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برای قورت دادن موفقیت
حمیرا عالیی

پریسا این رفتارت واقعا درست نیست ...چرا این طوری حرف
میزنی ...مغروری ،خودرأیی ،خشن و بی انگیزه شدی ...یه کم
روی رفتارت تجدید نظر کن ...به نظرم برو این کالسهای T.A
برای رفتارشناس�ی و خودشناس�ی ...خیلی خوبه بهت کمک
میکنه درس�ت رفتار کنی و خ�ودت و زوایای پنهان زندگیت رو بشناس�ی...
چط�ور حرف بزن�ی ،روش زندگیت رو تغیی�ر بدی ...خواهر م�ن رفته خیلی
تاثیرگ�ذار بوده و واقعا ما تغییر رفتارش رو حس میکنیم ...آخه مگه میش�ه
ی�ه کالس رو آدم اينقدر تاثیر بگذاره ...چ�را بی خود داری یه چیز رو بزرگش
میکنی ...خواهرت ش�اید نیاز به کسی داش�ته که باهاش حرف بزنه ،خب تو
این کالس به هدفش رسیده...

ی
همی��ن ک��ه اس��م کالس میآید قضی��ه کم 
متفاوت تر به نظر میرس��د .دیگ��ر جبهه گیری و
موضع مخالف گرفتن در کار نیست .یک کالس که
خیلیها در آن شرکت میکنند .از دکتر و مهندس
و ب��ازاری و خان��هدار گرفت��ه تا نوج��وان و جوان و
میانسال ...دختر و پسر ،مرد و زن .میروند تا زندگی
ش��ان را تغییر دهند .اینکه این کالسها چیس��ت
و کیس��ت و اص�لا موضوع از چه قرار اس��ت هم در
وهله اول مهم نیست .همین که دوستت توصیهاش
میکند به نظر کافی اس��ت .خواهرش رفته خوب
ب��وده ،چند تا از دوس��تان هم دانش��گاهیاش هم
رفتهاند و خوب بوده پس حتما تاثیرگذار است.
چه تبلیغی بهتر از تبلیغات کالمی ،توصیههایی از

نزدیکان.وحاالاینتوصیههادرحالشیوعبیشتراست.
درست است که تنها در سه نقطه از تهران کالسهایی
ب��ا عنوان تی ای وجود دارد ،اما به مدد فضای مجازی
خیلیها از آن خبر دارن��د و پیگیرند که در کالسها
ش��رکت کنند .همهش��ان میخواهن��د تغییر کنند،
تغییری به سمت پیشرفت و همان افقهای دوردست
موفقیت!
کدام موفقیت؟
ام��ا واقع��ا کالسه��ا و دورههای روانشناس��ی و
روانکاوی که تحت عناوین مختلف مثل تی ای برگزار
میشود ،کمک کننده است؟ آیا این کالسها در خال
وجود روانکاو و روانش��ناس در زندگی هر فرد ایرانی
سر برون آورده اند؟ یا حتی نشأت گرفته از طرز تفکر

نادرست عمومینس��بت به روانپزشک است؟ برگزار
کنن��ده کالسها چط��ور؟ آنها واقعا علم ای��ن کار را
دارند؟
بابک بازاریاب اس��ت و یک ش��رکت بازاریابی هم
دارد .او کس��ی است که در کالسهای تی ای شرکت
کرده و به قول خودش دوره دیده این ماجراست.
« در خ�لال مطالعاتم برای بازاریابی به کتابهای
رواب��ط متقاب��ل رس��یدم و بعد به س��راغ کتابهای
تی ای رفتم .میخواس��تم در کارم که بازاریابی است
بهتر ش��وم و بیش��تر پول دربیاورم .کت��اب خواندم و
اطالعات اولیه ای کس��ب کردم ،بعد هم کالس رفتم.
روانشناس��ی شخصیت به شما کمک میکند خودت
را بشناسی ،مناس��بات را درک کنی و در روابط بهتر
عمل کنی».
بابک بازاریاب است و نیاز دارد که روابط را بشناسد
چراکه بازاریابی ش��غل رابطههاس��ت و هر چه روابط
بهتر و حسنه تر باشد ،قراردادها بهتر و در نتیجه پول
بهتر میشود .او توانسته از طریق مطالعات روانشناسی
نبض مشتریان را در دست بگیرد و موفق شود.
باب��ک ادامه میدهد «:دیگرانی ک��ه موفقیت مرا
میبینند فکر میکنند همه چی��ز در اثر کالس بوده
است و حتی از من به عنوان مدرس و سخنران دعوت
میکنند تا برایشان حرف بزنم ،اما واقعیت این است که
موفقیت حاصل عوامل زیادی است که مطالعه و البته
کالسهای آموزش��ی هم بخش��ی از پروسه موفقیت
اس��ت .اما دیگران گمان میکنن��د همه چیز فقط در

گرو آموزش است و اینکه خودت را و توانمندیهایت
را بشناس��ی .در حالیکه این ش��ناخت شخصیت نیاز
به شرایط اجتماعی مناس��ب و موقعیتهای متعدد
دارد .کالس و مطالعه تنها ب��ه عنوان کاتالیزور عمل
میکند .تی ای ش��اید خیلی خوب باشد اما تنها یک
متد رفتاری است».
مه��رزاد توکل��ی بیس��ت و چهارس��اله از
شرکتکنندگان در کالس تحلیل رفتار متقابل است.
وقتی در مورد کالسها از او میپرس��م میگوید آدم
بدبینی است و بدون بررسی چیزی را قبول نمیکند.
به پیشنهاد یکی از دوستانش به کالسها آمده و البته
سابقه بهره مندی از مشاوره را هم داشته است.
مهرزاد در صحبتهایش اشاره میکند همین که
کالس جنبه عمومیدارد ،حس امنیت برايت وجود
میآید که مش��کل تو مش��کل خیلیهاست و همین
باعث میشود دلت قرص شود و نترسی.
از او سوال میکنم یعنی مش��اوره ترسناک است
و امنیت نداری؟ حال آنکه مش��اوره ی��ا روانکاو امین
توست و دراین زمینه تخصص کافی دارد؟ میگوید:
« اوال خیلی کم پیش میآید کسی به مشاوره مراجعه
کند اما در کالس میبینی که از همه قشر وجود دارد
و همین ماجرا را خیلی معمول��ی میکند .من وقتی
در کالس تی ای ش��رکت کردم از یکسری مشکالت
رفتاری خودم خبر داشتم و از یکسری نه! با شرکت در
کالس ،ابعاد ش��خصیتم را بهتر شناختم ضمن اینکه
در کالس  70-80نفر هس��تند که هم��ه از یک متد
برای بهبود رفتارش��ان بهره میگیرند و کسی نگران
طرز فکر دیگری نیس��ت .همه میدانند این کالسها
برای ش��ناخت بهتر خودشان اس��ت و مهم تر اینکه
در این کالسها همه در مورد مشکالتش��ان در جمع
گفتوگو میکنند».
دکت��ر محس��ن لواس��انی روانش��ناس و مدرس
دانشگاه میگوید «:جالب است برخی مشاوره را ناامن
میدانند و کالس را امن و این چیزی نیست جز همان

