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ینش یحانه آفر زیستمومنانهحضرتمریم)س(نشاندهندهچیست؟10ر

سپهرغرب،گروهریحانهآفرینش:فاطمه قاسم پور، نماینده مجلس در توییتر نوشت:  زیست مومنانه  حضرت مریم )س( و قرارگرفتن ایشان به عنوان الگوی زنان و مردان در قرآن، نشان دهنده 
برابری ارزشی زن و مرد در پیشگاه باری تعالی و ظرفیت های عظیم روحی زنان برای درنوردیدن سطوح باالی معرفتی است

ریحانه گروه سپهرغرب،
موجود آمارهای آفرینش:
واقعیتاند این بیانگر کشوری
اخیر سال چهار طی گرچه که
به طالقها اعظم بخش
طول با مشترکی زندگیهای
سال پنج تا یک ازدواج مدت
بین همواره حال عین در اما میگردند باز
نیز شده ثبت طالقهای از درصد 13.5 تا 11
و ساله 20 مشترِک زندگیهای به معطوف
سال چهار طی دیگر ازسوی میشود. بیشتر
مدت طول با شده ثبت طالقهای آمار اخیر
آمار گذشته سال در و سال 29 تا 10 ازدواج
طالقباطولمدتازدواجبیشاز29سالرو
بهافزایشرفتهوایندرحالیاستکهانتظار
میرودزوجینپسازقریببه30سالزندگی
رسیده خود روابط در پختگی یک به مشترک

باشند.
بررســی آمارهــای رســمی مرکــز آمــار ایــران 
نشــان می دهد آمــار »طالق« که از ســال 96 تا 
98 بــا رونــد نزولــی همراه بــود، در ســال 99 با 
ثبــت 184 هزار و 654 رویداد افزایش یافت و در 
واقع بیشــترین آمار طالق طی چهار سال اخیر، 

در ســال گذشته به ثبت رسیده است.
میانگیــن »طول مدت ازدواج« قبل از اولین 
طالق نیز از 9 سال برای سال های 96 تا 98، به 

10 سال در سال 99 رسیده است.
در واقع طی ســال گذشــته 51 هــزار و 653 
طالق بــرای زندگی های مشــترک بــا طول مدت 
ازدواج یــک تا پنج ســال، 44 هــزار و 496 طالق 
ازدواج  مــدت  بــا  مشــترکی  زندگی هــای  بــرای 
پنــج تــا 10 ســال و 31 هــزار و 594 طــالق بــرای 
زندگی هایی با طول مدت ازدواج 10 تا 15 ســال 

به ثبت رسیده است.
بنابراین اغلب طالق ها در پنج ســال نخســت 
زندگی مشترک رخ می دهند که می توان بخشی 
از علت آن را به عدم شــناخت کافی دختر و پسر 

از یکدیگر به هنگام ازدواج معطوف دانســت.
همچنیــن 41 هــزار و 757 رویــداد طــالق در 
بهار 1400 به ثبت رســیده که این آمار در قیاس 
بــا آمــار مشــابه خــود در بهــار 99 با رشــد 16.4 

درصدی همراه بوده است.
مــدت  »طــول  تفکیــک  بــه  طالق هــا  آمــار 
افزایــش  از  نشــان  نیــز   1400 بهــار  در  ازدواج« 
طالق های ثبت شــده در این فصــل و در قیاس 

با آمار بهار 99 می دهد.
بیــن  رســمی  آمارهــای  بررســی  واقــع  در 
سال های 96 تا 99 نشان می دهد که بیشترین 
طالق هــای ثبــت شــده طــی چهــار ســال اخیــر 
معطوف به زندگی های مشــترکی با طول مدت 
ازدواج یــک تــا پنــج، پنــج تــا 10 و 10 تا 15 ســال 

می شود.
همچنیــن مطابــق بــا آمــار منتشــر شــده از 
ســوی مرکز آمــار ایــران، درحالی طی ســال 96 
تــا 99 آمــار طالق هــای ثبت شــده در پنج  ســال 
نخســت زندگی مشــترک رو به کاهش اســت اما 
در مقابــل آمــار طالق  افرادی که 10 تا 29 ســال 
در کنار یکدیگر زندگی مشــترک داشته اند، رو به 
افزایــش رفته و بیشــترین آمار ایــن طالق ها نیز 
در ســال گذشته یعنی ســال 99 به ثبت رسیده  
اســت، از ســوی دیگر همواره طی این سال ها ) 
چهار ســال گذشــته( حدود چهار درصــد از آمار 
طالق نیز به زندگی های مشــترکی با طول مدت 

ازدواج بیش از 29 سال باز می گردد.
بــا این حــال گرچه شــاید آمار چهــار درصدی 
طــالق  زوجینــی که بیش از 29 ســال بــا یکدیگر 
زندگی مشــترک داشته اند در نگاه نخست ناچیز 
به نظر برســد اما به قدری قابل تامل اســت که 
کارشناســان از آن به عنوان »طالق خاکستری« 
یاد کرده و نســبت به شیوع این پدیده در افراد 

باالی 55 ساله هشدارهایی داده اند.
*ثبت 7884 طالق با »مدت ازدواج« بیشــتر 

از 29 سال در سال گذشته
در  نوســان هایی  وجــود  بــا  دیگــر  ســوی  از 
افزایــش و کاهــش طالق با طول مــدت ازدواج 
29 ســال و بیشــتر طــی ســالهای 97 و 98، آمار 
این دسته از طالقها در سال 99 افزایش داشته 
اســت، به طوری که بیشترین طالق ثبت شده با 
مدت ازدواج بیشــتر از 29 ســال طی چهار سال 
اخیر با ثبت 7884 طالق، معطوف به ســال 99 

می شود.
در واقــع آمار طالق هــای ثبت شــده با طول 
مــدت ازدواج باالی 29 ســال بیانگر طالق افراد 
میانســال و یــا ســالمندی اســت کــه تــا پیش از 
این ســنین، ناکارآمدی زندگی مشــترک را تجربه 
کرده  اما به دالیل مختلف از حل مشکالت خود 
ســر بــاز زده ، ســعی در نادیــده گرفتــن یــا انکار 
مشــکالت داشــته  و یا خــود را با مســائلی دیگر 
از جمله تربیت و بزرگ کردن فرزندان مشــغول 

کرده انــد تا این واقعیت را نادیده بگیرند.
در عیــن حــال نیز بــه ایــن راحتــی  نمی توان 
برچســب »ســر پیــری و معرکه گیــری« بــه ایــن 
افــراد زد چراکــه دالیل طالق ایــن زنان و مردان 

و عــدم تحمــل زندگــی مشــترکی بــا قدمت 30 
ســاله و بیشتر، خود جای تامل دارد که درستی 

یا نادرســتی آن بر عهده کارشناسان امر است.

اغلبطالقهادرپنجسالنخست چرا
زندگیمشترکرخمیدهند؟

تخصصــی  تیــم  عضــو  نــوری،  ربابــه  دکتــر 
و  ازدواج  انجمــن  در  زندگــی  مهارت هــای 
خانواده کشــور در این باره گفت: طبیعی اســت 
کــه تعارضــات و اختالفات زوجین در ســال های 
ابتدایــی زندگــی مشــترک بیشــتر مطــرح شــود 
یکدیگــر،  بــه  زوجیــن نســبت  چراکــه شــناخت 
بیشــتر در معاشــرت های قبــل ازدواج و یــا در 
دوران نامــزدی ایجــاد شــده و از ایــن رو خیلــی 

شــناخت کاملی در این دوره اتفاق نمی افتد.
به گفته این روانشــناس، زوجین با شــروع 

زندگی خود اطالعاتــی را درباره یکدیگر طی 

ســال نخســت زندگی مشــترک کســب می کنند 
و در عیــن حــال در فرآینــد زندگــی مشــترک بــا 
مواردی روبرور می شــوند که با یکدیگر اختالف 
عقیــده، ســلیقه، اختــالف فرهنگــی، قومیتــی، 
در  بنابرایــن  دارنــد.  خانوادگــی  و  شــخصیتی 
سالهای اولیه زندگی مشترک و به ویژه در سال 
نخســت زندگی مشترک نمایان شدن اختالفات 

میان زوجین طبیعی است.

در آن تاثیر و ازدواج از پیش مشاوره 
عدمغافلگیرینسبتبهویژگیهایهمسر

این هیئت علمی دانشــگاه خوارزمی، ادامه 
داد: بعضــا تا حدی شــناخت  زوجیــن از یکدیگر 
پیــش از ازدواج کــم و ناچیــز اســت کــه زوجین 
بــا آغــاز ســال اول و دوم زندگی مشــترک خود 
احســاس می کننــد کــه همسرشــان تــا کنــون 
ویژگی هــای خــود را به خوبی نشــان نداده و یا 
بعضی از مطالب و مسائل را درباره خود کتمان 
کرده در حالی که اینگونه نیست. چه بسا بعضا 
خود افــراد هم نتوانســته اند خــود را به خوبی 
بشناســند و در واقع ما همــواره نمی توانیم به 
شــناخت کاملــی از طرف مقابل خود برســیم. از 
این رو بــه زوجین توصیه می کنیــم پیش از آغاز 
زندگــی مشــترک از طریق مشــاوره های پیش از 
ازدواج ایــن اختالفــات را پیدا کرده تــا وقتی که 
وارد زندگی مشــترک می شــوند برای آن برنامه 

داشته باشند و غافلگیر نشوند.
وی معتقــد اســت کــه در عیــن حــال نقــش 
خانواده هــای زوجیــن در بــروز ایــن اختالفات را 
نمی تــوان نادیــده گرفت چراکه بعضــا زوجین با 
یکدیگر مشــکالت گســترده ای ندارند امــا اینکه 
چطــور بــا خانواده هــای یکدیگــر ارتبــاط برقــرار 
کرده، رفتار کنند و چگونه برنامه های خانوادگی 
را پیش ببرند همواره برایشــان مورد بحث است 

و از این رو دچار اختالفاتی می شوند.

زندگیمشترک؛ 30سال از طالقپس
چرا؟

نوری در ادامه ســخنان خــود به بیان چرایی 
طالق افراد در دوران میانســالی و یا ســالمندی 
از منظــر روانشــناختی پرداخت و از جمله دالیل 
ایــن طالق هــا پــس از قریب به 30 ســال زندگی 
»آشــیانه  میانســالی«،  »بحــران  را  مشــترک 

خالــی«، تحمل اختالفات بــه قیمت بزرگ کردن 
فرزنــدان، امید به تغییــر و بهبود این اختالفات 
بــا گذشــت زمــان و یــا نبــود شــرایط الزم بــرای 
جدایــی در ایــام جوانی و امید بــه کمک مالی و 
اقتصــادی فرزندان برای فراهــم کردن امکانات 
زندگی مســتقل پس از بزرگ شــدن آنها عنوان 

کرد.

هدر احساس میانسالی«؛ »بحران 
رفتنعمرو»گیر«کردندرازدواج

در  اینکــه طــالق  بیــان  بــا  روانشــناس  ایــن 
می توانــد  ســالمندی،  و  میانســالی  دوران 
دالیــل مختلفی داشــته باشــد، دربــاره »بحران 
میانســالی« به عنوان یکی از ایــن دالیل گفت: 
افــرادی که خیلی خوب خود را نمی شناســند با 
ورود به 40 و 50 ســالگی احســاس می کنند که 
عمرشــان هــدر رفته و در عین حــال در این 40 
یا 50 ســال، زندگی خیلی خوبی نداشــته اند. از 
ایــن رو تصور می کنند هم اکنون باید در زندگی 
خــود تغییرات اساســی ایجاد کننــد. بعضا فکر 
می کننــد در ازدواج خــود گیــر کرده اند و نصف 
عمرشــان رفتــه اســت. بــا این تصــور کــه "مگر 
تصمیــم  کننــد؟"،  زندگــی  می خواهنــد  چقــدر 
می گیرند که باقی عمرشان را آنگونه که دلشان 
زندگــی  می خواهــد 

میانســالی  بحــران  در  افــراد  واقــع  در  کننــد. 
احســاس می کنند عمرشــان از دســت رفته و از 
ایــن رو تــالش می کنند باقی زندگــی را آنطور که 
خودشــان فکر می کنند درســت اســت در دست 
بگیرنــد. وی معتقد اســت که همــواره از جمله 
مــواردی که می تواند منجر بــه طالق در دوران 
میانســالی و سالمندی شود، توجه به فرزندان 
و نادیــده گرفتــن اختالفــات زوجیــن بــه خاطــر 

آنهاست.

بهدنیاآمدنفرزندان،سرگرمشدنبا
طالق نمیآید »دلشان« که زوجینی و بچهها

بگیرند
ایــن هیئــت علمــی دانشــگاه تصریــح کــرد: 
بــه دنیــا می آینــد توجــه  کــه فرزنــدان  زمانــی 
والدیــن را بــه خــود جلب کــرده و پــس از تولد 
فرزنــدان، زوجینــی کــه دچــار تنــش و درگیــری 
بــا یکدیگــر بودنــد بــه اصطــالح "دلشــان نمی 
آیــد" از یکدیگــر طــالق بگیرنــد. عالوه بــر آن نیز 
خانواده هــای زوجین با تولد نوه ها اجازه طالق 
را بــه آنهــا نمی دهنــد و ســعی در کنــار هم نگه 
داشــتن زوجین دارند. در واقع با تولد فرزندان 
ســر زوجین با بزرگ کردن بچه ها گرم می شــود 
و اینگونــه متوجــه اختالفــات اساســی خــود با 

نمی شوند. یکدیگر 

فرزندانیکهبزرگشدهوامکاناتالزم
برایطالقمادررافراهممیکنند

ایــن دانشــیار دانشــگاه خوارزمــی بــه بیــان 
دالیــل عــدم طــالق زوجین پــس از فرزنــدآوری 
شــرایطی  چنیــن  در  کــرد:  تصریــح  و  پرداخــت 
بعضــا یکــی از والدین مایل اســت طــالق بگیرد 
امــا نگران فرزند خود و یا تصورات مردم درباره 
کودک طالق و ناپدری و نا مادری است و از این 
رو ســالها این اختالفــات را تحمــل می کند تا به 
فرزنــدان آســیبی نرســد و پــس از بزرگ شــدن 
بچه هــا طــالق می گیرنــد. بعضــا نیــز زوجین به 
ویــژه زنــان مایــل به طالق هســتند امــا توان و 
شــرایط اقتصــادی ایجاد یک زندگی مســتقل را 
ندارنــد. در این شــرایط بعضــا صبــر می کنند تا 
فرزندان بزرگ شــوند و بتوانند امکانات زندگی 
مســتقل را برای مادر فراهم کنند و مادر بتواند 
طــالق بگیرد کــه متاســفانه این مــورد از طالق 

بسیار بسیار ناسالم است.
وی ادامــه داد: بعضا در این شــرایط والدین 
صبــر می کننــد بچه هــا بــزرگ شــوند و بتواننــد 
امکاناتــی بــرای زندگــی مســتقل مــادر یــا پــدر 
فراهــم و یــا خانــه ای مســتقل بــرای آنهــا اجاره 
کننــد. این امر خیلی مخرب اســت چراکه بحران 
خانــواده تنهــا بــر روی یکــی از فرزنــدان تخلیــه 
می شــود و می توانــد مشــکالت بســیار جدی را 
ایجــاد کنــد. در واقــع این امــر جــزو پدیده های 
مخــرب خانوادگــی اســت کــه والدیــن تــا بزرگ 
شــدن بچه ها صبر می کنند تا امنیتی به دســت 

آورده و سپس طالق بگیرند.

که زوجی و خالی« »آشیانه پدیده 
حرفیبرایگفتنبایکدیگرندارند

عضــو تیــم تخصصــی مهارت هــای زندگی در 
انجمــن ازدواج و خانــواده کشــور، بــه پدیــده 
»آشــیانه خالی« نیز اشــاره کرد و افــزود: بر این 
اســاس وقتی فرزندان بزرگ می شوند و آخرین 
فرزنــد از خانواده بیرون می آید، پدیده آشــیانه 
خالــی رخ می دهد. در این حــال زوجی که پیش 
از بچــه دار شــدن بــا هــم اختالفــات اساســی 
داشــتند و به دلیل تولد فرزندان این اختالفات 
را تحمــل می کردند؛ اکنــون حرفی برای گفتن با 
یکدیگــر و دلیلی برای زندگی کردن با هم ندارند 

چراکــه تــا کنون ایــن فرزنــدان بودند کــه پدر و 
مــادر را کنار یکدیگر نگه داشــته بودند و اکنون 
با رفتن فرزندان از خانه پدری، زوجین احساس 
می کنند که دلیلی ندارد کنار هم باشــند. در این 
میــان در نبــود فرزندان دوبــاره اختالفات قبلی 
بــاز می گــردد و چــون زوجیــن نمی تواننــد ایــن 
اختالفات را حل کنند از یکدیگر طالق می گیرند.

بــه گفتــه نــوری، طبــق تحقیقات چنــد دهه 
اخیــر، زوجینی که رابطه ســردی دارند و ســردی 
عاطفی عمیقی بین آنها اتفاق افتاده، خوشــی، 
شــیطنت، صمیمــت و عالقه ای بیــن آنها وجود 
نــدارد، پــس از مــدت طوالنــی نظیــر 20 و یا 30 

ســال زندگی مشترک از یکدیگر جدا می شوند.

و وشوق اهمیتفعالیتهایمشترک 
نشاطدرروابطزوجین

این روانشــناس یــادآور شــد: بنابراین خیلی 
یکدیگــر خوشــی،  بــا  زوجیــن  کــه  اســت  مهــم 
ای مشــترک  برنامــه  و  کاری  ماجراجویــی، هــم 
داشته باشند. در واقع انجام فعالیتها و تجارب 
مشترک و داشتن شوق و نشاط در کنار یکدیگر 
می توانــد از طــالق زوجیــن به ویژه در ســالهای 
آخــر زندگــی جلوگیــری کنــد. بعضــا زمانــی کــه 
میان زوجین هیچ شــیطنت، گردش و گفتگویی 
وجود نداشــته باشــد ایــن افراد بیــان می کنند 
که نمی دانند دلشــان به چه چیز همسر خوش 
باشــد و از ایــن رو تصمیــم بــه طــالق می گیرند 
چراکه هیچ رابطه گرم و ذوق و شــوقی بین آنها 

وجود ندارد.

از مشترک زندگی »معنای« نگذارید 
بینبرود

وی در بخش دیگر ســخنان خــود به اهمیت 
وجود »معنا« در زندگی مشــترک اشاره و تاکید 
کــرد: زوجیــن بســیاری از اختالفات را بــه دالیل 
ذکــر شــده تحمــل می کننــد امــا وقتــی وضــع 
تغییــر نمی کنــد ناامید شــده و طــالق می گیرند 
چراکــه معنای زندگی مشــترک برایشــان از بین 
رفتــه اســت. وقتــی معنــای زندگــی مشــترک از 
بیــن مــی رود حتــی ممکن اســت مــرد خانواده 
بــا خــودش فکر کند من آســایش اولیــه  را برای 
خانــواده خــود فراهــم می کنم و امکانــات را در 
اختیــار آنهــا می گذارم امــا در عین حــال باید به 

ســراغ آســایش خودم بروم و اینگونه می شود 
که خانواده را ترک می کنند و حتی بی آنکه طالق 
بگیرنــد زندگــی جداگانه ای را تشــکیل می دهد. 
در واقــع در چنین شــرایطی دلیل تحمل زندگی 
مشــترک از بین می رود و یــا اهمیت نگرانی های 

طالق برای آدم ها رنگ می بازد.
ســخنان  دیگــر  بخــش  در  روانشــناس  ایــن 
خود در پاســخ به این ســوال کــه بعضا دیدگاه 
مردم نســبت بــه طالق پس از 30 ســال زندگی 
مشــترک این اســت که زوجین در "سر پیری" به 
"معرکه گیــری" رســیده اند و ایــن انتظــار وجود 
دارد که افراد با افزایش سن و تجربه در زندگی 
رســیده  خــود  روابــط  در  پختگــی  بــه  مشــترک 
باشــند، تصریــح کــرد: ما انتظــار داریم افــراد با 
افزایش ســن به خرد رســیده و بــه اصطالح پیر 
خردمند و پیر فرزانه شــوند، بــه یک جهان بینی 
رســیده و بتوانند مســائل شــخصی خــود را به 
خوبــی مدیریت کنند اما واقعیت این اســت که 
علت این طالق ها باید بررســی شود. طالقهایی 
کــه بــا دالیلی نظیــر "زندگــی ام از دســت رفته"، 
"عشــق را تجربه نکــرده ام و اکنون بــرای تجربه 
باشــند  شــده  انجــام  می گیــرم"  طــالق  عشــق 
خیلــی پخته به نظر نمی رســند و از ســوی دیگر 
اگــر دلیــل ایــن طالقهــا منطقی و رشــد دهنده 
باشــد می توانــد اقدامــی شــجاعانه  نیــز تلقــی 
شــود چراکه فرد صالح زندگی خود را بر حرف و 

قضاوت مردم ترجیح داده است.
نــوری بــا تاکیــد بــر اهمیــت ســنجش علــت 
طالق هــا و عــدم قضــاوت ایــن افراد افــزود که 
نمی تــوان تمــام افــرادی را که پس از 30 ســال 
زندگی مشــترک طالق گرفته اند را افرادی نابالغ 
در نظــر گرفت بلکه برخی از ایــن طالق ها نیز 
اقدامــی شــجاعانه اســت چراکــه ادامه 

دادن زندگی هــای بی کیفیــت می تواند منجر به 
آســیب دیــدن افراد شــود و از ســوی دیگــر نیز 
هر طالقــی هم اقــدام شــجاعانه ای محســوب 
نمی شــود بلکــه بایــد دالیــل طــالق ســنجیده 

باشد.
ایــن هیئــت علمی دانشــگاه خوارزمــی تاکید 
کــرد: بایــد بدانیم زنان و مردانی که در این ســن 
و پــس از مــدت طوالنــی زندگــی مشــترک طالق 
گرفته انــد افراد ناســازگار و ناســالمی نیســتند و 
در مقابــل نیز تمام افرادی کــه یک ازدواج بدون 
کیفیــت را جلو می برد نیز افراد دارای مهارت حل 
مساله و توانمندی باالیی نیستند چه بسا بعضا 

بخاطر ترس از آبرو زندگی را پیش می برند.

رابطه»باکیفیت«ومهارتحلاختالف
وی با اشــاره به نقش »ســطح برانگیختگی« 
در ارتباطــات زوجیــن، تصریح کــرد: زوجینی که 
زود دعــوا کــرده و زود عصبانــی می شــوند اگــر 
یــاد بگیرند این اختالفــات را با آرامش حل کنند 
مســلما کار به طالق در اواخر عمر کشیده نمی 
شــود. زوجیــن بایــد مهــارت حل اختالف، شــور 
و خوشــی در کنــار هــم را بیاموزنــد تــا زندگــی 
مشــترک را بــا کیفیت ادامه دهند نــه اینکه تنها 
از طــالق جلوگیــری کننــد. در واقــع رابطــه بین 
زوجین باید با کیفیت باشــد تا افراد دلشــان به 
همدیگر خوش باشــد. در واقع زوجین به  جای 
تحمــل اختالفات باید این اختالفات را شــناخته 

و بــا مصالحه آنها را مدیریت کنند.

»عشق«فقطتامرحلهخاصی»ُبِرش«
دارد

عضــو تیــم تخصصــی مهارت هــای زندگی در 
انجمــن ازدواج و خانــواده کشــور، دربــاره مــرز 
میــان تحمــل اختالفــات در زندگــی مشــترک و 
بایــد دربــاره  آنهــا، توضیــح داد:  عــدم تحمــل 
مشــکالت گفتگو و راه حلی برای آن پیدا کرد که 
هر دو طرف نســبت به آن راضی باشــند. تحمل 
صــرف اختالفــات نمی تواند کافی باشــد چراکه 
عمــر این صبرها تا مدتی بیش نیســت و پس از 
مدتــی از بین می رود. وقتی تحمل و شــکیبایی 
از بین بــرود افراد پس از ســال های زیاد زندگی 
در کنــار یکدیگــر بــه طــالق می رســند. در واقــع 
تحمــل زمــان دارد و پس از مدتــی طاقت طاق 

می شــود. گاهی زوجین می گویند چون یکدیگر 
را دوســت داریــم اختالفــات را تحمــل می کنیــم 
حــال آنکه ابزار عشــق بــرای حفظ رابطــه تنها تا 
مرحلــه ای خــاص ُبــِرش دارد. ما تمام مســائل 
ســنگین و پیچیــده در رابطــه زوجی را بــر مبنای 
عشــق می گذاریم اما عشــق در جایــی می ُبرد و 
تبدیــل بــه نفــرت، کینــه و خصومت می شــود. 
درســت اســت زندگــی مشــترک صبــر و تحمــل، 
فــداکاری و عشــق می خواهد امــا در عین حال 
زوجیــن بایــد مهارت حل مســاله، حــل اختالف، 
بــه ویــژه همدلــی و کنتــرل  مدیریــت خشــم و 

هیجان و گفتگو کردن را بلد باشــند.

ازدواج»افسانه«و»رویا«نیستبلکه 
نیازمندبلوغروانشناختیاست

نــوری در ادامــه ســخنان خــود بــه تصورات 
ازدواج و عــدم دیــد واقــع  از  رویایــی جوانــان 
بینانــه آنهــا نیــز اشــاره کــرد و دربــاره نقش این 
امــر در طالق توضیح داد: بعضــا افراد تصورات 
ازدواج  از  ایده آلــی  و  آرمانــی  رویایــی،  بســیار 
ســختی  و  تغییــرات  بــا  آنکــه  از  پــس  و  دارنــد 
در زندگــی مشــترک روبــرو می شــوند تصــورات 
ایــده آل آنهــا بهــم می ریزد. این افــراد به نوعی 
را  آن  نــه واقعیــت  تنهــا افســانه های ازدواج و 
شــنیده اند. به ویژه در خانمها این تصور رویایی 
نســبت بــه ازدواج خیلی زیاد اســت. ازدواج یک 
دوباره ســازگار شدن است. در واقع سازگاری با 
ازدواج ســخت اســت چراکه نقش های جدیدی 
به افراد محول می شــود و از همین رو است که 
افراد تصــور می کنند آنطور که باید روند ازدواج 
پیــش نمی رود. در این بین خشــم خــود را بروز 
می دهند و بعضا این خشــم به توهین و انتقاد 
هــم می انجامــد و زوجین در روابــط خود حالت 

تدافعی می گیرند.

وی معتقد است که افراد باید بدانند همسر 
کســی نیســت که مــا را بــه آرزوهایمان برســاند 
بلکه قرار اســت با او مســیر زندگی را با همراهی 
طــی کنیم. افــرادی که پیش از ازدواج مشــاوره 
می گیرنــد فکــر می کننــد پــس از ازدواج و وقتی 
وارد زندگــی مشــترک می شــوند دیگــر نیازی به 
مشاوره نیســت در حالی که سخت ترین مرحله 
ازدواج در ســال های اولیــه اســت چراکــه هنــوز 

اخالق افراد دست هم نیامده است.
عضــو تیــم تخصصــی مهارت هــای زندگی در 
انجمــن ازدواج و خانــواده کشــور بــه جوانــان 
توصیــه کــرد: یــاد بگیرید مســائل را به درســتی 
حــل کنیــد، هنــگام بــروز اختالفــات بــه یکدیگر 
توهیــن نکنید و انتقادات شــما از یکدیگر منفی 
و مخــرب نباشــد. اگــر زندگــی را باکیفیــت کنید، 
حالت دفاعی نســبت به یکدیگر نداشته باشید، 
تنهــا بــه فردیت توجــه نکنیــد بلکــه از "من" به 
"ما" برســید، راه های حل اختــالف را بیاموزید و 
تشــکر و صمیمت و هیجان و شــوق را چاشــنی 
روابــط خــود کنیــد، از احتمــال اختــالف و طالق 
در ســالمندی و میان ســالی میان شــما کاسته 
می شــود. فراموش نکنید که برای ازدواج ابتدا 
باید خود را بشناسیم چراکه ازدواج نیازمند یک 

بلوغ روانشناختی است.
نــوری در پایــان ســخنان خــود تاکیــد کــرد: 
افــراد  ازدواج مقولــه پیچیــده ای و الزم اســت 
وقتــی ســراغ ازدواج رونــد کــه بر روی خــود کار 
کــرده و خــود را شــناخته اند؛ ایــن بــه معنــای 
را  خــود  بایــد  امــا  نیســت  دیرهنــگام  ازدواج 
شــناخته باشیم. بعضا افراد دیر زدواج می کنند 
اما هنوز "من" هســتند و پس از ازدواج به "ما" 
شــدن با همســر نمی رســند. اینها فکر می کنند 
فردی باید بیاید و آنها را به آرزو هایشان برساند 
درحالی که ازدواج "اسارت" نیست. زن و شوهر 
در ازدواج بــرای رشــد مشــترک تــالش می کنند 
و بایــد توانمندی خــود را قبــل ازدواج افزایش 
دهنــد و حــرف زدن با هــم را یاد بگیرنــد. بعضا 
سن شــان  از  مبــادا  تــا  می کننــد  ازدواج  افــراد 
بگذرد و بدون همســر باقی بماننــد در حالی که 
ازدواج با شــتاب، بدون شــناخت خــود و بدون 
مشکل ســاز  خــودش  الزم  مهارت هــای  کســب 

خواهد شد.

ی؟ ی و معرکه گیر پیر طالق پس از 30 سال زندگی مشترک؛ سر 

طالق

بعضا تا حدی شناخت  
وجین از یکدیگر پیش از  ز

ازدواج کم و ناچیز است که 
وجین با آغاز سال اول و دوم  ز
زندگی مشترک خود احساس 

می کنند که همسرشان تا 
کنون ویژگی های خود را به 

خوبی نشان نداده و یا بعضی 
از مطالب و مسائل...

باید بدانیم زنان و مردانی 
که در این سن و پس 
از مدت طوالنی زندگی 
مشترک طالق گرفته اند 
افراد ناسازگار و ناسالمی 
نیستند و در مقابل نیز تمام 
افرادی که یک ازدواج بدون 
کیفیت را جلو می برد نیز افراد 
دارای مهارت حل مساله و 
توانمندی باالیی نیستند ...

)س(
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لزومتوجهبهزنانشاغل
وخانهدار

یک ریحانهآفرینش: گروه سپهرغرب،
تاکید با جمعیتشناس و پژوهشگر
خانهدار و زنانشاغل به توجه لزوم بر
زنان دربحثفرزندآوریگفت:توجهبه
امرفرزندآوریبسیارضروریاستو در
تسهیالتاینامربایدبرایبانوانباشد.
صالــح قاســمی در خصــوص اینکه تا 
چــه اندازه وضعیت اشــتغال زنــان در بحــث فرزندآوری 
مؤثر اســت گفت: وقتــی ما مهمتریــن متغیرهایی را که 
در الگــوی فرزنــدآوری تأثیــر می گذارنــد لیســت کــرده و 
ریشــه های اصلــی و نگــرش تعریفی جامعــه از خانواده 
مطلوب را بررسی می کنیم متوجه می شویم که در واقع 
ســبک زندگی و الگــوی زندگی تأثیر بســیار حائز اهمیتی 

روی الگوی فرزندآوری دارد.
این پژوهشــگر و جمعیت شناس افزود: میان بانوان 
خانه دار و شــاغل تفاوت معناداری از لحــاظ فرزندآوری 
وجــود دارد؛ اساســا بانــوان شــاغل به جهت اشــتغال 
کســانی هســتند که قــرارداد قانونــی و مــدت دار با یک 
کارفرمــا و تعهــد کاری دارنــد کــه بنــا بــر آن بایــد روزانه 

ساعاتی را در اختیار کارفرمای خود باشند.
وی عنــوان کرد: بر اســاس آمار در کل کشــور حدود 
91 درصــد از بانوان ما غیر شــاغل و خانــه دار و حدود 9 
درصد شــاغل هســتند، البته در شــهرهای بــزرگ درصد 
بانوان شــاغل بیش از 9 درصد اســت که بعضا به 13 تا 

14 درصد هم می رسد.
قاســمی اظهــار کرد: بــا این توضیــح بایــد بدانیم که 
خانم هــای خانه دار بــرای تغییر الگوی فرزندآوری بســیار 
نزدیــک تــر هســتند و ســبک زندگــی آنهــا مســاعدتر و 
ســازگارتر از بانوانی اســت که روزی 7 تا 8 ســاعت تعهد 
کاری دارند و با کارهای دیگری که برعهده دارند اشتغال 

بسیار زیادی برای آنها ایجاد می شود.
وی تصریح کرد: زنان شاغل ما فرزندآوری دشوارتری 
خواهند داشــت؛ بدین ترتیــب باید بدانیم کــه توجه به 
زنــان در امــر فرزندآوری بســیار ضــروری اســت و اگر قرار 
است مشــوق ها و یا تســهیالتی در خصوص فرزندآوری 
اعطا شــود بهتر اســت که برای بانوان خانــه دار این کار 

انجام شود که به هدف نزدیک تر است.
این پژوهشــگر و جمعیت شــناس بیان کرد: آنچه که 
در قانــون جوانی جمعیت و حمایــت از خانواده مد نظر 
داریم این اســت که توجه به هر دو قشــر بانوان شاغل 
و خانه دار در نظر گرفته شــده اســت و حتــی توجه این 
قانون به بانوان شــاغل بیشــتر بوده است که می توان 
تصــور کرد که این اقدام ناشــی از تجربه زیســته افرادی 

باشد که قانون را تعیین کردند.
قاســمی با اشــاره به اینکه در دنیا خانه داری و شأن 
ایــن کار از جایگاه اجتماعی برخوردار اســت عنوان کرد: 
در دنیــا خانه داری از جایگاه اجتماعی برخوردار اســت و 
چه بســا در بسیاری از کشــورها خانه داری به عنوان یک 
شــغل تلقی می شــود که در جامعه بســیار مؤثر است. 
حتــی خانــه داری واجــد گرفتــن حقوق و تحت پوشــش 
بیمــه بوده و به یک منزلت اجتماعی برای بانوان تبدیل 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: ما حتما در کنار قانون گذاری یک 
جریان ســازی رســانه ای و فرهنگی دقیــق را نیازمندیم تا 
مــادری و مادرانگی را به شــأن خــود بازگرداند و جایگاه 
واالی مادری را بازتعریف کرده و بانوان حس کنند که با 

مادری واجد تکریم اجتماعی هستند.

دریچه

ینش یحانه آفر ر راویاِنحوادثسیاسیبزرگیدرتاریخاسالمچهکسانیبودند؟

سپهرغرب،گروهریحانهآفرینش: کبری آسوپار، فعال رسانه ای در توییتر نوشت:  فاطمه  زهرا در مسجدالنبی، زینب در کاخ یزید؛ راویاِن حوادث سیاسی بزرگی در تاریخ اسالم، "زن" بوده اند. غیر از 
صداوسیما، هم زنان انقالبی و هم رسانه های این قشر، از این سطح نقش آفرینی زن در فضای سیاسِی رسانه، خیلی فاصله دارند.

ریحانه گروه سپهرغرب،
گفتوگوی از شرحی آفرینش:
تربیت حوزه دغدغهمند سه
و کودکان آینده موضوع با
که والدین کنشگری جایگاه
اینستاگرام صفحات از یکی در
گزارش این در را شده انجام

میخوانید.
اولیا در فرآیند تربیت کودک اغلب تصورهای 
خاصــی برای آینــده دارند. اینکه یــک مادر یا پدر 
برای آینده فرزند خود تصویری روشــن را داشته 
باشــد، موضــوع خوبی اســت اما به شــرطی که 
ایــن تصویر مانعــی برای انجــام فرایند رشــد او 
نباشــد. صفحــه مــوج کودکــی در اینســتاگرام 
در الیــو خــود موضــوع تصویر ذهنــی والدین از 
آینــده بچه هــا را با حضور خانم ســوده شــبیری 
مدرس دوره هــای والدگری، آقــای عبدالمعالی 
فعال حوزه آمــوزش و خانم زهرا مرزانی ادمین 
صفحــه برگــزار کــرد. در ایــن میــان صحبت های 
جالبــی مطرح شــد کــه مطالعه و توجــه به این 

نکات خالی از لطف نیست.
در بازخوانــی تصویــر ذهنــی والدیــن، برخی 
اوقات باید نکاتی که متصور شده ایم را بررسی 
کنیــم و از فیلترهایــی بگذرانیــم. ممکــن اســت 
در گام هایــی این تصاویر اشــتباه شــکل گرفته 
باشــد. مثًال تأثیــر رفتارهای تربیتــی اطرافیان و 
یا تأثیر رســانه ها و جو اجتمــاع باعث به وجود 
آمــدن توهمــی شــده کــه والدیــن به اشــتباه 
ایــن  از جملــه  نظــر می گیرنــد.  در  اصــل  را  آن 
اتفاقات می توان تبلیغات تلویزیون و رســانه و 
جامعه را برای ورود به دانشــگاه و یا رفتارهای 
اطرافیان برای رســیدن به یک شــغل و جایگاه 
مشــخص بــرای فرزند خانــواده، نام بــرد. پس 
هــم این کــه برخــی اوقات ایــن تصویر اشــتباه 
شــکل گرفتــه مهم اســت و هم این کــه بدانیم 

اشــتباه دقیقا از کجا و مربــوط به کدام بخش 
بوده است.

نقشوالدیندراینمسیروکنشگری
آنها

بااینسوالشروعکنیمکه:»درشکلگیری
اینتصویرچهچیزیرامؤثرمیدانید؟«سوده 
شــبیری، والدیــن و تصویرگــری آن هــا را از آینده 

فرزندشان به چهار دسته تقسیم بندی کرد:
گــروه اول: در ایــن افــراد اهداف بــرای آینده 
فرزندشان کامًال مشخص اســت. دانشگاه کجا 
باشــد و رشــته چــه بخوانــد و… تصــور ایــن که 
فرزندشان ادامه تحصیل ندهد برای شان خیلی 

سخت است.
گــروه دوم: والدینی کــه راجع به نداشــته ها 
چــه  کــه  ایــن  دســته  ایــن  در  می زننــد.  حــرف 
می خواهنــد دقیقا معلوم نیســت ولی برعکس 
ایــن موضوع معلوم هســت. مثًال می گویند که: 
»من سیستم آموزشی ای که در آن زور بگوید را 
نمی خوام. هنگامی که از او می پرسیم )پس اگر 
زور نگویند( یعنی چی؟ توصیف کنید. در جواب 
این ســوال خیلــی دایره بزرگــی را پیش روی مان 
ارائــه می دهند. من در نمونــه ای که روی نوعی 
از آمــوزش کار می کــردم )هــوم اســکول( با این 
نــوع زیــاد مواجــه شــدم کــه بعضــی از والدین 
هوم اســکول را می خواهند چون فشار هنری را 
نمی خواهند. بعضی خانواده ها فشــار درسی را 
نمی خواهند. بعضی خانواده ها فشــار فرهنگی 
فشــار  خانواده هــا  بعضــی  نمی خواهنــد.  را 
اعتقــادی را نمی خواهنــد و… نمونــه اش مــادر 
ترزا که زمانی که از او پرســیدند که صحبتی علیه 
جنگ بگوید گفت: »من بر علیه جنگ بلد نیستم 

صحبت کنم ولی بلدم علیه صلح صحبت کنم«
گــروه ســوم: والدینی هســتند کــه اهداف و 
تصویــر ذهنــی خــود را از آینــده فرزنــد خــود به 

صورت نقطه ای در نظر نگرفته اند بلکه ارزش ها 
را در نظــر می گیرنــد. مثًال می گوینــد می خواهم 
فرزنــدم  می خواهــم  باشــد.  صــادق  فرزنــدم 
مستقل باشــد. در این راستا برای فرایند تربیت 
فرزنــد خود با روش ها و نظارت هایشــان بچه ها 

را کنترل می کنند.
البتــه ناگفته نباشــد که والدگــری ملغمه ای 
از همــه این ها اســت. اما بایــد در کنترل خودت 
باشــد و فشار این اتفاقات روی فرزند اثر تربیتی 
سوء نداشته باشــد. در این میان دسته چهارم 
تنها دســته ای هســتند که می تــوان گفت روش 

درست را پیش گرفته اند.
گــروه چهــارم: ایــن والدیــن در ذهــن خــود 
بــرای آینــده فرزند خــود تصویر دارنــد. ارزش ها 
را می شناســند. امــا در رهایــی زندگــی می کنــد 
و بچه هــا را تحــت فشــار فکــری و تربیتــی خود 
نمی گذارنــد. در ایــن خانــواده و در ایــن محیط 
زندگــی  فراگیــرِی  رهایــی،  اوج  در  هــم  بچه هــا 

می کنند. به تمرین زندگی کردن می نشینند.
یکــی از چالش های عادی والد این اســت که 
در مواجهه با اشــتباه فرزنــد باید چه کند؟ اگر از 
دســته آخر باشد، می گوید: بچه ام اشتباه کرده 
اســت می خواهــم پاســخم آگاهانه باشــد! چه 
بگویم؟ از کجا شــروع کنــم؟ االن بگویم یا بعد؟ 
و… این ها همه همان تصویر مطلوب هســتند. 
امــا اگــر از هــر کدام از ســه دســته قبلی باشــد، 
حتما بــرای مواجهه با اشــتباه کــودک راهکاری 

سریع تر و نادرست تر ارائه می دهد.

داشته باید مطلوب تصویر حتمًا آیا 
باشیم؟

در ادامــه بحث دکتر عبدالمعالی مطرح کرد: 
»ما یک تصوراتی )توهماتــی( از دنیای پیرامون 
خــود داریــم و دوســت داریــم تعاریف مــان را از 
زندگــی بــه زور در این قالــب جای دهیــم. ما اگر 

با شــعور امروز به 300 ســال گذشــته برگردیم، 
راه  ایــن شــکل  بــه  را  آیــا مدرســه و دانشــگاه 
می اندازیم؟ با همه مشکالتی که از این مکان ها 
دیدیم؟ قطعا نه! پس فرق تفاوت نسل با نسل 

را باید بفهمیم.
نــام  بــا  امــروز مفهومــی هســت  دنیــای  در 
دیجیتــال گــپ. یعنــی دانش آمــوز می دانــد بــا 
وســیله تکنولــوژی چگونــه کار کنــد در حالی که 
مــادر و پدر کار با آن را خوب بلد نیســتند. گپ و 
فاصله بین نســل ها نیز مفهوم دیگری است که 
روانشــناس ها در مطالعات بالینــی بین والدین 
و فرزنــدان از آن با نام فاصله معنایی اســتفاده 
دانشــجوهایم  از  ســاله   29 ایــن  در  می کننــد. 
می شــنوم که پــدر و مادرها چیزهایی را درســت 
می پندارنــد کــه مــا )فرزندانشــان( خیلــی از آن 

تصور خود را دور می دانیم.«
از نظــر دکتر عبدالمعالی بهتریــن توصیف این 
مفهــوم را در سکانســی از فیلم آژانس شیشــه ای 
می بینیم، آنجا که پرویز پرستویی به خود حاتمی کیا 

می گفت: »ببین مربی دهه ات گذشته…!«
شــبیری  خانــم  را  نــگاه  نــوع  ایــن  از  مثالــی 
مطــرح کردنــد کــه مــادری بــه مــن می گویــد: 
ناراحــت  ســاله ام   5 بچــه  ادبــی  بــی  از  »مــن 
می شــوم.« می پرســم: چــرا؟ پاســخ می دهــد: 
»چــون می خواهــم بچه ام 20 ســال دیگر آدم با 
اخالقی باشــد!« ســوال بنده از این والدین این 
اســت که: چه کســی گفته این بچه 5 ســاله که 
بــی ادبــی کرده اســت قطعــا 20 ســال دیگر هم 
بی ادب می شــود؟ نــه! این نیســت. این جا باید 
به این نکته دقت داشــت که اصــوًال این که من 
قرار اســت این یافته )شغل-رشــته و…( را برای 
فرزندم پیدا کنم! توهم اســت. این توهم شــرک 
آلود اســت که بگویم بچه من خــدا ندارد، عقل 
ندارد، وجدان ندارد و… من )والد( هســتم برای 
این کار. بگذارید شــفاف کنم که ســاده ترین کار 

عالم این اســت که فرزندم را محدود کنم. بکن! 
نکــن! بیــا! نیــا! بخور! نخــور! و…کــه البتــه بعدًا 

تبعاِت بِد این محدودیت را خواهم دید.
یــک جملــه در ایــن مــورد بگویم کــه همه ی 
والدیــن بدانند: »هر وقت چیــزی را با اجبار برای 
فرزندم بخواهم، باید نقطه شــروعی باشد برای 
واکاوی این که ببینم خوِد من چه می خواهم؟«
هــم  عبدالمعالــی  گفت وگــو،  ادامــه  در 
صحبت هــا را کامــل کــرد و گفــت: »ایــن را بایــد 
بدانیم ما خدای بچه ها نیســتیم. مگر ما حدیث 
نداریــم کــه فرزندان تان را برای زمان خودشــان 
تربیــت کنید؟ خیلــی از ماها فرزندمــان را داریم 
برای زمان گذشــته مان تربیــت می کنیم. مادری 
که می گوید من نتوانستم فالن کار را بکنم پس 
بچــه ام باید انجام دهد! مصــداق همین تربیت 
کردن برای زمان گذشــته اســت. والدین گرامی! 
گذشته گذشت… رهایش کنید… بگذارید بچه ها 
زندگی شــان را بکننــد. ایــن کار یک رهــاورد مهم 
بــرای شــما دارد: ایــن که مــادر و پــدر در دوران 

زندگی آرامش دارند.
خیلی مهم است که مانند ائمه و معصومین 
کــه الگــوی مــا هســتند زندگــی کنیــم. آن هــا از 
زندگی شان لذت می بردند و زندگی خودشان را 
به خاطر تربیت فرزندانشــان خراب نمی کردند و 
همین طــور زندگی فرزندان شــان را هم به خاطر 
ســال   25« جابزمی گفتــه:  اســتیو  خودشــان. 
اســت کــه هر روز کــه از خــواب بلند می شــوم از 
خودم می پرســم که اگر روز آخر عمرت باشــد تو 

این کارها را می کنی؟«
راز زندگــی و تربیــت فرزند این اســت: »همه 

چیز را بسپریم به خدا و زیبا زندگی کنیم.«
کــه  کنیــم  کمــک  بچه هــا  بــه  رشــد  بــرای 
جایگاه هــای کاری مختلــف را ببینند. تســهیل گر 
تجربــه بچه هــا باشــیم و در ایــن راه بــه بچه هــا 

آزادی عمل بدهیم.

ریحانه گروه سپهرغرب،
مشاوره و رواندرمانگر آفرینش:
ناسازگاری اینکه بیان با خانواده
کاهش باعث یکدیگر با والدین
محیط در آرامش و صمیمت
به بیتوجهی طبیعتا و خانواده
کرد: تأکید میشود، کودکان
تداوممشاجرهپدرومادربهتدریجزمینهرابرای
آسیبهایاجتماعیدرفرزندان بزهکاریو بروز

فراهممیکند.
زهرا انصاری درمورد تاثیر اختالف و ناســازگاری 
والدیــن بــر فرزندان اظهــار کرد: با افزایش ســطح 
آگاهــی در جامعه امــروز تاثیر و اهمیــت خانواده 
بر رشــد و تکامل شخصیتی فرزندان برای همگان 

بدیهی است.
وی تصریــح کرد: رفتــار خانواده به ویــژه ارتباط 
پــدر و مــادر محــور اصلــی و معین ســالمت روان 
کــودک اســت. ارتبــاط مبتنــی بــر عشــق و احترام 
والدین می تواند فرزندان را مهربان و قدرشــناس 
پــرورش دهــد و در مقابــل اختــالف و ناســازگاری 
مداوم ســبب کاهش اعتماد به نفس، انزواطلبی 

و افسردگی کودک بشود.
بــا  انصــاری توضیــح داد: ناســازگاری والدیــن 
یکدیگر باعث کاهش صمیمت و آرامش در محیط 
خانــواده و طبیعتــا بی توجهــی به فرزندان شــده 
و ایــن امر تاثیــرات مخربی بر ابعاد مختلف رشــد 

کودک خواهد گذاشت.
تشــکیل  ازدواج،  از  هــدف  داد:  ادامــه  وی 
منظــور  بــه  و  اســت  آرامــش  کســب  و  خانــواده 
دســتیابی به ایــن هدف باید ارتباطــات خانوادگی 
سرشــار از محبت، عشق و احترام باشــد. بنابراین 
صدمــه به ایــن هــدف جــزو آســیب های خانواده 

شناخته می شود.

انصــاری با اشــاره به نقــش وراثتــی و محیطی 
خانواده نیز یادآور شد: سه مرحله در دوران رشد 
بشــر به عنوان مهمترین مراحل رشد شخصیت و 
تربیت انســان شناخته می شــود. دوران کودکی، 
نوجوانــی و جوانــی کــه مرحلــه نخســت )دوران 
کودکــی( بــه عنــوان مهمتریــن مرحلــه از تکامل 
شــخصیتی را پایه گــذاری کــرده و بــر ایــن اســاس 

ایــن  در  والدیــن  از ارتبــاط  نیــز  دوران 
ویــژه ای  برخوردار است.اهمیــت 

خاطرنشان  اختــالف وی  کــرد: 
مــادر  و  شــخصیت پــدر 
قــرار فرزنــدان را تحت  تاثیــر 
را  آنهــا  و  ســال های داده  در 
مشــکل آتــی در اجتماع  دچــار 

می کنــد. احســاس تشــویش، نگرانــی و اضطراب 
در ایــن فرزندان عالوه بر اثرات مخرب بر ســالمت 
روان، حیــات زناشــویی موفق را هم از آنان ســلب 

می کند.
خانــواده  مشــاور  ایــن 

اضافه کرد: روابط خصمانه 
همچنیــن  والدیــن 

زمینــه تخریــب زندگــی 
فرزنــدان  کودکانــه 
را فراهــم و بــا ســلب 
امنیــت،  و  آرامــش 
خصوصیــات  بــر 
روانــی کــودک نیــز اثر 

می گذارد.

تداومناسازگاریوالدینوبروزمشکالت
رفتاریفرزندان

انصــاری افــزود: شــدت وضعیــت اختالفــات و 
تداوم ناســازگاری ها به عواطف و احساســات 
کــودکان نیــز ضربــه زده و زمینــه را بــرای 
می کنــد.  فراهــم  فرزنــدان  بزهــکاری 
محیــط  در  صمیمیــت  کاهــش 
خانواده در راستای این اختالفات 
باعث می شــود، فرزندان به ویژه 
حســاس  مواقــع  در  دختــران 
)یعنی تجربــه بحران های روحی( 
خانــواده  بــا  را  خــود  مشــکالت 
مطرح نکرده و بنابر این گرایش به 

آسیب های اجتماعی آغاز شود.

ایــن روان درمانگــر خاطرنشــان کرد: مشــاجره 
پــدر و مــادر در حضــور فرزنــدان محیــط خانواده 
را نیــز متشــنج کــرده و به تدریج با گذشــت زمان، 
آثار مخرب این مســاله با بی احترامــی فرزندان به 
والدین همراه می شــود. این آسیب در سال های 
آینده در ابعاد بزرگ تر در سطح جامعه به اشکال 

مختلف همچون مشکالت رفتاری بروز می کند.
انصــاری ادامــه داد: فرزنــدان از رفتــار پــدر و 
مــادر الگوبــرداری می کنند. بنابرایــن یکی دیگر از 
مهمترین تبعات مشاجره و اختالف مداوم پدر و 
مــادر با یکدیگر، الگوبــرداری فرزندان از این رفتار 
و پیاده ســازی آن در زندگــی آینــده خــود خواهد 

بود.
حقیقــت  در  داد:  توضیــح  روانشــناس  ایــن 

»کــودکان مــا آنگونه می شــوند، که ما هســتیم، 
نــه آنگونه که دلمــان می خواهد« بر این اســاس 
روابط ســالم اعضاء خانواده با یکدیگر به ویژه پدر 
و مــادر در ناخوداگاه ذهن فرزندان ذخیره شــده 
و در برخــورد بــا همســر و فرزندان خــود، اقوام و 

دوستان و در کل جامعه تکرار می شود.
انصاری تصریح کرد: آثار و نتایج این ناسازگاری 
به دو دســته تقســیم می شــود. در وهله نخست 
تبعــات این اختالف دامن گیر پدر و مادر و ســپس 
ایــن  تاثیــرات جســمانی  فرزنــدان خواهــد شــد. 
مســاله برای فرزندان با اختالل در خواب، مکیدن 
شست، شب ادراری، ابتالء به شوک و بی اشتهایی 

همراه می شود.
نیــز  اختالفــات  ایــن  روانــی  آثــار  افــزود:  وی 
بدبینــی، بدگمانــی، عیب جویی، اختالالت روانی، 
عصبــی و عاطفــی، احســاس یــاس و ناامیــدی، 
تاثیــر بــر زندگــی آینــده فرزنــدان و ســردرگمی و 
خشــونت و پرخاشــگری را بــه دنبال دارد. فشــار 
روانــی و تشــویش، احســاس ناامنــی، میــل بــه 
ارزیابــی جهــان به عنــوان یک محیــط خطرناک و 
نابســامانی خانواده نیز از اثرات شــخصیتی این 

است. مساله 
بــه گفتــه انصــاری، عــوارض جســمانی نظیــر 
بیماری هــای قلبی و عوارض روحــی و روانی مانند 
آســیب های مغــزی نیــز از تبعــات روابــط ناســالم 
غ از فرزندان(  والدیــن، برای خود زن و شــوهر )فار

محسوب می شود.
انصاری گفت: بنابراین به منظور تربیت صحیح 
و جلوگیری از فشارهای روحی- روانی و جسمانی 
باید با انتخاب صحیح همســر، افزایش ســازگاری، 
مــدارا، مهــار خشــم، پرهیــز از توقع، گفــت وگوی 
متقابــل و ســالم در صــورت بــروز اختالفــات نیــز 

مساله را حل کنیم.

صالح قاسمی

تربیت کودکان

زهرا انصاری

ناسازگاریوالدینزمینهبزهکاریفرزندانرافراهممیکند

آینده بچه ها یر ذهنی والدین از  تصو
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قاطعانهمانعهرگونهافزایش
قیمتکاالهاشوید

جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
رئیسجمهورازاعضاوکارگزاراندولت
صاحبنظران و نخبگان با تا خواست
مرتبطباحوزهکاریخود،حتیکسانی
در دارند، مخالفت دولت سلیقه با که
از هیچکدام و باشند مستمر ارتباط
دستگاههایدولتیازارتباطباجامعه

نخبگانیمرتبطباحوزهمدیریتخودغفلتنکند.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی با اشــاره به تحسین 
از خصیصــه و شــعار مردمــی  انقــالب،  رهبــر معظــم 
بــودن دولــت ســیزدهم در دیــدار 19 دی مــردم قــم، 
گفــت: همــه کارگــزاران دولــت بایــد ســعی کننــد این 
خصیصه را ادامه داده و به وجه احســن تکمیل کرده 

بخشند. تعالی  و 
رئیس جمهــور از اعضــای دولــت خواســت که عالوه 
بــر جلســاتی کــه بــا مدیــران و کارکنــان زیرمجموعــه 
خــود برگــزار می کننــد بــا ارباب رجــوع و مردمــی که به 
دســتگاه ها مراجعه می کنند نیز ارتباط و دیدار داشــته 

باشند.
رئیســی از همــه کارگــزاران دولت خواســت تا مردم 
را به عنــوان ناظرانی امین بشناســند و اظهار داشــت: 
اگر گزارشــی از سوی مردم به شــما رسید حتما به طور 
دقیــق بررســی کنیــد و اگر صحیــح بود بــه آن ترتیب اثر 

دهید.
کارگــزاران  و  اعضــا  از  همچنیــن  رئیس جمهــور 
دولت خواســت تا با نخبــگان و صاحب نظران مرتبط 
بــا ســلیقه  بــا حــوزه کاری خــود، حتــی کســانی کــه 
ارتبــاط مســتمر باشــند  دولــت مخالفــت دارنــد، در 
دســتگاه های  از  هیچ کــدام  نبایــد  کــرد:  تصریــح  و 
دولتــی از ارتباط بــا جامعه نخبگانــی مرتبط با حوزه 
مدیریــت خــود غفلــت کنند و باید به شــکل مســتمر 
جلســات گفتگــو و مشــورت بــا صاحب نظــران عرصه 

کاری خود داشــته باشند.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خــود بر ضرورت 
تدویــن و اجرای نظــام عادالنه پرداخت حقــوق تاکید و 
خاطرنشــان کرد: بــه عنوان دولت ســیزدهم با توجه به 
شــعارها و رویکردهــای ایــن دولــت باید نظــام پرداخت 
حقــوق را عادالنــه کنیم. آنچه امروز اجرا می شــود غلبه 
چانه زنــی در نظــام پرداخــت حقــوق اســت کــه بایــد در 
چارچــوب یک نظام پرداخت هماهنــگ و عادالنه اصالح 

شود.
رئیســی اظهــار کــرد: الزم اســت کارگروهــی تشــکیل 
شــود تا در یک بــازه زمانی کوتاه قانــون جدید، واحد و 
عادالنه ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون 
پــس از تصویــب در مجلــس تمــام قوانیــن و مقــررات 
متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه های 

مختلف را ملغی اعالم کند.
رئیس جمهور خطاب به مســئوالن ذی ربط با تاکید بر 
اینکه بــه هیچ وجه اجازه ندهید قیمــت کاالیی افزایش 
پیدا کند، گفت: دســتگاه های مختلــف هر امکاناتی اعم 
از نیــرو و اختیــارات که نیاز دارند اعــالم کنند و در مقابل 
مکلف هســتند که به طور قاطع مانــع هرگونه افزایش 

قیمت شوند.
رئیســی تاکید کرد: متاســفانه جریان هایــی به دنبال 
ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هســتند و دستگاه های 
اجرایــی و دولتی باید تالش کنند بــا گزارش و ارائه اخبار 
آنچه انجام شده و نه آنچه قرار است انجام شود، مردم 

را نسبت به آینده کشور امیدوارتر کنند.

ایران و جهان

و ایران گروه سپهرغرب،
و تحقیقات معاون جهان:
پزشکی علوم دانشگاه فناوری
اینکه در گفت: بهشتی شهید
کشور، پژوهش ظرفیت از
نمیشود، استفاده درست
هر برای باید ما نیست. شکی
تصمیمکالنیکهگرفتهمیشود،یکپیوست
پژوهشیداشتهباشیمویککارمطالعاتیو
دهیم. انجام آن برای تخصصی و کارشناسی
داشته  وجود  پژوهشی  پیوست  این  اگر 
در  بالتبع  نباشد،  آن دخیل  در  باشد و سالیق 
رجوع  پژوهشگران  به  تصمیم گیری  نظام های 
می کنند. ولی وقتی به پژوهشگر رجوع نشود، 
خودش  شخصی  سالیق  اساس  بر  پژوهشگر 
قرار  اختیارش  در  که  نحیفی  بودجه های  با 

می دهند، به طرح های ٌخرد می پردازد.
دکتر افشــین زرقــی در خصــوص انتقاداتی 
کــه نســبت به مقاله نویســی مطرح می شــود، 
داده هــا  و  آمــار  اســاس  بــر  بایــد  مــا  گفــت: 
صحبــت کنیم. االن چند ســالی اســت کــه نگاه 
نســل  دانشــگاه های  ســمت  بــه  دانشــگاه ها 
ســوم رفته اســت. دانشــگاه هایی که عالوه بر 
پژوهــش، به کارهای کاربــردی، محصول محور 
و ثروت آفریــن فکــر می کننــد. بــرای همیــن در 
حوزه وزارت بهداشت در حدود دو هزار شرکت 
دانش بنیــان و محصــوالت تجاری سازی شــده 
بســیاری داریــم. این هــا حاصــل فعالیت هــای 
شــرکت های دانش بنیان هستند و چیزی است 

که در سال های گذشته نبوده است.
وی ادامــه داد: قطعا ما بــا توجه به این که 
بیشــتر در زمینــه تولیــد علــم و مقالــه تمریــن 
کرده ایم، بالتبع در آن قســمت، کفه ســنگین تر 
اســت؛ ولی االن ما شــاهد یک تغییر مشــی به 
ســمت دانشــگاه های نســل ســوم و به سمت 

پژوهش های دانش بنیان هستیم.

انتظار علم، تولید بدون نمیتوان 
فناوریداشت

زرقی با بیان این که »مــا می خواهیم علم را 
به فناوری تبدیل کنیم و نمی توان بدون تولید 
علــم، انتظــار فنــاوری داشــت« گفــت: منتهــی 
علمی نافع اســت که به مقاله ختم نشــود. ما 
مقالــه را یک مرحله گذار و یا یک ســند شــاهد 
بــرای کارهــای بعــدی می دانیــم. بــرای همین 
اعتقاد نداریم که پژوهشــی که فقــط به مقاله 

ختم شود، یک پژوهش کامل است.
وی تاکیــد کــرد: تولیــد علــم، بایــد بــا تولید 
مــا  اگــر  باشــد.  داشــته  تــوازن  محصــول، 
حرکــت  علــم،  تولیــد  زمینــه  در  می خواهیــم 
جهشی داشته باشیم و در منطقه اول باشیم، 
بایــد در ایــن زمینــه فعالیت کنیم. ولــی این که 
تمــام انــرژی و بودجه هــای پژوهشــی را فقــط 
بــر روی مقالــه بگذاریم، مورد پســند هیچ کس 

نیست.
معــاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی با بیــان ایــن موضوع 
که »در ســال های اخیر کیفیــت مقاالت، از نظر 
میــزان رشــد ارجاعات در مقایســه بــا تولیدات 
کمی مقاالت، شــتاب بیشتری داشته«، عنوان 
کــرد: بــه اعتقــاد مــن در ســال های اخیــر؛ دو 
اتفاق افتاده اســت. یکی این کــه مقاالت ما در 
تولیــد علم از نظــر کیفی جلوتر رفتــه و از طرف 
دیگــر؛ تنور فناوری و پژوهش های کاربردی، به 

مراتب داغ تر شده است.

رشد و رفاه باعث باید پژوهش 
اقتصادیشود

وی ضمن اشــاره به این که بــا این حال این 
پیشــرفت، بــه هیچ وجــه کافــی نیســت، ادامه 
داد: مــا بایــد شــتاب و تــالش بیشــتری کنیــم 
تــا خروجــی پژوهش را همــه احســاس کنند و 
پژوهــش باعــث رفــاه شــود، باعــث کارآفرینی، 
رشــد اقتصادی کشــور شــود. زمانی کــه ثمره 
پژوهــش را در اقتصاد کشــور لمس کردیم، آن 

موقــع می توانیــم بگوییــم کــه در پژوهــش به 
کمــال رســیده ایم. ولی رســیدن به ایــن کمال 
کــه  نیســت  این طــور  و  اســت  مرحلــه مرحلــه 

یک باره بتوانیم فناور بشویم.
زرقی درباره برنامه هــای معاونت تحقیقاتی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی برای 
فنــاوری  و  پژوهــش  بخــش  دو  بیــن  تــوازن 
توضیــح داد: مــا ضمــن حفظ رشــد پژوهشــی 
دانشــگاه، با شتاب بیشــتر در ایجاد ساختارها 
و زیرســاخت ها، مســیر را برای فناوری هموارتر 

می کنیم.
وی بــا ذکــر مثالی، عنــوان کرد: بــرای مثال 
در همیــن ســالی که گذشــت، مجتمــع فناوری 
دانشــگاه یــا پــارک علــم و فنــاوری ســالمت را 
راه انــدازی کردیــم کــه می تواند یکصد شــرکت 
دهــد.  جــای  خــودش  در  را  دانش بنیــان 
همچنیــن یــک مرکــز نــوآوری طراحــی کردیــم 
کارهایــی  و  فکرهــا  ایده بازارهــا،  بتوانیــم  کــه 
کــه محصول محــور هســتند را در آن جــا رونق 
دهیــم. ما دو مرکز رشــد به ســاختارهای خود 
اضافه کردیم؛ یکی مرکز رشد تجهیزات پزشکی 
و دیگــری مرکــز رشــد فرآورده هــای مکمــل که 
همه این هــا در جهت محصول محوری اســت. 
از آن طــرف بیوبانــک مرکــزی دانشــگاه را برای 
نگهداری نمونه های بیولوژیک تاســیس کردیم 
تا این امکان را داشــته باشیم که پژوهش های 

باکیفیــت و عمیق را بر روی آن ها انجام دهیم.
وی بــا بیــان این که در این دانشــگاه ســهم 
تشــویق پتنــت و ثبــت اختــراع افزایــش یافتــه 
و حق الزحمــه مقالــه بــه صفــر رســیده اســت، 
اظهــار کــرد: در واقــع در حــال تغییــر جهــت و 
پوســت اندازی هســتیم و بیشــتر کارهایــی کــه 
در  عمدتــا  دادیــم،  انجــام  گذشــته  ســال  در 
محور فناوری بوده اســت. اگرچه پژوهش های 
بنیادی و حــوزه بالینی را که دروازه های دانش 

را هــدف قرار می دهند، تضعیف نکردیم.

خوبی به کشور، پژوهش ظرفیت از 
استفادهنمیشود

زرقــی در پاســخ به این ســوال که آیــا نتایج 
یــا  و  نیســتند  کاربــردی  و مقــاالت  تحقیقــات 
اســتفاده  تحقیقــات  یافته هــای  از  مســئولین 
نمی کننــد؛ گفت: در این کــه از ظرفیت پژوهش 
شــکی  نمی شــود،  اســتفاده  درســت  کشــور، 
نیســت و این موضوع تا حدودی درست است. 
ما بایــد عادت کنیم برای هــر تصمیم کالنی که 
گرفته می شــود، یک پیوســت پژوهشی داشته 
یــک کار مطالعاتــی و کارشناســی و  باشــیم و 

تخصصی برای آن انجام دهیم.
وی ادامــه داد: اگــر این پیوســت پژوهشــی 
وجــود داشــته باشــد و ســالیق در آن دخیــل 

نباشــد، بالتبــع در نظام هــای تصمیم گیــری به 
پژوهشــگران رجــوع می کننــد. ولــی وقتــی بــه 
پژوهشــگر رجوع نشــود، پژوهشــگر بر اســاس 
سالیق شخصی خودش با بودجه های نحیفی 
کــه در اختیــارش قــرار می دهند، بــه طرح های 
و  کالن  طرح هــای  بنابرایــن  می پــردازد.  ٌخــرد 
سفارشــی بایــد از ســوی مراکــز تصمیم گیــری 

کالن بیاید.

مسئله حل قدرت باید پژوهشگر 
داشتهباشد

معــاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی ضمن بیان ایــن نکته 
کــه پژوهشــگر نیــز بایــد بــه گونــه ای آمــوزش 
ببینــد کــه قــدرت حل مســئله داشــته باشــد، 
گفت: اگر پژوهشــگر قدرت حل مسئله نداشته 
باشــد، کســی بــه او رجــوع نمی کنــد. بنابراین 
من معتقــدم که این کم کاری دو طرفه اســت. 
هــم پژوهشــگران مــا پژوهش هــای خــود را در 
مســیرحل مشــکل قــرار ندادنــد و همین طــور 
الزامــی هم برای داشــتن پیوســت پژوهشــی و 

تحقیقاتی کالن انجام نشده است.
وی ادامــه داد: مثــًال در زمینــه آلودگی هوا 
پژوهشــکده های  چقــدر  محیــط،  بهداشــت  و 
بهداشــت و ایمنی و... به بازی گرفته شده اند؟ 
و از طــرف دیگر چقــدر متخصص بهداشــت ما 
ســعی کرده پژوهش های خود را در جهت حل 

مسئله آلودگی هوا جلو ببرد؟

قوانینارتقابایدبهسمتحلمسئله
بروند

زرقــی بــا بیــان این کــه بایــد از ســویی دیگر 
قوانین باالدستی و قوانین ارتقا نیز به موازات 
این خواســته تغییر کنند، گفت: قوانین ارتقای 
اســتاد  یــک  هســتند.  مقاله محــور  االن  مــا 
دانشــگاهی دوست دارد که مدارج ارتقا را طی 
کنــد؛ وقتی بخــش ارزیابــی، بیشــتر از او مقاله 
می خواهــد تــا حل مســئله، اســتاد به ســمت 
مقاله نویســی مــی رود. اگر روزی بــه او بگوییم 
که شــما به شــرطی اســتاد این رشــته هستید 
که فالن مســئله را بتوانی حل کنی، شخص به 

سمت حل مسئله می رود.
اســتاد  یــک  بــه  وقتــی  کــرد:  تشــریح  وی 
می گوییم که شــما یک مقاله بــا ایمپکت فالن 
چــاپ کنــی تا تو را اســتاد کنیم و شــرط اســتاد 
شــدن، یک مقاله اســت، آن استاد نمی آید یک 
موضــوع کاربــردی بومی را حل کنــد. چون آن 
موضــوع، بومی کشــور ماســت و در کشــور ما 
کاربردی اســت؛ بنابراین در مجامع بین المللی 
خیلــی مــورد توجــه قــرار نمی گیرد و شــاید به 

چاپ آن هم عالقه نشان ندهند.

معــاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی درباره اقدامات انجام 
شــده برای ایجاد حلقه ارتباطــی بین محققان 
و مســئوالن و موضوع ترجمــان دانش، گفت: 
تــا  سیاســت های مــا بیشــتر تشــویقی بــوده، 
دکتــری  دانشــجویان  گفتیــم  مثــال  الــزام آور؛ 
ارائــه  محصول محــور  کار  یــک  اگــر  پژوهشــی 
بدهنــد، معــادل ســه مقاله ای اســت که طبق 
آیین نامــه، بــرای دفــاع الزم اســت. همچنیــن 
مــا هزینه هایــی را که بابت وام هــای گرنت های 
از مبالــغ  فنــاوری قــرار دادیــم، خیلــی بیشــتر 

طرح های پژوهشی است.
خــالف  نمی توانیــم  البتــه  افــزود:  وی 
آیین نامه هــا عمــل کنیم و بــه افــراد بگوییم تا 
زمانی که محصول نداشــته باشــی، نمی توانی 
اســتاد شــوی! چون خالف آیین نامه است و از 

ما شکایت می کنند.
اگر انتظــار جذب بودجه بیشــتر داریم، باید 

مســائل بیشتری از کشور را حل کنیم
زرقــی با بیــان این کــه تردیدی وجــود ندارد 
کــه بودجه هــای پژوهشــی فوق العــاده نحیف 
هستند، اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی ما در 
کشــور حدود 0.4 درآمــد ناخالص ملی را صرف 
پژوهــش می کنیــم. در حالــی که در بســیاری از 
پیشــرفته و همچنیــن کشــورهای  کشــورهای 
اطــراف مــا و کشــورهای کم تــر پیشــرفته، ایــن 
ســهم باالتــر اســت. ایــن عــدد در کــره جنوبی 
کشــورهای  برخــی  در  و  درصــد  چهــار  حــدود 
منطقــه، بــاالی دو درصــد اســت. بنابرایــن تــا 
زمانــی کــه ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص 

داخلی، کم باشــد؛ این نارضایتی وجود دارد.
وی همچنیــن به زاویــه دیگــری از این ماجرا 
اشــاره کــرد و گفــت: از طــرف دیگر، بــا توجه به 
شرایط جامعه ما باید یک تلنگر هم به خودمان 
بزنیم. اگر ما پژوهشــگران انتظــار جذب بودجه 
بیشــتر داریم، باید مسئله های بیشتری از کشور 
را حل کنیم. اگر مقدار مشخصی صرف پژوهش 
می کنیــم، باید بیشــتر از آن مقدار هم محصول 
تولیــد کنیــم و بــه چرخــه اقتصــاد کمــک کنیم، 
وگرنــه بودجه ای که فقط صرف تولید و انتشــار 
نتایج پژوهشــی بشــود، ضمن این که ارزشــمند 

است، ولی کافی نیست.

از ناشی خألهای کرونا، تحقیقات 
همهگیریراپرکرد

معــاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشتی در پاســخ به سوالی در 
مــورد تاثیر همه گیــری کرونا در آمار پژوهشــی 
ایــن دانشــگاه، توضیــح داد: به هر حــال کرونا 
در دنیــا تاثیرگــذار بــوده و نمی تــوان گفــت که 
تاثیــری نداشــته اســت؛ ولــی در دانشــگاه مــا 

ســال گذشــته نزدیک بــه 600 مقالــه در زمینه 
کرونــا منتشــر کردیــم و توانســتیم آن خــأ را 
بــا موضــوع کرونــا پوشــش دهیــم. کرونــا یک 
تقاضــا بــود، بــرای پژوهش دســتاورد داشــت 
و همــه بــه ســمت کرونــا جهت گیــری کردنــد. 
مــا محصــوالت فناورانــه  زیــادی مثــل کیت ها، 
تولیــد  و...  داروهــا  ضدعفونــی،  محلول هــای 
کردیم. محصوالت حــول کرونا چرخید و خیلی 
از مقــاالت با ایمپکت خوب، حــول کرونا انجام 

شد.
وی تشــریح کــرد: کرونــا هــم تهدیــد بــود و 
هم فرصت؛ فرصت از این نظر که پژوهشــگران 
ما به ســمت کارهــای کاربردی رفتنــد، خیلی از 
درمانــی،  مطالعــات  گایدالین هــا،  راه حل هــا، 
پیشــگیری، داروهــا، اثر داشــتن یا اثر نداشــتن 
و... همــه این ها حاصل نتایجــی بود که انجام 
شــد. ولی از ایــن بابت که حضور دانشــجویان 
شــد،  محــدود  صحنــه  و  آزمایشــگاه ها  در 

پژوهش کلی تحت تاثیر قرار گرفته اســت.
و  آمــوزش  کرونــا،  این کــه  بیــان  بــا  زرقــی 
پژوهــش را قطعــا تحت تاثیــر گذاشــته، گفت: 
از  ناشــی  خأهــای  کرونــا،  تحقیقــات  ولــی 
همه گیــری را پــر و آمــار پژوهشــی و روند رشــد 
را تــا حــدودی جبــران کــرد. بایــد برای بررســی 
دقیــق تاثیــر کرونــا بــر پژوهــش، آمــار را بــا یک 
ســال غیــر کرونایــی مقایســه کنیم، نمی شــود 
با ســال گذشــته مقایســه کــرد. اگــر بخواهیم 
علمــی صحبت کنیم، باید با همین بودجه های 
امســال و بی کرونا مقایســه انجــام دهیم؛ ولی 
در مقایســه با ســال گذشــته، ما افت پژوهش 

نداشتیم.

پژوهشهای به توجه لزوم 
مسئلهمحوروثروتآفرین

معــاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی، اصلی تریــن چالــش 
در یک ســال گذشــته را موضوع کرونا دانســت 
و گفــت: باالخــره کرونــا حضــور موثــر فیزیکــی 
دانشــجویان و پژوهشــگران را تحــت الشــعاع 
قــرار داد و بــرای همیــن اســت کــه مــا خیلی از 
قــرار  تاثیــر  تحــت  نشســت هایمان  و  جلســات 
گرفــت. بزرگ تریــن معضــل حــوزه پژوهــش را 
بحث کرونا می دانــم؛ اگر چه با توجه به این که 
ســتاد فرماندهــی کرونــا در دانشــگاه مــا قــرار 
داشــت، ما توانســتیم این تهدیــد را به فرصت 
بیشــتر  گرایــش  باالخــره،  ولــی  کنیــم.  تبدیــل 
بودجه های دانشــگاه به ســمت کرونا و حضور 
کم رنگ تــر همــکاران در دانشــگاه بــه واســطه 
را  خــودش  آســیب های  قطعــا  و...  دورکاری 

رسانده است.
وی در پاســخ به این ســوال که آیــا تغییرات 
تحقیقــات  معاونــت  ســطح  در  شــده  ایجــاد 
رونــد  بــر  تاثیــری  بهداشــت،  وزارت  فنــاوری  و 
داشــته  پژوهــش  سیاســت گذاری  و  پژوهــش 
اســت، عنوان کــرد: برای دانشــگاه مــا، تاثیری 
نداشته است. چون افرادی که آمده اند، خیلی 
خط مشــی ها را تغییری نداده اند و بیشــتر هم 
به ســمت اصالح رفته اند. واقعیــت قضیه این 

اســت که مشکلی از این نظر نداشتیم.
زرقــی خاطرنشــان کرد: بــا توجه بــه این که 
شــناخت  جدیــد،  مســئوالن  بــه  نســبت  مــن 
طوالنــی دارم و می دانم در خصوص پژوهش، 
دارم  انتظــار  دارنــد،  محصول محــوری  نــگاه 
همیــن نــگاه را بــا تاکید بیشــتری جلــو ببرند و 
بیشــتر سیســتم به ســمت پژوهش هایی برود 

که کاربردی و مســئله حل کن باشند.
خوشــبختانه  کــرد:  تصریــح  پایــان  در  وی 
در اجــالس معاونیــن کشــور دیدیــم کــه ایــن 
موضــوع، یکــی از نقــاط قوت آن ها اســت و ما 
خودمــان روحیــه گرفتیــم کــه معــاون جدیــد 
تحقیقات وزارت بهداشت، کامًال نگاه دانشگاه 
پژوهــش مســئله  یــک  نــگاه  و  نســل ســومی 
حل کــن و نگاه یــک پژوهــش ثروت آفرین دارد 
کــه مــا خیلــی امیــدوار شــدیم و امیدواریم در 

عمل هم همین طور باشد.

وهشی داشته باشند پژ پیوست  تصمیمات کالن به جای سلیقه شخصی 

افشین زرقی

رئیسی

سپهرغرب،گروهایرانوجهان:
گزارشی در رویترز خبرگزاری
خارجه وزرای سفر جزئیات به
وزیر جمله از منطقه کشورهای
امورخارجهایرانبهچینپرداخته
وهمزمانیآنبابرگزاریمذاکرات
وینراموردتوجهقراردادهاست.

خبرگزاری رویترز درباره سفر قریب الوقوع وزرای 
امــور خارجه کشــورهای منطقه به چین نوشــت: 
وزارت امــور خارجه چین اعالم کرده اســت، وزرای 
امور خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران 
و ترکیــه قــرار اســت ایــن هفته بــه طــور جداگانه 
بــرای مذاکرات رســمی به چین ســفر کنند؛ این در 
حالی اســت که دور هشتم مذاکرات احیای توافق 

هسته ای نیز در وین در جریان است.

رویترز ادامه داد: طبق اعالم وزرات امور خارجه 
چیــن، وزرای امــور خارجــه عربســتان ســعودی، 
کویــت، عمان، بحرین و دبیرکل شــورای همکاری 
خلیــج فــارس قــرار اســت از دوشــنبه تــا جمعــه 
بــه چین ســفر کننــد. وزیر امــور خارجــه ترکیه نیز 
طبــق برنامــه روز چهارشــنبه]22 دی[ و حســین 
روز  ایــران  خارجــه  امــور  وزیــر  امیرعبداللهیــان 

جمعه]24 دی[ عازم چین می شوند.
در گزارش این خبرگزاری درباره سفر وزرای امور 
خارجه منطقه به چین آمده اســت، وانگ وانبین، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شــنبه 
در یــک کنفرانــس خبــری گفــت: چیــن و ایــران در 
حمایــت از یک دیگــر در زمینــه مســائل راهبــردی 

مصمم هستند.
امــور  وزارت  ادامــه می دهــد:  ایــن خبرگــزاری 

خارجــه ایــران گفتــه اســت امیرعبداللهیــان قــرار 
اســت درباره قــرارداد همکاری 25 ســاله میان دو 
کشــور]چین و ایــران[ صحبــت کنــد. چیــن پس از 
خــروج آمریــکا از توافق هســته ای در ســال 2018، 

تبدیل به رگ حیاتی اقتصاد ایران شد.
به نوشــته رویترز، بر اســاس بیانیه وزارت امور 
خارجــه چیــن،  وانــگ یــی، وزیر امــور خارجــه این 
کشور دوشنبه و سه شــنبه این هفته با همتایان 
ســعودی و بحرینی اش دیدار کــرده بود که درباره 
مسائل مربوط به مذاکرات وین تبادل نظر کردند. 
کشــورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان 
ســعودی اگرچه عضو توافق هســته ای نیســتند، 
دربــاره »بلندپروازی های هســته ای« ایران، برنامه 
موشــکی آن و نیروهای نیابتی اش در منطقه ابراز 

نگرانی کرده اند.

پیش تــر ســعید خطیــب زاده ســخنگوی وزارت 
روز  در نشســت خبــری  امــور خارجــه کشــورمان 
دوشــنبه خــود گفــت: آقــای امیرعبداللهیــان آخر 
هفتــه جاری به دعوت همتای چینی خود ســفری 

به این کشور خواهد داشت.
موضوعــات  ســفر  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
مختلفی مورد گفت وگوی مقامات دو کشــور قرار 
خواهــد گرفت که نقشــه راه 25 ســاله نیــز یکی از 
ایــن موضوعات اســت. مجریــان این نقشــه راه از 
وزارتخانه ها و بخش های مختلف هســتند و روند 
پیگیری و بخش های مختلف آن در دســت پیگیری 

است.
همچنین محمد کشــاورز زاده سفیر کشورمان 
در چیــن در توییتــی در ایــن بــاره نوشــت:  وزرای 
خارجــه  ایران و  چین طی ســالیان گذشــته متناوبا 

با هم دیدار داشــتند در ابتدای ســال جاری وانگ 
یی در سفر به ایران برنامه جامع همکاری های 25 
ســاله را امضا کرد و در ســفر هفته جاری دکتر امیر 

عبداللهیــان بــه چیــن موضوعات متنوعــی مورد 
مذاکــره قــرار خواهــد گرفت کــه در شــرایط فعلی 

اهمیت زیادی دارد.

هفتهداغدیپلماسیدرچیــنهمزمانباسفـرامیرعبداللهیانومذاکراتوین

 امیرعبداللهیان


