
عکس و مکث

ثبت است بر جریده 
عالم دوام ما

همه ما روزی می میریم. بدون استثنا، 
دیر و زود دارد اما سوخت و سوز 
ندارد. همه چیز را هم می گذاریم و 
می رویم. یک روز خانه ای که شاید با 
هزار خون دل خریده ایم، کسی دیگر 
تصاحب می کند و مدتی بعد، اتومبیلی 
که دوستش داریم، زیر پای دیگری 
می شود.  اسقاطی  و  خارج  دور  از 
بچه هایی که نفسمان به نفسشان بند 
پایشان  به  خار  نمی خواهیم  است، 
برود و به خاطرشان زمین و زمان را 
به هم می دوزیم، می روند پی کار و 
زندگی شان و شاید حتی بعد رفتنمان 
سر مزارمان هم نیایند. مثل همه آنهایی 

که قبل از ما رفته اند.
فراموش می شویم. شانس بیاوریم، 
بعد از رفتنمان آدم ها هنوز به این معتقد 
باشند که پشت سر مرده نباید حرف 
زد و بترسند که خاک برایمان خبر 
بیاورد. تِه ته این باورها هم این است 
که از یادها می رویم، انگار نه انگار 
که یک روز بوده ایم و چند صباحی 
در دنیا جایی را اشغال کرده بودیم. 
در حد همان  که کاش حضورمان 
بی ضرری اشغال کردن مساحتی از 

کره زمین باشد.
چه دورنمای زشت و ترسناکی است 
از بودن و زندگی اما اگر آدمیت را 
بلد نباشیم، اگر یاد نگیریم، سرمان 
می آید آنچه از آن بیزاریم. می گویند 
اما  جنگید  نمی شود  سرنوشت  با 

دروغ است. 
همین امروز شروع کن؛ خوبی کن 
و خوبی ها را ببین، به جای شمردن 
بدی ها حواست را بده به اینکه کنار 
خودت  به  روز  هر  باشی.  آدم ها 
یادآوری کن؛ همه ما می میریم، دیر 
و زود دارد اما سوخت و سوز نه، 
زندگی کنیم، کمک کنیم و بگذاریم 

دیگران هم خوب زندگی کنند...
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با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

ندیدن  مدارس،  تعطیلی  مانند  مسائلی  روزها  این 
همکالسی ها، سرکار نرفتن پدر و مادر، ندیدن اقوام 
و نزدیکان، نرفتن به تفریح و خرید و... درگیری های 
ذهنی متعددی را در ذهن دانش آموزان ایجاد کرده 
بنابراین باید اطالعاتی درست و متناسب با سنشان را 
در اختیار آنها قرار دهیم. این تصور که فرزندمان کم سن 
و سال است پس متوجه خیلی از مسائل نمی شود، 
اشتباه است چون حتی برای بچه های کوچک نیز تغییر 
روند زندگی محسوس است. آنها نمی توانند درباره 
احساساتشان صحبت کنند و واکنش آنها معموال به 
صورت رفتار بروز می کند. در ادامه به مناسبت روز 
دانش آموز راهکارهایی را برای پدر و مادرها بیان کرده ام. 
در محافظت و مراقبت از کودک و خانواده ممکن 
است والدین،  تعادل خود را از دست بدهند و در دو 

حالت زیر باشند:
1. والدينی كه از ويروس كرونا ترس زياد و مراقبت 
زيادی دارند. این والدین فرزندانشان را می ترسانند و 
آنها را خیلی محدود می کنند. بزرگساالنی که دچار 
اختالل وسواس، خودبیمارانگاری، اضطراب یا برخی 
بیماری های دیگر روانی هستند، بیشتر این رویه را 
دارند و بیماری روانی شان در قضاوتشان درباره مسائل 
مربوط به پیشگیری از بیماری کرونا، مراقبت از خود، 
خانواده و فرزندان تاثیر می گذارد. این افراد سختی 
و فشار زیادی به خود و افراد خانواده وارد می کنند، 
بدون اینکه متوجه باشند کودکان هر قدر کم سن و 
به  برابر فشارهای روانی مربوط  باشند، در  سال تر 

کرونا آسیب پذیرترند.
2. والدينی كه بيش از حد آسان گير و راحت هستند، 
به حدی که ممکن است اهمال آنها افراد خانواده 

ویروس  به  ابتال  معرض خطر  در  را  فرزندشان  و 
کووید- 19 قرار دهد. در مبتالیان به افسردگی و 
برخی اختالالت شخصیت این حالت دیده می شود. 
این افراد باید نقطه ضعف خود را بدانند و در نظر 
بگیرند برای جلوگیری از آلودگی به ویروس، اندکی 

نگرانی و آموزش به کودکان ضروری است. 
 به اين نکات توجه كنيد:

 ممکن است دانش آموزان در اثر استرس یا نگرانی 
بیش از حد دچار عالئمی مثل حالت تهوع، استفراغ، 
پرخاشگری، شب ادراری،  بی قراری،  اسهال، گریه، 
کاهش اشتها یا اختالل خواب شوند. اگر این عالئم 
ناشی از استرس باشد، طبیعی است و با کاهش استرس 
کاهش پیدا می کند ولی در صورت تکرار و طوالنی 

شدن این نشانه ها، حتما با پزشک مشورت کنید.
  بسیار مهم است که کودکان تا حدی در معرض 
اطالعات مربوط به کرونا قرار بگیرند که دچار اضطراب 
و احساسات منفی نشوند. خبرهای ناگواری مثل پر 
شدن بیمارستان ها، آمار مرگ ومیر و بحران ها را در 
حضور کودکان مطرح نکنید چون آنها را بیشتر دچار 
بحران می کند. به جای این کار، روش های درست 
رعایت بهداشت فردی را به کودکان آموزش دهید.

 رسیدگی به موقع به واکنش های روانی کودکان 
و نوجوانان با هدف کاهش واکنش  ها و هیجان های 
شدید و جلوگیری از بروز عـوارضی که منجر به 
افت کیفیت زندگی و کاهش کارایی فرزند می شود، 
از مهم ترین وظایف والدین است. اگر یکی از نزدیکان 
فوت کرد، باید کودکان و نوجوانان از آن آگاه و درگیر 

عزاداری شوند. 
 گفت وگو با کودکان در بحران ها ضرورت دارد. 

فرزندتان را تشویق کنید که نگرانی هایش را با شما در 
میان بگذارد. اگر متوجه شدید استرس زیادی دارد، از 

روان پزشک یا روان شناس کمک بگیرید.
 در ارتباط با کودکان و نوجوانان مخصوصا در 
روزهای سخت قرنطینه آستانه صبر و تحمل خود را 
باال ببرید و در این شرایط کمی سطح انتظارات خود 
را در مورد انجام به موقع تکالیف درسی و حضور 
در مدرسه تعدیل کنید. تا حد امکان در مورد کمیت 
و کیفیت عملکرد دانش آموزان آسان بگیرید. اگر در 
فصل امتحانات و نگران نتیجه هستند، به آنها اطمینان 
بدهید اولیای مدرسه حتما خودشان برای این شرایط 

فکری خواهند کرد یا فرصت جبران خواهند داد.
مانند  دانش آموز  فرزند  روزمره  برنامه های  نظم 
ساعت خواب، غذا و بازی را تا حد ممکن حفظ کنید.
به فرزندتان بگویید ممکن است خیلی ها به کرونا 
مبتال شوند ولی خیلی زود هم خوب می شوند و اگر 
هم بیماری شدید باشد، پزشکان و پرستاران قطعا به 

ما کمک می کنند و اصال جای نگرانی نیست.
اگر عملکرد بهتر تحصیلی از فرزندتان انتظار دارید، 
مدام درباره وضعیت و مشکالت مالی، گرانی، بدهی ها 

و آمار مرگ ومیر در حضور او صحبت نکنید.
فضای  به  دانش آموزان  بیشتر  دسترسی  دلیل  به 
مجازی و برگزاری آنالین کالس ها، نظارت کافی بر 
اطالعاتی که از  طریق فضای مجازی در اختیار آنها 

قرار می گیرد، بسیار اهمیت دارد.
 کودکان و نوجوانانی که پیش از بحران کرونا 
شرایط  این  در  بی شک  بوده اند،  آسیب پذیر  نیز 
آنالین  یا  حضوری  باید  بنابراین  آسیب پذیرترند 

مشاوره های الزم را دریافت کنند.

چگونه با اضطراب دانش آموزان در دوران کرونا مواجه شویم؟

قطعا مشاهده دقیق و کنکاش در طبیعت و موجودات آن مي تواند 
اثر بزرگي بر شیوه زندگي و نگرش ما داشته باشد. چنین تجربه اي 
خو  طبیعت  با  و  گزیده  سکني  طبیعت  نزدیکي  در  که  کساني  را 
گرفته اند، بارها داشته اند و به همین دلیل دور شدن از آن برایشان 

آزاردهنده است.
با یک ماجراي  در کتاب »صداي غذاخوردن یک حلزون وحشي« 
واقعي از زندگي خانم الیزابت تووا بیلی، طبیعت شناسي که به باغباني 
کنار جنگل زندگي مي کند،  عالقه مند است و در خانه اي روستایي 
ناشناخته  ویروس  یک  به  مبتال  سالگي   34 در  او  هستیم.  روبرو 
روزهاي سخت  از  یکي  در  نمی کند.  پیدا  بهبود  هرگز  و   مي شود 
گلدان  یک  مي دهد؛  او  به  سرنوشت ساز  هدیه اي  دوستي  بیماري، 
شیوه  و  حلزون  کوچک.آن  قهوه ای  جنگلی  حلزون  یک  با  بنفشه 
بر  ماندگاری  تأثیر  و  بماند  زنده  مي کند،  کمک  او  به  زندگي اش 
ذهنش مي گذارد. او کم کم متوجه مي شود میان شیوه زندگی حلزون 
و سبک جدید زندگی اش شباهت های غیرمنتظره ای وجود دارد چرا 
که حلزون برخالف ظاهر آسیب پذیرش موجودی مقاوم است که از 
پس چالش های چند 100میلیون ساله حیات در زمین برآمده است. 
آرامش و  به  آناتومی حلزون،  و  نظر گرفتن حرکات  زیر  با  الیزابت 
احساس شگفتي از درک جهان و جایگاه خود در آن دست یافت. او 
در این کتاب در پی نشان  دادن این 
است که چگونه بخش کوچکی 
از دنیای طبیعت می تواند وجود 
انسانی آدم ها را روشن کرده و 
انسان  به  گرانبهایی  درس های 
واقع  در  کتاب  این  بیاموزد. 
یک سفر قابل توجه برای بقا و 
کمک  ما  به  و  است  مقاومت 
می کند تا قدردان زندگی باشیم.
تووا  الیزابت  نوشته  این کتاب 
بایلي، ترجمه کاوه فیض الهي، 
در  19۲ صفحه توسط نشرنو 

به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

15فکر مثبت شماره هفتصدوهفتادویک   ده آبان نودونه

مهارت زندگی مثبت

یکی از مهمترین عوامل موفقیت دانش آموزان در تمام 
مراحل تحصیل، داشتن انگیزه است و معلمان، مربیان 
و والدین نقش محوری در ایجاد آن دارند. البته این 
عمل سخت،  در  اما  است  آسان  سخن  در  موضوع 
چرا که انگیزه هر دانش آموز با دیگری متفاوت است 
و انگیزه دادن به تعداد زیادی از آنها، کاری سخت 
و نیازمند زمان و تالش. به بهانه روز 13 آبان )روز 
دانش آموز( با 10 ایده ساده برای بهبود انگیزه تحصیلی 

در فرزندانمان آشنا می شوید:
1. به دانش آموزان احساس كنترل دهيد. راهنمایی 
کردن آنها بسیار مهم است اما اجازه دادن به ایشان برای 
انتخاب و کنترل در مورد آنچه در کالس رخ می دهد 

از بهترین راه های انگیزه بخشیدن است. 
اگر  باشيد.  شفاف  يادگيری  اهداف  مورد  در   .2
اهداف مشخصی وجود نداشته باشد، انجام تکالیف 
برای دانش آموزان بسیار ناامیدکننده است. الزم است 
آنها بدانند چه انتظاری از آنها می رود. پس در ابتدا 
اهداف، قوانین و انتظارات را مشخص کنید تا دچار 

سردرگمی نشوند.
مثبت  تقویت  كنيد.  ايجاد  تهديد  بدون  محيط   .3
در ایجاد انگیزه بسیار موثرتر از تهدید است. وقتی 

محیطی حمایتی و ایمن برای دانش آموزان فراهم کنیم، 
در حقیقت اعتقاد به توانایی هایشان را تأیید کرده ایم.
یادگیری  شیوه  دهيد.  ارائه  متنوع  تجربه های   .4
دانش آموزان با هم متفاوت است. برای برخی تجربیات 
عملی جذاب است برای دیگری کتاب خواندن در 
سکوت و برای برخی کار گروهی. پس بهتر است به 
منظور ایجاد انگیزه در همه آنها، مخلوطی از روش های 

تدریس بکار ببریم. 
5. از رقابت مثبت استفاده كنيد. رقابت در کالس 
همیشه بد نیست و رقابت مثبت و دوستانه می تواند 
شود.  دانش آموزان  تالش  و  انگیزه  افزایش  موجب 
از  کالس  در  را  دوستانه  رقابت  روحیه  کنید  سعی 
نشان  برای  فرصت هایی  و  بازی های گروهی  طریق 

دادن دانش یا مهارت در آنها تقویت کنید.
6. پاداش پيشنهاد دهيد. هرکسی دوست دارد پاداش 
بگیرد. پیشنهاد تماشای یک فیلم خوب یا اهدا یک 
کتاب و یا حتی یک برچسب زیبا روی کاغذ می تواند 

انگیزه را بیشتر کند. 
انگيزه ذاتی پيدا كنند. کمک به  7. كمک كنيد تا 
دانش آموزان برای ایجاد انگیزه عالی است اما آنها باید 
بتوانند شخصًا در خود انگیزه ایجاد کنند. یاری کردن 

آنها در یافتن دالیل شخصی برای تالش در کالس، 
خواه جذابیت مطالب، خواه ادامه تحصیل در دانشگاه 
یا فقط به بهانه یادگیری، از بهترین هدایایی است که 

می توانید به آنها بدهید.
پيشرفت  برای  فرصت هايی  و  دهيد  بازخورد   .8
خود  روند  از  دانش آموز  است  ممکن  كنيد.  ارائه 
ناامید شود و انگیزه اش از بین برود. در این شرایط ، 
بسیار مهم است که به او بازخورد یادگیری دهید تا 
دقیقًا بداند کجا اشتباه کرده و چگونه می تواند دفعه 

بعدی پیشرفت کند. 
9. كالس درس را با سرگرمی پيش ببريد. دانش آموزانی 
که مدرسه را مکانی برای سرگرمی می دانند، انگیزه 
دارند.  درسی  تکالیف  انجام  و  توجه  برای  بیشتری 
افزودن فعالیت های سرگرم کننده در محیط مدرسه و 

کالس درس، می تواند بسیار انگیزه بخش باشد.
10. اضطراب دانش آموزان را مديريت كنيد. بعضی 
از دانش آموزان احتمال می دهند عملکرد خوبی نداشته 
باشند و دچار استرس و اضطراب می شوند. باید به آنها 
یادآوری کرد که بدون توجه به نتیجه نهایی، تالش 

خود را ادامه دهند.
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 ترجمه: سارا حق بین
10 ایده برای افزایش انگیزه در دانش آموزان

آقا یاسر.ی یک پدر جوان 37 ساله 
است. تا همین چند وقت پیش صبح 
تا شب در گرما و سرما با تاکسی کار 
می کرد تا خانواده اش در آسایش باشند 
و زندگی راحتی داشته باشند. همیشه 
آرزو داشت دنیا را به پای بچه هایش 
بریزد اما حاال حتی نمی تواند نیازهای 
که  را   خردسالش  فرزند  دو  اولیه 
جانشان به جان او بسته است، تامین 
و  بیماری، شیمی درمانی  کند چون 
دیگر اقدام های درمانی که برایش انجام 
می شود، نایی برایش نگذاشته است. 

او به سرطان لنفوم مبتالست.  
آقا یاسر در تمام زندگی روی پای 
خودش ایستاده اما این روزها برای 
تامین هزینه های زندگی، اجاره خانه 
و درمانش دچار مشکل شده و از پس 
پرداخت مبلغ 4 میلیون تومان برای 
درمان و 500 هزار تومان اجاره خانه 
برنمی آید. در حال حاضر تنها ممر 
لطف  اگر  و  است  یارانه  او  درآمد 
با سختی  اقوام شامل حالش شود، 

روزگار می گذراند.  
این روزها که روزگار طعم سختی اش 
را به همه آدم های روی زمین چشانده، 
بهتر درک کرده ایم که باید برای بهتر 
برداریم.  کردن حال دیگران قدمی 
هر  به  می توانید  کار  این  برای 
را  نقد  وجه  می توانید،  که  اندازه 
شماره با  پارسیان  بانک  کارت   به 

نام  به   6۲۲1-0610-8001-0756
عاشورا  امدادگران  خیریه  موسسه 
تلفن  شماره  با  و  کنید  واریز 
شماره  یا  )داخلی۲(   75983000
همراه 0919801۲677 تماس بگیرید. 
این بیمار با کد ۲5359 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

زیبا، زشت، چاق، الغر، باهوش، کم هوش و ...ما طبیعتا احساسات 
مختلفی را در مورد افراد مختلف تجربه می کنیم . برداشت ما از افراد 
و اتفاق ها نیز متفاوت است . از طرفی، تعامالت ما به روان خودمان، 
قضاوت هایمان و واکنش های دیگری بستگی دارد ولی می شود این 
طور فکر کرد که بهتر نیست خوب به دیگری گوش کنیم؟ بهتر نیست 
وقتی از کسی عصبانی می شویم به درونمان سفر کنیم تا صدایش را 

از درون بشنویم؟
روابط انسانی با تأمل بر درون خود، پیچیده و در عین حال ساده تر 
می شود زیرا می توانیم درک کنیم بخش عمده ای از قضاوت کردن 
دیگران و احساسات ما به آنها از مشکالت ما نشأت می گیرند .من 
به همه برای نفرت و خشمشان به خودم حق می دهم، نه برای اینکه 
انسانی واال هستم؛ من هم یک انسانم با تمام هیجان های انسانی . حق 
می دهم چون من هم انسانم . متنفر می شوم، عصبانی می شوم، تحقیر 
می کنم ولی به خودم می آیم و می توانم تغییر کنم . باید برای کسانی که با 
ناآگاهی و نفرت زندگی می کنند دلسوزی کرد چون از رشد می گریزند 
و از انسانیت دور می شوند . مردم با قضاوت کردن ما بخش های بسیار 
مبهمی از خودشان را بر ما فرافکن و با زبان بی زبانی خودشان را بیان 
می کنند . قضاوت دیگران طبیعی است و امکان ندارد وقتی کسی را 
می بینیم، صفات مختلف به ذهنمان نیاید .برخی هنرمند هستند، برخی 
فیلسوف، برخی روشنفکر و... داستان این است که خیلی ها نمی دانند 
می خواستند کجا باشند و چه کسی .  آنها براساس خواسته های دیگری 
)پدر، مادر و  . . .( زندگی می کنند . من فکر می کنم از همه سخت تر این 
است که خودت باشی؛ طوری که خود واقعی و جنسیتت را بپذیری .

ما قضاوت می کنیم زیرا از واقعیت و پیچیدگی ناخودآگاه بی خبریم و 
از طرفی، پذیرش نقاط ضعفمان دشوار است . تا کسی با نقاط تاریک 
روان و شخصیت خود کنار نیاید، دست از قضاوت و تحقیر دیگران 
برنمی دارد . سخت ترین کار مواجهه با درد نداشتن ها و کمبودها و 
آسان ترین کار نشانه گرفتن آنها در دیگری است . وقتی حس حقارت 
داریم و دفاع روانی ما حس خودبزرگ بینی است، خیلی راحت تر است 

دیگری را تحقیر کنیم تا اینکه به حقارت عمیق درونی مان بپردازیم .
در این میان، مردان نسبت به زنان روی قضاوت و باالخص قضاوت 
غیرکالمی کمتر حساس هستند . آنها حساسیت های متفاوتی دارند  اما 
زنان به ارتباطات کالمی، اجتماعی، واکنش های احساسی و بازخوردهای 
اجتماعی توجه ویژه ای دارند . به ندرت پیش می آید فردی زیر سوال 

برود ولی به واکنش دیگران اهمیت ندهد . 
اما چگونه می توان با قضاوت مواجه شد و اثر منفی آن را به حداقل رساند؟
 شناخت ما از احساسات، حساسیت ها، تعارض ها و بخش های 
پنهانی و عمیق درونمان به ما کمک می کند از قضاوت های دیگران 

کمتر تاثیر بگیریم .
 تاثیرپذیری از قضاوت دیگران لزوما به معنای این نیست که ضعفی 
در آن ویژگی داریم یا قضاوت دیگری درست است ولی حتما قضاوت 

کردن دیگران به معنای تعارضات و فرافکنی های ماست .
 گاهی ویژگی منفی خاصی درون خود داریم که دفاع روانی ما مانع 
می شود که آن را درک کنیم . وقتی ویژگی پنهان یا آشکارمان را در 
دیگری می بینیم، احساسات مختلفی در ما به وجود می آید ولی پذیرش 
آن سخت است و آن ویژگی را در دیگری هدف قرار می دهیم و خشم 

و نفرتمان را نسبت به او ابراز می کنیم .
 همه ما حتما به ویژگی ها و مسائل خاصی در دیگران واکنش نشان 
می دهیم . باید بر ویژگی های تنش زا و حساسیت زا برای خودمان تمرکز 
کنیم . آیا افرادی با ویژگی خاصی ما را وادار به قضاوت می کنند؟ آیا 

انگ خاصی را به طور مکرر به افراد نسبت می دهیم؟
 مستقیم یا غیرمستقیم ردپای تعارضات و مشکالت ما در قضاوت هایمان 
نهفته است . نمی توان قضاوت نکرد . هر چه برداشت های ما از دیگران 
سالم تر، منطقی تر و همدالنه تر باشد و باعث عصبانیت و درگیری ذهنی 

ما نشود، با واقعیت های خود آشناتریم و با خود به سازش رسیده ایم .

قضاوت دیگران اجتناب ناپذیر است!

 دکتر شیما وفا
روان شناس کودک و نوجوان
مدرس دانشگاه و درمانگر

جامعه سالم
 کتایون خانجانی
روان شناس، زوج درمانگر

کالمی با والدین

نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته که در حال حاضر 3/5 میلیون دانش آموز به اپلیکشن »شاد« دسترسی ندارند.
محمد وحیدی گفته که این دانش آموزان یا در محلی زندگی می کنند که اینترنت وجود ندارد و یا تبلت و گوشی تلفن مورد نیاز را ندارند.


