وظیفه عمومی معاف می گردد.
 تبصره. همسرانی که زن ناتوان و معلول 
خود را سرپرســتی می نمایند مادامی 
که سرپرستی همســر ناتوان و معلول را 
برعهده داشته باشــند از انجام خدمت 

وظیفه عمومی معاف می گردند.
 ماده 7 .دولت موظف است جهت ایجاد 
فرصت های شــغلی برای افراد معلول 

تسهیالت ذیل را فراهم نماید: 
الف. اختصــاص حداقل ســه درصد از 

مجوزهای استخدامی )رسمی، پیمانی، 
کارگری( دستگاه های دولتی و عمومی 
اعم از وزارتخانه ها، شرکت ها و موسسات، 
نهادهای عمومی و انقالبی و دیگر دستگاه 
هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده 

می نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
 ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط 
سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به 
کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می 
گیرند. ج. پرداخت تســهیالت اعتباری 
به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی 
و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی 
در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی 
که در قوانین بودجه ساالنه مشخص می 

گردد.
 د. پرداخــت تســهیالت اعتبــاری 
)خوداشتغالی( وجوه اداره شده) به افراد 
معلول به میزانی کــه در قوانین بودجه 

ساالنه مشخص می گردد.(
ه. پرداخت تسهیالت اعتباری )وجوه اداره 
شــده( جهت احداث واحدهای تولیدی 
و خدماتی اشــتغال زا به شــرکت ها و 
موسساتی که بیش از شصت درصد سهام 
و سرمایه آن ها متعلق به افراد معلول است 
و اختصاص حداقل شصت درصد از پست 

های ســازمانی تلفنچی )اپراتور تلفن( 
دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای 
عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلوالن 

جسمی، حرکتی.
 ز. اختصــاص حداقل شــصت درصد از 
پست های ســازمانی متصدی دفتری و 
ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و 
نهادهای عمومی به معلولین جســمی، 

حرکتی.
 تبصره 1 .کلیه وزارتخانه ها، ســازمان 
ها، موسســات و شــرکت های دولتی و 
نهادهای عمومی و انقالبی مجازند تا سقف 
مجوزهای استخدامی ساالنه خود، افراد 
نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی 
واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و 
بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار 

گیرند.
تبصره 2 .ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریزی کشور موظف اســت سه درصد از 
مجوزهای استخدامی ساالنه وزارتخانه 
ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت 
ها و نهادهای عمومی و انقالبی را کسر و در 
اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد 
تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی 
اختصاصی برای معلولین واجد شــرایط 
با همکاری ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط 
پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه 

مربوطه معرفی نماید.
 تبصره 3 .سازمان بهزیستی کشور مجاز 
اســت در قالب اعتبارات مصوب خود، 
صندوق فرصت های شــغلی معلوالن و 
مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه 

آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
 تبصره 4 .سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کشور موظف است آموزش های الزام 
فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای 
معلوالن به صورت رایگان و تلفیقی تامین 

نماید.
 ماده 8 .معلوالن نیازمند واجد شــرایط 
در ســنین مختلف می توانند با معرفی 
سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان 

حمایت ازحقوق معلوالن
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در واحدهای آموزشــی تابعه وزارتخانه 
های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات 
و فناوری، بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز 

دانشگاه آزاد اسالمی، بهره مند گردند.
 تبصره. آییــن نامه اجرایــی این ماده 
مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور 
و وزارتخانه های مذکور و دانشــگاه آزاد 
اســالمی ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ 
این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

خواهد رسید.
 ماده 9 .وزرات مسکن و شهرسازی، بانک 
مسکن و بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
موظفند حداقــل ده درصد از واحدهای 
مســکونی احداثی اســتیجاری و ارزان 
قیمت خود را به معلــوالن نیازمند فاقد 
مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان 
بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
 تبصره 1 .سیســتم بانکی کشور مکلف 
است، تسهیالت اعتباری یارانه دار مورد 

نیاز احداث می نمایند پرداخت کند.
 تبصره 2 .ســازمان ملی زمین و مسکن 
موظف اســت زمین مورد نیــاز احداث 
واحدهای مســکونی افراد معلول فاقد 
مســکن را به نرخ کارشناســی تهیه و 
در اختیار افــراد مذکور یــا تعاونی ها و 
موسسات خیریه ای که برای آنان مسکن 

احداث می نمایند قرار دهد.
 تبصره 3 .معلوالن از پرداخت هزینه های 
صدور پروانه ســاختمانی، آماده سازی 
زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.
 تبصره 4 .سازمان بهزیستی کشور موظف 
اســت در قالب اعتبارات مصوب خود در 
قوانین بودجه ساالنه و کمک های یارانه 
ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به 
احداث واحدهای مسکونی برای معلوالن و 
مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره برداری 
آن ها را مطابق آیین نامه ای که سازمان 
بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن 
و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشــور تهیه و بــه تصویب هیأت 
وزیران می رسد به معلوالن و مدد جویان 

واحد شرایط واگذار نماید.
 ماده 10 .میزان کمــک هزینه )یارانه( 
پرداختی سازمان بهزیســتی کشور به 
مراکز غیردولتی )روزانه و شبانه روزی) 
بابت نگهداری، خدمات توانبخشــی و 
آموزشــی و حرفه آموزی معلوالن همه 
ســاله با درنظر گرفتن نرخ تمام شــده 
خدمات و تورم ســاالنه مشترکا توسط 
سازمان بهزیســتی کشــور و سازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی کشــور وزارت 
بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال 

به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 11 .مرکز آمار ایران مکلف است در 
سرشماری های عمومی جمعیت کشور 
به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت 
افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آن ها 

مشخص گردد.
 ماده 12 .سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران موظف اســت حداقل دو 
ساعت از برنامه های خود را در هر هفته 
در زمان مناسب به برنامه های سازمان 
بهزیســتی کشــور و آشــنایی مردم با 

توانمندی های معلولین اختصاص دهد.
 ماده 13 .سازمان بهزیستی کشور موظف 
است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به 
قیمومیت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه 
ها موظفند در نصب یا عــزل قیم افراد 
معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل 

و مبادرت به صدور حکم نمایند.
 تبصره 1 .سازمان بهزیستی کشور موظف 
است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در 
محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به 

دادگاه مربوطه معرفی کند.
 تبصره 2 .آیین نامه اجرایــی این ماده 
ظرف مدت ســه ماه مشــترکا توسط 
ســازمان بهزیســتی کشــور و وزارت 
دادگســتری تهیه و بــه تصویب هیأت 

وزیران خواهد رسید.
 ماده 14 .مودیــان مالیاتی می توانند از 
طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت 
آن جهت احداث مراکز توابخشی، درمانی 
و حرفه آموزی و مســکن مورد نیاز افراد 

معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مودیان 
مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان 
بهزیستی کشور رســیده باشد به عنوان 
هزینه قابل قبول مالیات آنان تلقی می 

گردد. 
تبصره. آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا 
توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ســه 
ماه پس از ابالغ قانونی تهیه و به تصویب 

هیأت وزیران خواهد رسید.
 ماده 15 .روسای سازمان های بهزیستی 
اســتان ها مجازند در جلســات شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان و گروه های 

کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
 تبصره. بــه منظور کمک به اشــتغال 
معلوالن و مددجویان رئیس ســازمان 
بهزیستی کشور مجاز است در جلسات 

شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
 مــاده 16 .اعتبار مورد نیــاز اجرای این 
قانون از محل منابع زیر تامین می گردد. 

1 .محل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها 
حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه 

ساالنه منظور می نمایند. 
2.از محل اعتبــارات هزینه ای و تملک 
سرمایه ای سازمان بهزیستی کشور که 
تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات 

الزام را به معلوالن ارایه می داده است.
3.از محل وجوه واصلــه از اجرای طرح 

هدفمند کردن یارانه ها در کشور.
4.از محل صرفه جویــی در هزینه های 
دستگاه ها و شرکت ها و نهادها را هیأت 

وزیران مشخص می نماید.
 تبصره 1 .آیین نامه اجرایــی این ماده 
توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به 

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 تبصره 2 .آن تعداد یا بخشی از مواد این 
قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشــته 
باشد مادامی که اعتبار الزام از محل منابع 
مذکور در این ماده تامیــن نگردد، اجرا 

نخواهد شد.

متــاورس چیســت؟

برای درک بهتر مفهوم متاورس اول گاهی به معنای آن می اندازیم. متاورس از دو واژه متا 
)Meta( و ورس )Verse( تشکیل شده است. کلمه متا به معنی »برتر« و ورس که از 
کلمه  »Universe« گرفته شده به معنی »جهانی« است. به این ترتیب عبارت متاورس 

را می توان »جهان برتر« یا »برتر از جهان« تلقی کرد.
متاورس به عنوان یک شبکه  مجازی عمل کرده که در آن کاربران قادر خواهند بود با یکدیگر 
و با دیگر اجزای محیط اطراف خود تعامل کنند. به عبارتی دیگر، در دنیای متاورس افراد به 

صورت آنالین و مجازی به نقش آفرینی می پردازند.
این دنیای مجازی، جنبه های مختلف شبکه های اجتماعی،  بازی های ویدیوئی، فناوری 
واقعیت مجازی )VR( و واقعیت افزوده )AR( و در نهایت بالک چین را با یکدیگر ادغام 
می کند. به همین دلیل متاورس را می توان به دنیایی که توســط واقعیت های مجازی و 

واقعیت های افزوده ساخته می شود هم نسبت داد.
با افزایش نفوذ بالک چین در دنیای فناوری، پای متاورس به بازی های بالک چینی باز شد. 
بازی هایی که افراد در آن می توانند آیتم های بازی را در قالب توکن خریداری و معامله کنند. 
البته توجه داشته باشید نوع عملکرد بازی های متاورس در بالک چین، تفاوتی با بازی های 

غیر بالک چینی ندارد و فقط دارایی های بازیکن در بازی به توکن تبدیل شده است.

متاورسحمایت ازحقوق معلوالن
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تاریخچه متاورس
با وجود اینکه هنــوز خیلی با نمونه های 
کاربردی فناوری متاورس فاصله داریم اما 
این مفهوم مدتهای طوالنی و برای چندین 
دهه است که در داســتان ها، بازی های 
رایانه ای و فناوری های دیجیتال مطرح 
بوده اســت. در حقیقت واژه متاورس و 
خلق آن به دهه 90 میالدی زمانی که نیل 
 )Neal Stephenson( استفنســون
 )Snow Crash( کتابی با نام اِسنو کَرش

منتشر کرد باز می گردد.
این نویســنده در این کتاب برای اولین 
بار مفاهیمی مثــل متــاورس و آواتار 
)Avatar(  را در قالب داستان پیش بینی 
کرد. مفاهیمی که سالها بعد از آن با همین 
نام به دنیای دیجیتال راه پیدا کردند. این 
ماجرا به همین جا ختم نمی شود. مدت ها 
بعد نویســنده کتاب بازیکن شماره یک 
آماده )Ready Player One( ، ارنست 
کالیــن )Ernest Cline( بــه روایت 
زندگی انسان ها در سال 2044 می پردازد. 
در ایــن کتاب روایت شــده انســان ها 
می توانند زندگی مشقت باری که در دنیای 
واقعی دارند را با زندگی در دنیای مجازی 
و دیجیتال ادامه دهند. نگاهی به همه این 
جریانات و در نهایت تغییر نام فیس بوک 
به متا همه نشــان دهنده این است که از 
گذشته تاکنون برنامه های زیادی برای 

مقوله متاورس وجود داشته است.
واقعیت مجازی »VR« در متاورس 

چیست؟
 »Virtual Reality« واقعیت مجازی
که به اختصار بــه آن »VR«  می گویند 
یک دنیای دیجیتالی اســت که افراد با 
ورود به آن و با اســتفاده از عینک های 
واقعیت مجــازی با اشــیاء و کلیه وقایه 
موجود در آن تعامل داشته باشند. به این 
صورت که کاربر بــا زدن این عینک وارد 
دنیای مجازی شده و در این دنیا می تواند 

تجربیت گوناگونی داشته باشد.

واقعیت افزوده »AR« در متاورس 
چیست؟

 Augmented« واقعیت افــزوده یــا
Reality« کــه بــه آن »AR« هــم 
می گوینــد، در کنــار واقعیــت افزوده 
یا»VR«  ابزار تحقق متاورس محسوب 
می شود. به عبارتی دیگر عبارت واقعیت 
افزوده، همانطور که از اسمش پیداست، 
ماهیت اضافه کنندگــی دارد. یعنی یک 
شی ء یا کاراکتر دیجیتالی را به یک فضا 

اضافه می کند.
 ،)Garfild( اگر فیلم هــای گارفیلــد
دامبو )Dumbo(، ســونیت خارپشت 
 ،)Sonic the Hedgehog (
 Alice( آلیس در ســرزمین عجایــب
in Wonderland(، مالیفیســنت 
)Maleficen( و از این قبیل فیلم ها را 
دیده باشــیدکه در آن ها شخصیت های 
واقعی با شخصیت های غیرواقعی مانند 
حیوانات یا حتی شخصیت های کارتونی 
به بــازی پرداخته اند بیشــتر به مفهوم 

واقعیت افزوده پی می برید.
 Live( هرچنــد مفهــوم الیواکشــن
Action( بــا مفهوم واقعیــت افزوده 
 AR متفاوت اســت، اما برای درک بهتر
می تواند بســیار کمک کند. در حقیقت 
در واقعیت افزوده، تجربیات دیجیتالی، 
مانند این فیلم ها، بدون هیچ واسطه ای 
به دنیای فیزیکی ما اضافه می شوند و ما با 

آن ها تعامل برقرار می کنیم.
متاورس و فیس بوک

شرکت فیس بوک )Facebook(،  غول 
حوزه فناوری، یکی از نمونه شرکت های 
پیشرو در حوزه متاورس است. همانگونه 
که در خبرها شنیدیم فیس بوک به تازگی 
اقدام به تغییر نام ایــن کمپانی به »ِمتا 

)Meta(« کرده است.
 Mark ( زاکربــرگ  مــارک 
Zuckerberg(، مدیرعامل فیسبوک، 
در یک کنفرانس مجازی در این باره گفته:

امیدوارم در آینده به عنوان یک شرکت 

متاورس دیده شــویم و قصد دارم کار و 
هویت خود را بر آنچه در حال ساخت آن 
هستیم، تثبیت کنم. ما اکنون به عنوان 
دو بخش مختلف به کسب و کار خود نگاه 
می کنیم و گزارش می دهیم؛ یکی برای 
خانواده اپ هایمان و دیگری برای تالشی 

که در پلتفرم های آینده انجام می شود.
حاال به عنوان بخشــی از پــروژه، زمان 
آن فرا رسیده اســت که یک برند جدید 
اتخاذ کنیم تا همه کارهایی را که انجام 
می دهیم در بر گیرد؛ تا منعکس کنیم چه 
کسی هستیم و قصد ساخت چه چیزی 

را داریم.«
از آنجاکه شرکت فناوری فیس بوک دارای 
پتانسیل باالی و منابع مالی گسترده است 
به نظر می رسد ورودآن به حوزه متاورس 
تحول بزرگی را در این بخش ایجاد کند. از 
طرفی دیگر همکاری مشترک فیس بوک 
با شرکت های مطرح و بزرگ برای بسط و 
توسعه متاورس دلیل محکمم دیگری بر 

گسترده بودن این پروژه است.
مارک زاکربرگ در وصف دنیای متاورس 
اینگونه گفته: »در دنیای مجازی متاورس 
هرکســی می تواند هرکاری را که تصور 

می کند انجام دهد. با دوستان یا اعضای 
خانواده خود دور هم جمع شــوند، کار 
کنند، در کالس های آموزشــی شرکت 
کنند، با یکدیگر بــازی کنند، به خرید 
بروند، و به طور کلی تمامی تجربه هایی 
که انجام آن ها را بــا موبایل یا کامپیوتر 
نمی توان تصور کرد، از نزدیک حس کنند.
خیلی ها فناوری متاورس را جایگزینی 
برای اینترنــت امــروزی می دانند که 
زاکربرگ یکی از همین افراد است و برای 
محقق شــدن این آینده بسیار در تالش 

است.«
نقش ارزهــای دیجیتــال و توکن های 

غیرمثلی )NFT( در متاورس
همانطور که پیشتر توضیح دادیم متاورس 
جایی است که اختیار همه چیز در آن در 
اختیار خودمان اســت. نکته ای که باید 
مد نظر قرار دهید این اســت که دنیای 
متاورس با ارزهای دیجیتال وابســتگی 

دارد.
در واقع در دنیای متاورس هم این امکان 
برای کاربران وجود داشــته که همانند 
دنیای واقعی به خرید و فروش و معامله 
بپردازند. بنابراین بــرای انجام مبادالت 

نیاز به ارزی خواهید داشــت. به همین 
دلیل ارزهای دیجیتال می توانند بهترین 

گزینه و انتخاب باشند.
عالوه بر ارزهای دیجیتال اصطالحی که 
خصوصا این روزها بیشــتر با آن روبه رو 
 NFT می شویم توکن های غیرمثلی یا
Non-fungible token(( هستند. 
این توکن ها یکی از جدیدترین پدیده های 
فناوری بالک چین بوده که به سرعت در 

حال گسترش است.
یکی از نقش هــا و ویژگی هــای اصلی 
توکن های غیرمثلی در دنیای متاورس 
به اعطای مالکیت کامل شــخصیت ها، 
آیتم های جمع آوری شده در بازی و حتی 
زمین مجازی به افراد می توان اشاره کرد.

ویژگی های متاورس
  حضور

به عنــوان اولیــن و مهم تریــن ویژگی 
 Presence متاورس به حضور یا همان
می توان اشاره کرد. منظور از کلمه حضور 
در متاورس این است که کاربران در این 
دنیای مجازی و در کنــار باقی کاربران، 
احســاس حضور کنند. تحقیقات نشان 
می دهد که این احساس حضور به افزایش 
کیفیت تعامــالت در این دنیای مجازی 

کمک می کند.
نکته ای کــه باید در اینجا به آن اشــاره 
کنیم این اســت که این احساس حضور 
و نزدیکی با دیگران، از طریق هدست و 
نمایشگرهایی که در مقابل شما قرار دارند 

انتقال پیدا می کند.
  همکاری

قابلیت همکاری یکی دیگر از جوانب مهم 
در دنیای متاورس محسوب می شود. با 
کمک این قابلیــت کاربران می توانند به 
همه جای این دنیای مجازی سفر کرده 
و با یکدیگر همکاری کننــد. به عبارتی 
دیگر یکپارچگی موجود در متاورس به 
کاربران این امکان را داده تا با داشتن یک 
آواتار یکسان بتوانند در عمه بخش های 
آن حضور داشته و از امکانات آن برخوردار 

شوند.
استانداردسازی

همــان  یــا  استانداردســازی 
Standardization یکی از اصلی ترین 
ویژگی ها و جوانب متاورس است که بر 
اهمیت آن می افزایــد. همانطور که هر 
سیستم و سازمانی برای استانداردشدن 
نیاز به یک سیستم استانداردسازی دارد، 
متاورس نیز از این قاعده مستثنی نیست.

جالب است که بدانید ایجاد این ویژگی 
در دنیای مجــازی متــاورس تا حدی 
حائز اهمیت بوده که حتی یک سازمان 
بین المللی برای آن در نظر گرفته شده تا 
پروتکل های استاندارد متاورس را تأیید 

کند.
  دنیای بی انتها

متاورس مفهوم و تعریف گســترده تری 
نسبت به دنیای واقعی که دارد که در آن 
زندگی می کنیم. با توجه به اینکه دنیای 
متاورس به فضاهــای فیزیکی محدود 
نیســت تا بی نهایت امکان گسترش آن 
وجود دارد و حد و مرزی برای آن وجود 
ندارد. به طور خالصه باید گفت متاورس 

دنیای بی پایان است.
همزمانی

همزمانی یکی از ویژگی های مهم و قابل 
توجهدر متاورس است. این بدان معناست 
که در دنیای متاورس امــکان و قابلیت 
ارتباط و تعامل بین کاربران سراسر جهان 
به صورت همزمان وجود دارد. به عبارتی 
دیگر حــوزه متاورس توانایــی تعامل و 
ارتباط میان میلیاردهــا کاربر در زمان 

واقعی را فراهم می کند.
  سرعت

این ویژگــی هــم یکــی از مهمترین 
شــاخصه های متاورس بوده چراکه در 
آن، نیازی به جستجو برای هیچ موضوعی 
نیست در متاورس همه چیز حتی هرگونه 
اطالعات به صورت آنی در متاورس قابل 

دسترس کاربران است.

متاورس
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  پایداری
ویژگی پایداری در متــاورس به منزله 
امکان دسترســی  همیشگی است. شما 
می توانید ساختمان های مجازی جدید یا 
اشیاء دیگری را در دنیای متاورسی خود 
ایجاد و اضافه کنید. همچنین می توانید 
آنها را انگونه که می خواهید تغییر دهید 
و نکته جالب توجه این که این تغییرات 
در بازدیدهای بعدی شما هم اعمال ده و 

ذخیره می شوند.
  هزینه

از مزیت های بارز و محبوبی که در دنیای 
متاورس وجــود دارد حذف هزینه های 
دنیای فیزیکی مثــل هزینه رفت و آمد، 
آموزش ، خرید سخت افزارها و نرم افزارها 
و موارد دیگر می شود. چون نه دیگر نیازی 
به رفت و آمد هســت و نه خرید سخت 
افزار یا نرم افزار. امری که در برخی موارد 
می تواند ســبب بهبود وضعیت زندگی 

انسان شود.
محدودیت های متاورس

عدم انطباق و سازگاری برخی افراد
در عصر حاضــر که عصــر تکنولوژی و 
فنــاوری اســت و همه چیز به ســمت 

ماشینی شــدن پیش می رود هنوز هم 
افرادی هستند که حاضر نیستند روش ها 
و شیوه های زندگی سنتی خود را ترک 
کرده و به زندگی مدرن روی بیاورند. به 
عنوان مثال کسانی که ترجیح می دهند 
به جای مطالعه کتاب های الکترونیکی یا 
همان eBook ها نسخه چاپی و کاغذی 

آن را مطالعه کنند.
افرادی کــه ترجیح می دهنــد به جای 
اســتفاده از همــراه بانــک، از پول نقد 
اســتفاده کنند. به جــای خرید آنالین 
ترجیح می دهند به داخل فروشگاه رفته 
و خودشان از نزدیک خریدشان را انجام 
دهند. حال چطور می تــوان از این افراد 
انتظار داشــت که وقتی هنوز به خوبی 
نمی توانند با اینترنت ارتباط برقرار کنند، 
با Metaverse انطباق و ســازگاری 

داشته باشند.
حذف لذت های فیزیکی در دنیای واقعی

یکی دیگر از محدودیت ها و در واقع نقاط 
ضعفی که متاورس برای انسانها به ارمغان 
می آورد از بین بــردن و حذف لذتهای 
فیزیکی اســت. همانطور که گفتیم در 
متاورس شما هر آنچه را که بخواهید و به 

هر جایی که مدنظرتان باشد در کمترین 
زمان ممکن دسترسی خواهید داشت و 
این یعنی تجربه نکردن بسیاری از لذتها 

که تاکنون تجربه می کردید.
مثال در زندگی واقعیتان شــاید یکی از 
لذتها در هنگام سفر دیدن مناظر و مسیر 
سفر بوده که این در متاورس دیگر قابل 
دست یافتن نیست چرا که در حد ثانیه 
به دورترین مکان های موردنظرتان سفر 

خواهید کرد.
یا مثال لذت تعمیر یک وســیله قدیمی، 
درس دادن و بازی کردن با بچه ها، تمیز 
کردن محیط زندگی، ورزش  صبحگاهی، 
قدم زدن های شبانه با دوستان و بسیاری 
از لذت های دیگر که در متاورس حذف 

شده است.
شــاید برای کســانی که از پیشــرفت 
تکنولوژی لذت می برند این محدویت ها 
مسئله مهمی نباشد و حتی از نظرشان  
خنده دار هم باشــد، اما به خاطر داشته 
باشــید یک زندگــی رقابتــی و کاماًل 
هدف محور هم معایب خاص خودش را 
دارد و می تواند به روحیات انسان آسیب 

وارد کند.
آیا متاورس جایگزیــن اینترنت 

خواهد شد؟
نگرشی که این روزها در بسیاری از محافل 
و بر سر زبان بسیاری از کاربران میشنویم 
این اســت که متاورس قرار است جای 
اینترنت را بگیرد و حتی خیلی ها متاورس 
را اینترنت آینده نامگذاری کرده اند. شاید 
این نظر تا حدی درســت باشد. چراکه 
متاورس کلیه اطالعات و داده ها را برای 
ما دست یافتنی می کند و با این تفاسیر 

دیگر به اینترنت نیازی نخواهیم داشت.
اما از ســوی دیگر داده ها حاکی از وجود 
چیزی حــدود 1.7 میلیارد وب ســایت 
در سراسر جهان اســت. کاماًل مشخص 
است این حجم از اطالعات چیزی نیست 
که براحتی بتوان آن را به پروژه ای مثل 
متاورس انتقال داد. مــارک زاکربرگ، 
متاورس را نسخه ای متفاوت از اینترنت 

فعلی دانسته و بر این موضوع تاکید دارد 
که اینترنت فعلی همچنــان در اختیار 
کاربران خواهد بود. با این حال بسیاری 
از خدمات در اینترنت، جــای خود را به 
خدمات جدیدی در متاورس خواهد داد.

بهترین پروژه های متاورس
متاورس دارای پروژه های متعدد زیادی 
است که به کاربران این امکان را دادهدر 
حین بازی کسب درآمد هم داشته باشند. 
این پروژه های و پلتفرم ها در حوزه ارزهای 
دیجیتال از محبوبیت زیادی برخوردار 
هســتند و طرفداران زیــادی را به خود 
اختصاص داده اند. از مهمترین پرو ژه های  
متاورسی به موارد زیر می توان اشاره کرد.

)Decentraland( دیسنترالند
دیسنترالند یکی از نمونه های شناخته 
شده و مطرح در دنیای متاورس در جهان 
است. پلتفرم دیسنترالند بر اساس فناوری 
بالک چین کار می کند و در آن ها گیمرها 
می توانند به کمک ارزهــای دیجیتال 
ساختمان هایی مثل شــهربازی بسازند 
و حتی از آن ها کســب درآمد کنند. در 
دیسنترالند می توانید زمین بخرید و یا آن 
را بفروشید و از پول آن برای خرید اسلحه 

در بازی فورتنایت استفاده کنید
)Sandbox( سند باکس

ســندباکس یکی از بهترین پروژه های 
متاورسی بوده که طرفداران زیادی هم 
دارد. ایــن پروژه مبتنــی بر بالک چین 
دارای امکانات و قابلیت های زیادی است 
که کاربــران در آن امکان خرید، فروش، 
و ادعــای مالکیت امــوال متفاوت خود 
را دارنــد. این پلتفرمدر عیــن امنیت و 
قابلیت اطمینان دارای معایبی است که 
از مهمترین آنها به هزینه باالی شــبکه 
اتریوم برای خریــد بالک چین می توان 

اشاره کرد.
)Nakamoto( ناکاموتو  

ناکاموتو یا Nakamoto یکی دیگر از 
پروژه های متاورسی است که در این بازی 
هم مثل بازی دیسنترالند، کاربران امکان 
خرید زمین های مجازی، ساختن آن و 

درنهایت فروش آن را دارند. خرید و فروش 
زمین مجازی به منزله سرمایه گذاری در 
متاورس اســت. الزم به ذکر است که در 
بازی ناکاموتو، توکن های قابل معاوضه به 
نام ناکا شناخته می شود که ارز دیجیتال 
بسیار مناســب و روبه رشدی محسوب 
می شود. این بازی واقعیت مجازی یکی 
از تازه ترین بازی های متاورسی است که 
توکن آن در حال حاضر ارزشــی معادل 

3 دالر دارد.
)Axie Infinity( اکسی اینفینیتی  

اکسی اینفینیتی )Axieinfinity( یکی 
از پروژه هایی که بســیاری از کاربران با 
نام آن آشنا هستند. محبوبیت این بازی 
آنالین به این دلیل است که در حین بازی 
امکان کسب درآمد را نیز به کاربران خود 
می دهد. در اکســی اینفینیتی کاربران 
می توانند حیوانــات موردعالقه خود را 
به صورت مجازی پرورش داده و با استفاده 

از انها کسب درآمد کنند.
)GALA( گاال گیمز

گاال گیمــز می خواهــد در دنیای گیم 
کنترل را به دســت بازیکنان برگرداند 
تا آن ها تجربه متفاوتی داشــته باشند و 

بتوانند کنترل تمــام دارایی های درون 
بازی خــود را به دســت بگیرند و مالک 
حقیقی آن ها شوند. گاال گیمز خود یک 
بازی یا دنیای مجازی متاورس نیســت، 
اما بســتری فوق العاده برای ســاخت 
بهتریــن پروژه های ارزهــای دیجیتال 
متاورس محســوب می شــود. تا امروز 
نیــز متاورس هــای جذابــی روی آن 
ساخته شــده اند. بعد از داغ شدن بحث 
Metaverse گاال گیمز یکی از ارزهای 
دیجیتال بود که رشــد زیادی را تجربه 

کرد.
در پــروژه های بازی متاورس ســاخته 
شده روی گاال گیمز به لطف بهره بردن 
از توکن های غیر مثلی بازیکنان مالکیت 
واقعی آیتم های خود درون بازی را دارند. 
از طرفی می دانیم یک بــازی متاورس 
می توانــد شــامل ارزهــای دیجیتال 
اختصاصی متعددی عالوه بر بی شــمار 
توکن غیر قابل تعویض متعلق به کاربران 
باشــد. به عنوان مثــال دو ارز دیجیتال 
اختصاصی AXS و SLP در بازی اکسی 
اینفینیتی را در نظر بگیرید. در بازی های 
ساخته شده روی Gala Games نیز 

متاورس
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می توان مشــابه آن ها را داشت. تا امروز 
چند بازی معروف روی این پلتفرم ساخته 
 Town شده است. به عنوان نمونه باید به

Star  و Fortified اشاره کرد.
 )RNDR( رندر توکن

آخرین مــوردی که در میــان بهترین 
ارزهای دیجیتال متاورس به آن خواهیم 
 Render( پرداخــت، رنــدر توکــن
Token( نام دارد. یکی دیگر از جنبه های 
متاورس به شرکت هایی مربوط می شود 
که به تولید محتواهای سه بعدی و واقعیت 
افزوده )AR( می پردازنــد. پلتفرم رندر 
)Render( با ســاختار غیر متمرکزی 
که دارد، از بخشــی از قدرت پردازشی 
رایانه هایی که تحت شرایط دیگر مورد 
اســتفاده قرار نمی گرفتنــد، برای رندر 

محتوای دیجیتالی استفاده می کند.
بنابرایــن تولیــد کننــدگان محتوای 
دیجیتالی دیگــر مجبور بــه پرداخت 
هزینه های هنگفت بــرای جمع آوری 
قطعات رایانه ای گران قیمت نیستند و 
اعضای شــبکه رندر هم در ازای فعالیت 
خود پاداش دریافت می کنند. این پلتفرم  

عالوه بر مقیاس پذیر بــودن، با محیط 
زیست هم سازگار است و به مردم اجازه 
می دهد تا محتواهای سه بعدی مقرون به 

صرفه ایجاد کنند.
مهم ترین شــرکت های فعال در حوزه 

متاورس
)Meta( 1- متا

متا که نام جدید شرکت فیسبوک است 
از مهم ترین شــرکتهای فعال در حوزه 
متاورس محسوب می شود. این شرکت 
تاکنون بیش از 50 میلیون دالر سرمایه 
خود را صرف توسعه شبکه متاورس کرده 

است.
)Microsoft( 2- مایکروسافت

شــرکت مایکروســافت نمونه ای دیگر 
از شــرکتهای مهــم و فعــال در حوزه 
متاورس بوده که پیــش از ورود به این 
حوزه فعالیت هایــی در زمینه هولوگرام 
و واقعیــت گســترده )XR( از طریــق 
پلتفرم مایکروسافت مش داشته است. 
مایکروسافت قصد دارد دنیای واقعی را با 
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده ترکیب 
کند. این شــرکت همچنین می خواهد 

هولوگرام ها و آواتارهای مجازی را تا سال 
2022 به Microsoft Teams اضافه 

کند.
3- اپیک

اپیک شــرکت ســازنده بازی معروف 
فورتنایت )Fortnite( است. مدیرعامل 
ایپــک در مصاحبه ای اعــالم کرده که 
عالقه بسیاری به توسعه متاورس دارد. 
هنرمندانی ماننــد آریانا گرنده و تراوس 
اســکات در این بازی کنســرت برگزار 
کرده اند و حتی سخنرانی مشهور مارتین 
لوتر کینگ در ســال 1963 نیز در این 

پلتفرم بازسازی شده است
آینده متاورس

متاورس )Metaverse( مقوله ای است 
که امروزه بیش از گذشته شاهد محقق 
شده آن هستیم. دنیای جدیدی که فارغ 
از محدودیت های اینترنت کنونی امکان 
ارتباطات و کسب تجربیات متنوع را برای 
همه فراهم می کنــد. در دنیای مجازی 
متاورس هر آنچه بخواهید در دسترس 
شماست، می توانید شخصیت مورد عالقه 
خودتان را در آن بسازید و درست شبیه 

زندگی واقعی در آن زندگی کنید.
هر چیــزی در این دنیــا را می توانید به 
صورت کامال غیر متمرکز کنترل کنید 
بدون اینکه اختیار و مدیریت آن دست 
نهاد دولتی خاصی باشد. این همان نقطه 
اشــتراک و ارتباط متــاورس با فناوری 

بالک چین است.
 excoino.com :منبع

نویسنده: نفیسه محروقی 

داســتانی پر از مو  
مســخره باز اولین اثر سینمایی همایون 
غنی زاده است که با پیشینه ظاهرا قوی 
تئاتری وارد سینما شده است. این مسئله 
در میزانســن کامال تئاتری مسخره باز 
مشهود است. مخاطب ســینما بیشتر 
سکانس ها را دو بعدی و حاصل رودررویی 
دوربین با شخصیت ها میبیند و شناخت 
میزانسن سینمایی و جایگاه دوربین در 
ایجاد بعد در سینما دقیقا آنچیزی است 
که کار را برای کارگردان تازه کار سخت 
میکند. تمام فیلم در اتاق همین آرایشگاه 
مردانه میگذرد و جز کمد تاریک و خیاالت 
دانش )با بازی صابر ابر(، جای دیگری نیز 
نمیرود. دانش )صابر ابر( درواقع شخصیت 
اصلی فیلم و البته راوی روایت فیلم است. 
روایتی که راوی خود را تا پایان فیلم در 
چندین نقطه از دست میدهد و این تفاوت 
روایت ســینمایی و تئاتری است. اینکه 
راوی شما در درجه اول همیشه و همیشه 
فقط یک چیــز اســت و آن عالیجناب 
دوربین است. نمونه ی این جاماندگی های 
روایی در سکانس بازجویی بازرس کیانی 
)با بازی رضا کیانیان( نمایان میشــود 
و همچنیــن POV هــای او مخصوصا 
در ســکانس چاه که کامال راوی را کنار 

گذاشته است.
 در اولیــن برخورد با فیلم مســخره باز 
شباهت بســیار فراوانی بین مسخره باز 
و Amelie ژان پیر ژونه دیده میشــود. 
یک فانتزی روایت اول شــخص که در 
تالش برای وارد کردن مخاطب به دنیای 
خودش اســت. رگه های طنــز موجود 
در فیلمنامه با شــیرینی مونولوگ های 
قضاوت کننده ی بی پــرده ی دانش، به 
سرعت مخاطب را وارد فضای ذهنی او، 
شناخت کاراکترهای پیرامونش و فضای 
زیستش میکند. همچنین حساسیت های 

ذهنی او راجع به سینما و بازیگری، شغل 
موقت 15 ساله اش، عشق کالسیکش و 
مهمتر از همه، وسواسش به کثیفی موها 

به خوبی به بیننده منتقل میشود.
مسخره باز اساسا در بیســت دقیقه اول 
نشان یک فیلم بســیار شاخص و خوب 
را به همراه دارد؛ تدوین آنچنان که باید 
باشد است و به خوبی در یک روند سریع 
آنچه را که باید به بیننده بگوید،میگوید. 

بازی ها کامال به جا و درست است. و حتی 
پالن های تکراری، جای خود را به خوبی 
پیدا میکند و به بار طنز فیلم می افزاید. اما 
فیلمی که یک اپنینگ سکانس درخشان 
و پرده اول بســیار عالــی دارد به علت 
نداشتن ایده داســتانی به یکباره چنان 
افتی میکند که حتی با آوردن آسمان فرم 
به زمین تکنیک هم نمیتواند گلیم خود را 

از آب بیرون بکشد.
به نظر میرسد مسخره باز بعد از معرفی 
کاراکترها، اتمسفر و ترسیم فضا به سراغ 
داستانی میرود و یا دوست دارد به سراغ 
داســتانی برود که فیلمش را در همین 
نقطه متوقف نکند و به همین ســبب به 

معرفی فیلممتاورس
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معرفی فیلم وم داون انواع سندر
سمت Sweeney Todd میرود تا یک 
آرایشگر قاتل را هم تصویر کند. و مشکل 
دقیقا از همینجا شروع میشود. کارگردان 
محترم فیلم عالقه مند اســت که در بدو 
ورودش به سینما یک پارودی مختلط از 
ترکیب فیلمهای مهم تاریخ سینما بسازد 
تا شاید بگوید که چندان با سینما غریبه 
نیســت و از طرفی چون با سینما غریبه 
است و نمیداند که سینما صرفا یک سری 
شــامورتی بازی های تکنیکی و فرمی 
نیســت، به ورطه تخیل بی مقداری می 
افتد که هر چقدر به پایان نزدیک میشویم، 
دست و پا زدن بیتابانه اش بیشتر او را در 
منجالب بی هدفیش فرو میبرد. داستانی 
که قرار بود شخصیت سینما دوستی که 
حتی در کمدش تمرین بازیگری میکند 
و تمام دغدغه های زندگی اش یک مینی 
تلوزیون و فیلم هایش اســت را از نقطه 
A به B برساند به یکباره با عالقه به یک 
مقوله مسخره مثل موهای زنهای گدا، او 
را به یک قاتل سریالی تبدیل میکند تا به 
جای کوره خانوم الوت، مقتوالت را در چاه 
منتهی به دریا بیندازد. اینکه چه عنصری 
در روایت، داستان را به ایجا رساند، خدا 
میداند اما از این لحظه به بعد است که فیلم 
به کلی از دست میرود و آنقدر مرز میان 

تخیل و واقعیــت در روایت دانش به هم 
نزدیک میشود که هزاردستان که سهل 
است، میشود الرساله مصطفی عقاد را هم 

به آن اضافه کرد.
اما فارغ از بحث فیلمنامه و پرداخت روایت 
که به کلی مسخره باز را به حاشیه برده 
اســت، در زمینه های دیگر با یک فیلم 
با سر و شکل ســرزنده طرف هستیم که 
دوربین خوبی دارد، جلوه های ویژه اش 
مخاطب را متحیر میکند، طراحی صحنه 
بی نقصی دارد و مهمتر از همه بازی هایی 

که درخشان و به یاد ماندنی است.
بدون شک مهمترین عامل جذابیت فیلم 
مسخره باز ، بازی های روان و کنترل شده 
بازیگران است. بازی نصیریان و حمیدیان 
دقیقا مطابق شــخصیت پردازیشان، پر 
جنب و جوش و مملو از اکت های پیچیده 
است و بر خالف آنها بازی های صابر ابر و 
هدیه تهرانی، کامال سینمایی و دقیق و 
کنترل شده و همین امر یکی از دالیلی 
است که به طور مثال دیالوگ های تکراری 
بین ســه شــخصیت اصلی، به مضراب 
های تاثیرگذار تصویری شکل تکمیلی 
میدهند. به واقع باید کاله از سر برداشت 
به احترام بازیگری بزرگ که در سن باال 
چنین بازی ابتکاری و خالقانه ای انجام 

میدهد که حتی یک درصد شبیه به بازی 
های قبلیش نیست و قطعا علی نصیریان 
برای این فیلم شایســته ی تقدیرهای 
فراوان است. البته نباید فراموش کرد که 
یکی از عوامل دلچسب تر بودن بازی علی 
نصیریان و بابک حمیدیان، شــخصیت 
پردازی به اندازه و به جای آنهاست. یکی 
یک آرایشگر قدیمی که حاال دچار کهولت 
سن و لرزش دست شده و همه ی سبیل 
ها را میزند و به نظم روتین و زندگی کاری 
خود اعتنا میکند و عاشق کازابالنکاست 
و به کلمه آرایشــگاه به جای ســلمونی 
حساسیت دارد و در مقابل  یک آرایشگر 
حراف سیاسی و زندان رفته که درون تن 

ماهیش مو پیدا میشود.
البته که بحث همواره در باب پارودی ها 
فراوان است و مســخره باز نه یک نمونه 
بد بلکه یک فیلم جذاب متوسط الحال 
است که در روایت دچار مشکل میشود 
اما اینقدر نکات مثبت فنی در ســاحت 
مقوالت مربوط سمع و بصر و تخیل دارد 
که مخاطب را تا به انتها در سینما بنشاند 
و حتی تصاویر زیبایــی در ذهنش باقی 

بگذارد.

کتاب بازیکن شماره یک آماده 
اولین کتاب نویســنده ی آمریکایی آن، 
ارنست کالین اســت. ماجرای کتاب در 
سال 2045 میالدی می گذرد. جایی که 
دنیا با ابداع و توسعه ی یک بازی واقعیت 
مجازی وارد فاز جدیدی شده است. جیمز 
هلیدی و اوگدن مارو در سال 2012 این 
جهان مجازی را به نام OASIS )که در 

فارسی به “شه سانه” ترجمه شده( خلق 
کرده اند و همه چیز در آن امکان پذیر است. 
در واقع جهان مجازی درون این کتاب را 
می توان هدف نهایی توســعه دهندگان 
تکنولوژی واقعیت مجــازی در روزگار 

خودمان بدانیم..

داستان کتاب با مرگ جیمز هالیدی آغاز 
می شود. هالیدی که ازدواج نکرده بوده و 
وارثی نداشته برای اینکه ثروت عظیمش 
و حق مالکیت دنیــای واقعیت مجازی 
فوق العاده اش را به شخصی واگذار کند 
سه معما طرح می کند و هرکس که بتواند 
این سه معما را حل کند در نهایت صاحب 

ثروت هلیدی و دنیای شه سانه می شود.
قابل تصور است که چنین ثروت و قدرتی 
چقدر وسوسه کننده است. همه ی مردم 
پس از مرگ هلیدی شروع به تالش برای 
حل اولین معما می کنند. البته این معما 
آن قدرها هم آسان نیست و بعد از 5 سال 
کسی موفق به حلش نشده است. درست 
وقتی که همه تقریبا از حل معمای هلیدی 
قطع امید کرده اند وید واتس )شخصیت 
اصلی داستان( جواب معمای اول را پیدا 
می کند و ماجراجویی آغاز می شــود. او 
باید برای به دست آوردن سه کلید اصلی 
عالوه بر کاربران دیگــری مثل خودش 
با ســازمانی به نام IOI نیز رقابت کند. 
ســازمانی که می خواهد با حل معماها 
شه سانه را تصاحب کند و آن را به شدت 
تجاری کند. شرکتی که برای رسیدن به 

هدفش از هیچ کاری ابا ندارد.
بازیکن شماره یک آماده طرفداران زیادی 
دارد. داستان و ایده ی کتاب خالقانه است، 
توصیف دنیای شه سانه خیلی خوب انجام 
شده و تهدیدها و فرصت هایی که چنین 
دنیایی با خودش به همــراه می آورد نیز 
بسیار عالی تشریح شــده است. داستان 
کتاب پیچ و تاب زیادی دارد و اگر دوست 
دارید با خواندن کتاب هیجان زده شوید 
به احتمال زیاد این کتــاب ناراضی تان 

نمی کند.
نکته مهم راجع به کتاب ارجاعات خیلی 

معرفی کتاب
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معرفی کتاب

خیلی زیاد به فرهنــگ عامه ی دهه 80 
میالدی است. اســامی فیلم ها، بازی ها 
و موســیقی های زیادی در کتاب آورده 
می شود که شاید مخاطب نوجوان و جوان 
امروزی آشــنایی چندانی با آن نداشته 
باشد. محتواهایی که در پیشبرد داستان و 
حل معماهای آن نیز نقش اساسی دارند.

بازیکن شــماره یــک آمــاده را باید در 
دســته ی کتاب های علمی تخیلی جای 
داد، پس مطمئنا بــه عالقه مندان این 
ژانر توصیه می شــود. البته برخی افراد 
نسبت به این ژانر جبهه گیری دارند، اما 
این کتاب را حتی بــه آن ها نیز می توان 
توصیه کرد. گرچه در طول داســتان با 
برخی نکات فنی جهان شه ســانه آشنا 
می شویم، اما این توضیحات آن قدر زیاد و 
فنی نیست و تقریبا برای همه قابل درک 
است. موضوعاتی که کتاب مطرح می کند 
چندان دور از واقعیت نیست و شاید ده یا 
بیست سال دیگر واقعا به حقیقت بپیوندد. 

بنابراین آن قدرها هم تخیلی نیست.
پشت این کتاب ایده خوابیده و نویسنده 

می خواهد “داستان” روایت کند )بر خالف 
بسیاری از کتاب های دیگری که این روزها 
می بینیم و در آن ها داستان فدای عناصر 
دیگر مثل فرم شده اســت(، پس اگر به 
داســتان و ماجراجویی عالقه دارید این 
کتاب برایتان مناسب است. اینکه داستان 
تا چه حد خوب پرداخته شده موضوعی 
است که بعد از خواندن کتاب باید راجع به 

آن تصمیم بگیرید.
اگر به فرهنگ عامه ی دهه 80 میالدی 
عالقه دارید یا از همــان ابتدای اختراع 
کنســول های بازی طرفدار پر و پا قرص 
بازی هایشان بودید این کتاب خیلی بهتان 

می چسبد.
در کتاب اســم فیلم ها، موســیقی ها و 
بازی های فراوانی از دهــه 80 میالدی 
آورده می شــود. البته خیلی هایشان در 
جریان کتاب نقشی ندارند و نویسنده به 
هر ضرب و زوری بوده ســعی کرده فقط 
اسمشان را بیاورد، اما برخی هایشان کلید 
اصلی حل معماهای داستان اند. اگر قبل از 
خواندن کتاب فیلم های مانتی پایتون و 

 Monty Python and( جام مقدس
the Holy Grail( و بازی های جنگی 
)WarGames( را دیده باشید احتماال 

بیشتر از کتاب لذت می برید.
در مــورد فیلم گفتم که فــرق زیادی با 
داســتان کتاب دارد، بنابراین می توانید 
بدون هیچ تقّدم یا تأّخری سراغ فیلم یا 
کتاب بروید. البته هر کدام را اول ببینید یا 
بخوانید داستان تا حدی برایتان اسپویل 
می شود، اما تفاوت هایشان خیلی بیشتر 
از آن چیزی اســت که این اسپویل کال 
لذت دیدن فیلم بعــد از خواندن کتاب 
یا خواندن کتاب بعــد از دیدن فیلم را از 

بین ببرد.
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