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 تخفيف) %50قيمت: دو هزار تومان (مهارتجويان با  – صفحه چهار -1395 تيرماه – سهشماره 

  باشدمدينه فاضله نبايد بنياد 

ا به که يکی از اعض ،در يکی از روزهای گرم تابستان ما در جلسه تحريريه به دنبال موضوع جالبی برای پرداختن به آن در شماره بعد بوديم

. با توجه به اهميت را مطرح کرد موضوع تفاوت محيط بنياد با دنيای بيرون و تفاوت رفتار پرسنل بنياد با افراد جامعه، خودپيشنهاد روانشناسش 

شوند و وارد وقتی از محيط بنياد خارج میمهارت جويان از  در مجموع می توان گفت که بسياریدراين شماره به آن بپردازيم. تصميم بر آن شد که  ،اين موضوع

  شوند. رفتاری مواجه میتضادهای با  ،شوندشوند و يا در مکانی مشغول به کار میاجتماع می

اين تفاوت  يکی از داليل .خيلی متفاوت استدر بنياد نوع برخورد پرسنل « کند و معتقد است:اين نظر را تاييد مینيز ،خانم فاطمه اسالمی ،اهسرپرست خوابگمددکار و 

نياد با يک سری ب، نيستک سازمان دولتی رسد. بنياد يبا توجه به ماموريتی که بنياد برعهده گرفته چنين رفتاری الزم به نظر می. استبنياد  هدف از پيش تعيين شده

ول اصخانم اسالمی . »گروه هدفی است که پذيرش شده است رفتار بنياد مطابق به رود.اهداف خاصی تاسيس شده و جلو می

ل انعطاف رقابروابط در بيرون بنياد غي« ورزی، مهربانی عنوان کرد و گفت:اوليه کار در بنياد را برابری، انسانست، عشق

يرون شباهت به بحال که بیعين، درمهارتجويان؛ اما در بنياد نوع رفتار پرسنل با توجه به نيازهای ساختاری خشک است با

های شود در مرحله کاريابی يا کارورزی يا دورهبرداشت اشتباه مهارتجويان از رفتار پرسنل باعث میمتفاوت است. نيست، 

بنياد خانه دوم شماست و ما اعضای يک خانواده هستيم و «خانم اسالمی گفت: . »به مشکل برخورندمهارتجويان تخصصی 

احترام متقابل ، خط قرمز هايی  رعايت ادب، ،د داشت. مسئوليت پذيرینبه هم نزديکيم اما چارچوب ها هميشه وجود خواه

يط بيرون نزديک کنيم. گاهی اوقات کنيم از اين زمان به بعد محيط بنياد را به محاست که در بنياد وجود دارد. ما سعی می

ما  .پذيرنداما اين بازخورد را نمی، ممکن است مهارتجويان رفتاری اشتباهی داشته باشند و بازخوردهايی دريافت کنند

و متعهد ت محيط کار در .را بپذيرد جومهارت موجههوجهه يا غيرمتاخير مثل بنيادکارفرما  کهتوانيم انتظار داشته باشيم نمی

رپرست . س»محيط آزمايشگاهی غيرواقعی بسازيممدينه فاضله و يک  مهارتجويانقرار نيست اينجا برای «به کارت هستی. 

ده ر برای يادگيری و آمابيشتفرصت موزش وآکار روی مهارتجويانی است که به  ،اول بعد« هايی را برای پياده کردن اين اهداف ترسيم کرد و گفت:برنامهخوابگاه 

ااهداف بمهارتجويان آشنا ساختن  آن از نظر من ،انتظار مسئوليت پذير بودن را داشت. بعد دوم آنهاشود ازمی .پذيری بيشترآشنا شوندبا مسئوليت  تا دارندنيازشدن 

  .»گيرندهای بنياد را جدی نمیشکنند و آموزدست دادن زمانی از کالس هايشان احساس خطر نمیبا ازمهارتجويان انتظارات واقعی بنياد است. برای مثال و

 سازی دختران است، بنابراين بايد متفاوت از جوامعبنياد محيطی خاص برای آموزش وتوانمند« آقای افشين زمانی يکی از روانشناسان بنياد نيز در اين خصوص گفت:

ها قبل ی انسانهمه« ادامه داد: . وی»شايد اينگونه نباشد درصورتی که درخارج ازبنياد .ستا های کاری ماها از اولويتبيرون باشد. دراينجا احترام به حقوق انسان

 شک بخشی ازموفقيت بستگی به محيط ها نباشد. اما بدونها مطابق با رضايت آنی اين آموزشهای الزم را ببينند، شايد همهازانتخاب شغل خود وشروع آن بايد آموزش

  . »دهيم سوق بهتر زندگی جهت در را خودمان بايد ما. است خودمان یوظيفه آن رديگ وبخش دارد وآموزش

نياد ب تر ازهای سازمانی در بيرون از بنياد سختدر اصل شرايط واقعی شرکت در نهاد« يکی ديگر از روانشناسان خانم شراره حقيريان نيز در اين خصوص گفت:

به طور مثال بايد در مورد حضور  اعمال کرد. ،های بيرون بنيادهايی را مطابق با واقعيتگيریسخت بيرون بايد با شرايط داخل بنياد است. برای نزديک کردن

  ...»مختلف فشار بيشتری به آنها آورد هایدر کالس رتجويانامه

   اين مطلب ادامه دارد

 زينب موسوی و زهرا خانی ،هانيه کوچکی ،سامره رحيمی

 بنياد اميد مهردو هفتگی نشريه مهردخت

 گزارش خبری



 

2 
 

  افطاری کودکانه

 با پوریقلخانم کهيیآنجادهند.از یافطار رخوارگاهيش کي به که کردند درخواست نشايااز، برقرارکردند پوریبا خانم قل یکه خانم حالت یتماس یط
 یاقدام یمهر ط ديام اديبن هجده و نوزده، یهاگروهجويان مهارت شتريتعامل هر چه بدر جهت  کردند. شنهاديآنجا را پ آشنا بودند،  ترکمان خوارگاهريش

 رخوارگاهيشبرای  خشکريش ینهيهز یبه جمع آور یخانم طاهره جعفرنوزده؛  گروهو یموسو نبيخانم زهجده؛  گروه وريغ یدو تن از اعضا یانسان
ها خانم، هاپس از تهيه شيرخشکشد.  یهزار تومان جمع آور صديو س ونيليم کيسه روز مبلغ  ی. در مجموع  طاقدام کردند انيمهارتجو گريترکمان از پرسنل و د

از  یماستقبال گرمسئولين شيرخوارگاه ترکمان نيز  د و شير خشک ها را تحويل دادند. رفتن رخوارگاهيبه ش یلميد ديام یبه همراه آقا یو طاهره جعفر یموسو نبيز
  نمودند. تشکر  ر از اميد مهريعمل خ نيا یو برا اين نمايندگان اميدمهر کرده 

 

 

  زينب موسوی

 

  همه برنده ،همه با هم

وز هم ، هندر قرن بيست و يکم  اطالعاتی-ارتباطیهای تکنولوژی با وجود پيشرفت چشمگير ارتباطات انسانی 
آمده بين مهارتجويان  ش. در همين راستا و به بهانه اختالفات پياستپيچيدگی های خاص خود را دار مشکالت و

ای از اين يم. گزيدهافشين رهنما، به گفت و گو نشستآقای  مطرح کردن موضوع چگونگی ارتباط موثر با استاد ارتباط موثر بنياد اميد مهر، ه هجده و نوزده وميان گرو
 ر می خوانيد:در زي گفتگو را 

  ارتباط موثرچيست؟ توضيح مختصری راجع به آن بدهيد

کند. ت میکه پيام را درياف کند، گيرنده ایشود، فرستنده ای که پيام را منتقل میشود ، بازخورد يا پاسخی که دريافت میارتباط چهار مولفه دارد: پيامی که فرستاده می

رسيم به اين نتيجه می، کنيمدقتی که روی کالم گيرنده میپرسيم و با اينکه اطمنيان پيدا کنيم پيام درست منتقل شده بايد ببينيم چه بازخوردی دارد؟ با سواالتی که می برای

  ترين رکن يک ارتباط پيام است. است.  پس مهمکه پيام درست منتقل شده

  چه ارتباطی موثر است؟ 

پيامی را  يمبخواه ،انانگلستبرويم اگر  برای مثال .انتخاب کنيم مناسب با وضعيت جغرافيايی پيام را مناسب سن شخص، .واند پيام را به درستی منتقل کندتارتباطی که ب

حالی که در مجلس  رم ديرا شادکنکسی وکی م با گفتن جيخواهشد. مثال میبا نآ ها بايد متناسب با جغرافيا و زمانپس پيام توانيم فارسی صحبت کنيم،نمی ،يممنتقل کن

.برای ودباعث شود اين پيام مخدوش شداشته باشد، زيرا پارازيتی وجود نبايد بايد توجه کنيم درمحيطی که ارتباطی را برقرار ميکنيم  ،صحيح نيست. عزاداری هستيم

  کنيم ارتباط موثر شکل ميگيرد.می. درواقع گيرنده را درنظر ميگيريم و بازخورد خوبی دريافت نباشدجای شلوغی مثال

 گفت وگو

 خبر
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  توان خشم را کنترل کرد؟ چگونه می

  ن است. آ بين حس عصبانيت وعکس العمل پس ازبهترين راه برای کنترل خشم وعملکرد صحيح ايجاد يک وقفه 

  

  اسبی برقرار کرد؟توان بين اعضای دو گروه ارتباط منچگونه می

اين که اعضای يک گروه خود را برتر از اعضای گروه ديگر نبينند و اشتباه يکی از  ؛اولين قدم برای برقراری يک ارتباط درست همان پنجره ی برنده برنده است 

  ی ارتباطی بين خود را رعايت کنند.اعضای گروه را به کل گروه نسبت ندهند؛ عالوه بر اين بايد فاصله

  فرزانه قاسمی

  

  برنده مسابقه داستان نويسی مشخص شد

مليکا اميری درمسابقه شرکت کردند و به عنوان برنده انتخاب شدند.  خانم در شماره قبل مسابقه داستان نويسی برگزار شد و دوست خوبمان
  وی در زير به صورت کامل چاپ می شود.. داستان خواهد شده ای طی مراسمی به وی اهدا به زودی جايز ،ضمن تشکر از ايشان

چيز عادی بود. فکر کرد حتما خياالتی شده و بيخودی ستاره درخواب ناز بود که با صدای ترسناک وعجيب وغريبی از خواب پريد. به اطرافش نگاه کرد به نظرش همه
يدانست چه نم مانند شليک گلوله به گوشش رسيد. ستاره به شدت ترسيده بود ترسيده است. چشمانش را بست اما همين که خواست دوباره بخوابد، ناگهان صدای مهيبی

به سمت در ورودی قدم برداشت . رسيدعادی به نظر میچيزغيرهمه جلوی پاهايش حس کرد.ی درختی را اتاق دويد. در را باز کرد شاخهوبه سمت در است؟ بلندشدشده
اشان درخت بزرگی در ميان خانهرويش ماند. ی روبهستاره مات و مبهوت خيره به صحنه .باغی جلوی چشمانش نمايان شد ،کردوقتی در را بازد. درخانه نبويچکس اما ه
  های آن فضای خانه را پر کرده بود. ستاره متعجب مانده بود. اينجا کجاست؟ من کجاهستم؟... علم کرده بود و ريشه وشاخهقد

توجه ستاره را جلب کرد . وارد کلبه  ،ای که از دور نمايان بودهايی دلنشين. کلبههای زيبای بهاری و رنگهای متنوع با گليوههايی با موارد باغی بی انتها شد، درخت
در را  شدنای پوشيده با تارهای عنکبوت باالرفت، ناگهان صدای باز شدند. از پلههای زيادی روشن شده بود. هر لحظه شمع ها کوچک و کوچکتر میشد، کلبه با شمع

شد. از جايی که پنهان شده بود فقط دو پای پشمالوی قهوه تر میشنيد. به سرعت وارد اتاقی شد و خود را در زير تختی فرسوده پنهان کرد . صدای پا نزديک و نزديک
کرد. ستاره با رفتن خرس از اتاق، خود را ندگی میدانست بايد چکارکند. گويا خرسی در آن کلبه زای رنگ به چشمش خورد. نفسش را در سينه حبس کرده بود. نمی

دند، کرآن شنا میی رنگارنگی درهاماهی .ای خروشان رسيدنفس زنان از کلبه دور شد. در مسير به رودخانهدر آن نزديکی بود پايين انداخت ونفسای که از آن پنجره
پايش لغزيد و درون  ،خواست ماهی زيبايی را بگيردگذاشت. وقتی می ،رسيدمیغول پيکر به نظرهایپشتدرون رودخانه مانند الک هايی کهپاهای خود را روی سنگ

داد. آب همانطور ستاره را کرد خود را کنار رودخانه برساند اما جريان رودخانه چنان زياد بود که اين اجازه را به او نمیرودخانه افتاد. ستاره دست وپا زنان سعی می
توانست خود را از اين مخمصه نجات دهد. او رسيد انگار آبشاری در راه بود، ستاره گيج و متعجب مانده بود چطور میبرد. صدايی به گوش میاآباد میبا خود به ناکج

  ناگاه از ارتفاعی به پايين پرت شد... 

ا مادرش ر .ی آنها خواب بود خيلی خوشحال شد. ستاره از اينکه همهبينی نترس من کنارتمگفت: ستاره بيدار شو داری خواب میرسيد که میصدای مادر به گوش می
  .آسودگی خاطر خوابيدآرامی وه اين بار ب .های خود را بستدر آغوش گرفت وچشم

  

  حرکت در رودخانه خروشان

                                                                 »مگه نميشنوی که دارن در ميزنن ببين کيه؟  «گفت: به او می در همين فکر ها بود که صدای در را شنيد و مادرش خطاب...مريم 

  اشه اآلن باز ميکنم ديگه.ب -

داشت ، بعد از سالم و احوالپرسی او را به داخل دعوت کرد زن همسايه با در را باز کرد زن همسايه روبرويی بود که با مادرش کار  

ما شخيلی ممنون ايشاهللا قسمت ليال  «مصنوعی گفت : ای همريم با خند» تی ميری خونه شوهر شنيدم که ديگه تو هم داری به سالممريم جون مبارکه : «خوشحالی گفت

  .»هم بشه 

  .خيلی ممنون دخترم- 

 مسابقه

داستان 
داردنباله  
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ای چشمان غمگينش پر از اشک شد خواست در حياط را که نيمه باز مانده بود، ببندد با ديدن صحنه مريمهمين که  های حياط به طرف خانه رفتپلهزن همسايه از 

های از صحبت دارند وبدون هيچ دغدغه و غمیکه هميشه آرزويش را داشت ( دختر و پسری را ديد دست در دست هم و دوشادوش هم قدم بر می ای بودشايد صحنه

اره در را بست دوب» اش را خودش انتخاب کند.مرد زندگیتوانست مانند آنها باشد و ای کاش او نيز می«. با خودش گفت:بردند)  آه پر حسرتی کشيديکديگر لذت می

ا خوشحالی که ب خوشحال شد. .کندديد که به او اشاره میشان را پسر همسايه د کلوخ به پايش سرش را بلند کرد.جارو به دست به کارش ادامه داد و اينبار با برخور

  نيمت بود با عجله گفت:اضطراب بود ولی آن نيز برايش غديدن او هميشه پراز

  . بوم منم اآلن ميام  باشهی ببينه خيلی بد ميشه  برو باالپشترسول تو رو خدا برو اگه کس -

                                                       دامه دارد)...(اين داستان اپس زود بيا کار مهمی باهات دارم -

 فريده قاری زاده  

  غذا و ديگر هيچ

ما همکاری کنند. پس از  با از آغاز ماه رمضان، تا به امروز از امير مسعود تغذيه پور کارشناس بو و مزه درخواست کرديم که به طور نامحسوس 

شود و حال در اميدمهر سرو می نظر خود را در مورد غذاهايی که گذشت بيست روز ايشان 

  هوای رمضان در نوشته ای به ما اعالم کردند:

ناهارخوری شگفت زده شدم. طبق آمار هايی که پيش  از آغاز حضورم در بنياد اميد مهر با ديدن جمعيت زياد «

می شد، با محاسباتی سريع پيش بينی کردم که با سرو  از ورودم به من دادند در روزهای عادی تعداد صد عدد غذا 

و پرسنل بايد غذای کمتری در هر روز سرو شود، اما  آغاز ماه رمضان و روزه دار بودن تعدادی از مهارتجويان 

مديريت مجموعه مطرح کردم، با آغاز ماه رمضان آمار  با مورد عجيبی رو به رو شدم که سريعا اين موضوع را با 

رسيد. پس از پيگيری های صورت گرفته و چک کردن  ه در هر روز به صد و پنجاه تا دويست عدد غذاهای سرو شد

موسسه نشده است. اين موضوع هنوز به عنوان معمايی  دوربين های مدار بسته متوجه شديم کسی از بيرون وارد 

  »حل نشده باقی مانده است

تاثيرات غذا ها بر مهارتجويان و پرسنل پرداختم. با  با کشف آمار باالی غذای سرو شده، به «تغذيه پور افزود:

ماه   در يکی از روز هایآغاز ماه مبارک رمضان متوجه تغييراتی در مهارتجويان و پرسنل شديم که با ادامه ی تحقيقات سر نخ هايی را در غذاهای اين ماه يافتيم: 

ته گزارش هايی از واحد آموزش به دست من رسيده بود که هر روز تعدادی از مهارتجويان در مبارک رمضان متوجه خواب آلودگی غير عادی مهارتجويان شديم. الب

شديم که تعداد بااليی  حالت خواب رفته در اتاق النج، زير ميز های ناهار خوری و در کالس ها پيدا می شده اند، اما آن روز وضعيت متفاوت بود، طی بررسی متوجه

ضر نشده اند. تيمی برای يافتن مهارتجويان بسيج شدند. جالب اينجاست که طی اين بررسی ها به جز اتاق النج و سالن ناهار خوری، از مهارتجويان در کالس ها حا

ها سر زديم،  بوده است. در ادامه ی روز به اتاق» آب دوغ خيار«تعدادی از مهارتجويان درون کانال کولر يافته شدند. با ادامه ی بررسی ها متوجه شديم غذای آن روز 

نفر از مهارتجويان در  در کالس ها متوجه خواب آلودگی اساتيد شديم، در اتاق های مشاوره، روانشناس و مهارتجو هر دو هم زمان به خواب رفته بودند و همچنين يک

ديگری که صف طويلی پشت در سرويس های بهداشتی  سرويس های بهداشتی به خواب رفته بود. تاثيرات غذاهای ماه رمضان البته به همينجا ختم نمی شود. در روز

، در ردن گرسنگی خودتشکيل شده بود و کالس ها کنسل شد، علت را در هندوانه ی سرو شده به عنوان ناهار يافتيم. متاسفانه مهارتجويان و پرسنل برای بر طرف ک

  »يست.خوردن هندوانه زياده روی کردند که صد البته تاثيرات آن بر کسی پوشيده ن

به مديريت اعالم کرده  در ادامه تغذيه پور خواهش کرد در مورد تاثيرات خوراک لوبيا بيش از اين او را تحت فشار قرار ندهيم چرا که او نتيجه را به شکل مکتوب

  است و موضوع به شکل محرمانه ی در حال بررسی است.

  ، زهرا خانیکوشا جعفری

  

  

 طنز
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 عشق و ديوانگی
تر از هميشه. ناگهان "ذکاوت" ايستاد ها دور هم جمع شدند. انها از بيکاری خسته و کسل شده بودند،خسته و کسلها و تباهیی فضايلروزی همه

گذارم یم و گفت: بياييد يک بازی کنيم  مثال قايم باشک ،  همه از اين پيشنهاد شاد شدند."ديوانگی " فورا  فرياد زد  من چشم ميگذارم ...من چشم

کس  نميخواست به دنبال ديوانگی برود همه قبول کردند او چشم بگذاردو به دنبال آنها بگردد. ديوانگی جلوی درختی رفت  و از آنجايی که هيچ

شاخ ماه آويزان کرد."خيانت" داخل  "لطافت" خود را به .و چشم هايش را بست و شروع کرد به شمردن ...يک ...  دو ... سه ... چهار ...همه رفتند تا جايی پنهان شوند

روم اما به ته  دريا رفت ."طمع" داخل ها پنهان شد."اصالت" در ميان ابرها مخفی گشت."هوس" به مرکز زمين رفت."دروغ" گفت: زير سنگی میانبوهی از زباله

... هشتاد ويک ...همه پنهان شدند به جز "عشق" که همواره مردد بود و  ای که دوخته بود مخفی شد و ديوانگی همچنان مشغول شمردن بود.هفتاد ونه ... هشتادکيسه

نج ... رسد. نودوپدانيم که پنهان کردن عشق مشکل است. در همين حال ديوانگی به پايان شمارش مینميتوانست تصميم بگيرد و جای تعجب هم نيست ...!!! چون همه می

يدا کسی را که پديوانگی فرياد زد دارم ميام ... دارم ميام ...اولين ،به صد رسيد عشق پريد و در بوته گل رز پنهان شد نود وشش ... نود و هفت ...هنگامی که ديوانگی

ی همه کمده بود جايی پنهان شود و لطافت را يافت که به شاخ ماه اويزان بود. دروغ ته چاه ؛؛؛هوس در مرکز زمين ؛؛؛يکی يآاش زيرا تنبلی، تنبلی ؛کرد " تنبلی" بود

  .را پيدا کرد ...جز "عشق"

مانندی  چنکگی ديوانگی شاخه .کنی ...و او پشت بوته گل رز است تو فقط بايد عشق را پيدا "حسادت" در گوشهايش زمزمه کرد؛ او از يافتن "عشق" نااميد شده بود.

ت عشق از پش ای متوقف شد .تا اينکه با صدای ناله دوباره اين کار را تکرار کردوباره و دکند و با شدت وهيجان زياد آن را در بوته گل رز فرو کرد ... درخترا از

توانست ینم او .بودند قطرات خون بيرون ميزد. شاخه ها به چشمان عشق فرو رفته بوته بيرون آمد،، !!!اما با دستهايش صورت خود را پوشانده بود و از ميان انگشتانش

ما اگر ا توانی مرا درمان کنی،تو نمی"عشق" پاسخ داد:  ؟"توانم تو را درمان کنممن چه کردم؛چگونه می؛ انگی گفت:"من چه کردمديو. او کور شده بود .جايی را ببينيد

  ." ديوانگی " همواره در کنار اوست"عشق " کور است و "  ن روز به بعدآو اينگونه شد که از  راهنمای من شو. کنیکاری ميخواهی 

 

نامعلوم: نويسنده  
هدقاری زاوری کننده: فريدهجمع آ  

  درگذشت کارگردان محبوب
د اهفته گذشته، خبر درگذشت کارگردان بزرگ سينمای ايران، آقای عباس کيارستمی، سينمای ايران و جهان را آشفته کرد. تبعات ابن خبر به بني

های اميد مهر هم کشيده شد. خالق "طعم گيالس" طی ساليان متمادی همکاری نزديکی با بنياد اميد مهر داشته است. ايشان تعدادی از عکس

مايی های سينمای ايران و جهان شناخته شده و آثار سينخود به بنياد هديه کردند تا به نفع بنياد به فروش رسد. آقای کيارستمی به عنوان يکی از برترين کارگردان هنری

ما را خواهد برد و غيره است. وی همچنين در متعددی را از خود به جا گذاشته که از مهم ترين آنها؛ طعم گيالس، خانه دوست کجاست، کلوزاپ، کپی برابر اصل، باد 

داشته  ههای هنری مانند شعر، عکاسی، طراحی و گرافيک فعاليت داشته و مسئوليت امور سينمايی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را نيز برعهدديگر عرصه

  مراسمی برای يادبود و بزرگداشت وی در بنياد اميد مهر برگزار شد.است. 

  

  ا خانیزهر

 متن ادبی

 خبر


