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پــنــدار

خانواده و مشاوره

خت َم علی ِلسا ِنه َکما َی ِ
لمومن ان َی ِ
خت ُم علی َذهَ بِ ه و ِف ّ َض ِته.
سان ِم
فتاح ُک ِّل َخ ٍ
ان هَ ذا ال ِّل َ
قال االمام الباقر علیه السالمَ ّ :
ُ
یر و َش ٍ ّرَ ،ف َینبغی ِل ُ

حضرت امام محمد باقر(ع) می فرمایند :البته این زبان ،کلید هر خیر و شری است .پس شایسته است شخص مومن همان گونه که بر زر و سیم خود مهر می نهد بر زبانش نیز مهر نهد.
تحف العقول۲۹۸ ،

نگاهی به آسیب های پنهان اشتغال مادر بر تربیت فرزندان

مادران مشغول کارند

پیامکهای شما
شماره پیامک 2000999:

خانمی ۲۷سالههستم.دختری ۸سالهدارم،بهخاطراینکهسرکارمیروم،دخترمنصفروز
تنهاست.میخواهمبدانماینشرایطچهتاثیریبرروحیهاشخواهدداشت؟

 - ۴۳۲با عرض سالم  .من و خانمم در حال حاضر
در دوران عقد هستیم .خانمم یک سال و نیم از من
کوچک تر اس��ت .وقتی می رویم ب��ازار ،همیشه با
انتخاب من به هر نحوی مخالفت می کند و بهانه الکی
می گیرد و اعصابم را خرد می کند .چند باری به او
گفته ام ولی به حرف نمی کند .چه کار کنم .ممنون از
این که راهنمایی ام می کنید.
 - ۴۳۳من یک پدر  ۴۲ساله هستم .به تازگی متوجه
ش��ده ام که پسرم با دختری آشنا شده است ظاهرا
ارتباط آن ها در حد تلفن زدن است .لطفا راهنمایی ام
کنید تا بهترین تصمیم را برای راهنمایی و برخورد با
فرزندم بگیرم.
 - ۴۳۴جوانی  ۱۹ساله هستم .در انجام کارهایم
پشتکارالزمراندارموزودناامیدمی شوم.چهکارکنم؟

پاسخمردم به پیامکهای شما
شماره پیامک۲۰۰۰۹۹۹ :

مجیدحسینزاده-باعجلهازخواببیدارمیشودولباسهایفرزندشراتنشمیکند.
درحالیکهبچهاشهنوزکامالچشمهایشرابازنکردهاست،دستشرامیکشدتااورابه
مهدکودک یا خانه مادربزرگ برساند .لحظاتی بعد هم فرزندش را می بوسد و می گوید:
«بعدازظهرمیامدنبالت،تامامانبرمیگردهبچهخوبیباشی!»
***
کلید را می چرخاند و در را باز می کند .به خانه خالی سالم می کند .کیفش را به گوشه ای
می اندازد و به سمت آشپزخانه می رود .خسته است همیشه آرزو داشت وقتی از مدرسه
برمی گردد مادرش در خانه منتظر او باشد آرزویی که می داند به واقعیت تبدیل نخواهد
شد؛بنابراینیکبالشتبرمیداردوجلویتلویزیوندرازمیکشدتاشایدتاآمدنمادرش
خوابشببرد.
***
این دو روایت شرح حال بیشتر خردساالن و کودکانی است که مادران شان بیرون از خانه
کار می کنند .فرزندانی که دوست دارند وقتی به خانه می رسند با دیدن چهره مادرشان،
خستگی از تن شان بیرون برود ولی به دالیل شاغل بودن مادر این حس خوب را هیچ گاه
تجربهنکردهاند.بچههاییکهدوستدارنددرکنارمادرشانقدبکشندوزیرچترمهربانی
هایمادرانشانبزرگشوندولیهیچوقتچنینفرصتیرابهدستنیاوردهاند.

▪ ▪دوری از والدین خسارت های جبران ناپذیری دارد

حجت االسالم علی فروتن ،کارشناس و مشاور خانواده معتقد است حقیقتی که در عالم
هستی ،هم از نظر دین مبین اسالم و هم از نظر علم ،مسلم و غیر قابل انکار است ،ارتباط
خاصتمامیمخلوقاتبایکدیگراست.تاثیرگذاریوتاثیرپذیریموجوداتومخلوقاتدر
ارتباطبایکدیگر،امریبدیهیاستکهبهتاییدنیازینداردبلکهفقطوفقطنیازمندتوجه
و دقت بیشتر انسان ها به عنوان موجودات برتر در عالم هستی به ارتباط با دیگر مخلوقات
است .توجه بیشتر به این که با چه چیزهایی سر و کار دارند ،با چه افرادی ارتباط صمیمی
دارندوپیامدهاوآثاراینارتباطهاچیست؟بهطورمثالدوریپدرومادرازفرزندوتنهایی
یانزدیکشدناوبهاشخاصدیگریغیرازوالدین،موجبواردآمدنخسارتهایجبران
ناپذیریبهاوخواهدشد.

▪ ▪تربیتفرزندبهعهدهشماست

اینمشاورخانوادهدرگفتوگوباخراسانافزود:دردورانشکلگیریوتثبیتشخصیت
فرزند،اینپدرومادرهستندکهبراساسارزشهایاخالقیبایدفرزندشانراتربیتکنند
و قطعا دیگران از اهداف ،عالیق ،سالیق و ارزش های مورد نظر والدین باخبر نیستند هر
چندوالدینخواستههایخودشانرابرایمتولیانتربیتیبهصورتمشروحبیانکننداما
ازسخنتاعمل،فاصلهوتفاوتبسیاراست.دراینبینفرزندنیازبهحضوروالدینرادرنمی
یابدووقتیاینکمبودهاتامیننشود،بهصورتطبیعیاینعقدههادرآیندهبهاختالالت
رفتاریوروانیتبدیلمیشود؛بنابرایناسالمتوصیهوتاکیدبسیارداردکهوالدینخصوصا
مادر با فرزندش ارتباط صمیمانه و تنگاتنگی داشته باشد و به او مهرورزی کند تا به صورت
مستقیم بر تربیت فرزند تاثیر بگذارد .به طور مثال این که والدین به نوازش و بوسیدن
فرزندشانبپردازندتاثیراتعجیبیبرتعدیلرفتارکودکدارد.درحدیثیازپیامبر(ص)
رج ٍل َ
لت َصب ِّیا َق ُّط ،ف َل ّما و َّلى َ
أهل النّا ِر»
رج ٌل عِ ندی أن ُّه مِن ِ
قال :ما َق َّب ُ
داریم« :فی ُ
قال :هذا ُ
مردیدرجمعپیامبر(ص)وعدهایازاصحابگفت:منهرگزكودكمرانبوسیدهام.پس
آنگاهكهخواستبرود،پیامبر(ص)فرمودند:اینمرددرنظرمنازدوزخیاناست(الكافی:
 50/ 6منتخبمیزانالحكمة)612:وقتیاهمیتبوسیدندربارهمردیکهفرزندانش
را نبوسیده است به حدی می رسد که پیامبر (ص) می فرمایند :او را از اهل دوزخ می بینم،
جاییبرایتوضیحاتبیشتردربارهاهمیتحضوروالدیندرکنارفرزندانشاننمیماند.
▪ ▪خوبدربرابرخوب تر

حدود ۷سال پیش ازدواج کردم .شوهرم مدام شغلش
را عوض می کند ،برای همین اوضاع مالی خوبی نداریم.
او به حرف من گوش نمی کند و خانواده اش مرا سرزنش
می کنندلطفاکمکمکنید.

▪ ▪یکزنبادومسئولیت

همچنین به گزارش تسنیم مادران شاغل اغلب به دلیل آن که بخش مهمی از ساعات
مفیدشان را در طول روز از فرزند جدا هستند ،نمی توانند همانند مادران خانه دار به
کودکان خود رسیدگی کنند ،عالوه بر این ،آن ها در کنار خستگی جسمی و ذهنی
ناشی از کار ،مسئولیت خانه و خانه داری را هم به دوش می کشند .از سوی دیگر،
سپردن کودکان به مهد کودک هم چندان مورد تایید کارشناسان نیست ،چرا که به باور
آن ها این کار ممکن است موجب بروز نابسامانی های روانی خاصی در بزرگسالی شود.
در ادامه چندین تاثیر مهم شاغل بودن مادران بر تربیت فرزندان را خواهید خواند.
* فاصله عاطفی از فرزند :روانشناسان معتقدند کودکان به خصوص در سالهای
نخستین زندگی ،نیاز شدید عاطفی دارند و این نیاز تنها از سوی مادر تامین میشود و از
طریق هیچ فرد یا نهاد جایگزین دیگری تامین نمیشود .با شاغل شدن زن که مهمترین
نقش را در ایجاد تعادل عاطفی و روانی و پرورش فضایل در فرزند دارد ،لطمه شدید روحی
به کودک وارد میشود.
* کاهش تابعیت پذیری فرزند از مادر :هر مسئله ای که سبب دوری والدین از فرزندان
شود ،از میزان نفوذشان در آن ها کم می کند .اشتغال مادر نیز این دوری را پدید می آورد و
به این صورت ،بر تربیت صحیح فرزندان تأثیر می گذارد زیرا فرزند دیگر حرف شنوی الزم
راندارد.
*رفتارهایتربیتیخارجازخطتعادل :خستگیهایروحیناشیازاشتغالدرخارج
از منزل گاهی سبب رفتار غیردوستانه و سخت گیری افراطی مادر می شود و گاهی هم
مادر می کوشد تا ساعات نبودن خود را با هدیه یا نوعی باج دادن به فرزند جبران کند و این
روند افراطی و تفریطی رفتار با فرزندان ،تربیت او را دچار خدشه می کند.
*نظارتمستقیمنداشتنبرفرزندانوغفلتازنیازهایآنها:
پرخاش��گری و تمرکز نداش��تن ،افت تحصیل��ی و بحران ه��ای عاطف��ی در نوجوانی از
نداشتن نظارت مستقیم والدین و به خصوص مادر بر فرزندان حکایت دارد و این مسئله
نیاز به حضور و واکنش به موقع مادر در برابر رفتارهای فرزندان را بیشتر به رخ می کشد.

* تضعیف جایگاه پدر :اشتغالمادرممکناستنقشوجایگاهپدررا برایفرزندانپسر
مخدوشکند.فرزندانچونمیتوانندبخشیازنیازهایمالیخودراازطریقمادربرطرف
کنند،ممکناستنقشپدررادرمنزلنادیدهبگیرندوازکمکهاوراهنماییهایویخود
رابینیازبدانندوبهمرورزمان،پدردرانزواقرارگیرد.
* کم رنگ شدن نقش مادر به عنوان الگو برای دختران :بی تردید نخستین الگوی
دختر ،مادر است .دختر در تعامل با مادر ،خانه داری ،کدبانوگری ،شوهرداری ،بچه داری
و امثال آن را یاد می گیرد و به تدریج ،بخشی از مسئولیت زندگی را در خانواده بر عهده می
گیردوخودرابرایزندگیآیندهآمادهمیکند؛اماحضورکممادردرخانهوکانونخانواده
اینالگورابیرمقمیسازد.
*دوگانگیدرتربیتفرزندان:درطولزمانحضوردرمحلکار،مادرمجبوراستفرزند
یافرزندانخودرابهمهدکودکیابهافراددیگریازفامیلمثلخالهیامادربزرگبسپارد.این
درحالیاستکهالگوهایتربیتیمادرباایدههاوروشهایتربیتیمربیانمهدهاودیگران
متفاوتخواهدبودوفرزندانباحالتیدوگانهدررفتاروافکاروارزشهارشدخواهندکرد.

مادران شاغل موفق هم داریم
باتوجهبهنکاتذکرشده،هرچنداشتغالبانوانمنعیندارداماباآسیب هاییدرابعادفردی،خانوادگیواجتماعیهمراهاست.البتهبایدقبولکردمادرانیهمهستندکهبارعایت
بایدهاونبایدهایاشتغال،کهمهم ترینآن هاآسیبندیدننقشمادریوهمسریاست،عالوهبرمشارکتاجتماعیموفق،نقش هایاساسیخوددرخانوادهرانیزبهشایستگی
انجاممی دهند.امانمی توانانکارکرداینمهمنیازمندهمراهیوهمدلیتمامیاعضایخانوادهاست.درغیراینصورت،فرسودگیوکسالتروحوجسمبانوانشاغلامریدور
ازانتظارنخواهدبود.بااینحالنمی توانبرایمثبتیامنفیبودناشتغالبانواننظرقطعیارائهکرد،چراکهدربعضیمشاغلحضورزنانالزموضروریاست،امادرهرصورت
نقش بی بدیلمادردرمحیطخانوادهآنقدرمهماستکهنمی توانآنراباهیچنقشدیگریمقایسهکردوحیفاستاینتعهدتاثیرگذارآسیبببیندیابهآنخدشهواردشود.

فروتنادامهداد:بنابراینباتوجهبهاینکهضروریاستوالدیندرامرتربیتفرزندبهصورت

چیدمان

با مشاوران

رنگ آمیزی به سبک غلتک

گنجینه
*م��ن معلم هستم و همه ک�لاس هایم را با نوشتن
«بسم ا ...الرحمن الرحیم» روی تخته کالس شروع
می کنم.
* یکی از رفتارهای خوب من این است که شب ها که
زباله ها را پشت در منزل می گذارم بسته ها را محکم
می کنم و حتی بسته های کوچک و خرده و ریزه های
همسایه ها را هم داخل نایلون بزرگ تر می بندم تا
مأموران شهرداری کمتر اذیت شوند .عبداللهیان
*رفتار خوب من این است که همیشه به خودم عطر
می زنم تا خوشبو باشم.
*من هر روز صبح زود بیدار می شوم و حداقل یک
ربع در خانه نرمش و ورزش می کنم .همین ورزش
کوتاه ،در افزایش شادابی و حوصله ام در طول روز
تاثیر زیادی دارد.
*رفتارخوبمن،همسروفرزندانمتفکیکزباله هایی
مثل کاغذ ،ظروف پالستیکی ،شیشه و ...در منزل
است؛ نتیجه این رفتار نریختن هیچ گونه زباله ای در
معابر عمومی و حتی جاده های بیرون شهر توسط
اعضای خانواده من است.
رفتارهای پسندیده خ��ود یا دیگران را برای
فراگیر شدن به  ۲۰۰۰۹۹۹پیامک کنید.

معیارهای انتخاب شغل

مستمر نقش داشته باشند ،به آسانی می توان به این نتیجه رسید که حتی کمترین زمان
دوریآنهاازفرزند،آثارمنفیفراوانیدارد.ازآنجاکهنشانهعاقلایناستکهازبینخوب
وخوبتر،خوبترراوازبینبدوبدتر،بدراانتخابکندازمادرهایشاغلمیخواهمکهبه
ایننکتهتوجهکنندوکمیدراینبارهبیندیشندکهدرقبالاشتغالچهعوایدینصیبشان
میشودوازسویدیگربادوریازفرزند،چهآسیبهاییبهخانوادهواردمیشودوبامقایسه
بینایندومسئله،بهترینراهراانتخابکنند؛بنابراینهرمادریبایداینعوایدوآسیبها
رابرایخودش بنویسدوتصمیمگیریکندچوندرهرخانوادهایمیزاناینعوایدوآسیب
هامتفاوتاستوهیچفردیجزخودمادرنمیتواند،تصمیمدرستیبگیرد.بااینحالاگر
اشتغال برای مادری ضروری و اجتناب ناپذیر است پیشنهاد می شود در اوقات غیرکاری،
حتما کمبودهای فرزندش را جبران کند و تا حد امکان در ساعاتی که در کنار فرزندش
نیست،اورادرنزدنزدیکاننسبیخودمثلمادریاخواهربگذاردتاآسیبکمتریدرمسائل
تربیتیوروحیوروانیبهاوواردشود.

نکته

 - ۴۲۸خانمم خیلی زودباور است :با او درباره این
رفتارش و مشکالتی که ایجاد می کند ،صحبت کنید.
هر بار که همسرتان حرفی را بدون فکر و بررسی باور
کرد و بعد از مدتی متوجه شد که اشتباه بوده است ،به
او یادآوری کنید تا از این موضوع درس بگیرد.
 - ۴۲۹پسر دانش آموز سال اول ابتدایی ام بسیار
لجباز است:
لجبازی یعنی اص��رار برای رسیدن به خواسته ها؛
بنابراین خواسته های پسرتان را شناسایی کنید و به
آن  ها پاسخ مناسبی بده ید.

اگر از رنگ اتاق تان خسته شده اید و تصمیم دارید خودتان
دست به کار شوید و رنگ آن را عوض کنید ،قبل از شروع
کار باید به چندین نکته مهم توجه کنید .برای رنگ آمیزی
یک اتاق تنها خریدن یک قلم مو شما را نقاش حرفه ای نمی
کند و باید در قدم اول اصول ابتدایی نقاشی را یاد بگیرید.
اگر بدون آشنایی با نکات ابتدایی رنگ آمیزی شروع به
رنگ کردن کنید ،به احتمال زیاد به جای زیبا کردن اتاق،
آن را زشت خواهید کرد .مشرق نوشت  :اگر قصد دارید یک
اتاق را به صورت اصولی رنگ آمیزی کنید ،بهتر است با این
راهنما پیش بروید:
*در گام اول کامال دیوارها را تمیز کنید .اگر رنگ دیوارها
روغنی است حتما دیوارها را با دستمال نم دار بشویید تا
همه آلودگی های آن از بین برود و کامال تمیز شود .آلوده
بودن دیوارهای اتاق می تواند باعث خراب شدن رنگی شود
که قرار است روی آن زده شود ،پس آن را با دقت بشویید و
تمیزکنید.
*بعدازشستوشو،بایدقسمتهاییراکهقصدنداریدرنگ
شودبااستفادهازنوارهایمخصوصرنگرزیبپوشانیدتارنگ
بهاینمحلهانفوذنکند.شمامیتوانیدپسازاینکههمهاتاق
رارنگکردید،نوارهایمخصوصرنگرزیراازدیوارجداکنید
بدوناینکهرنگبهزیرآنهانفوذکردهباشد.
*از غلتک ها برای رنگ کردن استفاده کنید چرا که در

صورت غیرحرفه ای بودن نمی توانید از قلم موهای پهن
برای این کار بهره بگیرید .غلتک ها به راحتی رنگ را به همه
جای دیوار می رسانند و حالتی یکنواخت به آن می دهند.
استفاده از قلم موهای پهن ،فقط کارتان را سخت تر می
کند چون استفاده از آن ها به دقت و ظرافت باالیی نیاز دارد.
*محلهاییمانندگوشههایدیوارراکهنمیتوانبرایآناز
غلتکاستفادهکردبهدستقلم موهایباریکبسپارید.قلممو
راکمیآغشتهبهرنگکنیدتاچکهنکندسپسبهآرامیمحل
هایموردنظررارنگآمیزیکنید.
*اگر می خواهید کار با غلتک را یاد بگیرید ،روی دیوار یک
عالمت  Wبکشید و سپس بدون آن که غلتک را از روی دیوار
جدا کنید و در حالی که به سمت باال و پایین آن را حرکت می
دهید،اینعالمتراازرویدیوارمحوکنید.

سطل زباله

احترام به والدین با استقالل منافاتی ندارد

همسرم ،پسر دوم خانواده شان است ،خانواده پرجمعیتی
دارند ۷ .سال پیش ازدواج کردیم و در منزل مادرشوهرم
سکونت داری��م ،شوهرم فوق العاده به م��ادرش وابسته
است.
با این که یک پسر خردسال داری��م تا االن هرجا می رویم
حتما باید م��ادرش با ما باشد ،شوهرم ب��دون م��ادرش آب
هم نمی خورد ،مسافرت هم که می رویم من باید کارهای
او را انجام دهم.
همسرم و م���ادرش ی��ک لحظه از ه��م ج��دا نمی شوند ،در
ضمن زندگی مان در مرز طالق است از دخالت های بی جای
مادرشوهرم خسته شدم.
پریسا غفوریان  -کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
مخاطب گرامی ،درباره مسئله ای که عنوان کردید به طور
مفصل در موارد پیشین توضیح داده شده است ،بنابراین با
مراجعه به پاسخ های قبلی قادر خواهید بود به طور کامل از
توضیحات جامع در این باره استفاده کنید .دخالت بزرگ تر
ها در زندگی مشترک ،وابستگی همسران به والدینشان
و ناتوانی در پذیرش استقالل فردی پس از ازدواج ،همه
مسائلی است که در باب آن ها پیشتر صحبت شده و درباره
آن راهکار های موثر عنوان شده اس��ت .محض ی��ادآوری
به شما مخاطب محترم ،الزم است بگویم که کشمکش و

مسائلی از این قبیل در زندگی مشترک زوجین شایع است
و البته راه حل مخصوص به خود را دارد .نیاز است در درجه
اول با همسرتان صحبت کنید .از او بخواهید جایگاه مادر و
همسرش را در زندگی از یکدیگر جدا کند و مسئولیتپذیر
باشد.
به گونه ای صمیمانه و صادقانه ،سعی کنید با رعایت احترام
رابطه میان خود و مادر شوهرتان را تقویت کنید .به یاد
آورید که  7سال پیش که زندگی مشترکتان را آغاز کردید به
چه چیزهایی اندیشیدید که حاضر به زندگی در کنار مادر
شوهرتان شدید! سعی کنید ارزش ها و انتظارات خود را
از همسرتان ،روشن و شفاف برای او توضیح دهید.اگر می
خواهید خانواده ای مستقل داشته باشید باید تالش کنید
حس مدیریت را به همسرتان القا کنید تا به استقالل الزم
دست پیدا کند .شما به عنوان ستونی از دو ستون خانواده
تان که زندگی مشترکتان بر آن بنا شده است می توانید
نقش بسزایی در ایجاد این استقالل ایفا کنید .همچنین هم
شما و هم همسرتان ،الزم است بدانید که استقالل یافتن با
احترام گذاشتن به بزرگ تر ها منافاتی ندارد و در صورتی که
نظر آن ها را قبول ندارید می توانید مخالفت خود را در کمال
احترام به آ ن ها اعالم کنید .در نهایت هم الزم است چنانچه
مشکل حل نشد ،از کمک مشاوری متخصص در زمینه
مشکالت خانواده بهره بگیرید.با آرزوی موفقیت برای شما.

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى

در ﻧﻈﺮ دارد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� و اﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎر�ﻴﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژ ﺗﻘﺮ�ﺒ�
 ٦٠٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻟﺬا از ﺗﻤﺎﻣ� ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ �ﻪ دارا� ﺗﺎ�ﻴﺪ�ﻪ ﻫﺎ� ﻻزم و ﺳﺎﺑﻘﻪ �ﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ رزوﻣﻪ �ﺎر� �ﺎ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت
�� ﻫﻔﺘﻪ از درج آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﺰرﮔﺮاه آﺳﻴﺎ�� -ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ
ﻣﻴﺪان ﺗﻠﻮ�ﺰ�ﻮن و ﻣﻴﺪان ﺟﻬﺎد -ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ� ﺗﻮر�ﺴﺘ� و رﻓﺎﻫ� آﺑﺎدﮔﺮان ا�ﺮان
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٠٥١١-٨٧١٨٠٨٨ :ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 /٩٣٠٣١٨٥٠آ

آﮔﻬﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر

ﻣﺰاﯾﺪه ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻤﺎره ٢۵٩

اﻟﻒ( ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ� آﻣﺎد و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ� ﻧﻴﺮو� زﻣﻴﻨ� ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮر� اﺳﻼﻣ� ا�ﺮان در ﻧﻈﺮ دارد
ﺗﻌﺪاد� ﺧﻮدرو ﺳﺒ� و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ  ،اﻗﻼم و وﺳﺎ�ﻞ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳ� و اﻗﻼم
ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن �ﺮﻣﺎن را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ب( ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در�ﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و آدرس ﻣﺤﻞ رو�ﺖ
اﻗﻼم در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٣/٢/٧اﻟ� ٩٣/٢/١٤ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� ﺗﻬﺮان  ،اﻗﺪﺳﻴﻪ،اﻧﺘﻬﺎ� ﺑﻠﻮار ارﺗﺶ
 ،ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺪا ارﺗﺶ ،ﭘﺎدﮔﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ� آﻣﺎ و ﭘﺶ ﻧﺰاﺟﺎ)دا�ﺮه ﻓﺮوش اﻗﻼم( و از ﺗﺎر�ﺦ ٩٣/٢/١٥
اﻟ�  ٩٣/٢/١٦ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﺎه � ٥٧٧ﺮﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺗﺎر�ﺦ ﺑﺎزد�ﺪ اﻗﻼم ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٣/٢/١٣اﻟ�
 ٩٣/٢/١٦و زﻣﺎن ﻓﺮوش ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٣/٢/١٧در آﻣﺎدﮔﺎه � ٥٧٧ﺮﻣﺎن ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ج(ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎ�ﺪ %١٠ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
وار�ﺰ و اﺻﻞ ﻓﻴﺶ وار�ﺰ� را اراءه ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .د(ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ� آﻣﺎ و ﭘﺶ ﻧﺰاﺟﺎ در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ٢٦١٢٧٤٨٠-٢٦١٢٧٤٧٨ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
 /٩٣٠٢٢٨١١ت

 /٩٣٠٣١٩٩٤ل

ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﻃﻨﺰ
ﺑﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭﻛﺸﻮﺭﺩﺭﺳﺘﻮﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻵﻥ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯﺩﺭﺻﻔﺤﻪ»ﻫﻤﺸﻬﺮﻯﺳﻼﻡ«

ﺷﻬﺮدار� ﺷﻴﺮوان در ﻧﻈﺮ دارد :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� ،ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ،
اﺣﺪاث ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺳﺎ�ﺮ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧ� در ﺳﺎل  ٩٣ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎ�
راه  -اﺑﻨﻴﻪ  -ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات را ارز�ﺎﺑ� ﻓﻨ� ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران �ﻪ
ﺗﻤﺎ�ﻞ ﺑﻪ ﻫﻤ�ﺎر� دارﻧﺪ و دارا� رﺗﺒﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� ر�ﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر�
ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ ﻣﺪار� و رزوﻣﻪ �ﺎر� ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ�
ﺷﻬﺮدار� ﺷﻴﺮوان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
آدرس ارﺳﺎل ﻣﺪارک :ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� ،ﺷﻴﺮوان ﺑﻠﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠٥٨٥٦٢٢٨٩٣٨ :
ﺷﻬﺮدار� ﺷﻴﺮوان

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮدارى ﺷﻴﺮوان

سیمین قربانی،کارشناس ارشد مشاوره خانواده
دوست عزیز سالم :با توجه به این که حدود 7سال از
ازدواج شما می گذرد انتظار می رود همسرتان شغل
ثابتی را برای خود انتخاب کرده باشد و به آن ادامه دهد.
داشتن تخصص و یا مهارتی خاص برای مشغول شدن به
کار مهم است.
در صورتی که همسرتان در زمینه خاصی عالقه مند و یا
ماهر است ،بهتر است به همان کار مشغول شود.چرا که
همان طور که عنوان کردید تغییر مداوم شغل مشکالت
خاصی را در پی دارد.همچنیناگرهمسرتانازنظرسنی
هنوز در شرایط یادگیری قرار دارد می تواند با استفاده از
آموزش های مراکز معتبر فنی و حرفه ای و یا ...مهارت
الزم را کسب کند و مشغول به کار شود .مراجعه به مراکز
کاریابی و استفاده از خدمات این مراکز نیز بی تاثیر
نخواهد بود.
ایننکتهراهمبهیادداشتهباشیدکههرشخصدرزندگی
مسئول انتخاب های خود است ،چنانچه شما آنچه را که
در توان داشته اید برای هدایت همسرتان و بهبود شرایط
زندگی مشترکتان انجام داده اید ،تقصیری متوجه شما
نخواهد بود.
در ابتدا به تفاوت تعاریف شغل،کار و حرفه اشاره می کنم
و در ادام��ه به معیارهای انتخاب شغل م��ی پ��ردازم که
امیدوارم این معیارها به همسرتان در انتخاب شغلی
بهتر کمک کند:
کار :فعالیتی دائمی که به تولید کاال و یا خدمات منتهی
می شود و فرد دستمزد دریافت می کند .دائمی بودن،
تولید و دریافت دستمزد از ویژگی های اساسی کار
است.
حرفه :مجموعه کارهایی که فرد در طول زندگی خود به
آن مشغول است.
شغل :به موقعیت های شبیه به هم در یک موسسه ،اداره
یا کارگاه اطالق می شود.
معیارهای انتخاب شغل :هنگامی که فرد تصمیم به
انتخاب شغل می گیرد الزم است این نکات را درنظر
بگیرد:
 - ۱توانایی ذهنی :مشغول شدن به هر شغلی به میزان
معینی از رشد و توانایی ذهنی نیاز دارد .توانایی ذهنی
برای انتخاب ،آمادگی و اشتغال موفقیت آمیز از اهمیت
ویژه ای برخوردار است.
 - ۲استعداد :مشاغل مختلف به استعدادهای خاص
و معینی نیاز دارند .به طور کلی موفقیت در هر شغلی
به چندین استعداد نیازمند اس��ت .استعداد نحوه و
میزان یادگیری فرد را در زمینه های گوناگون مشخص
می کند.
 - ۳رغبت :و یا به عبارتی همان ترجیح ها و موارد دوست
داشتنی که فرد در مدت زمانی معین به آن می اندیشد ،
به انجام آن می پردازد و از آن لذت می برد.
 - ۴شخصیت :بهمجموعهایازاستعدادها،طرزفکرها،
خصوصیات جسمانی ،نیازها ،خلق و خو و ....فرد گفته
می شود .آگاهی از خود و توجه به ویژگی های شخصیتی
در انتخاب بهتر شغل موثر است.
 - ۵توجه به واقعیت :این معیار با معیارهای قبلی
ارتباط مستقیم دارد؛ به این معنا که در صورتی که فرد در
شناخت خود ،استعدادها و ....به واقعیت توجه نکند در
انتخاب شغل با مشکل مواجه خواهدشد.
 - ۶عوامل محیطی :توجه به فرهنگ خانوادگی ،طبقه
اجتماعی و حتی محلزندگیفردازلحاظامکاناتنیزدر
انتخاب شغل موثر است.
در انتها درنظر داشته باشید بنانهادن زندگی بر اساس
درآمد و توجه به سطح توقعات فردی می تواند زندگی
راحت تروبیدغدغهتریرابرایشمافراهمکند.همچنین
عالقه به پیشرفت و میل به بهتر کردن شرایط زندگی و
تالش برای دستیابی به آن نیز کمک رسان خواهدبود.

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎى ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و رﻓﺎﻫﯽ آﺑﺎدﮔﺮان اﯾﺮان

*یکی از عادت های بد من این است که خیلی زود از کوره در می روم و تحمل شنیدن نظرات مخالف برای من خیلی سخت
است.
*هر وقت متوجه می شوم که دوست یا آشنایی با من کار دارد ،تلفن هایش را جواب نمی دهم .هرچند همان بنده خدا در حق
من لطف هایی کرده باشد اما حوصله پیگیری و دردسرهای راه انداختن کار دیگران را ندارم.
*یکی از عادت های بد من این است که خیلی زود از به نتیجه رسیدن در انجام کاری ناامید می شوم و اعصابم خرد می شود.
پشتکارم برای رسیدن به نتیجه کم است.
* رفتار بدم این است که هنگامی که دیگران با من صحبت می کنند ،مدام با تلفن همراهم بازی می کنم و حواسم به صحبت
های طرف مقابل نیست.
عادت های ناپسند خود را ترک و به  2000999پیامک کنید تا درون سطل زباله قرار بگیرند.

م اﻟﻒ٢٥١/

اتاق مشاوره

 /٩٣٠٣٢٣٨٣و

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ�� ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ
دارد اﻣﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ،ﻃﺒﺦ و ﺗﻮز�ﻊ
ﻏﺬا� ﺷﺒ�ﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﭼﻨﺎران را از ﻃﺮ�ﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ  .اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ�
و ﺣﻘﻴﻘ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت
ﻫﻔﺖ روز از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺒ�ﻪ
ﻣﺬ�ﻮر واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﻨﺎران -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ
و �ﺎ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺰا�ﺪه ﻫﺎ� داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ
آدرس اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ��  http://cft.mums.ac.irو
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس
اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ��  http://iets.mporg.irﻣﺮاﺟﻌﻪ و
ﺑﺮگ ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را در�ﺎﻓﺖ و ﺣﺪا�ﺜﺮ ده روز
ﭘﺲ از ﭘﺎ�ﺎن ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ ،ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
ﻗﺎﺑﻞ ذ�ﺮ اﺳﺖ :
 ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮق ﻣﺒﻠﻎ ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ��
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .
 �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات رﺳﻴﺪه ﺣﺪا�ﺜﺮ ده روز ﭘﺲ ازﭘﺎ�ﺎن ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﻣﺪار� در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه
رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮد�ﺪ .
ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٣٠٣١٤٧١ش
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