
عکس و مکث

افسر ژاپنی 
جایی خواندم که بیست و نه سال 
دوم،  جهانی  جنگ  پایان  از  بعد 
می کنند  پیدا  را  ژاپنی  افسر  یک 
که در جنگل های فیلیپین همچنان 
داشته عملیات چریکی گروه دو 
می کرده.  فرماندهی  را  نفره اش 
بارها ساکنان بومی آن دور  و بر 
و حتی تعدادی از افراد ارتش ژاپن 
می روند سراغش تا بگویند جنگ  
سال هاست که تمام شده. حتی چند 
بار هواپیماها، برایش کلی روزنامه 
و  اطالعیه می ریزند در جنگل، با 
یک خروار از عکس های ژاپن بعد 
از هیروشیما، به این مضمون که 
اما  نیست.  کار  در  جنگی  دیگر 
اینها همه  که  این تصور  با  افسر 
توطئه  دشمن برای دستگیر کردن 
او و تنها هم قطار بازمانده از گروه 
پنج نفری شان است، سفت و سخت 
سر جایش می ماند تا اینکه فرمانده  
بیست و نه سال قبلش سراغش 

می رود تا متقاعدش کند. 
ما  از  خیلی  برای  داستان  این 
آشناست چون یا مبتالیش هستیم 
یا آدم های زیادی را دور و برمان 
ژاپنی  افسر  آن  مثل  که  دیده ایم 
نمی توانند هیچ تغییری را بپذیرند و 
باور کنند. عمرشان و روزهایی که 
می توانست با خیر و انجام کاری 
تلف  بیهوده  طور  همین  بگذرد، 
بپذیرند  نمی خواهند  و  می شود 
شده  عوض  جوری  روزگار  که 
که باورش سخت است. که این 
روزها آدم های زیادی با ضربه فنی 
اوت  ناک  کوچک  ویروس  یک 
سوژه  روزی  آنچه  و  شده اند 
فیلم های تخیلی بود، سرمان آمده. 
مغازه هایی تعطیل شده، آدم هایی 
بیکار شدند و زندگی هایی سخت 
و تلخ شد. حاال هی بهشان بگو 
و توضیح بده، در وهم خودشان 
سرگردان مانده اند و نمی خواهند 
روزها  این  بردارند.  قدمی  حتی 
می تواند بهتر بگذرد اگر همه ما 
فقط کمی حواسمان به اطرافمان 
باشد. اگر آن سرباز ژاپنی درونمان 
باالخره حقیقت را بفهمد و از پناه 

نادانستنش دربیاید.
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 زهراسادات صفوی 

با توجه به شرایط جدیدی که کرونا در نحوه 
آموزش به وجود آورده، بهره گیری از آموزش 
قابل  است.  شده  تحمیل  مدارس  به  مجازی 
در  که  دانش آموزانی  برای  که  است  توضیح 
مقاطع باالتر هستند و سواد خواندن و نوشتن 
دارند، استفاده از این نوع آموزش مفید است 
پیش  والدین  برای  است  ممکن  این سوال  اما 
و  اول  کالس  آموزان  دانش  برای  آیا  که  آید 

نه؟ یا  باشد  مفید  دبستان می تواند  پیش 
برای کودک پیش دبستانی آموزش مهارت های 
اجتماعی در اولویت قرار دارد و آموزش های 
دیگر در مراحل بعدی هستند. معلم با استفاده 
از تصاویر و داستان و... می تواند آموزش خود 
دبستانی ها  پیش  طرفی  از  اما  کند  تکمیل  را 
باید مهارت دست ورزی هم پیدا کنند و برای 
کسب این مهارت، حضورشان در مدرسه مهم 
کالس  دانش آموزان  مورد  در  همچنین  است. 
 ۲۰ فقط  مجازی  آموزش  گفت  می توان  اول 
با  باید بچه ها  بنابراین  تا۳۰ درصد مفید است 
تا  باشند  داشته  مالقات  مدرسه  در  معلم شان 
بخشی از آموزش را حضوری دریافت کنند.

 الزم است به مدارس پیشنهاد شود که برنامه ای 
بچه ها  برای  بتواند  معلم  تا خود  کنند  طراحی 

به  و  هفته  در  جلسه  چند  و  کند  برنامه ریزی 
صورت گروه های سه نفره با او جلسه حضوری 
داشته باشند. در این صورت، معلم می تواند بر 

باشد. داشته  نظارت  آنها  یادگیری  نحوه 
نتوانند  زمینه  این  در  مدارس  اگر  نهایت  در 
همکاری الزم را داشته باشند، به نظر من الزم 
است والدین در کنار آموزش مجازی از معلم 
خصوصی در خانه استفاده کنند اما باید توجه 
با  خصوصی  معلم  آموزش  شیوه  که  داشت 
به وسیله معلم مدرسه  آنچه در فضای مجازی 
با یک  آموزش داده می شود، در یک راستا و 
افت  و  دوگانگی  دچار  کودک  تا  باشد  روش 

نشود. یادگیری  در 
جایی  تا  مجازی  آموزش  از  استفاده  دغدغه 
است که والدین می پرسند اگر یک سال دیرتر 
فرزندشان را به مدرسه بفرستند بهتر است یا نه 
و اگر نفرستند با چه پیامدهایی مواجه می شوند؟ 
اینکه ما آموزش را به طور کامل حذف کنیم، 
اصال پیشنهاد نمی شود چون با این کار یک سال 
دیگر به دوران بی برنامگی و بی هدفی فرزندتان 
اضافه می کنید و کودک دوران طالیی آموزش 
از  است،  سالگی  پنج-شش  که  را  یادگیری  و 
در  شد  خواهد  مجبور  چون  و  می دهد  دست 

خودش  از  کوچک تر  همکالسان  با  بعد  سال 
پایین تری   شناختی  سطح  که  باشد  کالس  در 
نسبت به او دارند، ممکن است فضای یادگیری 
برایش خسته کننده شود، منزوی شود و اشتیاق 
و انگیزه کافی برای یادگیری نداشته باشد. پس 
به هیچ عنوان قطع آموزش را پیشنهاد نمی کنم.
است   ممکن  شده،  اشاره  موارد  به  توجه  با 
آنها  نقش  که  آید  پیش  برایشان  والدین سوال 

در زمان آموزش مجازی چیست؟
نوع  این  در  والدین  دخالت  نحوه  مورد  در   
آموزش باید به این نکته اشاره کرد که والدین 
آموزش  زمان  در  باالتر  مقاطع  دانش آموزان 
فرزندشان  کنار  نباید  عنوان  هیچ  به  مجازی 
باشند تا خودش مسوولیت یادگیری را به عهده 
همیشه  مانند  کالس  خاتمه  از  بعد  اما  بگیرد 
بگیرند  قرار  کنارش  در  تسهیل کننده  نقش  در 
تا او را هدایت کنند. اما والدین دانش آموزان 
پیش دبستانی و کالس اول باید کنار آنها حضور 
خودشان  بچه ها  این  اوال  زیرا  باشند  داشته 
نمی توانند بدون حضور اولیا آنالین شوند و دوما 
والدین باید از روند آموزشی معلم آگاهی یابند 
تا بتوانند با فرزندشان همراه و در رفع اشکال 

و تکمیل آموزش در خانه مفید عمل کنند.

دغدغه های آموزش آنالین به بچه ها

کالمی با والدین

بچه هایمان به ما چه می آموزند؟
بچه دار شدن و تولد کودک در یک خانواده و تجربه همزیستی با موجودی 
ناتوان و وابسته به انسان می تواند یکی از دگرگون کننده ترین تجارب 
در زندگی همه افراد باشد که نوع نگرش ما را به زندگی کاماًل تغییر 
می دهد. والدین به واسطه  تجربیات خود، گمان می کنند تنها خودشان 
می توانند به کودکان چیزی بیاموزند، در حالی که وقتی انسان نقش والد 
را می پذیرد بی آنکه خود احساس کند در حال آموختن و یادگیری است.
 از آنجا که کودکان رفتار صادقانه ای دارند مانند یک آینه  رفتار والدین 
را بدون اغراق به خودشان نشان می دهند. کودکان ناخواسته بخشی از 
وجود ناخوشایند انسان را به رخ او می کشند و به همین علت است که 

می توانند آموزگاران خوبی باشند.
پیرو فروچی فیلسوف و روانشناس ایتالیایی حوزه  کودک و نوجوان است. 
او به واسطه سال ها روان درمانی، صحبت و گفتگو با کودکان و والدین 
آنها تجارب ارزنده ای بدست آورده است. در کتاب »بچه هایمان به ما 
چه می آموزند؟« او نشان می دهد که رفتارهای کودکان چگونه می تواند ما 
را به سوی داشتن درکی ژرف از بهترین و ماندگارترین وجوه انسانیت، 

صداقت، زیبایی، عشق و اطمینان رهنمون سازد. 
نویسنده در این کتاب با مثال ها و خاطراتی جذاب و قابل همذات پنداری برای 
والدین، مخاطب را به زندگی روزمره خود با ۲ پسر کوچکش می برد و به 
ما خاطرنشان می کند که چه چیزهای 
ارزشمندی را می توان از معصومیت 
و ذهن بی آالیش کودکان آموخت. او 
می گوید: »به رغم شک و تردیدها، 
افسردگی های  و  خستگی ها 
هستند  بچه هایمان  این  روزمره، 
که دست ما را می گیرند و قدم 
به قدم راهنمایی مان می کنند تا به 

جایی که باید برسیم.«
این کتاب نوشته پیرو فروچی، 
و  ملک مرزبان  مهسا  ترجمه 
توسط نشر نی در 18۰ صفحه 

به چاپ رسیده است.
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15فکر مثبت

 دکتر شیما وفا
دکترای تخصصی روان شناسی، مدرس دانشگاه و درمانگر

شماره هفتصدوشصت ودو  یک شهریور نودونه

مهارت زندگی مثبت

این روزها و در دوران  از مواردی که در  یکی 
کرونا به زیبایی جلوه گر شده است، نوع دوستی و 
از خودگذشتگی برخی افراد به ویژه کادر درمان و 
پزشکی است. وقتی به این فداکاری و نوع دوستی 
چرا  که  می آید  پیش  سواالت  این  می اندیشیم، 
برخی افراد برای کمک به دیگران، زندگی خود 
را به خطر می اندازند؟ چه چیزی باعث می شود 
تا آنها، حتی وقتی که هیچ چیز ملموسی دریافت 
نمی کنند، وقت، انرژی، پول و زندگی خود را به 
دیگران اختصاص می دهند؟ چه عاملی موجب 
می شود افراد برای نجات یک غریبه، جان خود را 

به خطر بیاندازند؟ پاسخ نوع دوستی است.

نوع دوستی )altruism( چیست و چرا 
مهم است؟

محبت  و  نوع دوستی  مثبت گرا،  روانشناسی  در 
بی چشم داشت به دیگران یکی از فضایل انسانی 
است که باید برای پرورش و تقویت آن تالش 
کرد. نوع دوستی یعنی برای ارتقاء رفاه شخصی 
دیگر حتی با وجود خطر یا هزینه برای خودمان، 
اقدام کنیم. نوع دوستی شامل طیف گسترده ای از 
رفتارهاست و زندگی روزمره سرشار از اعمال 
کوچک نوع دوستانه؛ از قربانی کردن زندگی برای 
نجات دیگران، پول دادن به خیریه ها یا داوطلب 
شدن در یک امر انسانی و حتی  به سادگی اینکه 

چند ثانیه در را برای یک غریبه باز نگه داریم. 
نوع دوستی یعنی نگرانی برای رفاه و سالمت افراد 
دیگر. اغلب این رفتارها غیرخودخواهانه و بدون 
هیچ گونه انتظار پاداشی انجام می شود. انجام کارها 
صرفًا به دلیل تمایل به کمک و نه به دلیل احساس 
وظیفه، وفاداری یا دالیل مذهبی انجام می شود.

مزایای نوع دوستی
عوامل متعددی از جمله روانشناختی، فرهنگی و 
تأثیرات بیرونی مانند تربیت مذهبی یا وضعیت 
طرفی  از  دارند.  نقش  نوع دوستی  در  اقتصادی 
عاطفی  به زیستی  به  منجر  می تواند  نوع دوستی 
تأثیر  پایدار و دیدگاه مثبت تر شود که می تواند 
مثبتی بر دیگران و وضعیت اجتماعی شان داشته 
باشد. از دیگر مزایای نوع دوستی می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
 کمک به تسکین احساسات منفی

 سالمت روانی و تقویت آرامش خاطر  
 افزایش حمایت اجتماعی

 جامعه بهتر
 کاهش استرس

ویژگی های افراد نوع دوست
 دیگران را در اولویت قرار می دهند زیرا ترجیح 

می دهند برای دیگران قدمی بردارند.

 به این فکر می کنند که اقدامات شان چه تاثیری 
بر دیگران خواهد گذاشت.

 بعد از کمک به دیگران احساس خوبی دارند.
 فعال هستند و منتظر فرصت های عالی برای 
کمک نیستند بلکه خودشان آنها را ایجاد می کنند. 
 سطح قابل مالحظه ای اعتماد به نفس داشته 

و پایبند باورها و اعتقادات شان هستند. 
 برای بهتر کردن زندگی اطرافیان شان تالش 

می کنند. 

چگونه نوع دوست تر باشم؟
 عشق را پخش کنید. نوع دوستی با کمک به 
دیگران آشکار می شود. پس مثبت، مهربان و مفید 

باشید و نوع دوستی را گسترش دهید. 
 به جامعه خود خدمت کنید. آیا می دانید در 
جامعه شما چه می گذرد؟ این کار ساده ای است 
که جستجو کنید و بفهمید کوشش های شما در 

کجا مورد نیاز است.
 از مزایای نوع دوستی بهره مند شوید. وقتی کاری 
برای کسی انجام می دهید، طبیعی است که در مورد 
خودتان احساس بهتری داشته باشید. بنابراین، این 
احساسات را از بین نبرید، آنها را بپذیرید و لذت 
ببرید. این احساس موجب تمایل بیشتر به ادامه 

تالش های نوع دوستانه شما می شود..
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 ترجمه: سارا حق بین
نوع دوستی؛ نگرانی برای رفاه و سالمت دیگری

حسین آقا یک پدر است. پدر چهار 
فرزند که این روزها بیشتر از همیشه 
خدا  از  و  برداشته اند  دعا  به  دست 
سالمت او و گشایشی در زندگی شان را 
طلب می کنند. او فقط 46 سال دارد اما 
سرطان بدنش را چنان احاطه کرده که 
توان هر کاری را از دست داده است. 
حسین آقا در  حال حاضر در بیمارستان 
امام تحت درمان است و پنج جلسه 
از 15 جلسه شیمی درمانی و چهار 
جلسه از ۲1 جلسه پرتودرمانی اش 
انجام شده اما دیگر توانایی پرداخت 
هزینه درمان را ندارد. در حال حاضر 
یکی از فرزندانش ادامه تحصیل را 
رها کرده ولی درآمد اندک او و مبلغ 
یارانه کفاف هزینه های زندگی، اجاره 
خانه، دارو و درمان  را نمی دهد. این 
خانواده امروز به کمک من و تو نیاز 
دارند تا بتوانند در کنار هم بمانند. 
اگر از دستت به اندازه خردکی هم 

برمی آید، تعلل جایز نیست.  
به هر اندازه که می توانی، وجه نقد 
 را به کارت بانک پارسیان با شماره 
به   6۲۲1-۰61۰-8۰۰1-۰756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کن  واریز  عاشورا 
تلفن7598۳۰۰۰ )داخلی۲( یا شماره 
همراه ۰9198۰1۲677 تماس بگیر. این 
بیمار با کد ۲5514 در موسسه امدادگران 

عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر
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اروین دیالوم، روان پزشک آمریکایی  می گوید: »انسان ها از رابطه به وجود می آیند، 
در رابطه رشد می کنند، در رابطه آسیب می بینند و در رابطه ترمیم می شوند.«
افراد  رابطه  درون  انسان هاست .  تمام  برای  اساسی  نیاز  یک  رابطه  داشتن 
می توانند احساس حمایت، آرامش، امنیت، لذت و رشد  کنند  اما گاهی با 
روابطی روبرو می شویم که نه تنها چنین ویژگی و نتیجه ای ندارند، بلکه 
می کنند.  آسایش  رفتن  از دست  و  بسیار  روانی  فشارهای  درگیر  را  افراد 

می خواهم در این مطلب ریشه این مساله را با هم بررسی کنیم.
انسان ها دارای ویژگی های شخصیتی گوناگون هستند و با همین ویژگی ها 
که آنها را از ژنتیک، خانواده و محیط خود به دست آورده اند، وارد رابطه 
مدیریت  و  دارد  نیاز  زندگی مختلف  مهارت های  به  رابطه  می شوند . یک 
نحوه بیان خواسته ها و نیازها و همین طور شناخت یکدیگر از نکات مهم 

در این باره است.

مثالی درباره ویژگی های شخصیتی
دفاعی و  بسیار  رابطه خود  بی اعتمادی است، در  فردی که دچار ویژگی 
شکاک است، با طرف مقابل خود صادق نیست و معتقد است که شریک 
عاطفی اش می خواهد به او صدمه بزند . این افراد معموال از صمیمیت اجتناب 
می کنند و افکار و احساسات خود را با دیگری تقسیم نمی کنند . آنها ممکن 
آزاردهنده  برایشان  رابطه عاطفی شوند که  با کسی وارد  ناخودآگاه  است 
باشد و از آنها سوءاستفاده  شود به همین دلیل، نهایتا این باور که »به هیچ 
فردی نمی توان اعتماد کرد و همه می خواهند به من آسیب برسانند«، در 

ذهنشان تایید می شود . 

چرا این اتفاق می افتد؟ 
شاید از خودتان بپرسید چرا کسی که مدام از اینکه از او سوء استفاده شود، 
فرار می کند وارد رابطه ای می شود که در آن دقیقا همین اتفاق برایش می افتد؟
پاسخ سؤالتان این است که این فرد سال ها از دوران کودکی تاکنون، با این 
تفکر رشد کرده و باور دارد به هیچ کس نمی شود اعتماد کرد . او به این سبک 
زندگی عادت کرده و این نوع زندگی برایش آشناست بنابراین ناخودآگاه 
تمایل دارد این مسیر تکرار شود. او برای برقراری رابطه فردی را انتخاب 
ضداجتماعی  شخصیت  خودشیفتگی،  مانند  آسیب هایی  دچار  که  می کند 
و.. . باشد که در نهایت باعث بی اعتمادی و آزار رساندن به او خواهد شد.

مهارت های الزم برای برقراری یک رابطه سالم
 یکی از مهارت های مهم و مورد نیاز در رابطه میان زن و مرد، همدلی 
است . همدلی یعنی بتوانیم از منظر و دیدگاه فرد مقابل به مسائل نگاه کنیم . 
هر چند بررسی موضوعات دقیقا مانند او بسیار سخت است اما می توان 
تالش کرد و تا حتی االمکان این کار را انجام داد تا به درک متقابل برسیم 

و بتوانیم با آرامش بیشتری در کنار یکدیگر زندگی کنیم.
 گاهی ما از خطاهای شناختی رنج می بریم ؛ یعنی نمی توانیم درست درباره 
یک موضوع فکر و به شناخت مناسبی دست پیدا کنیم . ممکن است فردی 
که با او درگیر هیچ بحث و مشاجره ای نمی شویم، فردی همدل بدانیم، فکر 
کنیم می توانیم به راحتی با کمک یکدیگر مسائل را حل کنیم و او را فرد 
فوق العاده کاملی در رابطه ببینیم  اما خیلی وقت ها فرد مقابل بیش از حد 
سکوت کرده و در جایی که دیگر توان سکوت ندارد، دچار پرخاشگری 

می شود و این پرخاش فروپاشی رابطه را در پی خواهد داشت.
کافی،  زمان  دقت،  صداقت،  نیازمند  یکدیگر  مطلوب  دنیای  شناخت   
توجه به رشد شخصیت خود و دیگری است که از نکات بسیار مهم در 

روابط محسوب می شود.
 هر کدام از طرفین یک رابطه، از خانواده های مختلف وارد رابطه می شوند 
و هر کدام آسیب هایی را تجربه کرده و پشت سر گذاشته اند . برای آنکه 
انتخاب و رابطه بهتری داشته باشیم، بهتر است شخصیتمان را ارتقا و رشد 

دهیم و به دنبال یاد گرفتن مهارت های درست ارتباطی باشیم.
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