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نگرانی درباره آینده و 
احساس بی آیندگی

در میان صد دغدغه مهم جامعه ایرانی -از دغدغه های 
اقتصادی گرفته تا سیاسی و فرهنگی و محیط زیست 
دغدغه   10 از  یکی  آینده  از  ترس  و  ناامیدی  و...- 
آینده می ترسد  از  این حد  تا  اما چرا جامعه  است.  اول 
مجموعه  است.  ساده  پاسخ  می بیند؟  مبهم  را  آینده  و 
چند  تصمیم سازی های  و  تصمیم گیری  سیاست های 
که  تصویری  دهیم،   قرار  هم  کنار  که  را  گذشته  دهه 
می گوید  آمارها  نیست.  زیبا  چندان  می بینیم،  آینده  از 
بحران و تنش آب در ایران جدی است. چراکه در 35 
هزارساله  شیرین  آب های  کل  درصد   75 گذشته  سال 
غیرمجاز  و  مجاز  چاه  هزار   750 کرده ایم.  مصرف  را 
از  نتیجه  ساخته ایم.  سد  هزار  از  بیش  و  کرده ایم  حفر 
بین رفتن 58 درصد مساحت تااب های کشور و عبور 
که  طوری  به  است.  هشدار  حالت  از  دشت ها  وضعیت 
کارکردهای  ایران  دشت های  می گوید  گزارش ها 
و  داده اند  از دست  را  زیست محیطی خود  و  اکولوژیک 
شرایط  آنچه  شده اند.  ریزگردها  و  غبار  و  گرد  کانون 
از  یکی  در  ایران  که  است  این  نگران کننده می کند  را 
دوره های خشکسالی بلند قرار گرفته و به گزارش ناسا 
می گوید  پیش بینی ها  دارد.  را  آبی  تنش  چهارم  رتبه 
درصد   95 حدود  نکنند،   کاری  ذیربط  مسئوان  اگر 
بیابان  به  آینده  دهه  تا چهار  ایران ظرف سه  مساحت 
تبدیل می شود و تنها 15 سال دیگر آب برای کشاورزی 
و  دارد  نیاز  تدبیر  به  هم  مشکل،  حل  داشت.  خواهیم 
هم منابع مالی. اما آمارها می گوید مسئولین تنها منابع 
طبیعی را بر باد نداده اند. منابع مالی دیگری هم باقی 
مشخص  حال  شده.  مصرف  بوده  آنچه  همه  و  نمانده 
و  فعلی  بازنشسته  همه  این  با  می خواهد  دولت  نیست 
و  اجتماعی  تامین  اصلی صندوق  بیمه شده  میلیون   13
حداقل 40 میلیون نفر از اعضای خانواده آنها چه کند! 
داشته  فقیر  دولت  دیگر یک  است چند دهه  قرار  گویا 
باشیم و جامعه ای فقیرتر. مجموعه این تنگناها، زمانی 
امیدوار  آینده  به  نه تنها  مردم  که  می شود  نگران کننده 
از  چراکه  می شود  بدتر  شرایط  معتقدند  بلکه  نیستند 
نظر مردم، اولین مشکل کنونی جامعه »بحران و قابل 
قبول نبودن عملکرد مسئولیت«  است. تنش در میان 
جناح های سیاسی،کاهش سرمایه اجتماعی و... هم مزید 

بر علت است.
در این میان مردم احساس می کنند با کوهی از مشکات 
آینده  نگران  همیشه  از  بیش  حاا  آنها  مانده اند.  تنها 
فرزندان خود هستند. نسلی کهفکر می کنند منابعشان 
پیش خور شده و چیزی برای آنها باقی نمانده است. اما 
آیا نسل آینده راه ما را طی می کند و همان نسلی است 
که باید با بحران ها و کمبود منابع بیشتری مواجه شود؟ 
را  مشکل  و  می یابد  راهی  بااخره  آینده  نسل  آنکه  یا 

حل می کند؟
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مصاحبه  انجام  برای  را  ما  دعوت  که  این  از   ، شما  بر  درود 
پذیرفتید، از شما سپاسگزاریم.

- لطفا بیوگرافی مختصری از خود و رزومه کاریتان 
برای مخاطبان نشریه طرح فردا بیان  بفرمایید.

در  کریمان  دیار   13۶1 سال  متولد  عابدی  حسین  اینجانب 
خانواده ای متوسط و کارمند زاده متولد شدم.

  MBA فارغ التحصیل رشته مهندسی آبیاری و دارای مدرک
دانش آموخته دوره مدیران پریمیوم از استاد نیما کیمیایی.

- حوزه فعالیت شما در چه زمینه است؟
حوزه فعالیت بنده صنعت پخش است و در حال حاضر مشاور 
پخش های محلی در استان های کرمان، یزد و سیستان مشغول 

به فعالیت هستم .
- چگونه به این ایده کسب و کار دست یافتید؟

شروع فعالیت بنده از دوران دبیرستان، در ساعات بیکاری مدرسه 
و همچنین سه ماه تابستان شروع شد که به عنوان پادو ) شاگرد 
مغازه ( در یک مغازه فروش لوازم خانگی کار مشغول به کار 
این نقطه شروع شد.بیش  از  شدم و استارت شغل فروش من 
انواع محصوات غذایی و بهداشتی،  از 18 سال سابقه پخش 
بنده را به این امر واداشت در ارائه خدمت رسانی به شهر خود 
و آموزش های زیادی که در شرکت های مختلف دیده بودم 

کار آموزش و مشاوره برای شرکت های پخش را انجام دهم.
- دورنمای اقتصاد را در حوزه توزیع چگونه ارزیابی 

می کنید؟
حوزه توزیع همیشه پول ساز بوده و بنگاههای اقتصادی نظیر 
شغل  ایجاد  و  و کار  کسب  جهت  مناسبی  فضای  ها،  پخش 

هستند و خواهد بود.
کشورهای  با  ما  فاصله  پخش  و  توزیع  حوزه  در   -
توسعه یافته تا چه حدی است و تا چه زمانی این 

فاصله به حداقل می رسد؟
فرایند سیستم توزیع و پخش به شدت در کشور های توسعه 
ندارد که  این کشورها مغازه ای وجود  یافته متفاوت است. در 
سیستم به سبک فعلی پیش رود. مراکز فروش محصوات در 
اکثر کشور های جهان اول مارکت های بزرگ که مستقیما از 
به  پخش  حوزه  و  مینمایند  خرید  بزرگ  پکیج  در  کننده  تولید 

سبک ایران نیست .
- به نظر شما حضور فروشگاه های زنجیره ای همواره 
تخفیف )جانبو و ….( که به سرعت در حال رشد می 
باشند، در بحث شبکه ی تولید و هموارسازی برای 
امور خدمت رسانی است کمک کننده است یا باعث 

چالش جدید هم می شود؟
فرایند سیستم پخش در ایران عمری بیش از ده سال ندارد و 
تولید کنندگان، کاای خود را به صورت مستقیم و با تخفیفات 
باا در اختیار یک سری فروشگاه زنجیره ای که شما نام بردید 

قرار خواهند داد 
و قطعا با این روند محصوات با کاهش نرخ روبرو خواهند شد 
را  کاا  تری  به صرفه  مقرون  رقم  و  عدد  با  کننده  و مصرف 

خریداری مینماید.
این صنعت  در  که  است  افرادی  انبوه  فرایند،  این  چالش  تنها 
خود  ارتقا  جهت  به  که  است  خطر  در  ایشان  شغل  و  شاغلند 
روی  مارکتینگ  به  باید  و  باشند  کوشا  باید  ما  پخش  مدیران 

آورند.
- بحثی که ما در دل صنعت ها می بینیم، وقتی پای 
صحبت آنها می نشینیم این است که می بینند سهم 
شرکت های پخش از مرحله ی سود محصواتی که 
اینها را تولید می کنند بااتر است و این را گاها به 
این سمت سوق می دهند ، در بعضی صنعت ها نیز 
می بینیم خود آنها شرکت های پخش تاسیس و راه 
اندازی می کنند. در بعضی موارد آنها موفق هستند 
دوش  به  را  زیادی  های  هزینه  دیگر  بعضی  در  و 
می کشند اما توفیق ازم حاصل نمی شود. شما به 
این زمینه دارید،  عنوان کسی که  تجربه کاری در 
تر  صحیح  ها  روش  این  از  یک  کدام  شما  نظر  به 
است یا در چه شرایطی صحیح است، اینکه صنعت، 
خود اقدام به مسأله پخش برای خود یعنی به نحوی 

یکپارچگی عمودی رو به پایین را برای خود داشته 
باشد یا اینکه پخش خود را به شرکت های پخش 

واگذار کند؟
در خصوص تولید کننده ها قطعا کاا و خدمات تفاوت دارد.

به نظر بنده بر طبق تجربه معموا شرکت هایی که خودشان 
مسئولیت پخش خود را بر عهده دارند تمرکز بیشتری بر روند 
تر  و موفق  اند  داشته  مارکتینگ  برنامه های  اجرای  و   فروش 
توانمندی  با توجه به هزینه های پخش، شرکتی  اما  هستند.  
سرمایه گذاری روی پخش خود را دارد که بتواند تمرکز فروش 
خود را حفظ کند که با یک مدیریت امکان پذیر است.اما اکثر 
تولید کنندگان خوب کشور، فروشنده های خوبی نیستند و حتی 
با تجربه جهت فروش  به سرمایه گذاری روی مدیران  حاضر 
خود نیستند. چنانچه توجه کنید اکثر بنگاههای تولید کننده که 
در چند سال اخیر تولید را متوقف و کارخانه تعطیل شده به علت 
عدم فروش محصول تولیدی بوده که نتوانستند بازار هدف خود 

را پیدا کنند و قطعا محکوم به فنا می شدند.
به یک شرکت  را  امور پخش خود  - وقتی شرکتی 
پخش واگذار می کند چقدر می تواند از هزینه های 
مارکتینگ و بازاریابی خود کم کند و حاا اگر کسی 
با  باید  با شرکت های پخش همکاری کند  بخواهد 
چه میزان بر روی سیستم بازاریابی خود کار کند تا 

بتواند فروش مستقیم خود را باا ببرد؟
به بهای تمام  در خصوص هر کاایی تفاوت دارد،که بستگی 
دارد.  عدد  دیگر  آیتم های  و خیلی  رقبا  و  تولیدی  شده کاای 
پخش  کننده  تولید  شرکت  وقتی  دارد.  تفاوت  کاایی  هر  در 
پلن  در خصوص  معموا  سپارد  می  پخشی  به  را  خود  کاای 
های مارکتینگ و فروش و قیمت گذاری کمترین اثر را خواهد 
داشت  ولی در چند سال اخیر طی قرارداد هایی این موارد را به 

صورت مشترک بین تولید کننده و پخش پیش میبرند.
- چرا بازاریابی و فروش به این اندازه در حفظ و بقاء 

یک کسب و کار مهم است؟
بازاریابی به مانند نان آوری برای یک خانه است و بازاریابان و 

فروشندگان نان آوران یک پخش هستند.
چنانچه کاایی تولید شود و فروش و بازاریابی آن به نحو احسن 

انجام نپذیرد، موجب تعطیلی بنگاه تولید کننده است.
- یکی از دغدغه های همیشگی شرکت های پخش، 
این  در  باشد.  می  فروش  آمار  بهبود  برای  تاش 
در  نظرتان  نقطه  اید؟  اندیشیده  تدابیری  زمینه چه 

این زمینه چیست؟

پخش  های  شرکت  دغدغه  بزرگ ترین  فرمودید  که  همانطور 
فروش است، من می توانم بعد اصل تمرکز بر کار، پنج عامل را 

بیان کنم که در فروش کاا و خدمات موثر است:
-1 پیگیری -۲ پیگیری -3 پیگیری -4 پیگیری و -5 پیگیری.

این  چنانچه مدیران و کارفرمایان ما در سطح تولید و فروش 
پنج عامل را سر لوحه کار خود قرار دهند قطعا دغدغه ذهنی در 

خصوص عدد فروش را نخواهند داشت.
 - به بحث جذاب قانون جذب بپردازیم، جناب آقای 
عابدی قانون جذب دقیقا چیست؟ نکات مهمی که 

در مورد قانون جذب باید بدانیم چه هستند؟
قانون جذب یکی از دوازده قانون کائنات است که به شدت به 
آن باور دارم . می توان اینگونه تعریف کرد که هر آنچه را که تو 
با  بخواهی میتوانی  داشته باشی، دقیقا مانند غول چراغ جادو، 

این تفاوت که همه ی خواسته های تو را برآورده میکند.
- از نظر شما راهکارهای طایی برای جذب انرژی 

مثبت در زندگی چه هستند؟
انرژی مثبت در درون آدم هاست و بستگی به اراده شما دارد 
داشتن  و  دارد  راهکار  که  منفی  افکار  از  ذهن  کردن  خالی   ،

احساس خوب، کلید طایی برای جذب انرژی مثبت است.
- یکی از راههای رسیدن به موفقیت، مثبت اندیشی 
است. با وجود اینکه در دنیایی زندگی می کنیم که 
پر از مشکات و افکار منفی است چگونه می شود 

مثبت اندیش باشیم؟
در خصوص این سوال باید عرض کنم  که  80 درصد افکاری 
منفی  طبیعی  طور  به  میکند،  خطور  انسانی  هر  ذهن  به  که 
کنون  تا  کودکی  از  اکتسابی  موارد  و  جامعه  در  ریشه  و   است 
دارد. معموا اولین کلمه ای که کودک در خصوص حرکات و 
رفتارش میشنوهد کلمه “ نکن “ است. پس این نکن ها و نزن 
ها باعث رشد افکار منفی در بدو تولد است و تا بزرگسالی ادامه 
می یابد  که با توجه به تدریس پرورش افکار این  مورد قابل حل 

و دارای تکنیک است.
- مثبت اندیش ها چگونه انرژی منفی را از خود دور 

می کنند؟
توجهی  بی  منفی  ذهنیت های  از  برای خروج  راهکار  بهترین 
است.  سرچشمه ی توجه حواس پنج گانه  است. یعنی ذهن ما 
به هر آنچه میبینیم، میشنویم، می بوییم، لمس می کنیم و یا 
فکر می کنیم ، ارتعاش نشان می دهد. بهترین راهکار این است 

که توجه خود را به چیز دیگری معطوف نماییم.
-برنامه های آینده شما برای توسعه کسب و کارتان 

چیست؟
از حدود یک  در حوزه صنعت پخش،  فعالیت  از 18 سال  بعد 
سال پیش تصمیم گرفتم تجربیات خود را در اختیار پخش های 
سراسر کشور قرار دهم و بحث مشاوره شرکت های پخش را 
استارت زدم. در حال حاضر در کنار مدیریت یک پخش با قدمت 

40 سال، کار مشاوره را انجام میدهم.
- پول در موفقیت یک کسب و کار چه نقشی بازی 

می کند؟
پول یک منبع محسوب می شود، اما در کسب و کار دسترسی به 

منابع مهم است نه داشتن منابع.
به زبان ساده ازم نیست حتما پول داشته باشیم ، اینکه چقدر 
اعتبار در بازار و بانک ها داریم که بتوانیم در هنگام نیاز به پول 

دسترسی داشته باشیم.
تحت  هم  شما  شغل  مشاغل،  بسیاری  مانند  آیا   -
تاثیر عوامل بیرونی قرار دارد؟ مثل سیاست، دولت، 

جامعه..
ثانیا قیمت تمام شده  اولیه و  تاثیر نیست، تهیه مواد  قطعا بی 
محصول و همچنین وضعیت اقتصادی خانواده ها و قدرت خرید 
گذار  تاثیر  ما  کار  و  روی کسب  مستقیما  و همه  ایشان ، همه 

است.
- یکی از پر تکرارترین عادات مثبت شما به عنوان 

یک فرد موفق چیست؟
سعی کردم اراده ای قوی داشته باشم و موارد پر تکرار زندگی 

من،
کتاب خوانی و  ورزش به صورت روزانه است، توانستم در چهار 
سال گذشته 30 کیلو  وزن خود را کاهش دهم و کماکان در حال 

کم کردن وزن خود هستم.
- از نظر شما بزرگ ترین و کلیدی ترین تفاوت بین 

انسان های موفق و افراد ناموفق در چیست؟
من تعریفی از فرد ناموفق ندارم،چون موفقیت انتخابی است. 

نه  مقایسه می شوند  با خودشان  اشخاص  موفقیت،  اصول  در 
با دیگران. این انتخاب  ماست که سرعت موفقیت را با انتخاب 
درست باا ببریم . وگرنه خرید دوچرخه برای من اینقدر شادی 
دارد که یک خودرو برای یک فرد دیگر.  من در جای خود و  او  

در جای خود، موفق هستیم.
- آن باوری که در شما از همه قوی تر بود و باعث 
باید  ماندن چه  برای موفق  بود؟  موفقیتتان شد چه 

کرد؟
بزرگ ترین باور من، باور به خویشتن است ، از این خوشحال 
هستم که راه خود را یافته ام. حس رضایت حس خوبی نیست 
زیرا انسان را از تاش برای تغییر، تاش در جهت بهتر شدن 

باز می دارد.
- نظر شما راجع به ثروت و آسایش مالی چیست؟

 ، داریم  دسترسی  بدان  ما  که  هستند  منابعی  دسته  آن  ثروت 
انسان  دارایی  و  ثروت  همیشه  خوب،  و  موثر  روابط  و  اعتبار 

محسوب می شود.
- توصیه طایی و ارزشمند شما برای تبدیل شدن 

به یک مدیر خوب و موفق چیست؟
آغاز کردم همان شغلی که  بازاریابی  و  از فروش  را  راهم  من 
برای آن صدها آگهی استخدامی وجود دارد اما افراد، حاضر به 

انتخابش نیستند.
هر  که  بدانید  را  این  نیست،  شما  امن  ی  گوشه  در  موفقیت 
موفقیت  دارید،  آرامش  هستید،  راضی  و  می زنید  جا  در  زمان 

آنجا نیست.
- پایان سال ۱۳۹۸ رو چطور میبینید؟

پایان سالی پر بار و پر برکت.
من اخبار را دنبال نمی کنم،فقط حرکت می کنم. به قول استاد 
خوبم جناب دکتر کیمیایی،اقتصاد فعلی ما باتاق است، پس در 

زمین باتاقی فقط ادامه بده و توقف نکن.
و اما حرف آخر: 

موفقیت خارج از محدوده دید ماست، شما می توانید با کمترین 
امکانات و یک آموزش ساده به موفقیت دست یابید.

             آرزویم آرزوی شماست
                        یا حق

 آرزویـم آرزوی تـوست 
 گفتگوی ویژه نشریه طرح فردا 

 با جناب آقای مهندس حسین عابدی 
مشاور فروش و بازاریابی حرفه ای در استان کرمان
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بازار  در  را  جوانان  و  نوجوانان  چنان  مجازی  فضای  امروزه 
رنگارنگ خود فرو برده است که گویی هرگز خبری از بازی 
دنیای  در  است.  نبوده  آنان  فعالیت های دسته جمعی  و  ها 
و  نوجوان  برای  پردردسر  پناهگاهی  مجازی  فضای  کنونی، 
جوانان است و در حالی روی خوش به آنها نشان می دهد 
دارد.  وجود  تهدید  هزاران  تویش  هزار  های  داان  در  که 
ارتباط  و  علمی  های  فرصت  دارای  مجازی  فضای  گرچه 
های اجتماعی نیز هست اما استفاده بی رویه دانش آموزان 
و جوانان از فضای مجازی منجر به انزوای آنان شده است. 
افراد  برای  غیرواقعی  تصویری  زودگذر  و  کاذب  این هویت 
ایجاد می کند و منجر به این می شود که افراد  در تاش 

و تکاپو برای حضور بیشتر در شبکه های اجتماعی  باشند.
 دانش آموز در فضای مجازی بدون توجه به هویت سعی در 
ارائه افکار و عایق و اندیشه های خود دارد که این بسیار 
و  جوانان  اینترنتی  اعتیاد  شاهد  روزها  این  است.  خطرناک 
نوجوانان به ویژه دانش آموزان هستیم؛ در حالی که جوانان 
زدن  پرسه  دارند.  بسیاری  پذیری  آسیب  ها  محیط  این  در 
نظام  برای  آفتی  مجازی  فضای  در  آموزان  دانش  رویه  بی 
نگرانی  که سبب  ای  گونه  به  شود  می  محسوب  آموزشی  
خانواده ها ، مدیران و معلمان به دلیل عدم استفاده صحیح 
از این فضا شده است. فضای دنیای مجازی با عمق بسیار 
زیاد که ورود به آن آسان اما خارج شدن از آن گاه با ضربات 
روحی و جسمی همراه است، می تواند تا مدت ها بار ذهنی 
برای کاربران داشته باشد.  تاثیرات پرسه زنی بی هدف در 
این فضا بر ذهن دانش آموزان بیشتر است که بی حوصلگی 
در  موفقیت  عدم  و  تحصیلی  افت   ، فکری  تمرکز  عدم   ،
فضای  های  آفت  باشد.   آن  تبعات  از  تواند  می  تحصیل 
مجازی در زمینه تحصیل دانش آموزان را می توان با هدف 
سازی و زمان بندی حضور آنان در این فضا، سم زدایی کرد. 

می توان با افزایش سواد رسانه ای و مدیریت صحیح آن ،  
فضا ی مجازی را به ابزاری برای مطالعه و پیشرفت علمی 
یک   مجازی  فضای  کرد.   تبدیل  جوانان  و   آموزان  دانش 
ابزار ارتباطی است که نیاز به بروشور و راهنمای استفاده دارد 
و در صورت بررسی تمام موارد مفید و مضر آن، می توان 

کارکردهای مثبت این فضا را برجسته کرد.
به  مجازی  فضای  های  آفت  که  این  دلیل  به  ما  کشور  در 

خوبی بیان نشده، بار منفی آن بیشتر است. 
دیگر  از  دیگران  زندگی  ظاهر  با  شخصی  زندگی  مقایسه 
مجازی  فضای  به  ورود  با  است.  مجازی  فضای  های  آفت 

ناخودآگاه وارد میدان مقایسه  افراد  و شبکه های اجتماعی، 
ای می شوند که واقعیت زندگی خود و بطن آن را با ظاهر و 
ویترین زندگی دیگران مقایسه می کنند. این ویژگی احساس 
عجیبی را در افراد و به ویژه دانش آموزان ایجاد می کند که 
زندگی آنها بد و فجیع است و همین امر عاوه بر خستگی 
وجود  به  آنان  در  خودباوری  عدم  و  تسلسل  نوعی  ذهنی، 

می آورد. 
وی آنچه را بیشتر باعث دغدغه خانواده ها در فضای مجازی 
شده است، تعارض ارزش های ایرانی ـ اسامی در فضای 
هویتی  های  چالش  ها  تکنولوژی  این  زیرا  دانست  مجازی 

فرهنگ  های  مولفه  با  که  کند  می  ایجاد  جوانان  برای 
جامعه  یک  مجازی  فضای  است.   مغایر  ایرانی  و  اسامی 
این  در  ها  انسان  و  است  مسوولیت  بدون  و  هنجار  بدون 
و  اند  پذیرفته  که  هایی  مسوولیت  به  نسبت  آرام  آرام  فضا 
هنجارهایی که باید به آن پایبند باشند دلسرد می شوند به 
محدودیت  برایشان  مسوولیت  زمان،  مرور  به  که  ای  گونه 
که  افرادی  است  شده  ثابت  هم  علمی  نظر  از  شود.  می 
ساعت های بسیار دراین فضا وقت می گذرانند دچار نوعی 
اعتیاد می شوند که یکی از نشانه های مهم آن، کم شدن 

مسوولیت پذیری افراد است. 
وی بیان داشت: دانش آموزی که به صورت افسارگسیخته 
، بدون زمان  و باز کردن هر صحفه ای از فضای مجازی  
دست می زند و این وضعیت برای او عادت می شود دیگر 
از   میتوان  ندارد.  معنایی  برایش  زندگی  در  ها  محدودیت 
یادگیری دیداری به عنوان دیگر آفت فضای مجازی یاد کرد 
و یادآورشدد از بین رفتن روحیه مهارت آموزی شنیداری و 
جایگزین شدن یادگیری دیداری و موقت از دیگر آفت های 
حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در فضای مجازی است که 

منجر به افت تحصیلی در دانش آموزان می شود.
و  ها  فیلم  با  آموزان  دانش  ذهن  از  زیادی  بسیار  حجم   
شود  می  پر  بینند  می  مجازی  فضای  در  که  تصویرهایی 
به همین دلیل این عادت به شدت توانمندی دریافت های 
مطالعاتی و شنیداری را دروی پایین می آورد. وقت گذرانی 
در فضای مجازی هیچ دستاورد بیرونی ندارد و مانند خواب 
یا سفر خیالی است که انسان را در توهمات خود فرو می برد 
. زمانی که فرد به دنیای واقعی بر می گردد، متوجه فاصله 
به  موضوع  همین  که  شود  می  واقعی   دنیای  با  خود  زیاد 

شدت افسردگی می آورد.

 
من به عنوان کسی که مسائل جامعه را پیگیری می کنم به 
نظرم می رسد که مهم ترین چالش و مشکل ما در جامعه، 
اجتماعی،  جامعه شناسی  نظر  از  است.  غرب  با  چالش 
بیرون  ما  معضات  از  عمده ای  بخش  سیاسی  فرهنگی، 
ما  که  است  درست  می افتد.  اتفاق  ما  اجتماعی  نظام  از 
میان  به  سخن  جهانی  دهکده  و  دنیا  از  خود  سخنان  در 
آمریکا،  قلدری  که  است  آن  امر  حقیقت  اما  می آوریم، 
از  قواعد  سری  یک  می داند  ابرقدرت  را  خود  که  کشوری 
برای تمام جهان پیش آورده است  را  تعیین شده ای  پیش 
و آنجا که به نفع خودش باشد همه چیز را تغییر می دهد. 
نهایت  سعودی  عربستان  مثل  کشوری  مثال  به عنوان 
را  آمریکا و غرب  آنکه منافع  برای  اما  داراست،  را  ارتجاع 
در گرو دارد هرگز مورد سوال هیچ کدام از ابرقدرت ها قرار 
البته مساله ای که برای ما جای خوشحالی دارد  نمی گیرد. 
مشکات  و  مسائل  این  به  ما  جامعه  مردم  که  است  این 
نشات  کجا  از  ما  مشکات  که  می دانند  و  هستند  واقف 
می شناسند.  خوبی  به  را  فرهنگی  تهاجم  آنها  می گیرد. 
به  کنیم.  صحبت  هم  فرهنگی  تهاجم  درباره  کمی  باید 
نظر من بسیاری از مشکات ما نیز ناشی از همین تهاجم 
فرهنگی است. این تهاجم فرهنگی است که باعث می شود 
باشند،  فراری  فرزنددار شدن  از  و  نکنند  ازدواج  ما  جوانان 
بکشند،  دوش  به  را  زندگی  مسئولیت   نمی خواهند  آنها 
چراکه غرب گرایی و زندگی بی قید و بند غربی به آنها یاد 
می دهد که چنین زندگی ای را پیش بگیرند. اما من باز هم 
است سبک  توانسته  اسامی  وقتی جمهوری  می کنم  فکر 
مجموعه  بگوید  جهانیان  تمامی  به  را  زندگی  از  جدیدی 
کلی وجودی ما یک حرف تازه به جهان است و امیدوارم 
زبان خودمان  از  را  تازه  این حرف  بتوانیم  ما هم  که خود 
رقم  ما  برای  غرب  که  مشکاتی  و  اتفاقات  با  و  بشنویم 
هدر  را  اجتماع مان  همچنین  و  خودمان  زندگی  و  می زند 
به  باید  است،  غرب گرایی  با  مبارزه  راه  همان  این  ندهیم. 
آموزه های دینی- ایرانی کشورمان با پایبندی هرچه تمام تر 
که  خود  اجتماعی  مشکات  پس  از  بتوانیم  تا  کنیم  نگاه 
همه و همه ناشی از همان نگرش سطحی غربی است فائق 
بیاییم. این همان راه حل درستی است که باید برای زندگی 

خود مطابق با آرمان های جمهوری اسامی برگزینیم.

طفلی به نام شادی دیریست 
گم شده است

  

است. محمدرضا  ایرانیان  زندگی  کمرنگ  عنصر  »شادی« 
شفیعی کدکنی سروده:»طفلی به نام شادی دیری است گم 
فضای  در  شعر  این  شدن  دست  به  دست  و  است«  شده 
از  نشان  مختلف،  مقاطع  در  اخیر  سال های  در  مجازی 
ایرانیان  افکار  و  احساسات  میان  در  طفل  این  ماندن  گم 
در  بودن  درگیر  اخیر  دهه های  در  گفت  بتوان  شاید  است. 
و  انقاب  و  التهاب های سیاسی  مانند  مختلفی  بزنگاه های 
مشغولیت  آن  از  پس  و  تحمیلی  جنگ  سال  سپس هشت 
برای بازسازی و احیای زیرساخت های کشوری که از جنگ 
و  بود  نگذاشته  باقی  شادی  برای  امانی  برده،  در  به  جان 
بر  را  فشار  اقتصادی  جهانی  تحریم های  هم  آن  از  پس 
طفل  که  طوری  به  کرد،  چندان  دو  ایران  مردم  معیشت 
شادی که هنوز یافت نشده بود، به راه های دور از دسترس 
تحریم های  عمر  شیشه  که  حال  اما  شد.  رانده  ایرانیان 
بازسازی  حال  در  کشور  اقتصاد  و  شده  شکسته  اقتصادی 
می شود؟  فراهم  نیز  مردم  شادی  برای  فرصتی  آیا  است، 
آیا از اساس عوامل ذکرشده در میزان شادمانی مردم ایران 
که  است  تفکری  طرز  حاصل  شادی  یا  است  داشته  اثری 
است؟  مانده  غایب  ایرانیان  فکری  منظومه  در  دیرباز  از 
یا  است  اقتصاد کشور  بازسازی  گرو  در  ایرانیان  آیا شادی 
از  ما  تعریف  اساسًا  هستند؟  دخیل  آن  در  دیگری  عوامل 

مفهوم »شادی« تعریف درستی است؟
»احساس شادی با واقعیت شادی فرق دارد«، »واقعیت این 
بودن  خندان  همیشه  یعنی  رایج  معنی  به  شادی  که  است 
پایین هایی  عمًا یک وهم بیش نیست زیرا زندگی باا و 

دارد که رویه ای همیشه شاد را عمًا شدنی نمی کند.

بحران تهاجم فرهنگی

و  هستند،مدیریت  خانواده  سامت  کننده  تضمین  زنان 
است.آثار  زنان  عهده  بر  خانواده  سامت  ریزی  برنامه 
نامطلوب بیماری و مرگ و میر مادر بر سامت اعضای 
خانواده غیر قابل چشم پوشی است. زنان می توانند به 
ایجاد شادابی، نشاط و آرامش در خانواده کمک کنند،این 
موضوع عاوه بر اینکه پیشبرد امور در خانواده ها را به 
عنوان  به  فرزندان  موفقیت  و  توفیق  باعث  دارد  دنبال 
آینده سازان مملکت نیز می شود. دوستی و عاقه، محور 
خانواده  شاداب  جو  ایجاد  در  که  است  خانواده  اساس  و 
خانواده  کانون  شادابی  و  سرسبزی  دارد.  بسزایی  نقش 
بستگی به حضور بانشاط زن دارد، اما نشاط یک زن به 

محبت مرد وابسته است.
زن ارتباط تنگاتنگی با تمام اعضای خانواده و تمام ابعاد 
اعضای  از  یک  هیچ  که  نحوی  به  دارد  خانواده  داخلی 
خانواده چنین ارتباطی را با همدیگر و با کل خانواده ندارد. 
تضمین  زن  که  اوست  تنگاتنگ  ارتباط  به سبب همین 
است.  آن  و محور و ستون  کننده فضای درون خانواده 
ویژگی خاصی  خانواده  عنوان محور  به  زن  گرفتن  قرار 
را برای او ایجاد می کند که توجه سایر اعضای خانواده 
به او بسیار مهم است. وضعیت روحی ، روانی و عاطفی 

زن تمام فضای خانه را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر زن 
ناراحت شود این ناراحتی به کل فضا و اعضای خانواده 
سرایت خواهد کرد و اگر زن خوشحال باشد این شادی 
نیز به کل اعضای خانواده و فضای درون خانواده منتقل 

خواهد شد.
در  توانند  نمی  ملول،  و  افسرده  خانواده  یک  اعضای 
کارهای خود به موفقیت دست یابند. اگر نشاط و شادابی 
توجه  باید  پس  است  مهم  آن  اعضای  و  خانواده  درون 
او  شدن  ناراحت  از  و  شود  خانواده  محور  به  خاصی 
جلوگیری گردد. اگر هدف ایجاد فضای خوبی در خانواده 
است پس باید مراقبت شود که برای زن خانواده مشکلی 
خانواده  زن  ناراحتی  از  جلوگیری  بنابراین  نیاید،  پیش 
باشد.  خانواده  مرد  وظایف  مهمترین  از  یکی  تواند  می 
باید دغدغه های زن  برای حفظ شادابی ستون خانواده 
اگر  آنها تاش کرد حتی  برای رفع سریع  را شناخت و 
زن درباره مشکات و نگرانی ها و نیازهایش حرفی نزده 
باشد. یکی از موارد شاد بودن انسان داشتن روابط قوی 
داشتن  موارد  از  دیگر  یکی  است.  خانوادگی  و  اجتماعی 
جامعه شاد اعتماد به یکدیگر در جامعه است، این اصل 
کل  سامت  حفظ  برای  و  دارد  کارکرد  هم  خانواده  در 
خانواده باید این فضای مطمئن برای زن در خانواده وجود 
در  خانواده  اعضای  همه  سامت  مدیریت  باشد.  داشته 
های  کننده  تضمین  بهترین  از  یکی  است.  زنان  دست 
سامتی افراد داشتن تحرک و ورزش است،حداقل زمان 
ازم برای ورزش، نیم ساعت ورزش روزانه است که به 

تمام بانوان توصیه می شود.
 لذا همه زنان چه خانه دار و چه شاغل از نظر سامتی 
کارهای  کنار  در  منظم  ورزشی  برنامه  یک  دارند  نیاز 
کارهای  باشید  داشته  توجه  باشند.  داشته  خود  روزانه 

روزمره منزل جای ورزش را نمی گیرد.

تندباد حوادث به علت رفتارهای اشتباه وزیدن گرفته و اگر به 
نشانی  ایران  چمنزار  در  نمی دانیم  نباشیم،  خویش  وطن  فکر 
از آبادانی می ماند یا نه؟ مزاج دهر که تباه می شود، سموم به 
کنیم.  کمی صبر  است  نیاز  و  می آورند  کشور هجوم  بوستان 
در  آنچه  و  یافته  فزونی  و خشم  ابهام  اندوه،  و  آشفتگی، غم 
زندگی  حق  و  مسالمت آمیز  زیست  می ریزد  هم  به  فضا  این 
ریخته  هم  به  عینی  شاخص های  در  که  است  شهروندانی 

زندگی می کنند.
تندخویی، بی ادبی، تخصص نداشتن در امور، انگشت نما کردن 
شهروندان  حق  نکردن  رعایت  و  نبودن  مسوولیت پذیر  خود، 
آسیب های حکمرانی در شرایط به هم ریخته است. بر اساس 
انقاب  دو  در  ایران  شهروندان  صورت گرفته  تاش های 
مشروطه و اسامی و همین طور متن قانون اساسی جمهوری 
اسامی ایران و اسناد باادستی و ۶ برنامه توسعه باید صبر، 
قانون مداری و مسوولیت پذیری تمرین  آرامش، ادب، تواضع، 
نشود.  حاکم  -کشور  دولت  بر  اندوه بار  هستی شناسی  تا  شود 
شرایط  که  است  بزرگی  غم  است،  شده  حاکم  اکنون  آنچه 
اما  است؛  کرده  تحمیل  ما  بر  بین الملل  و  منطقه ای  داخلی، 
به  را  سیاست ها  می کند  تاش  همیشه  حکومت داری  عقل 
پیدا  اندوه سوق  به سمت  شانس  و  بخت  که  بچیند  گونه ای 

نکند.
 اراده عمومی شهروندان ایران عامل بازگشت عنصر حاکمیت 
که  شد  خارجی  تهدید  به  پاسخ  لحاظ  به  ایران  حکومت  در 
بلکه  است،  نیاورده  هم  گرد  را  ملت  مشتی حرف،  داد  نشان 
همبستگی ملی ایران ریشه های تاریخی و فرهنگی دارد. اما 
و  شفافیت  با  اگر  که  است  سهمگین  که  داد  رخ  خطاهایی 
حرفه ای گری همراه بود، تبعات کمتری به لحاظ حفظ اعتماد 

عمومی شهروندان به جای می گذاشت.
به  رعیت محوری  از  حرکت  که  جدید  حکمرانی  اساس 
است.  شده  استوار  نفوس  صیانت  مبنای  بر  است  شهروندی 

اخذ  قبال  در  وظیفه حکومت ها  و  دارد  اهمیت  انسان ها  جان 
اراده عمومی مردم حرکت کردن از بی ثباتی داخلی و جنگ که 
همان وضع طبیعی است به وضعیت مدنی است. در وضعیت 
مدنی همه انسان ها محترم و در برابر قانون یکسان هستند و 
آنها حاکم است. عقانیت حکومت  اجتماع  بر  امنیت  و  صلح 
بر اساس اختیاراتی که از شهروندان گرفته است موظف است 
آنها را حفظ کند و صیانت نفس غایت حکمرانی جدید  جان 
است. اگر بی ثباتی داخلی و جنگ های منطقه ای و بین الملل 
دفع می شود، نیاز به تدابیری است که در حوادث مختلف جان 

شهروندان حفظ شود.
عصر  در  به خصوص  است  تجربه  بر  مبتنی  حکومت داری 
پرسش کشیدن  به  توانمندی  امکان  اطاعات که شهروندان 
سنگین  و  تلخ  بسیار  تجربه ها  اما  کرده اند؛  پیدا  را  سیاست ها 
حکومت  و  احترام  رفاه،  امنیت،  به  نیاز  شهروندان  هستند. 
سیاستمداران  نبودن  پاسخگو  نهادها،  رقابت  دارند.  قانون 
به  نسپردن  گوش  لحاظ  به  ملی  منافع  به  نکردن  توجه  و 
می تواند  کارشناسان  نظر  به  نکردن  توجه  و  عمومی  افکار 

شاخص های توسعه را از بین ببرد.
 عقل سیاسی ایجاب می کند در تندباد حوادث کشور را حفظ 
کنیم که هستی شناسی اندوه بار فائق آمدن بر محیط محسوب 
نمی شود. هر اقدامی از سوی دولت و ملت در راستای یارگیری 
به جای  فردی  منافع گروهی و مصلحت  پیگیری  افشاگرانه، 
منافع و مصلحت ملی و ایجاد قطب بندی و شکاف ساختاری 
و  روشنفکرانه  سکوت  نیست.  وطن  تباهی  جز  کشور  در 

رویکردهای حذفی و نفی گرایانه نیز 
به لحاظ نتیجه در یک راستا هستند؛ چراکه به هر شکل باید 
برکناری  پذیرفتن مسوولیت، عذرخواهی،  ایران دفاع کرد.  از 
می تواند  اشتباه  رویه های  اصاح  و  خاطیان  مجازات  و 

باشد. جبران کننده 

دانش آموزان، فضای مجازی و آسیب ها

شادابی زنان عاملی برای   
             شادکامی خانواده و نشاط اجتماعی

فائقآمدنبرهستیشناسی
اندوهبار

بدون هیچ گونه تردیدی کسب و کارها و در رأس آن مدیران 
باید برخی مسائل را تحمل کنند. از مهم ترین هزینه ها برای 
یک مدیر انتقاد پذیری در مدیریت است، زیرا اگر این کار به 
درستی صورت نپذیرد نتایج زیانباری برای وی خواهد داشت. 
به  افراد  همه  توجه  کنید  دقت  دوومیدانی  رایج  مسابقات  در 
دوندهایی جلب می شود که جلو تر از بقیه درحال دویدن هستند. 
هیچ کس به بازنده ها و دنباله رو ها توجهی ندارد. بنابراین اگر 
باید پیشرو باشید و وقتی  می خواهید یک مدیر موفق باشید 
قرار  بین  ذره  زیر  شوید  می  تبدیل  پیشرو  مدیر  یک  به  شما 
گرفته و سیل انتقادات به سمت شما جاری می شود. بسیاری از 
مدیران می خواهند که پیشرو باشند اما مورد انتقاد قرار نگیرند 
انتقاد کردن مؤثر  و  انتقاد پذیری  نیست.  پذیر  امکان  این  که 

دارای اهمیت زیادی برای موفقیت سازمانی است.
ارزشیابی عملکرد، مشارکت در تیم های کاری،  اموری چون 
خدمات رسانی به مشتریان، کنترل کیفیت و اداره تضاد، بستگی 
انتقاد کردن دارد و کار  انتقادپذیری و  به بهره گیری مطلوب 
موضوعات  درباره  احساسات  ابراز  با  انتقاد  است.  ای  پیچیده 
پیچیده و مشکل، می تواند تخریب کننده و حتی بسیار خطرناک 
باشد. به کارگیری ضعیف انتقاد، منجر به شکست افراد و سازمان 
ها می شود؛ از سوی دیگر استفاده آگاهانه و خردمندانه از انتقاد 
به شکوفایی افراد و سازمان ها منجر خواهد شد. توجه به این 
نکته ضروری است که انتقاد نقش عمده ای در روابط اجتماعی 
ایفا می کند، از انتقادها می توان برای ایجاد تحرک در اشخاص 
و نفوذ در آنها، آموزش، بیان نیازها و خواسته ها یا محرکی برای 

اصاح و پیشرفت خود استفاده کرد.
انتقاد پذیری مؤثر نتایجی چون افزایش رضایت شغلی، ایجاد 
ایجاد  روحی،  و  فکری  تقویت سامتی  مناسب،  کاری  روابط 

عزت نفس، افزایش سطح بهره وری و افزایش رقابت، برای 
تضمین موفقیت را به دنبال دارد. اگر انتقاد کننده و انتقاد شونده 
می خواهند به هدف انتقاد سازنده که همانا تغییر رفتار خاصی 

است، دست یابند.
توصیه های حرفه ای از مدیران موفق:

-  اگر انتقاد در مورد من صحیح و دقیق است باید بتوانم به 
درک آن پرداخته و در برطرف کردن آن اقدام کنم. در ابتدای 
انتقاد، فرد خشمگین و ناراحت می شود اما ویژگی مدیریت این 
است که با آن با آرامش برخورد کرده و خود را آرام کند، باید 
انتقاد سازنده است یا مخرب. برای  بتواند تشخیص بدهد که 
و  به سه پرسش چرا، چگونه  انتقاد ازم است  نوع  تشخیص 
چه کسی در رابطه با انتقاد وارده پاسخ دهید. با بررسی این سه 
از مخرب تشخیص داده و  را  انتقاد سازنده  توانیم  فاکتور می 

اقدامات ازم را طرح ریزی کنید.
-  در ابتدای کاری که می خواهید شروع کنید سیلی از انتقادات 
و امواج منفی به سمت شما سرازیر می شود، مدیر موفق می 
تواند با پذیرش خود و باورهای خود به راه خود ادامه دهد و همه 
تأثیری  در وی  نگذارد  و  بگیرد،  نادیده  را  حرف های مخرب 
بگذارد. باید بدانیم که در پایان وقتی افراد به نتایج خوب کار 
ما پی ببرند خودشان شرمنده خواهند شد. اگر شما نگران آن 
هستید که دیگران درباره شما چه فکر می کنند، به این دلیل 
است که شما نسبت به طرز فکر دیگران اعتماد بیشتری دارید 
تا طرز فکر خودتان. اعتماد به نفس واقعی از دانستن و پذیرفتن 

نقاط قوت و ضعف سرچشمه می گیرد.
- در بسیاری از موارد ممکن است بخواهید انتقادی را صورت 
دهید، به همین خاطر ازم است با شرایط و ویژگی های یک 
انتقاد سازنده و مفید آشنا باشید. برای مثال قبل از شروع انتقاد، 

به طور دقیق بررسی کنید که قرار است از چه چیزی انتقاد کنید. 
یادتان باشد انتقاد شما نباید کلی باشد. یعنی فقط به همان رفتار 
یا کار اشتباه اشاره کنید. همچنین بعد از بیان انتقاد، در مورد راه 
حل های آن و کارهایی که برای پیشگیری از تکرار آن رفتار می 
توان انجام داد، صحبت کنید. انتقادی که بعد از آن پیشنهادی 

ارائه نشود، بی فایده است.
- حتی تحت شرایطی که با انتقاد دیگران موافق هم نباشید،  
این یک واقعیت است که آنها چیزهایی را می بینند که ممکن 

است به آن توجه نداشته باشید. درواقع اگر آنها بیان می کنند 
که شما بسیار منفی رفتار می کنید و اطراف خود را با کارهای 
زیاد شلوغ کرده اید، حتی در شرایطی که کامًا با آن مخالف 
هستید ازم است برای دقایقی هم که شده به آن فکر کنید 
و واکنش لحظه ای و بد نداشته باشید. همواره این احتمال را 
بدهید که حق با آنها باشد و اشتباه از جانب شما صورت گرفته 
است. تحت این شرایط با شناخت کاستی های خود می توانید 

به سمت اصاح و پیشرفت گام بردارید.

  ضرورت انتقاد پذیری در کسب و کار

جهان زنان


