
عکس و مکث

پایانی از جنس مهربانی 
می گوید: هر آدمی قصه ای دارد که 
ما آن را نمی دانیم و نشنیده ایم ولی 
را  آدم ها  ما  که  قصه هاست  همین 
دوست نداشتنی  یا  دوست داشتنی 
می کند. من هر روز به آدم ها نگاه 
می کنم، به نگاهشان، رفتارشان، به 
حس هایی که تالش می کنند پنهان  
کنند و با خودم می گویم هر کدام از 
آنها قصه ای دارند که من نمی دانم. 
یا  با هزار ترفند  غصه ای دارند که 

سعی می کنند، پنهانش کنند. 
می گوید: من فکر می کنم بعضی از ما 
حتی قصه خودمان را هم نمی دانیم 
از  می فهمیدیم  می دانستیم،  اگر  که 
دنیا چه می خواهیم و یاد می گرفتیم 
بسازیم.  زیبا  پایانی  برایش  چطور 
می پرسم: بسازیم؟ جواب می دهد: 
پایان  نمی دانیم  چون  مجبوریم 
قصه مان چه زمانی است. شاید همین 
حاال باشد، شاید یک ساعت دیگر 
و شاید سال ها بعد. کسی چه می داند. 
فرقی نمی کند چطور قرار است از این 
دنیا برویم ولی وقتی رفتیم، آنهایی 
که مانده اند، با آنچه ما ساخته ایم، با 
مصالحی که از خاطرات و کردارمان 
را  قصه مان  پایان  داده ایم،  دستشان 
برای  سوژه ای  فقط  ما  می نویسند. 
دستشان  پایانی  پاراگراف  نوشتن 

می دهیم. 
می گوید: نمی شود دنیا و آدم هایش 
را بی خیال شوی و وظیفه خودت 
ندانی که برای کسی اندک زحمتی به 
خودت بدهی، حسادت کنی، منفعل 
باشی، دردها را ببینی و ککت نگزد، 
هیچ کاری را وظیفه خودت ندانی، 
مهرورزی را دلیل پررو شدن آدم ها 
فرض کنی و جوهر سیاه نامهربانی را به 
دست مردم بدهی و توقع داشته باشی 
داستان زندگی ات خوب تمام شود. 
این یکی دیگر دست تو نیست و با هیچ 
زر و زوری نمی توانی تغییرش دهی.
 می گوید: می دانی دلم چه می خواهد؟ 
دلم می خواهد داستان زندگی همه 
ما اینطور تمام شود: »مهربانی، شغل 

اولش بود.«
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با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

همکاری معلمان و والدین، آموزش مجازی موثرتر 
این روزها که همه گیری کرونا مدارس را به تعطیلی 
کشانده و روش آموزش به بچه ها غیرحضوری 
و به صورت آنالین شده است، نقش والدین در 
فرایند یادگیری فرزندان پررنگ تر از قبل شده و از 
طرفی، با تدریس مجازی، تعارض های بین والدین 
و مربیان در این امر قوت بیشتری پیدا کرده است. 
برای حل این مشکالت و آموزش دیدن درست 
و یادگیری هر چه بهتر دانش آموزان الزم است 
آموزگاران و پدر و مادرها به نکاتی توجه کنند 

که در این مطلب به آنها پرداخته ام.

اهمیت تعامل درست والدین و معلم 
در بهترین حالت بهتر است والدین مشارکت جو 
و مربیان پذیرای مشارکت باشند؛ یعنی والدین 
به جای مداخله، در کنار مربی به مشارکت در 
این  پذیرای  نیز  مربیان  و  بپردازند  آموزشی  امر 
مشارکت باشند و با گفت وگو، تعامل، تعیین نقش 
و تقسیم وظایف، امر آموزش را با کمک یکدیگر 

پوشش بدهند. 
نکته مهم در این حالت پذیرش طرفین و تعریف 
چگونگی مشارکت و حد و مرز آن است. این 
با  به عنوان حالت مطلوب  را می توان  وضعیت 

بهره وری باال و یادگیری مؤثر تعریف کرد. 
در شرایط فعلی، بهترین راه برای انتخاب حالت 
مطلوب مدرسه، فراهم کردن زمینه گفت وگوی 
معلم و والدین، آگاهی از مسوولیت ها و نقش های 

هر یک و بهبود ارتباط مستمر آنهاست. 
مربیان  و  اولیا  انجمن  و  مدرسه  مدیریت 
کاهش  و  حاالت  از  یک  هر  شکل گیری  در 
مؤثری  نقش  می توانند  ناهماهنگی های شناختی 
داشته باشند و الزم است به طور جدی به این 

مساله بپردازند.

روش هایی برای آموزش مجازی 
موثرتر معلمان 

شاید برای شما این سوال مطرح باشد که معلمان برای 
اینکه آموزش مجازی را پربار کنند و نقش موثرتری 
در آموزش با این روش داشته باشند، بهتر است چه 

نکاتی را رعایت کنند؟
تمركز بر يادگيری فعال: بهتر است برای درگیر کردن 
دانش آموزان در کالس، جلسه های کالسی بر مبنای 
مشارکت بیشتر بچه ها، ویدئو و کلیپ های صوتی و 
تمرین های نوشتنی باشد. بهتر است برای کم کردن 
اضطراب شان، زمانی برای رفع اشکال در خارج از 

ساعت کالسی تعیین شود.
تقويت ارتباط بين دانش آموزان: یک گروه مجازی 
تشکیل دهید تا دانش آموزان بتوانند برای کارهای 
گروهی تعیین شده به وسیله معلم، با یکدیگر به تبادل نظر 
بپردازند و به نتیجه برسند. کار گروهی انگیزه  بچه ها 
را برای رسیدن به موفقیت و میزان مشارکت آنها را 
باال می برد، مشروط بر اینکه فضای رقابتی سالم از 
تعادل خارج نشود و معلم فقط به عنوان ناظر در این 

گروه حضور داشته باشد.
استفاده از از ابزارهای يادگيری متنوع: یک معلم 
موفق از سبک های سنتی یادگیری در کنار ابزارهای 
صوتی و تصویری به روز بهره می برد و به این ترتیب 
کالس را به محیطی مفید با افزایش تعامل بچه ها با 

هم و با معلم تبدیل می کند.
جدی گرفتن ارائه بازخورد منظم به عنوان بهترين 
روش برای بهبود عملکرد دانش آموزان و ايجاد 
انگيزه در آنها: این بازخوردها باید دائمی باشد تا 
دانش آموزان در تشخیص و اصالح یک مهارت خاص  

دچار اشکال نشوند.
ايجاد فضای شاد در كالس: این کار باعث جلب 
توجه بیشتر دانش آموزان به درس و ارتباط بهتر معلم 

و دانش آموز می شود.

حضور معلم: بدون نمایش چهره، صدا و فقط با 
ارتباط متنی در کالس مجازی، انتقال حس حضور 
آموزگار درست انجام نمی شود. معلم باید با تصویر 
و گاهی صدا به دانش  آموزان دلگرمی بدهد تا فضای 
کالس مجازی نزدیک تر به واقعیت پیش برود. مثال 
با ارتباط تصویری کوتاه، حضورشان در کالس را 

خوشامد بگوید.
در نظر گرفتن خصوصيات متفاوت دانش آموزان: 
در مورد دانش آموزانی که تمرکز و توجه پایینی دارند 
یا به بیش فعالی دچارند، باید به این نکته توجه کرد 
که زمان و ظرفیت توجه و یادگیری این بچه ها کوتاه 
است و باید حتما بعد از هر 10 دقیقه برایشان تکلیفی 
در نظر گرفت یا آنها را وادار به حرکت کرد. عالوه بر 
این، باید برای این دانش آموزان تشویق هایی در نظر 
گرفت. مثال معلم در ازای دریافت امتیازی خاص که 
مثال با استیکر داده شده، با همکاری والدین جایزه ای 
بدهد تا بچه بیش فعال یا دچار اختالل تمرکز بتواند 
راحت تر رفتارهایش را کنترل کند. مثال معلم می تواند 
زمانی که او در کالس حضور مفید و فعالی دارد، 
صدایش را ضبط و برای مدیر پخش کند. این کار 

مشوقی بزرگ برای دانش آموز خواهد بود.

نقش والدین در آموزش موثرتر 
والدین باید فضای خانه را امن نگه دارند و آرامش را 
در آن برقرار کنند. برای روحیه دادن به دانش آموزان 
و ایجاد حس مسوولیت پذیری در آنها و تداوم نظم 
و انضباط در پیش بردن برنامه های درسی، در کنار 
بچه ها باشند و برنامه های آموزشی را دنبال کنند تا 

نتیجه مثبت به دست بیاورند. 
والدینی که شاغل هستند و نمی توانند در زمان تدریس 
کنار فرزندشان حضور داشته باشند نیز بهتر است 
فیلم ها را ضبط کنند تا در زمان مناسب مروری بر 

درس معلم و رفع اشکال دانش آموزان داشته باشند.

دغدغه های آموزش آنالین به بچه ها

کالمی با والدین

با اقتدار برخاستن
حقیقت این است که زمین خوردن در طول زندگی اجتناب ناپذیر و دردناک 
است و جسارت در این است که شجاع بمانیم و مسیرِ برخاستن را بجوییم و 
البته بسیار سخت است که در این زمین خوردن تنها باشیم و بخواهیم با اقتدار 
بلند شویم. کتاب »با اقتدار برخاستن آن هم وقتی زمین خورده ایم و تنهاییم« 
به طرح رویکردهای شخصی و عملی برای پذیرش ترس، شکست و خلق 
زندگی شجاعانه تر می پردازد. با اقتدار برخاستن کتابی بر پایه تحقیق در زمینه 
آسیب پذیری و جسارت است، فرایندی قدرتمند برای برخاستن پس از سقوط، 
غلبه بر اشتباهات و رویارویی با آسیب ها، آن هم به روشی که خرد و معنای 
بیشتری را برای زندگی مان به ارمغان بیاورد. نویسنده کتاب، خانم برنه بروان از 
مهم ترین نویسندگان حوزه آسیب پذیری و بهبود زندگی فردی، استاد تحقیقاتی 
دانشگاه که حدود 13 سال گذشته را صرف مطالعه آسیب پذیری، شجاعت، 
شایستگی و شرم کرده است، پای صحبت افراد مختلفی از معلمان و رهبران 
شرکت های بزرگ گرفته تا نظامیان و هنرمندان برجسته نشسته و به داستان های 
واقعی شان درباره  شجاعت، شکست خوردن 
و دوباره سرپاشدن گوش داده و سپس این 
سؤال را از خود پرسیده که: »چه چیزی بین 
تمامی این افراد موفق مشترک است؟« او در 
این کتاب فرایند زمین خوردن و برخاستن 
را با جزئیات کامل بررسی کرده و تمام 
احتماالت و مسائلی که ممکن است سر 
راهمان قرار بگیرد را مانند دیگر آثارش 
در قالب تحقیق و داستان ارائه کرده است. 
این کتاب نوشته برنه براون، ترجمه سیده 
فرزانه حسینی و توسط نشر میلکان در 
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معرفی کتاب

15فکر مثبت

 دکتر شیما وفا
روان شناس، مدرس دانشگاه و درمانگر

شماره هفتصدوشصت وسه  پانزده شهریور نودونه

مهارت زندگی مثبت

غذایی  رژیم های  از  وزن  کاهش  برای  بار  چند 
و  خواندن  درس  برای  چقدر  کرده اید؟  استفاده 
کردن  ورزش  برای  داشتید؟  برنامه ریزی  مطالعه 
هر روزه چقدر تالش کرده اید؟ برای ترک سیگار 
چطور؟ برای مصرف کمتر شیرینی، شکالت، نوشابه 
و فست فود؟ آیا برای کمتر تماشا کردن تلویزیون و 
استفاده کمتر از تلفن همراه یا هر عادت ناخوشایند 
دیگری با خودتان مبارزه کرده اید؟ موفق شده اید؟ 
مانده؟ شما  ناکام  اوقات تالش های تان  اغلب  یا 
چقدر بر احساسات و رفتارهای خود کنترل دارید؟ 
خودکنترلی )self control( مهارتی است که برای 
داشتن زندگی موفق، سالمت روانی و جسمی و 

زندگی متعادل الزم است.

خودكنترلي یعني چه؟ 
خودکنترلي یعني توانایي غلبه و ظرفیت به تأخیر 
انداختن وسوسه های کوتاه مدت به منظور برآورده 
کردن اهداف بلندمدت. هدف از خودکنترلي یافتن 
تعادل است. داشتن خودکنترلي به ما کمک می کند تا در 
برابر فشارها و انگیزه های کوتاه مدت برای دستیابی به 
اهداف بلندمدت مقاومت کنیم. خودکنترلی مقیاسی 
است برای ارزیابِی توانایی افراد در کنترل انگیزه ها، 
احساسات، افکار و متوقف کردن تمایالت رفتاری 
ناخواسته. خودکنترلی مانند یک ماهیچه است؛ هرچه 

از آن استفاده کنیم، قوی تر می شود. 

فواید خودكنترلي
بین  معنی داری  ارتباط  داده  نشان  تحقیقات 
خودکنترلی و خوشبختی و بهزیستی وجود دارد. 
خودکنترلی در رسیدن به اهداف بلندمدت به 

ما کمک می کند. 
خودکنترلی ما را در ایجاد روابط قوی یاری 

می دهد.
خودکنترلی مقاومت بهتر در برابر چالش های 

زندگی را ممکن می کند.
خودکنترلی با توانایی چسبیدن به اهداف سالمتی 
و غلبه بر رفتارهای مضر، سالمت جسم و روان 

را به ما هدیه می دهد. 
اندام،  تناسب  و  به طورکلی کاهش خطر چاقی 
کمتر درگیر رفتارهای پرخطر شدن، پیشرفت و 
رضایت شغلی، نتایج مثبت تحصیلی، روابط بهتر 
و عزت نفس باالتر از مزایای خودکنترلی برای همه 

گروه های سنی است. 
به  منجر  می تواند  پایین  خودکنترلی  برعکس 
رفتارهایی از قبیل چاقی، اعتیاد، عملکرد تحصیلی 
رفتارهای  جنسی،  پرخطر  رفتارهای  ضعیف، 
خطرناک مانند رانندگی سریع و فعالیت مجرمانه شود.

چگونه خودكنترلی را توسعه دهیم؟ 
وسوسه همه جا هست اما با تمرین خودکنترلی 
می توانیم برآن غلبه کنیم. خودآگاهی، انگیزه و اراده 

و نیز طرز فکر درست می توانند موجب ایجاد نظم 
و انضباط در ما شوند.

یک تمرین ساده و موثر
که می خواهید خودکنترلی  را  مواردی  اول:  گام 
بیشتری برآنها داشته باشید، مشخص کنید. رفتارهای 

ملموسی مانند کاهش وزن یا ترک سیگار.
گام دوم: تمام منابع وسوسه کننده مرتبط با آنها را 
از همه نقاط زندگی تان خارج کنید. ممکن است 
نیاز به تغییرات رفتاری دیگری هم داشته باشید 
مغازه  از جلوی یک  اگر مسیر روزانه شما  مثال 
فست فود است، برای خودکنترلی در کاهش وزن، 
نیاز به تغییر مسیر دارید یا اگر در زمان استراحت 
با همکارتان سیگار می کشید بهتر است آن را با 

فعالیت دیگری جایگزین کنید. 
گام آخر: پیشرفت خود را پیگیری کنید. می توانید 
تا  کرده  یادداشت  را  آنها  روزانه  خاطرات  مانند 
جزئیات اینکه چه مدت شما قادر به مقاومت در 
برابر وسوسه هستید و آسانی یا دشواری آن را 
باشید  داشته  یاد  به  کنید.  بررسی  زمان  در طول 
اگر تسلیم شدید، الزم نیست احساس کنید که به 
پایان خط رسیده اید بلکه به سادگی آن را پذیرفته 
و به جای گیرافتادن در عادت های قبلی، دوباره به 

مسیر خودکنترلی بازگردید.
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 ترجمه: سارا حق بین
پیروزی بر وسوسه

کرونا که به جان دنیا افتاد، زندگی 
برای خیلی از آدم ها سخت  تر شد؛ 
فکر  و  کنند  چه  که  حیران  ماندند 
کن در این جزیره سختی و حیرانی، 
بیمار و سرپرست خانواده هم باشی. 
مرد  آقا،  حسین  برای  روزها  این 
جوان 38 ساله و پدر یک کودک، 
به  او  می گذرد.  سختی  همین  به 
به  تا  مبتالست،  لوزالمعده  سرطان 
حال 3 بار جراحی شده و حاال در 
بیمارستان امام تحت درمان است. 8 
جلسه شیمی درمانی شده و باید یک 
سال دیگر این درمان را ادامه بدهد 
اما در این شرایط حتی از پس تامین 
هزینه های زندگی و پرداخت اجاره 
خانه هم برنمی آید، چه رسد به ماهانه 
500 هزار تومان هزینه درمان. تنها 
ممر درآمد این خانواده مبلغ یارانه 
و کمک  های مختصر اطرافیان است 
اما اگر شرایط این روزهای جامعه 
گلوی من و تو را اندک فشاری داده، 
فکر کن که با خانواده این بیمار چه 

کرده است. 
من و تو می توانیم کاری کنیم حال آنها 
بهتر شود، به هر اندازه که می توانی، 
وجه نقد را به کارت بانک پارسیان با 
شماره 6221-0610-8001-0756 
امدادگران  خیریه  موسسه  نام  به 
شماره  با  و  کن  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن75983000 
شماره همراه 09198012677 تماس 
بگیر. این بیمار با کد 25531 در 
موسسه امدادگران عاشورا شناخته 

می شود.

ستون آخر

 گروهی از مردم فقیر درحال یافتن مواد بازیافتی در محل دفع زباله ها،شهر نجف، عراق

انسان به طور طبیعی خشم و عصبانیت را در زندگی روزمره تجربه می کند و 
اگر کسی عصبانی نشود به هیچ وجه طبیعی نیست. مهم این است که چگونه با 
خشم و تمایل مان به تخریب خود یا دیگری مواجه شویم اما آیا می توان اصال 
عصبانی نشد؟ می توان از خشم دیگران جلوگیری کرد؟ چگونه می توان خشونت 

را مدیریت کرد؟ پیشنهاد من پرداختن به بحث »خردمندی« است. 

مزایای خردمندی 
خردمندی محدودیت ها را از بین می برد، تعادل میان منافع متضاد را حفظ می کند، 
فرد را قادر می کند گذشته، حال و آینده را با هم یکپارچه و دانش و شک  را با 
هم یکی کند. خردمندی یکپارچگی احساس، تفکر و رفتار را در تمام حیطه های 
درون  فردی، بین فردی و فرافردی حفظ می کند تا انسان بتواند به توازن با خود، 
دیگران و دنیا برسد. در واقع یکپارچه سازی، عمل گرایی و مثبت گرایی 3 زمینه 
کلی است که در عمده تعاریف خردمندی به چشم می خورد. عالوه بر اینها، 

عالقه، تمایل، رهبر و محبوب بودن از ویژگی های بیشتر خردمندان است. 

چگونگی كارایی خردمندی هنگام خشم 
حتما برایتان پیش آمده که اشتباه های خودتان یا دیگران، مشکالت و مسائلی 
عصبانی تان کرده و نتوانسته اید در مواجهه با این موارد خودتان را کنترل کنید. 
در این مواقع، گاهی خودخوری می کنیم، گاهی فریاد می کشیم و ممکن است 
حتی خشونت فیزیکی نشان  دهیم. در حالی که همه این روش ها حتما برای 

سالمت جسم و روان ما مضر هستند.
 زمانی که پدیده ای ما را عصبانی می کند، باید از خودمان بپرسیم چرا عصبانی 
هستم؟ آیا شدت عصبانیت من منطقی است؟ مساله فقط بیرونی است یا نقطه 
ضعف من هم دخالت دارد؟ در این مواقع یک خودکاوی و درون نگری خواهیم 
داشت تا بار مسوولیت مشکالت و عصبانیتمان را فقط روی دوش دیگران نیندازیم. 
با این کار در واقع سعی می کنیم توازنی بین خودمان، دیگری و دنیا برقرار کنیم.
 یاد بگیریم از افراد مشکل دار که همیشه آزاردهنده هستند، دوری کنیم. با 
افرادی که ما را تحریک می کنند ولی دوری از آنها منافعمان به خطر می اندازد، 
بسازیم و با افرادی که در مجموع معاشرت با آنها برایمان مفید است، رابطه 

خوب و سازنده ای داشته باشیم.
 فرد خردمند سعی می کند مثبت نگر باشد و منافع خود را در نظر بگیرد. او 
می داند با جدال و جنگ کاری پیش نمی رود و با این روش در نهایت خودش 

دچار نابسامانی خواهد شد.
 بدانیم جدال با دیگری شمشیر دو سر است. تا به حال پیش آمده که از جنگ 
و کدورت با کسی آرامش و حس خوبی داشته باشید؟ کسی هم که خشونت 
زیادی نسبت به شما اعمال می کند، قابل ترحم است نه نفرت. اگر او حال 
خوبی داشت، چنین عمل نمی کرد. البته قابل ترحم بودن به معنای تعامل و دل 
سوزاندن برای او نیست، منظور این است که نباید به دلیل برخورد و رفتارهای 

چنین فردی خود را بیازاریم.

نیاز به مراجعه به روان درمانگر 
برخی افراد به دالیل متعدد بیشتر عصبانی می شوند و آسیب پذیرترند. توصیه 
من به چنین افرادی روان درمانی، یادگیری مدیریت خشم و در مواردی مصرف 
دارو زیر نظر روان پزشک است. گاهی خردمندی به تنهایی کمک نمی کند و الزم 
است برخی انتقال دهنده های عصبی بدن و... تنظیم شود یا تکنیک هایی بیاموزیم 

و از روان درمانگر کمک بخواهیم.

خودمان را قوی تر كنیم!
در مواجهه با چالش های زندگی، دردها و خشم ها، بهترین روش قوی کردن 
خودمان است. گاهی این قوی شدن بدون کمک درمانگر یا دارو ممکن است 
و می توان خود را با خرد و خودکاوی مجهز کرد ولی گاهی برای مدیریت 
شرایط روانی به کمک نیاز داریم. کمک گرفتن از درمانگر نشان دهنده ضعف 
نیست. واقعیت این است که تاریخچه زندگی ما و روان ما با سایرین متفاوت 
است و قرار نیست هر کسی با روش مشابه دیگری عمل کند. مهم این است 
که بدانیم چه روشی برای ما بهترین است. فرد خردمند اگر الزم بداند دارو 
شروع می کند و برای آرامش روانش راه های درمانی را امتحان خواهد کرد. 
گاهی افراد باهوش تر حساس ترند و همین مساله مانع رشد آنها می شود. اگر 
خانواده ها با خود روراست تر باشند، به فرزندشان کمک می کنند تا با آرامش 
روان پیش برود و رشد کند. در نهایت، اینکه نباید اجازه دهیم هیچ چیز مانع 

آرامش و رشد ما شود حتی اگر آن مانع درون خود ما باشد.

جامعه سالم
 کتایون خانجانی
 روان شناس و زوج درمانگر

خردمندی و خشم در كنار هم


