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مجازی گرد
اول دفتر

روشهای
عامهپسند
برایتبلیغموفقیت
داوود پنهانی

هر بار که شوق رس��یدن به موفقیت در چشمان
جس��ت و جوگ��ر جوان��ان ب��رق میزند ،تنه��ا این
برنامهریزی ش��خصی نیس��ت که بتوان با انجام آن
همه پلههای ترقی را طی کرد .رس��یدن به موفقیت
عالوه بر تصمیم و انگیزه ش��خصی به عوامل دیگری
بیرون از چارچوب ذهنی انس��انها نیاز دارد؛ عوامل
اقتصادی ،نظ��ام برنامهری��زی و مدیریتی  ،عوامل
اجتماع��ی و موضوعات��ی از این دس��ت .به تعبیری
این که من برای رس��یدن به موفقیت در یک رشته
انگیزه و عزم جدی داش��ته باش��م ب��ا وجود اهمیت
ارزش��مندش  ،چندان که باید برای رس��یدن به آن
موفقی��ت کافی نیس��ت .با این حال ام��روزه برخی
عالقمندان به موفقیت ب��ا تبلیغ و تاکید موضوعات
مورد عالقه روانشناس��ی عامه پس��ند به گونه ای بر
نقش عوامل شخصی برای رسیدن به موفقیت تاکید
میکنند که ان��گار این نکته مهمتری��ن راه و روش
برای پیش��رفت آدمیاس��ت .در ادبیات عالقمندان
مکاتب خودشناسی و مثبتاندیشی  ،برای رسیدن
به موفقیت تنها و تنها کافیست به درون خود رجوع
کنی��م ،برخی امیال م��ان را مهار ک��رده و برخی از
عالیقمان را پرورش دهی��م آن وقت همه چیز خود
به خود درست میشود .این در حالیست که نظریات
علومیهمانند روانشناس��ی مدرن  ،جامعه شناسی
و حتی اقتصاد در تناقض ج��دی با این رویکرد قرار

میگی��رد .به تعبیری دیگر میت��وان گفت تاکید بر
خودشناس��ی اگرچه در جای خ��ود خوب و مثبت و
ارزش��مند اس��ت اما معرفی آن به عنوان تنها عامل
رسیدن به موفقیت در تناقض جدی با نظریات دیگر
علوم قرار گرفته و نش��ان دهنده فاصله عمیق آن با
واقعیت است.
راه ان��دازی کالسه��ا و کارگاهه��ای کوچک و
بزرگ برای تبلیغ آموزش خودشناسی ،مثبت نگری
و رس��یدن به خود برای رس��یدن به موفقیت نیز از
همین منظر باید مورد نقد و بررس��ی قرار گیرد .این
ک��ه چنین کالسهایی با چه اهدافی ش��روع به کار
کرده و قرار اس��ت در قالب کدام مکاتب روانشناسی
فردی و اجتماعی آموزههای خود را به جوانان انتقال
دهند ،این که مباحث مطرح شده در این کالسها تا
چه اندازه جنبه کاربردی داشته و با واقعیت موجود
جامعه همخوانی دارد و  ...همه موضوعاتی است که
در این بررسی باید به آنها توجه کرد .در کنار آن باید
دید که روانشناس��ی و روان��کاوی علمیتا چه اندازه
با آموزههای کلی طرح ش��ده در این کالسها کنار
میآید .ب��ی توجهی به این نکات باعث گس��ترش
الی��ه ای س��طحی از مباح��ث مطرح ش��ده در این
کالسها در جامعه شده است .بخشی از این مطالب
انبوه از طریق ش��بکههای اجتماعی دست به دست
میچرخد و بخش��ی از آن در نش��ریات عامه پسند
انتش��ار مییابد .گس��ترش این موضوعات ،نش��ان
دهنده بی توجهی ما به مباحث روانشناسی علمیاز
یک س��و و نادیده گرفتن دیگ��ر عوامل اجتماعی و
اقتصادی از سوی دیگر است.
ب��ه همان اندازه که باید بر خودشناس��ی و تأثیر
مثبت آن بر نگرش افراد و یافتن راهی برای موفقیت
تأکید ک��رد ،باید با طرح درس��ت عوامل اقتصادی،
اجتماع��ی و فرهنگ��ی موثر در ای��ن موضوع جنبه
واقعی قضایا را نیز برای جوانان روشن کرد  .همچنین
طرح موضوعات مربوط به خودشناس��ی تنها زمانی
اعتبار دارد که از س��وی روانشناس��ان و روانکاوان و
متخصصان این علوم بیان ش��ده باشد ،در نتیجه به
صرف مطالعه چند کتاب روانشناسی نمیتوان خود
را در این زمینه صاحب نظر عنوان کرد.

تماسنامه

پلهای ارتباطی جوانان با ویژهنامه خودشان
«تابس��تان خ��ود را چگونه گذراندی��د؟» این
جمله موضوع انشایی بود که هر کدام از ما حداقل
یکبار به پس��ت آن خوردهایم .یکی از س��ادهترین
و ش��یرینترین موضوعهای انش��اء بود .حاال هم

میشود درباره همین موضوع نوشت .پس همین
امروز دس��ت به کار ش��وید و برای ما از تابس��تان
امسال بنویسید .اینکه تا به حال چه کار کردهاید؟
و برای این دو ماه باقی مانده چه برنامهای دارید؟
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تلفن مستقيم 84711144

صندوق پستی 15875-5388
نس�ترن نیک�روش از ش�یراز :مطلب��ی
که درباره دهه ش��صتی ها و مقایس��ه آنها با دهه
هفتادی ها نوش��ته بودید جالب ب��ود .لطفا درباره
دهه پنجاهی ها هم بنویسید.
خانم کریمی  60س�اله از تهران :مطالب
«ای��ران جوان» خوب اس��ت و من همیش��ه این
وی��ژه نامه را میخوانم .به نظرم مطالبی که درباره
ماه رمضان و پذیرایی و کارهای جوانان در این ماه
مبارک نوشته بودید خوب بودند.

ایران جوان :ممنون از ش��ما م��ادر گرامی و
مهربان .خوش��حالیم که طیفهای مختلف ،ایران
جوان را دوست دارند و میخوانند.
اصغر ملکی از رامس�ر :گزارشی که درباره
تعمیرکاران اسباب بازی نوشته بودید من را به این
فکر انداخت که در ش��هرمان چنین فعالیتی را راه
بیندازم .ممنون.
ایران ج�وان :ش��ما لطف دارید .برای ش��ما
آرزوی موفقیت داریم.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی
مدیر مسئول :محمدتقی روغنیها
سردبیر :محمد نوری
جانشین سردبیر :حسن وزینی
دبیر ویژهنامه :داود پنهانی/معاون :بهمن عبداللهی
مدیر هنری :محمد طاهری
صفحهآرایی :محمد عباسپور

سیل و طوفان و مدیریت بحرانی که نقد می شود

بی ش��ک یکی از داغ ترین اخبار هفته گذش��ته
مربوط به سیل و طوفان پایتخت بود .سیل و طوفانی
ک��ه قربانیانی گرف��ت و خانههایی را وی��ران کرد .از
همان ابتدا که آس��مان تهران رنگ س��رخی به خود
گرفت و بارندگی ش��روع شد این عکس و کلیپهای
آنالینی بود که دس��ت به دست چرخید اما ماجرا به
همین جا ختم نشد و روستاهای اطراف تهران اسیر
س��یلی مرگبار شدند و تلفات زیادی دیدند .از جمله
کلیپهایی که بارها بازنش��ر ش��د تصویر خراب ش��دن دو آپارتمان در حریم رودخانه
س��وادکوه بود که بهت و حی��رت همگان را برانگیخت .فیلمی ک��ه به مدد افراد حاضر
در صحنه از تمام زوایا گرفته ش��ده بود .بعد از بحران این کارشناس��ان و نقادان بودند
که ش��روع به بررس��ی ابعاد مختلف ماجرا کردند .از لزوم تجهیز سیستمهای مدیریت
بحران کشور گرفته تا آمادگی ش��هروندان برای مقابله با سوانح و حوادث غیرمترقبه.
از دیگر نکاتی که مورد توجه منتقدان قرار گرفت گپهای قانون س��اخت و ساز بود که
چرا اجازه می دهد در حریم رودخانه خانهها س��اخته ش��ود و در موقع بحران اینگونه
خس��ارت بیافریند .از س��وی دیگر مردم سیجان از روستاهای اس��تان البرز که سیل
تقریبا ویرانیهای زیادی را برایش��ان به وجود آورده بود به مدد دور اندیشی دهیار این
روس��تا خانم معصومه طباطبایی که همه روستاییان را بیمه کرده بود هزینه خسارت
را دریافت خواهند کرد.

مک دونالد و اپل در پایتخت؟

باالخ��ره مارات��ن مذاک��رات هس��ته ای پ��س از
گذش��ت 23ماه تالش به نتیجه رس��ید ت��ا تحریمها
برداش��ته ش��ود و امید به رونق اقتصادی افزایش پیدا
کند .همین احساس فراغ اقتصادی باعث شد تا ضمن
ش��نیده ش��دن اخباری مبنی بر حض��ور هیأتهای
اقتص��ادی از اروپا و امری��کا در ای��ران گمانههایی در
خصوص حض��ور برندهای��ی همچون م��ک دونالد و
اپل در فضای مجازی دس��ت به دس��ت شود .اینکه آیا
واقع��ا م��ک دونالد در کنار کی اف س��ی فرصت حض��ور پیدا خواهد ک��رد و اپل به طور
مس��تقیم در ایران بازار خواهد داشت در حد ش��ایعات فضای مجازی است و تا پوشیدن
جام��ه عمل راه زیادی در پیش دارد اما آنچه بدیهی اس��ت اینکه پ��س از رفع تحریمها
ایران با تمام منابع غنی و پتانس��یلهای اقتص��ادی که دارد یکی از گزینههای مهم برای
س��رمایهگذاری تج��ار بی��ن الملل��ی خواه��د ب��ود .همچنان ک��ه تنها چن��د روز پس
از تواف��ق هی��أت بلندپای��ه آلمان��ی ب��رای رایزنیه��ای اقتص��ادی در ای��ران حاض��ر
ش��ده اس��ت و فرانس��ویها و دیگران نی��ز ب��رای جانمان��دن از آلمانها راه��ی ایران
خواهند شد.

سریال جدید سرقت مجسمه های تهران

چند سال پیش بود که برخی مجسمههای تهران
ش��بانه به س��رقت رفتند و هم��ه را در بهت و حیرت
گذاش��تند که چطور ممکن اس��ت مجس��مههایی
ک��ه از  70تا  700کیل��و وزن دارند دزدیده ش��وند.
مجس��مه نیمتن��ه «اس��تاد ش��هریار» اث��ر مرحوم
عل��ی قهاری در کن��ار مجس��مههای کمالالملک و
امیرکبیر در بوس��تان دانشجو،مجسمههای برنزی
«س��تارخان»« ،باقرخ��ان»« ،صنیع خات��م» و دو
مجس��مه برنزی دیگر در خانه هنرمندان ایران از جمله مجس��مههای مفقود شده در
گذش��ته هستند .حاال دوباره این مجسمه برنزی پس��ت است که از مقابل اداره پست
ناپدید ش��ده تا یکبار دیگر موضوع سرقت مجس��مهها به دنیای خبرها بازگردد .این
خبر نیز از جمله اخباری بود که به ش��دت از سوی کاربران فضای مجازی با سوال و اما
و اگر همراه بود واکنشهایی که همه نش��ان از پیگیری صریح ماجرا و اطالع رس��انی
عمومی داشت.

عکس :آژانس عکس ایران
تصحیح :هما پورانجالسیان
حروفچینی :الهام رحمتی
امور اجرایی :سیروس جوانبخت
لیتوگرافی و چاپ :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
توزیع :موسسه شهرستانهای ایران

مطالبی که در شماره چهل و پنج میخوانید ،با همکاری این
دوستان تهیه شده است:
رحمان احمدی ،مرجان قندی ،لیدا ایاز ،راضیه خوئینی،
محمد معصومیان ،مينا نبئي ،حمیرا عالیی ،الهام جعفري
نگار نوروزبهاری و سمیه خطیبزاده.

