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زنان و اجتماع

 شماره 1161
 شنبه  13بهمن 1397

گفتگو با پریسا نصری ،روانشناس پیرامون تواناییهای پنهان زنان

موفقیت در  90سانتیمتری شماست
مریم کاظمی

پریسا نصری ،کارش�ناس ارشد روانشناس�ی بهمنظور حضور در
یک برنامه آموزش�ی ویژه بانوان روز سهش�نبه بهس�یرجان آمد
و در همایش�ی که رضایت افراد ش�رکت کننده را بهدنبال داشت
شرکت کرد.
از آنج�ا که در بررس�ی کارنام�ه این مد ّرس ح�وزه زنان ،متوجه
س�ابقه ده س�الهاش در زمینهی توانمندس�ازی بانوان و آموزش
ب�رای تحکی�م بنی�ان خان�واده ش�دیم از وی ب�رای انج�ام یک
گفتگو در دفتر نگارس�تان دعوت کردیم .پریس�ا نصری عالوه بر
فعالیتهای آموزش�ی  8عنوان کتاب نی�ز در همین زمینه تألیف
و کار ویراس�تاری و نظارت بر تدوین تعداد بیشتری کتاب را نیز
برعهده داش�ته است .این گفتگو را که س�اعتی قبل از برگزاری
همایش آموزشی وی در سیرجان انجام شد با هم میخوانیم.
◄خان�م نص�ری ش�ما معم�والً در
اینگون�ه همایشه�ا پیرام�ون چه
موضوعاتی صحبت میکنید؟
مهمترین ه��دف من شخصیتس��ازی
بانوان است .این مهمترین مبحثی است
که معموالً در این همایشها دربارهاش
صحب��ت میکن��م .اعتق��اد دارم زن��ان
ش��خصیت نهفتهای دارند که باید آن را
آشکار کنند .درحالیکه بسیاری از زنان
فقط چند ق��دم تا موفقیت فاصله دارند
اما چون خودش��ان را باور ندارند از این
موفقیت محروم میشوند.
◄چارهی کار چیس�ت و شما عامل
این ناکامیها را در چه میدانید؟
یكي از علل عمده شكستها و ناكاميها
اين اس��ت كه در برخورد با مش��كالت
موقت��ي متوقف ميش��ويم و دس��ت از
ت�لاش برميداري��م .ه��ر كس��ي را كه
بگوييد اين را زماني تجربه كرده اس��ت.
وقتي سايههاي شكست از راه ميرسند،
سادهترين و به ظاهر منطقيترين اقدام
دس��ت كش��يدن از فعاليت است و اين
اقدامي اس��ت كه اغلب ميكنند .بيش

از  500نفر ،از موفقترين افراد مملكت
در صحبتهایش��ان ب��ا م��ن گفتهاند
ك��ه بزرگتري��ن موفقيت آنه��ا در يك
قدم فراتر از جايي كه شكس��ت خورده
بودند نصيبشان شده است .خب وقتی
موفقیت در 90س��انتی آنهاس��ت چرا
باید آن را از دست بدهند؟
◄پ�س در ن�گاه ش�ما مس�ئله
اصل�ی خودباوری اس�ت که زنان به
آرزوهایی که دارند نمیرسند؟
بله ،برای بهدس��ت آوردن چیزی که در
این زندگ��ی آرزو داریم ،ع�لاوه بر فکر
کردن و احس��اس قوی داشتن ،باید هم
خودمان را دارای ش��خصیت رس��یدن
ب��ه آن آرزو بدانی��م و هم ب��اور واقعی
نس��بت به آن داش��ته باش��یم .یادمان
باشد باورها در طول زندگی در ذهنمان
ش��کل میگیرند و این جدای از داشتن
افکار مثبت در موارد مش��خص میباشد
ام��ا باورهای منفی میتوانند ش��ما را از
دستیابی به هدف و موفقیت بازدارند.
◄ ش�ما با وجود تالش برای احیای
شخصیت زنان اما با افکار فمینستی

مخالف هستید .دلیلش چیست؟
من اص ً
ال این مقوله را قبول ندارم حتی
جامع��هی ام��روز اروپ��ا با ای��ن مبحث
مش��کل دارد .در یک بُره��های از زمان
در اروپ��ا زن را بهعن��وان کارگ��ر وارد
صنعت کردند که حق��وق کمتری به او
بدهن��د و از او اس��تفادهی ابزاری کنند.
این عین سوءاس��تفاده بود .ولی اکنون
دنب��ال این هس��تند ک��ه زن را به خانه
برگردانند و مدیریت احساس و عواطف
او را به خودش واگذار کنند .فمینیست
میگوی��د زن و مرد همس��ان هس��تند
ولی اص ً
ال اینگونه نیس��ت .چه در بحث
ش��ناختی و چه در بح��ث فیزیولوژی،
روان��ی و جنس��ی مرد و زن ش��بیه هم
نیس��تند اگر چه در پارهای موارد نقاط

اشتراکی با هم دارند.
◄برخورد زنان در مواجهه با مردان
چگونه باید باشد؟
موج��ودات نازنین��ی به نام م��ردان در
اطراف ما هستند که اگر بتوانیم طریقه
برخورد و تعامل ب��ا آنها را یاد بگیریم
به بهترین ش��کل در زندگی مش��ترک
خودم��ان موف��ق خواهیم ب��ود و ضمن
تحکیم نهاد خانواده از زندگیمان لذت
خواهیم برد اما متأس��فانه راه آن را بلد
نیستیم.
◄یک مثال بزنید؟
ببینید مث ً
ال وقت��ى زن مىخواهد با مرد
صحب��ت كند يا ب��راى تعام��ل و همراه
کردن او با خود نس��بت به وی احس��اس
ني��از مىكند ،بايد ح��رف بزند و صحبت

کند .غ��رور در اینجا مان��ع بزرگی برای
همراه کردن مردان اس��ت .انتظار نداشته
باش��ید مرد گفتوگو را آغ��از كند .براى
آغاز گفتوگو ابتدا زن بايد احساس��اتش
را در مي��ان بگذارد حتی اگر ش��ريكش
حرف زيادى براى زدن نداش��ته باش��د.
وقتی پاس��خ مرد را ش��نید و زن از مرد
براى گوشدادن به حرفهايش قدردانى
كن��د بهتدري��ج مرد نيز حرف بيش��ترى
ب��راى گفتن خواه��د داش��ت .اینجوری
مش��کالت فیمابی��ن راحتت��ر مطرح و
حل میش��ود .مرد ب��راى گفتوگو با زن
مىتوان��د خيلى باز رفتار كند اما در ابتدا
حرفى براى گفتن ندارد .چيزى كه زنان
درباره مريخىها نمىدانند ،اين است كه
آنها باي��د دليلى براى صحبت داش��ته
باشند .آنها صرفاً براى در ميان گذاشتن
احساساتش��ان صحبت نمىكنند .اگر زن
كمى ح��رف بزن��د ،مرد كم ك��م درباره
ارتباطش ب��ا او صحبت مىكند .مث ً
ال اگر
زن درباره بعضى از مشكالتى كه در طول
روز داش��ته ،صحبت كند ،مرد نيز ممكن
است در اين باره گفتوگو كند و بنابراين
آنها مىتوانند يكديگر را درك كنند.
◄به نظر شما ش�خصیتی که برای
خانمها از کودک�ی درباره زن بودن
آموختهاند درست است؟
ب��ه م��ا از کودکی آم��وزش دادهاند که
زن بودن یعنی مادری کردن ،زن بودن
یعن��ی س��رویس دادن ،زن بودن یعنی
خدمات دادن ،زن بودن یعنی یکپارچه
در اختی��ار دیگ��ری بودن ب��دون هیچ
توقعی و متأس��فانه به م��ا نیاموختهاند
که زن بودن یعنی َس��رزنده بودن یعنی
سیاست داشتن ،یعنی بلد باشیم چگونه
برای همس��رمان و یا نامزدمان طنازی
کنیم.

◄ش�ما قب�ول دارید که بس�یاری
ذهنیتهای منفی از کودکی با زنان
همراه بوده است؟
متأس��فانه بله م��ا از کودکی با ذهنیتی که
مردها کام ً
ال با ما متفاوت هستند و همیشه
حقمان را مردان خوردهاند بزرگش��دهایم
و همیش��ه با خودمان میگوییم که مردها
و زنها برابر هس��تند در صورتیکه به نظر
من ،م��ا زنها از هیچ جهت ش��بیه مردها
نیس��تیم .اگر به این باور برس��یم قطعاً در
زندگی آرامش بیش��تری خواهیم داشت ما
هیچگاه نمیتوانیم مانند یک مرد برخوردو
یا رفتارکنیم .از گذش��ته به ما گفتهاند اگر
میخواهی زن باش��ی باید مصیبت بکشی
باید عذاب بکشی .این ذهنیتی است که از
بچگی در ما پ��رورش دادهاند و برای اینکه
آرامش داش��ته باش��یم و خود واقعیمان را
پیدا کنیم باید این ذهنیتها را از بین ببریم.
◄از دی�د اکث�ر خانمها بس�یاری
آقای�ان به اصطلاح تا شلوارش�ان
دو تا میش�ود ب�ه دنب�ال زن دوم
میروند که آغازی برای فروپاش�ی
خانواده اس�ت .نظر ش�ما بهعنوان
یک روانشناس دراینباره چیست؟
از خانمه��ا میخواهم اگ��ر از چند مرد
خیانت دیدند برچس��ب خائ��ن به تمام
مردها نزنن��د .اگر از چند مرد بد دهنی
مش��اهده کردید این صف��ت را به تمام
مردها ندهید و چراکه آدمها همه شبیه
هم نیس��تند و باید همیش��ه به این امر
واقف باش��یم که خیانت همیش��ه یک
سمتش کسی از جنس خودمان است.
◄ش�ما زنان را از چه رفتاری منع
میکنید؟
س��رزنش کردن ،قاتل زندگی مش��ترک و
آرام زنهاس��ت و باعث کمرنگ شدن مهر
و محبت و جبههگیری در زندگی مشترک

 برای بهدست آوردن آنچه در زندگی آرزو داریم،
عالوه بر فکر کردن و احساس قوی داشتن ،باید  ،هم
خودمان را دارای شخصیت رسیدن به آن آرزو بدانیم و
هم باور واقعی نسبت به خود داشته باشیم.
یادمان باشد باورها در طول زندگی در ذهنمان شکل
میگیرند و این جدای از داشتن افکار مثبت در
موارد مشخص است اما باورهای منفی میتوانند شما را
از دستیابی به هدف و موفقیت دور کنند

میشود .حرفهای نیشدار و زهردار باعث
دلزدگی طرف مقابل از ما میشود .زمانی
ک��ه اوضاع خوب اس��ت خب طبیعتاً همه
چیز خوب و مرتب است اما به محض اینکه
مش��کلی بروز میکند ،ناخودآگاه ش��روع
میکنیم ب��ه گالیه کردن ،غ��رزدن و نق
زدن! تا جایی که با خود میگوییم انتخابم
اش��تباه بوده! آنهایی که ای��ن روشها را
امتحان کرده و در زندگیشان جواب منفی
گرفتهاند برای یکبار هم که ش��ده عکس
آن رفتار کنند و ببینند من چه میگویم.
◄ش�ما در کلیپهایت�ان از چه�ار
ویژگی زنانه بح�ث میکنید درباره
این چهار ویژگی توضیح بیش�تری
میدهید؟
ما چهار ویژگی زنانه داریم :زن آمازون،
زن مادر ،زن مادونا و زن معش��وقه .اگر
م��ا یاد بگیرم این چه��ار ویژگی زنانه را
در وج��ود خود به حد تعادل برس��انیم
تبدیل به ی��ک زن فوقالعاده قدرتمند
ب��ا روابط س��الم و خوب خواهیم ش��د.
متأسفانه مش��کل زن ایرانی اینجاست
که با این چهار جنبه رش��د نکرده مگر
اینکه بخواه��د و اراده کند تا خودش را
رشد بدهد.
ویژگیه�ای زن�ان آم�ازونُ :قل��در،
قدرتمند ،قوی و اس��تقاللطلب هستند
ولی مس��ئله این است که دو پادشاه در
یک اقلیم نگنجند!.
زن مادر :بینهایت مهربان پر از عاطفه
و خوب است .البته مرد مادر نمیخواهد
و مرده��ا نیاز به مادر ندارند بلکه نیاز به
همسر خوب دارند.
زن مادونا :پر از عش��ق و محبت ،پر از
مه��ر و با اخالق ،معنویات عالی و ایمان
قوی اس��ت .او خوب ب��ودن را در ایثار
کردن به بقیه میداند .در کنار هر کس
باش��د او رش��د خواهد کرد .مرد تحت
هیچ شرایطی این زن را حذف نمیکند
بلکه خودش را حذف میکند.
زن معش�وقه :زن ش��یطون ،ش��اد،
بگو بخندَ ،س��رزنده و ب��ا روابط عمومی
باالست.
اگ��ر ما بتوانیم تمام ای��ن چهار جنبه را
با ه��م در وجودمان رش��د بدهیم قطعاً
میتوانیم شخصیت بسیار خوبی داشته
باشیم.

در جریان سفر حجت االسالم والمسلمین سیّد محمودحسینی
به جنوب استان مطرح شد :

تقدیر امام جمعه سیرجان
از اقدامات گهرزمین
در منوجان

سید
نگارس�تان :حجت االسالم والمسلمین ّ
محمود حس��ینی امام جمعه س��یرجان هفته
گذش��ته به اتفاق مهندس س��لیمانزاده مدیر
س��ایت و معاون بهرهبرداری ش��رکت س��نگ
آهن گهرزمین و س��رهنگ مه��دوی فرمانده
س��پاه س��یرجان در س��فر به جنوب استان و
شهرستان منوجان اقدامات عملی گهرزمین
را در منوج��ان به عن��وان معین اقتصادی آن
شهر س��تود و مورد تقدیر قرارداد .امام جمعه
سیرجان در بازگشت از این سفر در گفتوگو
با نگارستان ضمن تبریک ایام ا ...دهه مبارک
فجر اظهار داشت :در این بازدید شاهد اقدامات
بس��یارخوب گهرزمین و جناب آقای پوریانی
مدیر عامل محترم و همکارانشان در منوجان
بودم که عملکرد بس��یار خوبی در راس��تای
اقتص��اد مقاومتی و حمای��ت از مردم محروم
سید محمود
منوجان دارند .حجت االس�لام ّ
حس��ینی اف��زود :ای��ن حمایته��ا در قالب
خدمترس��انی به منطقه و اشتغالزایی برای
مردم محروم آنجا انجام ش��ده که با تشکر از
همهی این تالشها آرزوی توفیق بیشتر این
مس��ئوالن محترم را برای ادامه کار بیش��تر و
بهتر از خداوند متعال خواس��تارم .امام جمعه
سیرجان افزود :در ادامه این سفر توفیق رفیق
ش��د که به اتفاق همراه��ان از نقطه مرزی در
س��راوان که هممرز با پاکستان است بازدید و
با نیروهای جانبرکف تیپ صاحب الزمان(عج)
که مس��ئولیت امنی��ت آن منطق��ه از مرز را
بر عه��ده دارند دی��دار و از ایثارگریهای این
عزیزان تقدیر کنیم .وی افزود :امنیت ما و ایران
اسالمی ما مرهون تالشهای شبانهروزی این
عزیزان است که در پاسداری از مرزهای شرقی
از هرگونه ف��داکاری دریغ نمیکنند و ما همه
باید دعاگوی آنها باشیم.

◄◄گهرزمین معین اقتصادی منوجان
مهن��دس س��لیمانزاده مع��اون بهره ب��رداری
گهرزمین نیز در این گزارش گفت :در راستای
منوی��ات مقام معظ��م رهب��ری در خصوص

 حضور مسئوالن سیرجانی در نقطه مرزی و تقدیر از نیروهای
تیپ صاحب الزمان سیرجان در مرز ایران و پاکستان

گسترش اقتصاد مقاومتی با تصمیم مسئوالن
استان در قالب گام دوم مثلث توسعه اقتصادی
اجتماعی و قبول مسئولیت از سوی مدیرعامل
محترم ش��رکت گهرزمین ،این شرکت از سال
 95به عنوان معین اقتصادی شهرستان منوجان
معرف��ی ش��ده و در جهت حمای��ت از منطقه
محروم منوجان اقدامات فرهنگی ،آموزش��ی و
عمرانی مختلفی را انج��ام داده و میدهد .وی
با تقدیر از حضور معنوی امام جمعه محترم و
فرماندهی سپاه در این بازدید اظهار امیدواری
نمود گهرزمین با همین حمایتها و همراهیها
بتواند در جهت اهداف عالی خود در شکوفایی
اقتصاد و فرهنگ منطق��ه ،گامهای بزرگتری
بردارد.
در این س��فر که با تقدیر س��رهنگ مهدوی از
اقدامات عملی گهرزمین در منطقه همراه بود
مهندس منص��وری نماینده معی��ن اقتصادی
منطقه منوجان در بازدید امام جمعه سیرجان

و هیئت هم��راه از منطقه گفت :اهداف معین
اقتص��ادی در منطقه ب��ه دو بخش فرهنگی و
اشتغالزایی تقسیم ش��ده است .وی گفت :در
بحث آموزش براس��اس بررس��یهای اساتید و
مش��اورانی که از مرکز ب��ه منطقه آمده بودند
مش��خص ش��د ضریب هوش��ی دانشآموزان
منطقه منوجان بسیار خوب است و لذا باید در
جهت رشد و بالندگی این استعدادها برنامههای
عملی داشته باشیم .وی افزود :در همین راستا
مجتمع آموزشی ش��بانهروزی «ریحانهالنبی»
با یک آش��پزخانه مرکزی ضمن توزیع غذای
روزان��ه برای ۶۰۰دانشآموز منوجانی با کمک
معین اقتصادی احداث ش��ده ک��ه در کنار آن
برنامههای آموزشی و تربیتی برای دانشآموزان
منطقه انجام میشود.
وی افزود :شرکت سنگ آهن گهرزمین ،زمینه
حضور بیش از 300دانشآموز منوجانی را به
ص��ورت رایگان درکالسهای کنکور توس��ط

اس��اتید پروازی از تهران فراهم کرده اس��ت.
وی بیان کرد :این شرکت به تجهیز خوابگاهها
و اماکن آموزش��ی شهرستان پرداخته و برای
بیش از دو هزار دانشآموز لباس سال نو تهیه
و به آنها هدیه داده است.
وی اظهار کرد :برای رونق صنعت گردشگری
در این منطقه مجموعه گردشگری مینوجهان
را ایج��اد کردهایم که در ای��ن مجموعه هتل
کپری با ۱۰۰واحد  ۱۲و  ۲۴متری پیشبینی
شده است .نماینده گهرزمین اظهارکرد :برای
ساخت این هتل ،هر متر مربع از این واحدها
حدود ۳۵۰هزار تومان هزینه شده است .وی
تصریح کرد :در مجموعه هتل کپری 90 ،نفر
به صورت مستقیم مشغول به کار هستند که
فقط دو نفر آنها غیربومی هس��تند و مابقی

نیروها از بومیهای منطقه میباشند .نماینده
معی��ن اقتص��ادی منطقه منوج��ان از فراهم
کردن زمینه اش��تغال برای ح��دود 300نفر
در شهرس��تان منوجان خبر داد و بیان کرد:
ب��ه جز 90نفری که در هت��ل کپری منوجان
مشغول به فعالیت هستند ،سایرین در بخش
اشتغالهای خانگی مانند قالی بافی ،دوزندگی،
شالبافی و  ...مشغول به کار هستند.
وی اقتص��اد م��ردم منطق��ه را دام��داری و
کشاورزی دانس��ت و عنوان کرد :طرحهایی
در ح��وزه منابع طبیعی و آبخیزداری در این
منطقه تهیه ش��ده و با توج��ه به آنکه برخی
از کشتهای منطقه ضررزا هستند ،بنابراین
الگوهای قابل کش��ت منطق��ه را نیز آماده و
در دست اجرا داریم .نماینده معین اقتصادی

منوجان گفت :موزه شهرس��تان با پتانس��یل
جدید در آینده نزدیک راهاندازی خواهد شد
و بهدنبال گردش��گر علمی توریستی در این
منطقه هس��تیم و در این راس��تا مرمت این
بنا مدتی به طول میانجامد که از س��ال قبل
عملیات مرمت این بنا در منطقه آغاز ش��ده
و ادامه دارد .وی از ویژه برنامههای ورزش��ی
برای توسعه و تقویت ورزش در میان جوانان
منطقه یاد کرد و گفت :گهرزمین در راستای
توس��عه فعالیته��ای عمران��ی ،آموزش��ی،
فرهنگی و ورزشی در کنار رشد اشتغالزایی
برنامهه��ای جدیدی در آین��ده اجرا خواهد
کرد تا با کمک مس��ئوالن اجرایی و فرهنگی
منطقه شاهد محرومیتزدایی بیشتر از چهره
منطقه باشیم.

