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چه چیزی باعث می شود که یک جوان 18 ساله 
برای گرفت�ن کارت اهدای عضو اق�دام کند؟ چرا 
کس�انی از میان ما در طول زندگی خ�ود ده ها بار 
خون اهدا می کنند و عده ای تنها دراین باره سخن 
می گویند؟ کدام عوامل، این دو دسته از افراد را از 
یکدیگر متمایز می سازد؟ چرا عده ای عالقه مندند 
که به گروه های داوطلب بپیوندند؟ ناگفته آشکار 
اس�ت که دالی�ل گوناگ�ون اجتماع�ی، تربیتی، 
فرهنگی، آموزش�ی و... در این میان، نقش دارند، 
اما امروز به دنبال بررس�ی عوامل روانشناختی و 
ش�خصیتی این موضوع هس�تیم و از آقای دکتر 
حامد محمدی کنگرانی، روانپزشک، خواستیم تا 
وجوه مختلف عملگرای�ی و نقش این خصیصه در 
انجام امور داوطلبانه را از منظر تخصص خود، مورد 

بررسی قرار دهند.   

 به نظر شما عملگرایی به عنوان یک مفهوم 
مثبت مطرح اس�ت یا ابعاد منف�ی نیز می توان 

برای آن برشمرد؟
عملگرا بودن موضوعی اس��ت ک��ه صاحبنظران از 
زوایای گوناگون آن را مورد بررس��ی ق��رار داده اند. در 
این باره می توان گفت که ص��رف عملگرا بودن، نکته 
مثبتی نیس��ت، بلکه جایگاه بروز و ظهور آن اهمیت 
قابل توجهی دارد. ممکن اس��ت فردی در مورد انجام 
یک کار ناپسند از نظر اخالقی یا قانونی، فقط صحبت 
کند، اما فرد دیگ��ری آن کار را انجام دهد. این مثالی 
از بعد منفی عملگرایی اس��ت. در ادامه بحث توضیح 
خواهم داد که شاید عملگرایی بیش از حد، دردسرساز 
باشد، چون عملی موفق است که با بررسی کامل خطر 
و س��ود حاصله از آن انجام گیرد. بنابراین در پاسخ به 
نخستین سوال شما باید بگویم که عملگرایی به عنوان 

مفهومی با دو وجه مثبت و منفی، مطرح است. 
 بر مبنای یک دیدگاه، کسانی که در کارهای 
داوطلبانه مشارکت می کنند، در مقایسه با بقیه، 
عملگراتر هس�تند. ش�ما با این نظر موافقید یا 

مخالف؟ 
قطعا در انجام کاره��ای داوطلبانه، افراد اهل عمل، 
نقطه کانونی بحث هستند. البته باید به این نکته هم 
اشاره داش��ت که کارهای داوطلبانه ای هم وجود دارد 
که بر مبنای فک��ر و ایده افراد )نه کار عملی( ش��کل 
می گیرد. مثال ممکن است ش��خصی در برنامه ریزی 
یک کار خی��ر کمک کند یا طرحی ب��رای انجام بهتر 
و س��ریع تر امور داوطلبانه داشته باش��د. شاید از نظر 
عده ای، ایده پردازی و اس��تفاده از توانایی های ذهنی، 
عملگرایی محس��وب نش��ود، اما به واقع چنین است. 
وقتی صحبت از کارهای داوطلبان��ه به میان می آید، 
در ذه��ن برخ��ی، عناوینی همچون پزش��کان بدون 
مرز، محافظان محیط زیس��ت، سازمان جهانی صلح، 
دیده ب��ان حقوق بش��ر و... تداعی می ش��ود. اما قطعا 
پش��ت همه اینها اتاق فکری برای سیاس��ت گذاری 
وجود دارد. شاید بعضی افراد اینها را عملگرایی ندانند، 
اما م��ن می خواهم بگوی��م فرقی نمی کند، کس��انی 
ک��ه از خالقیت های ذهنی خود ب��رای انجام کارهای 
داوطلبانه، بهره می گیرند هم افراد عملگرایی هستند. 

 عملگرایی برمبنای شخصیت افراد، چگونه 
تعریف می شود؟ 

برای دسته بندی ش��خصیت، معیارهای مختلفی 
وجود دارد. یک دسته بندی ساده، افراد را در دو دسته 
درونگرا و برونگرا قرار می دهد. درونگراها کم حرف ترند 
و احساساتشان را بروز نمی دهند، در مقابل، برونگراها 
هیجان��ی هس��تند. کم��ی که پی��ش می روی��م، به 
دسته بندی دقیق تری می رس��یم: گروه های A و B و 
C. ازجمله خصوصیات گروه A بدبینی و گوشه گیری 
اس��ت. B ه��ا هیجانی ها هس��تند. خودش��یفته ها و 
کسانی که به نمایش��گری عالقه دارند، در این دسته 
ق��رار می گیرند و اف��راد گ��روه C دارای خصوصیات 
اضطرابی بوده، زود وابس��ته می ش��وند و از حضور در 
جمع می ترسند. در این تقس��یم بندی، عملگراها در 

گروه B قرار می گیرند. نکته دیگر 
این است که سرشت ذاتی افراد که 
به صورت ژنتیکی ب��ه آنها به ارث 
می رسد، 3 خصوصیت عمده را به 
نمایش می گذارد ک��ه عبارتنداز: 
تنوع طلب��ی، آس��یب گریزی و 
وابس��تگی به پاداش. ب��ا در نظر 
گرفتن 3 بخشی که اشاره کردم، 
عم��ل داوطلبانه را کس��ی انجام 
می دهد که آسیب گریزی پایینی 
داش��ته باش��د، یعنی ب��ه دنبال 
خطر برود. چون بدون شک، کار 
داوطلبانه دربر دارنده خطرهایی 
اس��ت. پیش پا افتاده ترین خطر 
می توان��د ایجاد تغیی��ر در برنامه 
روزانه زندگی و ش��غلی فرد باشد. 
پس انجام دهن��ده کار داوطلبانه، 
حتم��ا باید ف��ردی باش��د که از 
تنوع طلبی هم برخوردار است تا 
بتواند تحوالت یاد شده را مدیریت 
کند. بخش آخر از سه گانه ای که 

ذکر کردم، یعنی وابستگی به پاداش در این جا بسیار 
اهمیت می یابد و به عبارتی، پاسخ به این سوال است 
که آیا کار خی��ر را به خاطر کار خی��ر انجام می دهیم 
یا به دلیل حرف دیگ��ران؟ معتق��دم کار خیر در هر 
جایگاهی که باش��د، باالخره کار خیر است. یعنی اگر 
یک هنرپیشه معروف به خاطر دیده شدن 2 میلیون 
دالر به مردم آفریقا کمک کن��د، باید از او ممنون بود. 
اشکالی ندارد. نباید با این قضاوت که آن فرد به دنبال 
دیده شدن بوده، اعتبار و ارزش کارش را از بین ببریم. 

 آنچه که درباره آن صحبت کردید، در وادی 
نیت افراد می گنجد؟

مفهوم نیت بار مذهبی دارد و من به همین دلیل آن 
را به کار نبردم اما واقعیت قضیه، همین اس��ت. توجه 

زاویه

نگاه

آنچه که کار با کودک را از سایر فعالیت های 
خیرخواهانه و اجتماعی متمایز می کند، بحث 
ظریف روانشناس��ی کودکان اس��ت.  کودکان 
روحیه حساس��ی دارند که کار کردن با آنها را 

سخت و در عین حال شیرین می کند.  
یک مددکار حق��وق کودکان ب��رای آن که 
بتواند قش��ری از مردم را به س��مت این حوزه 
یا انجمنی که در آن مشغول به فعالیت است، 
بکشاند، باید در ابتدا شناخت درست و جامعی 
از بحث روانی و ذهنی کودکان داش��ته باشد؛ 
آن وق��ت می توان��د ب��ه ط��رز قابل توجهی بر 

ذهنیت دیگر افراد جامعه 
ک��ه می توانن��د به عن��وان 
کنند،  فعالی��ت  م��ددکار 

تأثیر بگذارد. 
یک��ی از قدم هایی که به 
صورت تجرب��ی در عرصه 
ترغیب ذهنی مردم نسبت 
به فعالیت های داوطلبانه و 
خیرخواهانه و جلب توجه 
آنها نسبت به این امر انجام 
شده است، برجسته کردن 
اس��ت  اولیه ای  نیازه��ای 
ک��ه م��ددکاران م��ا از آن 
بی بهره اند. ب��رای نمونه ما 
هر س��ال زمانی ک��ه به ماه 
می ش��ویم،  نزدیک  مه��ر 

مردم را متوجه نیازهای آموزش��ی- تحصیلی 
افراد تحت پوش��ش خود ق��رار می دهیم و به 
آنها می گویی��م همان طور که بچه های ش��ما 
دوس��ت دارند به مدرس��ه برون��د و البته حق 
اولیه و طبیعی آنهاست، بچه هایی هم هستند 
که دوس��ت دارن��د درس بخوانند ام��ا لوازم و 
وس��ایل موردنیاز این کار را ندارند. بارها برای 

ما اتف��اق افتاده ک��ه طرح های��ی نظیر همین 
برنامه که به مناس��بت ماه مهر اجرا می شود، 
افراد بسیاری را به س��مت انجمن و فعالیت ما 
کش��انده؛ به طوری که آنها درخواست حضور 
ثابت کرده اند و خواسته اند که در فعالیت های 

متفاوت ما به طور مستمر حاضر باشند. 
مساله دیگری که در این زمینه می توان به آن 
اشاره کرد، شگردهای مختلف تبلیغاتی است که 
می تواند صورت بگیرد؛ برای نمونه می خواهم به 
تجربه حضور در روابط عمومی یک انجمن مرتبط 
با فعالیت حقوق کودکان اش��اره کن��م. انجمن 
سال های س��ال  موردنظ��ر 
ب��دون  را  خ��ود  فعالی��ت 
رواب��ط عمومی ادام��ه داده و 
نتوانس��ته بود اعضای زیادی 
را جلب برنامه های خود کند 
و ب��ه گس��تره فعالیت هایش 
بیفزاید. ما با ترتیب دادن این 
بخ��ش- روابط عموم��ی- در 
انجمن، شاهد رشد چشمگیر 
فعالیت ه��ا و ج��ذب اعض��ا، 
یاوران، مددکاران و داوطلبانی 
ش��دیم که به وسیله بروشور، 
ش��رکت در نمایش��گاه های 
مختل��ف مث��ل نمایش��گاه 
کتاب، حضور در بازارچه های 
خیری��ه و حتی تش��ویق ها و 
توجیه های میدانی در منازل از قبل شناس��ایی 
شده و حضور و فعالیت گروهی در فضای مجازی 
متوجه برنامه های ما شده بودند؛ می توانم بگویم 
ک��ه ج��ذب بس��یاری از داوطلبان م��ا از طریق 
پای��گاه اینترنتی و ایجاد صفحه در ش��بکه های 
اجتماعی صورت گرفته اس��ت؛ عرصه مجازی، 
عرصه ای اس��ت که نمی ت��وان از آن غافل ش��د. 

س��المندان قش��ری از جامعه هس��تند که 
خواس��تار کیفیت باالت��ری از زندگی  اند؛ آنها 
دنبال ش��ادی می گردن��د، ش��ادی هم جزو 
حقوق طبیعی هر فرد اس��ت، صرف نظر از هر 
سن و س��الی که دارند. افراد س��المند، اشیاء 
نیستند، آنها انسانند و باید همان طور برایشان 
حقوق در نظر گرفت که برای دیگر قش��رهای 
جامع��ه درنظر گرفت��ه می ش��ود. باید خاص 
بودن سالمندان را به عنوان افراد و همین طور 

احساسات و حق انتخاب شان را بپذیریم.  
ایج��اد حس گ��رم و لطیف در س��المندان 
اهمیت زی��ادی دارد و از وظایف یک مددکار 
سالمندان به شمار می رود. چراکه سالمندان 
ناتوانی ه��ای خ��ود را در مقابل اف��رادی که 
بی  روح هس��تند، بروز نمی دهند و احس��اس 
راحتی ندارن��د. یک مددکار بای��د با برقراری 
ارتباط مناس��ب با مددجویان ح��وزه فعالیت 
خود بتوان��د دیگ��ران را بهت��ر در جهت کار 
داوطلبانه ترغیب کند. افراد س��المند نسبت 
به میانساالن، نیاز بیشتری به برقراری ارتباط 
خوب دارند، آنها نیاز دارند با واقعیات، خانواده 
و دوس��تان خود مرتبط باش��ند تا فشارهای 

ناشی از سالمندی را راحت  تر تحمل کنند.  
 فعالی��ت خیرخواهان��ه و داوطلبانه در این 
عرصه س��خت اس��ت، چون مردم همان طور 
که ب��ه یک ان ج��ی او در زمینه ی��ک بیماری 
صعب الع��الج ن��گاه می کنند، به ای��ن حوزه 

ن��گاه نمی کنند و فعالی��ت در آن را ضروری و 
مبرم نمی پندارن��د. کاری که ما در این عرصه 
کردیم را می توان همذات پنداری نامید؛ ما از 
طریق همانندسازی مردم را متوجه این قضیه 
می کنیم که سالمندی دوره ای است که همه 
ما انس��ان ها به ناچار تجربه اش می کنیم و راه 
گریزی از آن نیست. ما آنها را متوجه نیازهای 
اولیه ای می کنیم که یک سالمند با آن درگیر 

شده است.   
همانندس��ازی یا همذات پنداری یک اصل 
مهم در روانکاوی اجتماعی به حساب می آید. 
درواق��ع همذات پن��داری ن��ه ی��ک رویکرد 
احساس��ی بلک��ه ش��ناخت ژرف واقع گرایانه 
است. این ش��ناخت مبین همپوشانی دنیای 
ذهنی اس��ت. هر چقدر دنی��ای ذهنی فرد و 
دیگری از هم متفاوت باش��د، به همان اندازه 
احتمال ش��ناخت متقابل آن دو کمتر است و 
هرچه دنیای ذهنی آنها بر هم بیشتر منطبق 
ش��ود، احتم��ال همذات  پنداری آنها بیش��تر 
می شود. به گفته روانشناسان اجتماعی نقطه 
اوج تعامل و ارتباط انساني در همذات پنداری 
محقق مي  ش��ود. همذات پنداری مبین درک 
تمام عیار دیگری و مس��تلزم فرا رفتن از خود 
و خود را ندیدن و فقط دیگری را دیدن است. 
من ب��رای کار با س��المندان و ترغیب فعالیت 
داوطلبان��ه در این بخ��ش همانندس��ازی را 

پیشنهاد می کنم.  

فضای مجازی ابزاری برای ترغیب به کار خیر

همانندسازی در راستای کار داوطلبانه

بچه هایی هستند که دوست 
دارند درس بخوانند اما لوازم 
و وسایل موردنیاز را ندارند. 
بارها برای ما اتفاق افتاده که 
طرح هایی نظیر همین برنامه 
که به مناسبت ماه مهر اجرا 
می شود، افراد بسیاری را 

به سمت انجمن و فعالیت ما 
کشانده؛ به طوری که آنها 

درخواست حضور ثابت کرده اند 
و خواسته اند که در فعالیت های 

 متفاوت ما به طور مستمر 
حاضر باشند

داشته باش��ید افرادی که وابس��تگی به پاداش باالیی 
دارند، به دلیل اهمیتی که برای نظر دیگران قایل اند، 
کار داوطلبان��ه را برای جلب نظر م��ردم و ارضای نیاز 
دیده شدن خود در جامعه، انجام می دهند اما شاید در 
کشور ما به واسطه فرهنگمان، نیت اهمیت بیشتری 
می یابد. امکان دارد که ش��ما یک کار داوطلبانه انجام 
دهی��د و هیچ کس هم نبیند و نفهم��د. مثل کارهای 
خیری که بس��یاری از بزرگان دین ما بدون شناخته 
ش��دن در طول تاریخ انجام داده اند و این حرکت، در 
زمانه کنونی هم توس��ط عده ای دنبال می شود. البته 

من فکر می کنم که نتیجه حاصله، مهم است. 
 آی�ا در این حوزه، به ج�ز عوامل ژنتیکی که 
مورد بررس�ی ق�رار دادید، دالی�ل دیگری نیز 

دخیل هستند؟
بله، ش��خصیت دو بخ��ش دارد، 
سرش��ت که ژنتیکی است و منش 
یا کاراکت��ر ک��ه بخ��ش آگاهانه و 
اکتس��ابی و آموزش��ی فرد اس��ت. 
عم��ال هر ف��ردی با منش خ��ود در 
جامعه شناخته می ش��ود که جنبه 
بیرونی شخصیت است. بخش دیگر 
موضوع مورد بح��ث ما هم به منش 
افراد بازمی گ��ردد. منش از 3 بخش 
مختلف تشکیل شده: خودمحوری، 
همکاری و فراخ��ود. قطعا همکاری 
در افراد عملگرا بیشتر دیده می شود. 
همچنی��ن افرادی ک��ه در عملیات 
داوطلبان��ه ش��رکت می کنن��د، تا 
ح��دودی باید خ��ود محور ب��وده و 
اعتماد به نفس داش��ته باشند. اصال 
برخی اف��راد برای به دس��ت آوردن 
اعتماد به نفس در عملیات داوطلبانه 
شرکت می کنند که نوعی مکانیزم 
دفاعی است، یعنی نوعدوستی که فرد با انجام آن، ارضاء 
می شود. فراخود نیز به این معنی است که فرد چه میزان 
از حوادث و اتفاقات اطراف خ��ود را به یک قدرت باالتر 
مثل خداوند، سرنوش��ت یا تقدیر نسبت می دهد و چه 
مقدار را به اراده انس��انی. در فرهنگ ما خود محوری باال 
یک فضیلت است و ما بیش��تر امور را به یک قدرت برتر 
نسبت می دهیم، اما در فرهنگ غربی جایگاه سرنوشت و 
تقدیر و اراده انسانی به یک نسبت در نظر گرفته می شود.  
 مفهوم خودمح�وری از جنب�ه ای دارای بار 
منفی است. در این جا دقیقا چه معنایی مدنظر 

شماست؟
خود محوری یک ویژگی اس��ت که انسان به صورت 
اکتس��ابی به دس��ت می آورد و وجود آن تا حدی الزم 
اس��ت. در این جا مقصود من، باور و اعتقادی است که 

فرد به خود و توانایی هایش دارد. شخصی که درصدد 
انجام کارهای داوطلبانه است، باید به توانایی های خود 
اطمینان و توانایی تصمیم گیری داش��ته باشد. در این 
بحث 3 عامل خودمحوری، هم��کاری و فرا خود باید 
با هم در تعادل باش��ند. اگر من فردی باش��م که فقط 
ب��ا دیگران هم��کاری می کنم، ول��ی خودمحوری- با 
معنای یاد ش��ده- و اعتماد به نفس ندارم، به یک عضو 
منفعل گروه و ف��ردی فرمانبردار مبدل خواهم ش��د. 
در صورتی ک��ه در کارهای خی��ر و داوطلبانه ممکن 
اس��ت به تصمیم گیری های لحظه ای نیاز باشد. افراد 
داوطلب، باید تا حدودی توانایی های بیشتری نسبت 
به دیگران داش��ته باش��ند تا بتوانند وضع را مدیریت 
کنند. معموال کارهای داوطلبانه، جزو کارهای گروهی 

هس��تند، تعادل بین همکاری و 
خودمحوری می توان��د یک کار 
س��ازنده را ش��کل دهد و واضح 
اس��ت که ای��ن گفته، فق��ط در 
مورد کاره��ای داوطلبانه صدق 
نمی کند. م��ن در جای��گاه یک 
پزشک در زندگی کاری خود باید 
بتوانم با تیم پزش��کی همکاری 
کنم، ولی گاهی هم ممکن است 
در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور 
ش��وم در لحظه تصمی��م بگیرم. 
مهم، تع��ادل برقرار ک��ردن بین 
اینها و وجود یک فراخود متعادل 
است. همیشه این ضرب المثل را 
به عنوان مفهومی بیانگر فراخود 
متع��ادل، مدنظ��ر دارم: »از ت��و 
حرکت، از خدا برک��ت«. و آن را 
به »ه��ر آنکس که دن��دان دهد 
نان دهد« ترجیح می دهم. نکته 
مهمی که در انجام کارهای خیر و 

داوطلبانه وجود دارد، این است که ما برحسب عقایدی 
که داریم برخی مس��ائل را به تقدیر و سرنوش��ت ربط 
می دهیم. در این جا بحث متناقضی پیش می آید، بدین 
معنی که اگر بالیی را که بر سر مردمی در یک نقطه دنیا 
نازل می شود، کار تقدیر و سرنوشت بدانیم، از یک سو 
باعث می ش��ود تا فکر کنیم که این کار به یک قدرت 
مافوق وصل اس��ت و در نتیجه آرامش بیشتری برای 
انجام فعالیت هایمان بیابیم، از طرف دیگر ممکن است 
تصمیم خود برای انجام کاره��ای داوطلبانه را نادیده 
انگاری��م و با خود بگوییم این کار تقدی��ر بوده و دلیلی 
ندارد که ما در آن دخالت کنیم. به همین دلیل اس��ت 
که کار خیر و داوطلبان��ه ربطی به دین و مذهب ندارد. 
یک فرد ماتریالیست که همه چیز را در ید قدرت انسان 
می داند و فراخود پایین��ی دارد، هم کار داوطلبانه خیر 

انجام می دهد؛ چون معتقد اس��ت به عنوان یک انسان 
می تواند کمکی هر چند کوچک انجام دهد. انس��انی 
که به اصول معنوی معتقد اس��ت نیز از زاویه مذهبی 
برای انجام کارهای داوطلبانه خیر، اشتیاق دارد، با این 
باور که در جایگاه بنده خدا باید به بنده دیگری کمکی 
کند. از این رو در جاهایی که اعتقادات مذهبی چندان 
پررنگ نیست، باز هم کارهای خیر انسان دوستانه انجام 
می شود. در کشور ما شور، زیاد اس��ت که اگر در کنار 
شعور، تکمیل شود، نتایج زیبایی را در عرصه کارهای 
داوطلبانه به ارمغان خواهد آورد. متاسفانه گاهی صدها 
نفر برای کمک به مصدومان حادثه ای می روند، اما هر 
کس حرف خود را می زند. نمونه بارز این مسأله در زلزله 
بم نمود پیدا کرد و در نتیجه آن مقدار زیادی از منابع 
م��ادی و غیرمادی به ه��در رفت و 
مش��کالت مدیریتی زی��ادی ایجاد 

شد.  
 نس�بت س�ه عاملی ک�ه در 
قس�مت سرش�ت ذات�ی مورد 
بحث قرار گرف�ت، در یک فرد 

عملگرا چگونه است؟
معموال کسانی که تنوع طلبی باال، 
آسیب گریزی پایین و محافظه کاری 
کمتری دارند، افرادی هس��تند که 
بیشتر دست به عمل می زنند، پس 
عملگراترند. حاال این س��وال پیش 
می آید که مث��ال اگر کس��ی بدون 
هی��چ امکانات و تخصص��ی خود را 
در میان مهلکه بین��دازد و بخواهد 
کمک کند، س��ودی دارد یا این کار 
فقط دام��ن زدن به تبع��ات منفی 
است؟ آیا آن محافظه کاری پایین و 
تنوع طلبی باال، ارزشی دارد؟ سودی 
می رساند یا خیر؟ واقعیت این است 
ک��ه هیجان زدگی و ورود به امری مهم بدون داش��تن 
تخص��ص و توانایی، نتیجه ای جز تباهی و پش��یمانی 

ندارد. 
 یعنی توجه به بعد عقالنی مدنظر است؟  

در این ج��ا بحث ش��ور و ش��عور مطرح می ش��ود. 
متاسفانه وقتی وارد این مقوله ها می شویم، کلیشه های 
سیاس��ی و اخالق��ی قدیم��ی ذهنمان دوب��اره جان 
می گیرند. این دو مفهوم هر دو الزمند. بدین معنی که 
در کنار هیجان و ت��ب کمک به دیگران، باید آگاهی و 

تدبیری هم وجود داشته باشد. 
 مقوله فرهن�گ در عملگرایی چه جایگاهی 

دارد؟
برای پاس��خ به این س��وال مثالی می زنم. در خارج 
از کش��ور، کار خیر را به عنوان جایگزینی برای تنبیه، 

 عملگرایی مثبت و هدفمند
 زمینه ساز کار داوطلبانه

 حتی کارهای خیر ما نیز حول 
محور خود و ارضای شخصی 

است. بارها این جمله را از 
افراد شنیده ایم که کار خیر 

انجام دهیم، شاید روزی برای 
 خودمان هم اتفاق افتاد. 

در صورتی که قرار نیست 
ما کار خیر را به عنوان نوعی 

دادو ستد انجام دهیم. این جا 
نقطه ای است که نیت و پاکی 
آن کار خیر زیر سوال می رود. 
اما همان طور که گفتم حتی به 
این نیت هم، اگر نتیجه مثبت 

باشد، اشکالی ندارد، به شرطی 
که مدیریتی از باال اعمال 

شود و بتواند افراد را در قالب 
گروه هایی هماهنگ کند

 خود محوری یک ویژگی 
است که انسان به صورت 

اکتسابی به دست می آورد و 
وجود آن تا حدی الزم است. 
در این جا مقصود من، باور و 

اعتقادی است که فرد به خود و 
توانایی هایش دارد. شخصی که 
درصدد انجام کارهای داوطلبانه 
است، باید به توانایی های خود 

اطمینان و توانایی تصمیم گیری 
داشته باشد

در این بحث 3 عامل 
خودمحوری، همکاری و 

فراخود باید با هم در تعادل 
باشند
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گفت وگو با حامد محمدی کنگرانی، عضو کمیته روان درمانی 
و کمیته رسانه انجمن روانپزشکان

مینو   میرزایی
مدرس دانشگاه
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