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تجربه ای شخصی از حذف منابع 
استرس ناشی از نگرانی های آینده

مدتی است در میان دوستان و آشنایان کسانی را می بینم که 
نگران وقوع اتفاقاتی ناخوشایند در آینده هستند و همین نگرانی 
بهره وری  طبیعتًا  و  باشد  مشغول  فکرشان  همواره  شده  باعث 
زیادی کاهش  میزان  به  بر سایر کارها هم  تمرکز  و  شخصی 
یابد. به نظرم مدیریت نگرانی های آینده شخصی می تواند یک 
نکته   باشد.  فردی  هر  موفقیت  و  زندگی  در  تأثیرگذار  مهارت 
دشواری ها  معمواًل  انسان ها  ما  ذهن  که   است  این  مهم  ی 
خیلی  را  آن ها  و  می کند  بزرگنمایی  را  آینده  خوشی های  و 
سخت تر و یا لذت بخش از میزان واقعی تخمین می زند. برای 
همین ما تأثیرات اتفاقات محتمل را با خطای زیادی پیش بینی 
نه خطای ذهنی  نوشتار موضوع صحبتم  این  در  اما  می کنیم. 
بلکه روشی است که به نظرم شاید نوشتن از آن در اینجا بد 
نباشد. می خواهم در مورد روشی بگویم که یادم نیست آن را 
یاد گرفته ام ولی امکان دارد  از چه کسی  یا  در کجا خوانده ام 
برخی افراد به دلیل عدم آشنایی با آن در جریان زندگی روزمره، 
انرژی، تمرکز و در نهایت منابع بسیاری را بی جهت از دست 
بدهند. مشکالت و دردسرهایی در زندگی ما انسان ها وجود دارد 
که ناچار از آمادگی برای رخ دادن آن ها هستیم. البته شاید هم 
هیچ وقت برایمان اتفاق نیفتند ولی درصورتی که برای مقابله با 
بعدها  شویم  مجبور  شاید  باشیم،  نداشته  کافی  آمادگی  آن ها 
برای مثال برخی نگران  بپردازیم.  برایش  باالیی  هزینه خیلی 
را  نگرانی  این  برخی  هستند.  عزیزانشان  و  خودشان  سالمتی 
و فکرشان  و همواره ذهن  دارند  با خودشان  دائمی  به شکلی 

مشغول این موضوع است.
یا برخی افراد همواره نگران وقوع جنگ یا حوادثی طبیعی یا 
آسیب  نگران  که  دارند  وجود  هم  کسانی  هستند.  غیرطبیعی 
دیدن ماشین گران قیمت خودشان هستند. یا پدر و مادری که 
فرزندانشان  آینده  و  تربیت  اصلی شان  دل مشغولی  و  دغدغه 

است.
چنین نگرانی ها و دل مشغولی هایی تمامی ندارند و اگر قرار باشد 
هرکدام از این موضوعات بخشی از ذهن ما را به اشغال خود 
این  را به خود اختصاص دهند، در  درآورد و فضای فکری ما 
بازدهی ذهنی ما کاسته  از کارکرد و  به میزان زیادی  صورت 
به وجود  پیشرفتمان  بر سر رشد و  خواهد شد و مانعی بزرگ 
خواهد آمد. به نظرم بهترین راه برای مقابله با چنین مشکلی 
این باشد که در گام اول یک فایل ورد باز کرده یا یک برگه 
دغدغه های  مشابه  دغدغه هایی  و  نگرانی ها  و  برداشته  سفید 
گفته شده را برای خودمان فهرست کنیم. در مرحله بعد باید به 
سراغ راهکارها برویم و در مقابل هر نگرانی راهکارهایی که در 
حال حاضر به فکرمان می رسد و می توانیم پیاده کنیم، در ستون 
بعدی بنویسیم. مرحله سوم، نوبِت رفتن به سراغ اقدامات عملی 
و فهرست کردن آن ها در ستون سوم است. برای مثال من اگر 
نگران سالمت جسمانی خودم هستم و این یکی از دغدغه های 

مهم زندگی ام است، از جمله راهکارهای موجود عبارت اند از:
استفاده از بیمه درمانی، ورزش روزانه، تغذیه اصولی

در مرحله چهارم به سراغ اقدامات عملی ممکن می روم. ازجمله 
اقدامات عملی که می توان به انجام رساند، عبارت اند از:

- ثبت نام در یکی از بیمه های درمانی و پرداخت هزینه ماهیانه 
آن

- نیم ساعت ورزش روزانه در شروع هر روز - مراجعه به یک 
کارشناس تغذیه و داشتن یک برنامه غذایی و رعایت آن

برنامه های  لیست  به  فعالیت ها  این  کردن  وارد  پنجم  مرحله 
را  روند  این  است.  شرایطی  هر  تحت  آن ها  رعایت  و  روزانه 

می توان برای تک تک نگرانی های از آینده انجام داد.
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صفرهایی که بود و نبودشان 
چندان کمکی به اقتصاد 

کشور نخواهد کرد
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 حذف چهار صفر از واحد پول ملی موضوع جدیدی در 
دنیا نیست و بعد از جنگ جهانی اول و دوم بسیاری از 
از  نیز بحث حذف صفر  اخیرا در ترکیه  کشورها و حتی 
آیا  که  اینجاست  سوال  اما  گرفته است؛  انجام  پول  واحد 
نرخ تورم در ایران به آن حد رسیده که حذف چهار صفر 
از واحد پول ملی امری ضروری باشد؟ آیا این اقدام چه 
پیامدهای مثبت و منفی را به دنبال خواهد داشت؟    این 
کرد  نخواهد  ایجاد  معناداری  تفاوت  ریاضی  نظر  از  امر 
منفی  و  مثبت  پیامدهای  نیز  روانی  نظر  از  همچنین  و 
فراوانی به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه برخی از مردم 
بی ارزش  حدی  به  ملی  پول  که  می کنند  تصور  اینگونه 
وسیله ای  عنوان  به  پول  این  از  می توان  که  است  شده 
برای  یا  و  اقتصادی  ارزش  ذخیره  برای  کارآمد  و  خوب 
انجام فعالیت های اقتصادی بهره برد. باتوجه به بعد روانی 
پذیرش افزایش قیمت در طول ۴۱ سال اخیر افزایش یک 
درصدی یا ۵ درصدی عدد قابل توجهی نبوده اما با حذف 
چهار صفر از واحد پول ملی یک درصد افزایش قیمت در 
مقایسه با گذشته عدد قابل توجهی خواهد شد. به لحاظ 
اقتصادی حذف چهار صفر از واحد پول ملی ایران تغییر 
آنچنانی ایجاد نخواهد کرد و تنها معیاری برای شمارش 
انتظارات  آنجا که متاسفانه  از  و  بود  و محاسبات خواهد 
مطلوب  بسیار  کشور  اقتصادی  آینده  به  نسبت  مردم 
وضعیت  نگران  همواره  که  افرادی  از  بسیاری  نیست، 
سوءاستفاده هایی  موجبات  می توانند  هستند  اقتصادی 
از  بسیاری  بیندازیم  نگاهی  بازار  به  اگر  کنند.  فراهم  را 
اوقات پیش می آید که فروشنده ای جنسی را که در بازار 
به قیمت ۱۰۰هزارتومان عرضه می شود به مبلغ ۹۹هزار 
یک  همین  و  دهد  قرار  خریدار  اختیار  در  تومان  و ۹۹۰ 
را بر خریدار خواهد  تاثیر  این  رقم کمتر به لحاظ روانی 
گذاشت که خرید آن کاال راحت تر صورت خواهد گرفت. 

بعد  بیشتر  کشور  ملی  پول  واحد  از  صفر  چهار  حذف 
روانی جامعه را دربرمی گیرد تا بعد اقتصادی، اما به دلیل 
ناامن بودن بعد روانی در بین مصرف کنندگان در کشور 
ممکن است تبعات منفی زیادی را به دنبال داشته باشد؛ 
اما به لحاظ انجام کارهای بانکی، به لحاظ محاسبات و 
همچنین به لحاظ اعالم برابری نرخ پول ایران با دیگر 
شود،  داده  تشخیص  مناسب  خیلی  می تواند  کشورها 
خود  درون  در  امر  این  واقعا  آیا  که  اینجاست  سوال  اما 
این کارکرد را خواهد داشت یا نه؟ در ریاضیات همیشه 
سعی بر این است که برای سهولت در محاسبات اعداد 
کوچک تر شود، اما این تصور که راحت تر کردن محاسبات 
در بهبود وضعیت اقتصادی موثر خواهد بود امری بعید به 
نظر می رسد. احتیاط در اجرای این مصوبه شرط اول است 
و بهتر آن است که در ابتدا به جای حذف یکباره چهار 
صفر از واحد پول ملی دو صفر از آن را حذف می کردند 
مثال ۱۰۰۰تومان به ۱۰۰ تومان تبدیل می شد، به دلیل 

از واحد پول ملی ممکن  اینکه حذف یکباره چهار صفر 
اما  باشد  داشته  دنبال  به  بسیاری  روانی  پیامدهای  است 
واقعیت این است که به لحاظ علم اقتصاد چندان تغییر و 
تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. بحث حذف صفر از واحد پول 
سال هاست که مطرح است اما در حال حاضر و در شرایط 
جهان  در  کرونا  بحث  هم  که  امروز  اقتصادی  بحرانی 
مطرح است و هم تغییر در ساختار سیاسی ممکن است رخ 
دهد و همچنین تشدید تحریم ها نیز وجود دارد، این امر 
در کشور سبب افزایش ناامنی روانی خواهد شد. لذا حذف 
تدریجی  به صورت  و  آرام  شرایطی  در  است  بهتر  صفر 
صورت گیرد هرچند که در کشور ما هم به یکباره انجام 
امر  این  اما  به تصویب مجلس رسیده است  تنها  نشد و 
است  مصرف کنندگان  میان  روانشناسانه  مطالعه  مستلزم 
است  واقف  خود  فروش  میزان  بر  فروشنده  معموال  زیرا 
مقدار  چه  نمی دانند  که  هستند  مصرف کنندگان  این  و 
ترس  شرایط  این  در  دلیل  همین  به  کنند؛  خرید  باید 

از  بیشتر  خیلی  مصرف کننده  مازاد  به  رساندن  آسیب  از 
مازاد تولید کننده خواهد بود. سود این امر معموال شامل 
عمده فروش ها و واحدهای تولیدی با قدرت چانه زنی باال 
خواهد بود و واحدهای کوچک ُخرد که با مردم سروکار 
دارند به ویژه واحدهای تولیدی کوچک به ویژه در بخش 
کشاورزی و یا واحدهای خدمات رسان تعمیرگاهی از این 
امر منتفع نخواهند شد و بیشترین انتفاع شامل واحدهای 
اقتصادی  قدرت  صاحبان   . بود  خواهد  بزرگ  تولیدی 
برد و  این تصمیم خواهند  از  را  بیشترین سود و منفعت 
مردم عادی در این شرایط نه تها منفعت و سودی عاید 
آسیب  نیز  آن ها  به  است  ممکن  حتی  شد  نخواهد  آنان 
محاسباتی  قدرت  که  افرادی  ویژه  به  کنند  وارد  جدی 

آنچنانی ندارند.
واقعیت امر این است که شرایط اقتصادی دنیا و تحریم 
کشور چنین امری را نمی طلبد که چنین افزایشی را طی 
به حدی که شاخص های  کنیم  تجربه  ماه  یا شش  پنج 
بورس افزایش ۳ برابری پیدا کند، زیرا بیشتر کسانی که 
در بازار بورس عمال در مجموع سهم دارند کسانی هستند 
خریداران  به  امروزه  و  کرده  سپرده گذاری  بانک  در  که 
سهام تبدیل شده اند و از آنجایی که بحث کاهش ارزش 
سهام به لحاظ چهار صفر درصد باالیی را نشان نخواهد 
داد ممکن است همان آسیب هایی که در بحث افزایش 
قیمت از آن نام برده شد متحمل شوندو این امر به لحاظ 
روانی امکان احساس ضرر را در دارندگان سهام بورس 
جریان  بخواهیم  اگر  حقیقت  در  اما  کرد؛  خواهد  تقویت 
اقتصادی شکل عادی به خود بگیرد، بنا به سهم بازار و 
تجارت بین الملل که تحت تاثیر کرونا قرار خواهد گرفت 
احتمال ضرر در سهام بورس به ویژه مردم عادی افزایش 

خواهد یافت.

امروزی  انسان  زندگی  در  اجتماعی  شبکه های 
از  مهمی  بخش  و  دارد  تعیین کننده  جایگاهی 
خود  به  را  جامعه  افراد  اکثر  روزانه  زمان های 
اختصاص می دهد. در این میان فارغ از صفحات 
اهداف  با  معمواًل  افراد  شخصی،  حساب های  و 
مختلف شروع به فعالیت در این شبکه ها می کنند 
برای  حداکثری  مخاطبان  جذب  دنبال  به  و 
این  اعضای  بیشتر  مشخصًا  هستند.  خودشان 
شبکه ها مردمی عادی هستند که درواقع به عنوان 
دیده  صفحات  این  توسط  شکار  برای  طعمه ای 
می شوند که به هر طریقی باید جذب شده و تعداد 
این میان  افزایش دهند. در  را  K های خودشان 
دنبال  برای  خاص  معیارهایی  و  مبانی  کسی  هر 
مختلف  صفحات  و  افراد  نکردن  دنبال  یا  کردن 

دارد.
افراد پرمخاطب شبکه های اجتماعی دو دسته اند:

افزایش  جز  هدفی  که  هستند  کسانی  اول  دسته 
اعتبار  و  ندارند  خود  کانال  یا  صفحه  اعضای 
از تعداد مخاطبانشان کسب می کنند.  خودشان را 
نه موضعی  و  دارند  برای گفتن  از خود  نه حرفی 
مشخص برای نمایاندن. صرفًا منتظر این هستند 
از او چه می خواهد و تقاضای  که ببینند مخاطب 
بازار چیست تا دنباله رو نظرات و خواسته های آنان 

باشند. این دنباله روی و تبعیت ازنظر مخاطبان با 
افزایش تعداد اعضا مدام بیشتر و بیشتر می شود. 
تا جایی که فرد شاید بنا به خواست دنبال کنندگان 
پا  زیر  به  آنان مجبور  تعداد  افزایش  برای  و  خود 
و  ارزش ها  اعتقادات،  باورها،  از  بسیاری  گذاشتن 
حتی تغییر سبک زندگی خود شود. این افراد اگر 
برای مدتی کوتاه محتوایی تولید نکنند و تصویری 
و کلیپی به اشتراک نگذارند در چشم بر هم زدنی 
تعداد مخاطبانشان شروع به ریزش و کوچ کردن 
کرد  خواهند  دیگری  کانال های  و  صفحات  به 
سرگرمی های  و  باشد  میلشان  باب  بیشتر  که 
دوم  دسته  آورند.  پدید  برایشان  هم  جذاب تری 
و  دارند  گفتن  برای  حرفی  که  هستند  کسانی 
بیشتر از اینکه اینان به دنبال کسب اعتبار از تعداد 
کسب  دنبال  به  مخاطبان  باشند،  مخاطبانشان 
این دنبال کنندگان آن ها هستند  آنان اند.  از  اعتبار 
که پیوسته در تالش اند تا اندوخته ای از محتوای 
تولیدشده توسط این افراد برای خود بردارند و در 
مسیر رشد و تعالی و رسیدن به اهدافشان حرکت 
هیچ  ماه ها  و  روزها  شاید  دوم  دسته  افراد  کنند. 
محتوایی تولید نکنند و هیچ فعالیتی در شبکه های 
همچنان  مخاطبان  اما  باشند  نداشته  اجتماعی 
باقی  آنان  حساب های  و  صفحات  دنبال کننده 

خواهند ماند تا عالوه بر بهره 
از محتوای قدیمی، در  بردن 
باشند که شخص  این  انتظار 
شاید روزی محتوایی جدیدتر 
با آنان به اشتراک بگذارد. در 
واقع افراد دسته دوم نه برای 
بیشتر  که  مخاطب  جذب 
با  مطابق  و  خودشان  برای 
تخصصشان  و  اصول  عقاید، 
و سخن می رانند.  می نویسند 
او  آنکه  از  بیش  ازاین رو 
تعداد  از  بردن  بهره  پی  در 
باشد،  خود  مخاطبان  باالی 
هستند  تالش  در  مخاطبان 
بیشتر  و  بیاموزند  او  از  تا 
او  گفته های  و  نوشته ها  از 
همین  برای  کنند.  استفاده 
به نظرم بهترین معیار جهت 

از  بردن  بهره  و  کردن  دنبال  برای  افراد  انتخاب 
ببینیم  و  بگردیم  که  باشد  این  تولیدی  محتوای 
بر  که  مخاطب  خوش آمد  برای  نه  کسانی  چه 
محتوا  خودشان  مشخص  مبانی  و  اصول  اساس 
از  آنان  اینکه  به جای  که  کسانی  می کند.  تولید 

تعداد مخاطبان خود اعتبار کسب کنند، بیشتر این 
آنان  از  اعتبار  کسب  پی  در  که  باشند  مخاطبان 
هستند. کسانی که دنبال کردن آنان نه به خاطر 
تعداد مخاطبان صفحه یا کانالشان بلکه به خاطر 
موضوع و محتوای مطلبی که تولید می کنند، باشد.

 زندگی از رویدادهای مختلف و اتفاقات ریزودرشت 
و  روند  بر  تأثیری  هرکدام  که  است  شده  تشکیل 
نتیجه  رویدادها  این  از  بسیاری  دارند.  آن  کیفیت 
تفاوت های  هستند.  ما  تصمیم های  و  انتخاب ها 
افراد طی  زندگی و مسیری که  بین کیفیت، نحوه 
تصمیم های  و  انتخاب ها  از  ناشی  می کنند، همگی 

آن ها در برهه های مختلف زندگی است.
انتخاب هایی  پایان، مجموع کل  تا  ما  زندگی  تمام 
از  که  صبح  از  ما  دهیم.  می  انجام  که  است 
رختخواب  به  تا شب که  بیرون می آییم  رختخواب 
و تصمیم گیری  انتخاب  در حال  دائمًا  برمی گردیم، 
هستیم. اکثر افراد در بسیاری از مواقع اصاًل متوجه 
نیستند که در حال انتخاب کردن هستند . به همان 
در  هرلحظه  در  که  می کنیم  فراموش  که  سادگی 
که  می کنیم  فراموش  هستیم،  کشیدن  نفس  حال 
مسئله  هستیم.  کردن  انتخاب  حال  در  هرلحظه 
مهم اینجاست که همین انتخاب ها هستند که مسیر 
زندگی ما را می سازند و موفقیت یا شکست ما را در 
مثال  برای  رقم می زنند.  زندگی  جنبه های مختلف 
بیداری مان  انتخاب هرروز، ساعت  اولین تصمیم و 
بعد  فعالیت  اولین  بعدی  انتخاب  است.  روز  آن  در 
در  گشتن  یا  کردن  ورزش  است:  بیداری مان  از 
انتخاب  اخبار،  کردن  چک  و  اجتماعی  شبکه های 
گوش  یا  و  تلویزیون  برنامه های  و  اخبار  تماشای 
هنگام  به  صوتی  کتاب های  یا  موسیقی  به  دادن 
پادکست های  به  دادن  گوش  صبحانه،  خوردن 
آموزشی یا رادیو و یا چرت زدن در مسیر رفتن به 
یا مطالعه کتاب ها و  با همکاران  سرکار، گپ زدن 
بیکاری در محل کار،  اوقات  مقاالت تخصصی در 
فیلم  تماشای  به همراه غذا،  یا آب  نوشابه  خوردن 
و هزاران گزینه  فراغت  اوقات  در  انجام مطالعه  یا 

ادامه دارند  انتخاب ها تا شب  ریزودرشت دیگر. این 
و با انتخاب هر گزینه، عماًل گزینه بعدی را حذف 
هستند  کوچک  انتخاب های  همین  می کنیم. 
ایجاد  باعث  و  می سازند  را  ما  زندگی  مسیر  که 

تفاوت های بزرگ بین افراد می شوند.
وجود  دلیل  این  به  زندگی شماست،  در  چیزی  هر 
دارد که قباًل در مورد چیزی یک انتخاب کرده اید. 
شماست.  دستاوردهای  از  هرکدام  ریشه  انتخاب ها 
این  عادی  افراد  و  موفق  افراد  بین  اصلی  تفاوت 
را  انتخاب هایشان  از  بسیاری  افراد موفق  است که 
این  انجام می دهند و کاماًل متوجه  از روی آگاهی 
موضوع هستند. ولی افراد معمولی خیلی از کارهای 
به صورت غیرارادی  از روی عادت و  را  روزانه شان 
انجام می دهند و حتی در بسیاری از اوقات متوجه 
میان  از  گزینه  یک  انتخاب  حال  در  که  نیستند 
به محض  که  فردی  هستند.  موجود  گزینه  چندین 

و  می کند  را چک  خود  ایمیلهای  و  پیام ها  بیداری 
سپری  کار  این  برای  را  بیداری  اول  ساعت  نیم 
می کند، شخصی که به محض سوارشدن به ماشین 
رادیو را روشن می کند، کسی که به محض رسیدن 
به خانه تلویزیون را روشن می کند و چند ساعت از 
وقتش را در مقابل تلویزیون سپری می کند، همگی 
همواره در حال انتخاب هستند ولی توجهی به این 
نیست  این  شما  مسئله  بزرگ ترین  ندارند.  موضوع 
که از روی عمد انتخاب های بد می کنید. اتفاقًا حل 
بزرگ ترین  است.  راحت  خیلی  مشکل  این  کردن 
مسئله شما این است که موقع انتخاب هایتان اصاًل 
به آن ها توجه نمی کنید. تا وقتی ناخودآگاه انتخاب 
را  بیهوده  رفتار  آن  آگاهانه  نمی توانید  می کنید، 
کنید.  تبدیل  سازنده  عادت های  به  و  دهید  تغییر 
کسب  راه های  مؤثرترین  و  مهم ترین  از  یکی 
موفقیت در زندگی، همان اصالح عادت ها و حذف 

مناسب  عادت هایی  ایجاد  و  نادرست  عادت های 
این  بر  عالوه  است.  اهداف  به  دستیابی  جهت  در 
حواسمان  همواره  بگیریم  تصمیم  که  است  الزم 
انتخاب هایی که می کنیم و واکنش هایی که در  به 
مقابل اتفاقات مختلف از خود نشان می دهیم باشد. 
که  انتخاب هایی  قبال  در  مسئول  فرد  تنها  چون 
می دهیم  نشان  که  واکنش هایی  و  می دهیم  انجام 
تنها و تنها خودمان هستیم. افراد موفق وقتی تمام 
انتخاب هایشان را آگاهانه انجام می دهند، مسئولیت 
انتخاب های خودشان را هم می پذیرند و این رفتار 
نشانگر رشد و بلوغ انسان هاست. روز پایان کودکی 
و شروع بزرگ سالی روزی است که مسئولیت کل 

زندگی ات را برعهده می گیری.
برای اینکه بتوانیم انتخاب های بهتری انجام دهیم 
و تصمیم هایمان را در جهت برآورده شدن اهداف 
اصالح  بر  عالوه  کنیم،  اتخاذ  خواسته هایمان  و 
در  خوب  عادت های  آوردن  وجود  به  و  عادت ها 
و  اصول  معیارها،  از  فهرستی  می توانیم  خودمان، 
یکی  اگر  مثال  برای  کنیم.  تهیه  را  ارزش هایمان 
وزن  کاهش  زندگی  در  ما  اصلی  اولویت های  از 
و  فیلم  تماشای  بین  بنابراین  است،  سالمتی  و 
انتخاب  را  دومی  باید  فراغت  اوقات  در  پیاده روی 
کنیم. این گزینه ها و انتخاب ها بی شمارند که شاید 
راحتی  این  به  گزینه  دو  از  یکی  به  دادن  اولویت 
می تواند  اولویت ها  لیست  داشتن  ولی  نباشد  هم 
تنها  بکند.  انتخاب هایمان  در  ما  به  بزرگی  کمک 
در  آگاهانه  انتخاب های  تعداد  افزایش  صورت  در 
زندگی روزمره است که می توانیم هرروز نسبت به  
به سمت  و  باشیم  داشته  بهتری  عملکرد  قبل  روز 

اهداف و موفقیت های بیشتر حرکت کنیم.

 به نظر می رسد بیشترین تلفات شیوع کرونا در مصاف ویروس و اقتصاد 
اکنون  هم  توریسم  صنعت  آینده  و  است  رسیده  گردشگری  صنعت  به 
بیشتر از همیشه تیره و تار می نماید. حتی با فرض مهار احتمالی کرونا، 
از  پیش  رونق  به  ها  زودی  این  به  توریسم  که صنعت  آید  نمی  نظر  به 
شیوع کرونا برسد، چراکه ویروس کووید-۱۹ از تعطیالت بهاری گرفته تا 
تعطیالت تابستانی، برنامه همه سفرها را کنسل کرده است و طرح فاصله 
گذاری اجتماعی و محدودیت های رفت وآمدی که توسط دولت ها برقرار 
خانه  در  سفر  فصل  اوج  در  گردشگران  از  بسیاری  تا  شده  باعث  شده، 
بمانند و به تعبیر آلن دو باتن، از درون اتاق خود به دور دنیا سفر کنند. 
آمد در همه کشورها  بیماری کرونا، محدودیت های رفت و  با گسترش 
اعالم شده و این در حالی است که در طول تاریخ سفر چنین محدودیتی 
شدن  بسته  و  شهرها  قرنطینه  به  امر  همین  بود.  نیفتاده  اتفاق  تاکنون 
ضرر  گردشگری  صنعت  به  دالر  میلیاردها  و  انجامیده  سیاسی  مرزهای 
وارد کرده است. این کاهش کم سابقه در پروازهای تجاری باعث شده تا 
بخش بزرگی از ناوگان هوایی زمین گیر شوند و شرکت های هواپیمایی 
با بحران ورشکستگی روبه رو شوند. حتی اگر همین فردا واکسنی برای 
ها  سال  برود،  بین  از  بیماری  ابتالی  خطر  و  شود  کرونا کشف  ویروس 
طول می کشد تا صنعت حمل ونقل هوایی و به طور کلی، اقتصاد جهانی 
بتواند پیامدهای این بحران را پشت سر بگذارد. البته بازخوردهای منفی 
کرونا در صنعت گردشگری تنها منوط به بخش حمل و نقل نبوده، بلکه 
های  بر شرکت  و عالوه  داده  قرار  الشعاع  تحت  هم  را  هتلداری  بخش 
هواپیمایی، هتل ها هم در هفته ها و ماه های گذشته با کاهش مسافر 

مواجه شده اند. 
به  خود  گزارش  ترین  تازه  در  مجلس  پژوهشی  نهاد  زمینه،  همین  در 
به  توجه  و  پرداخت  کرونا  ویروس  با  گردشگری  مواجهه صنعت  بررسی 
کنونی  شرایط  در  صنعت  این  بقای  برای  راه  تنها  را  داخلی  گردشگری 
دانست. به گفته مرکز پژوهش ها، به نظر می رسد با ادامه طرح فاصله 
گذاری اجتماعی، حداقل تا یک سال آینده، سفرهای بین المللی در حوزه 
گردشگری برای جلوگیری از شیوع مجدد بیماری کرونا با تأخیر خواهد 
رفع  و  وکارها  تدریجی کسب  بازگشایی  با  که  است  حالی  در  این  شد.  
در جامعه کماکان  و گردشگری  بین شهری، سفر  تردد  محدودیت های 
انجام می شود، به ویژه اینکه در نیمه خردادماه ۱۳۹۹ تعطیالت عید فطر 
و نیمه خرداد پیش روی ماست و فصل تابستان نیز به عنوان فصل ویژه 

گردشگری ایرانیان در راه است.
 بنابراین از آنجا که کمتر از ۱۰درصد اقامت مردم در اقامتگاه های رسمی 
نظیر هتل ها، مهمانپذیرها، زائرسراها و مجتمع های گردشگری صورت 
و  چادر  مانند  موقت  های  کمپ  در  آنها  6۰درصد  از  بیش  و  گیرد  می 
اقامتگاه های غیررسمی اسکان می یابند، به نظر می رسد که بستن این 
تأسیسات گردشگری و مراکز رسمی نمی تواند کمک چندانی به کنترل 
وضعیت  با  غیررسمی  های  سکونتگاه  در  اقامت  عالوه،  به  کند.  بیماری 
بهداشتی نه چندان مناسب می تواند باعث شیوع و گسترش کرونا شود. 
و  ها  موزه  مانند  گردشگری  های  جاذبه  از  بسیاری  دیگر،  سوی  از 
سایت های تاریخی و فرهنگی که امکان مدیریت بازدید در آنها فراهم 
است، می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی و طرح فاصله گذاری 
اجتماعی مجددا بازگشایی شوند، به طوری که امکان سفر و گردشگری 
از حجم سفرهای غیرضروری  تا  درون شهری و منطقه ای فراهم شود 
خارج از شهر و استان کاسته شود، بار روانی ماندن در خانه کمتر شود و 
در نهایت کسب وکارهای مرتبط با صنعت گردشگری به حیات خود ادامه 
دهند، اما آنچه برای این مهم ضرورت دارد، توزیع آسان و ارزان اقالم 
بهداشتی به وی ژه ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده جهت استفاده 

مردم در این مراکز است.
به  بیماری  شیوع  مدیریت  که  حاال  مجلس،  کارشناسی  بازوی  اعتقاد  به 
خود مردم واگذار شده است و عمده اقدامات پیشگیرانه دولت به توصیه 
تردد  یافته و محدودیت های  تقلیل  بهداشتی توسط مردم  رعایت نکات 
ضمن  که  است  الزم  است،  شده  برداشته  شهری  بین  و  شهری  درون 
از  مردم  گردشگری  و  سفر  نیاز،  مورد  بهداشتی  اقالم  توزیع  مدیریت 
سوی دولت به گونه ای برنامه ریزی شود که به موازات آسیب کمتر به 
کسب وکارهای صنعت گردشگری و مدیریت اوقات فراغت مردم، موجب 

تشدید بیماری کرونا در جامعه نشود.

مصاف ویروس و توریسم
تجربه سفر در دنیای پساکرونا 

چگونه خواهد بود؟

اهمیت انتخاب ها در زندگی ما انسان ها

معیار شما برای دنبال کردن افراد در شبکه های اجتماعی چیست؟

صفرهایی که بود و نبودشان چندان کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد
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تفکر نقادانه توانمندی فکر کردن شفاف 
است  چیزهایی  خصوص  در  منطقی  و 
انجامشان  یا  و  داریم  باور  آن ها  به  که 
می دهیم. ما با داشتن تفکر انتقادی قادر 
دیدگاه های  و  ایده ها  میان  بود  خواهیم 
را  آن ها  و  سازیم  برقرار  ارتباط  مختلف 
و  نقد  مورد  اصولی  و  منطقی  شکلی  به 

بررسی قرار دهیم.
تفکر  توانایی  نقادانه شامل  تفکر  مهارت 
با  نفر  یک  می شود.  مستقل  و  بازتابی 
توانمندی های  نقادانه  تفکر  توانمندی 

پایین را داراست:
- یک یادگیرنده فعال است.

- می تواند ارتباط منطقی میان ایده ها برقرار کند.
- می تواند مباحث و استدالل ها را شناسایی، بررسی و نقد 

کند.
را  استدالل ها  در  موجود  اشتباهات  و  تناقضات  می تواند   -

شناسایی کند.
- می تواند مشکالت را به شکلی سیستمی حل کند.

- می تواند اهمیت و ارتباط میان ایده ها را تشخیص دهد.
- می تواند عقاید و ارزش های شخصی خود را نقد کرده و در 

خصوص آن ها تأمل کند.
آنچه بسیاری فکر می کنند، مهارتی  انتقادی برخالف  تفکر 
نیست.  اطالعات  به خاطرسپاری  و  جمع آوری  به  مربوط 
را  بسیاری  حقایق  و  دارد  قوی  حافظه ای  که  درواقع کسی 

می داند، الزامًا یک متفکر انتقادی خوب نیست.
انتقادی واقعی، این توانایی را دارد که بتواند از  یک متفکر 
از  بتواند  یابد،  دست  درست  نتایجی  به  خویش  دانسته های 
ذهنی  سؤاالت  و  مسائل  حل  برای  دسترس  در  اطالعات 
منابع  جستجوی  با  باشد  قادر  همچنین  کند،  استفاده  خود 

اطالعات  و  آگاهی  مرتبط،  اطالعاتی 
موردنیاز خویش را به دست آورد.

یک متفکر انتقادی نباید در اثر مباحثه 
توسط  که  زمانی  یا  افراد  با  جدل  و 
می گیرد،  قرار  انتقاد  مورد  دیگران 
شود.با  مضطرب  و  به هم ریخته 
می توان  انتقادی  تفکر  به کارگیری 
استدالالت  و  مغالطه ها  از  مانع 
دارا  همچنین  شد.  دیگران  نادرست 
جهت  در  می تواند  نقادانه  تفکر  بودن 
انجام  و  جمعی  استدالل های  بهبود 
و  کمک کننده  سازنده،  اقدامات 
تا  ما کمک خواهد کرد  به  نقادانه  تفکر  باشد. مهارت  مؤثر 
دانش موردنیازمان را به بهترین شکل ممکن کسب کنیم، 
تئوری های ذهنی مان را بهبود بخشیم و استدالل هایمان را 

قوی تر سازیم.
عالوه بر موارد اشاره شده ما با استفاده از تفکر نقادانه خواهیم 
نهادهای  و  ببخشیم  بهبود  را  کارها  انجام  فرایند  توانست 

اجتماعی را ارتقا دهیم.
و  به عقالنیت  نیاز  ازآنجایی که  نقادانه  تفکر  معتقدند  برخی 
دنبال کردن قوانین و اصول منطقی دارد، مانع از شکل گیری 
در  خالقیت  درحالی که  می شود  افراد  در  خالقیت  تقویت  و 

اصل نیاز به شکستن قوانین و اصول دارد.
است.  نادرست  تصور  یک  دیدگاهی،  چنین  مطمئنًا 
ازآنجایی که تفکر نقادانه توافقات جمعی را به چالش می کشد 
متداول هست،  کمتر  اسلوب  و  روش ها  از  پیروی  پی  در  و 
انطباق کامل با فکر کردن خارج از جعبه دارد. به هرحال به 
این خاطر که ما برای بررسی و بهبود ایده های خالقانه مان 
نیاز به تفکر نقادانه داریم، تفکر نقادانه بخش اصلی و مهم 

خالقیت و انجام کارهای خالقانه را تشکیل می دهد.

دوره  می کند  سپری  را  خود  خاص  فرآیند  کروناویروس   
اوج در حرکت  نقطه  به سوی  را طی کرده و  آغازین خود 
از  قربانی  هزاران  روزه  هر  خود  حرکت  مسیر  در  و  است 
کشورهای مختلف جهان می گیرد. این ویروس ناشناخته از 
اینکه  جمله  از  است  برخوردار  بفردی  منحصر  ویژگی های 
از  فقیر و غنی نمی شناسد و در میان قربانیان آن بسیاری 
شخصیت های تراز باالی جهانی نیز حضور دارند. کسب و 
در  نفر  میلیون ها  و  کشانده  تعطیلی  به  را  عمومی  کارهای 
سوی  به  چه  هر  است.  کرده  نشین  خانه  را  جهان  سراسر 
اوج شیوع ویروس نزدیک می شویم، اقتصاد جهان بیش از 
اقتصاد و معیشت جهانی  پیش آسیب می بیند و متغیرهای 
روسای سه  زمینه  در همین  می دهد.  قرار  الشعاع  تحت  را 
آژانس سازمان خواروبار جهانی »فائو«، »تجارت جهانی« 
مقام های  اگر  دادند،  هشدار  جهانی«  بهداشت  »سازمان  و 
کشورها نتوانند بحران شیوع ویروس کرونا را کنترل کنند، 
جهان با خطر کمبود مواد غذایی مواجه خواهد شد. ویروس 
خانه  و  ناتوان ساختن  گرفتن،  قربانی  بر  ۱۹ عالوه  کووید 
نشین کردن میلیون ها انسان، مشاغل زیادی را نابود کرده 
تداوم  که  است  کرده  خانه ها  روانه  را  بیکار  هزار  و صدها 
اجتماعی،  روانی،  روحی،  مشکالت  به  قطعا  وضعیت  این 
مدیران  شد.  خواهد  منجر  معیشتی  و  فرهنگی  اقتصادی،  
انسانی  تلفات  افزایش  ترس  از  کشورها  از  بسیاری  ارشد 
انتخاب  با ویروس کرونا  ساده ترین راهی که برای مقابله 
کرده اند جدا کردن مردم از یکدیگر و خانه نشین ساختن 
اطالعات  که  زمانی  در  البته  که  کشورهاست  شهروندان 
دقیقی از ویروس کرونا و کارکردهای آن در دست نیست، 
کمبود  با  کشورها  ندارد،  وجود  آن  برای  مشخصی  درمان 
ظرفیت های بهداشتی و درمانی برای مقابله مواجه هستند 
و مردم از شیوع این بیماری وحشت کرده اند، جدا سازی 

و خانه نشینی مردم امری طبیعی است اما روندی که پیش 
رو داریم اگر شیوع ویروس تداوم پیدا کند و خانه نشینی و 
بیکاری مردم نیز ادامه یابد به طور قطع با مشکالت جدید 
دیگری مواجه خواهیم شد که شاید تبعات آن کمتر از شیوع 
ویروس کرونا نباشد. دولت ها در راهکارهای مقابله در حال 
از  پس  یکی  و  می کنند  انتخاب  را  راه  ترین  ساده  حاضر 
دیگری صنوف و مشاغل مختلف را تعطیل نموده و مردم را 
راهی خانه می کنند. ضمن تایید طرح هایی نظیر جدا سازی 
مردم و خانه نشینی در شرایط کنونی باید گفت: این اقدام 
تنها راهکار ممکن نیست و در کنار اجرای چنین طرح هایی 
دولت ها باید خود را برای تداوم احتمالی این بیماری آماده 
کنند. اگر شیوع بیماری تداوم پیدا کند هیچ راهکاری وجود 
صنوف  برای  را  بهداشتی  پروتکل های  اینکه  مگر  ندارد 
مختلف و تجارت خارجی تعریف و اجرا کنیم. به مردم باید 
روزمره  فعالیت های  می توانند  چطور  که  شود  داده  آموزش 
خود را با وجود شیوع کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی 
ریشه  زودی  به  کرونا  امیدواریم  دهند.  انجام  شده  تعریف 
نجات  منحوس  ویروس  این  دست  از  جهان  و  شود  کن 
میلیون ها  می توان  آیا  یابد،  ادامه  بیماری  اگر  اما  کند  پیدا 
بستگی  روزانه شان  آمد  در  به  آنان  معیشت  که  را  انسانی 
نشین کردن  خانه  از فرصت  لذا  نگهداشت!؟  خانه  در  دارد 
مردم باید حداکثر استفاده را برای آماده سازی جامعه جهت 
همزیستی مسالمت آمیز با کرونا تحت پروتکل های خاص 
امروز کرونا به اشکال  تا خسارات جانی و مالی  آماده کرد 
دیگری بروز نکند. توصیه امروز اکثر رهبران جهان، آماده 
نکات  رعایت  با  بیماری  کنار  در  زندگی  و  کار  برای  شدن 
کنیم  اقدام  و  بگیریم  زودتر تصمیم  است.  بهداشتی خاص 

که فردا دیر است.

تفکر نقادانه چیست؟ 
 توانمندی های یک متفکر نقاد

زندگی مسالمت آمیز با کرونا

 

خود  به  را  بازار  خودروی  ارزان ترین  لقب  پراید  بی شک 
اختصاص داده است همین اتفاق و دارا بودن کف قیمتی در 
بازار سبب شده هر مساله ای منجر به تغییر قیمت پراید شود 
اثر  نیز  این مساله به سرعت روی قیمت سایر خودروها  و 
گذاشته و نمودار قیمت ها را در بازار صعودی کند. بنابراین 
پراید به نوعی تبدیل به سنگ محک بازار شده و فعاالن و 
دست اندرکاران با رصد اخبار حول وحوش پراید قیمت سایر 
محصوالت موجود در بازار را تعیین می کنند. افزایش قیمت 
خودروها به خصوص پراید طی چند روز گذشته بسیاری از 
و مسووالن  نمایندگان مجلس  کارشناسان،  صاحب نظران، 
در  است.  واداشته  زمینه  این  در  اظهارنظر  به  را  صنعتی 
این بین برخی عوامل درونی در شرکت های خودروساز را 
زمینه ساز افزایش قیمت ها می خوانند و برخی دیگر عوامل 
بیرونی و اقتصادی کشور را در این موضوع دخیل می دانند. 
و  عرضه  در  تعادل  عدم  است  مشخص  آنچه  بین  این  در 
است.  زده  دامن  بازار  در  خودرو  قیمتی  افزایش  به  تقاضا 
سال  در  خودرو  تقاضای  صورت گرفته  برآوردهای  طبق 
این  از  که  است  دستگاه  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  یک  حدود 
می توانند  کشور  خودروساز  بزرگ  شرکت  دو  تقاضا  تعداد 
تنها حدود ۸۰۰ هزار خودرو را در سال تامین کنند، در واقع 
توانسته  این دو خودروساز در عمل  تولیدات خودرو توسط 
پاسخگوی نیمی از تقاضای موجود باشد. عدم تامین خودرو 
نیز دالیل واضح و مشخصی دارد که اعمال تحریم ها نیز 
از  است.  شده  اضافه  دالیل  این  به  گذشته  سال  دو  طی 
با توقف واردات و فعالیت شرکت های خصوصی  دیگر سو 
کشور  به  خودرو  ورودی  مسیرهای  از  دیگر  یکی  خودرو، 
متوقف مانده که همین امر عرضه به بازار را کاهشی کرده 
کشور،  خودروسازی  چالش های  و  مشکالت  از  جدا  است. 
خودرو  بازار  هیجانات  و  التهابات  به  نیز  بیرونی  مسائل 
افزوده است. چالش هایی که صنعت خودرو را متاثر از خود 
کرده است. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که 
محصوالتی  قیمت  افزایش  اقتصادی،  مشکالت  وجود  با 
همچون پراید روال عادی خود را دارد و افزایش قیمت ها 
اقتصاد  کنونی  وضعیت  به  توجه  با  عجیبی  موضوع  نیز 

کشور نیست .
خودرو  قیمت  رشد  ریشه  کارشناس  یک  اساس  این  بر 
کشور  پولی  سیاست های  در  را  بازار  در  پراید  به خصوص 
که توسط سیاست گذار کالن این بخش یعنی بانک مرکزی 
افزایش  تدوین می شود جست وجو کرده و معتقد است که 
قیمت های حادث شده در بازار خودرو به دلیل سیاست های 
منجر  که  است  تورم  مهار  در  بانک مرکزی  ناکارآمد 
اقتصاددان  یک  است.  شده  ملی  پول  ارزش  کاهش  به 
در  درحال حاضر  که  تورمی  انتظارات  می گوید  هم  دیگر 
می توان  را  دارد  وجود  خودرو  بازار  جمله  از  بازارها  تمامی 
یک  به عنوان  خودرو  قیمت  افزایش  در  عامل  اصلی ترین 
که  است  طبیعی  می دهد  ادامه  او  دانست.  بادوام  کاالی 
سرمایه  که  دلیل  این  به  ارزان تر  محصوالت  برای  تقاضا 
و  باشد  مواجه  بازار  در  بیشتری  اقبال  با  دارد  نیاز  کمتری 
این  به دنبال  سرگردان  سرمایه  دارندگان  از  بیشتری  تعداد 
تبدیل  کاالها  از  دست  این  به  را  خود  نقدینگی  که  باشند 

کنند.
پراید  خودرو،  بازار  در  می گوید  اقتصادی  کارشناس  این   
در  را  قیمتی  کف  پراید  است.  مساله  این  با  مطابق  کامال 
بازار به خود اختصاص داده است این اتفاق باعث می شود 
از دارندگان سرمایه به دنبال این باشند که  درصد بیشتری 
با  اقتصاددان  این  کنند.  تبدیل  پراید  به  را  خود  نقدینگی 
تقاضا  افزایش  می گوید  تقاضا  و  عرضه  مکانیزم  به  اشاره 
برای پراید در شرایطی که عرضه آن در بازار محدود است 
قیمت  افزایش  به  منجر  تقاضا  و  عرضه  مکانیزم  براساس 
این خودرو در بازار شده است. این کارشناس ادامه می دهد: 
بازار  خودروی  ارزان ترین  قیمت  نمودار  که  هنگامی 
بازار حرکت  از کف  تدریج  به  اتفاق  این  می شود  صعودی 
کرده و به سمت سقف ادامه دار می شود و در اندک زمانی 
بعد از افزایش قیمت پراید شاهد هستیم که نمودار قیمت 
سایر خودروهای حاضر در بازار که قیمتی به مراتب بیشتر 
این کارشناس  بگیرد.  به خود  دارند روند صعودی  پراید  از 
اقتصادی می گوید: برخی معتقدند قیمت ۸۵ یا ۹۰ میلیونی 
برای پراید جوسازی دالالن است و این خودرو این مقدار 
هنگامی  که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید  اما  ندارد.  ارزش 
که پراید از صف کاالهای مصرفی جدا و وارد بازار دارایی 
بازار  اتفاق می تواند منجر به حباب قیمتی در  می شود این 

شود.
 این حباب قیمتی به این معنا نیست که پراید ۹۰ میلیون 
نمی ارزد بلکه حباب قیمتی ناشی از چشم اندازی است که 
شرایط اقتصادی کشور پیش روی سرمایه گذاران در بخش 
خودرو قرار می دهد و سرمایه گذاران براساس این چشم انداز 
قیمت پراید را ۹۰ میلیون تخمین می زنند. این آینده است 
واقعیت  به  میزان  چه  تا  برآوردها  این  می دهد  نشان  که 

نزدیک هستند.

پراید و بازاری که 
بهم ریخت!

تاثیر  زن  یک  باشم،  قدرتمند  زن  یک  خواهم  می  من 
می  من  زدنی...  مثال  و  بخش  الهام  زن  یک  گذار، 
باال  خواهم  می  شوم...من  شنیده  و  شوم  دیده  خواهم 
جهت  در  را  خود  توانایی  و  پتانسیل  واالترین  و  ترین 
خواهم  می  من  کنم...  شکوفا  بشری  جامعه  به  خدمت 
زنی باشم که مثل یک درخت سیب تنومند ریشه های 
عمیق در دل خاک آگاهی دوانده و شاخه های پر بارش 
به  تا روی زمین رسیده و سیب سرخ خورشید  فروتنانه 
مردم هدیه می دهد... من آرزوهای بزرگ دارم...بیشتر 
روزها، صبحها با یک دنیا عشق و هیجان برای حرکت 
به سمت آرزوهایم از خواب بیدار می شوم و اکثر شبها 
روم.  به خواب می  ناراضی  راضی، کمی  و کمی  خسته 
ناراضی از پیشرفتم، از مقدار کاری که در آن روز انجام 
داده ام، بیشتر می خواهم، بیشتر...هر روز خودم را کوچ 
ای  مسابقه  که  کنم  می  یادآوری  خودم  به  و  کنم  می 
تنها نکته مهم نیت من، عشق خالص  در کار نیست و 
و  البته تالش  و  کردن  و خدمت  کردن  برای خلق  من 
با  را  خودم  کنم  می  سعی  روز  هر  است...  من  پشتکار 
جهان هستی همسو کنم و آرامش را مهمان خانه خودم 
کنم...اما...اما هر از گاهی ناامید می شوم، به خودم می 
گویم روز ۲۴ ساعت است و عمر محدود... پس من کی 
می توانم به آرزوهایم جامه عمل بپوشانم... احساس می 
کنم اگر بمیرم، وظیفه ام را انجام نداده ام و زندگی ام 
هدر رفته است... نکته جالب این است که تقریبًا هر بار 
در این مواقع اتفاقی جالب می افتد که قلبم را سرشار از 
عشق و امید می کند. مثاًل بصورت خیلی اتفاقی با یک 
آشنا می شوم. گویی  ایرانی  بزرگ  و  موفق  یا چند زن 

من  رویاهای  امکانپذیری  بر  گواه  آنها  موفقیت  و  وجود 
است! به خودم می گویم، آنها توانستند، پس من هم می 
توانم.. انگار جهان هستی دارد برایم پیام می فرستد که 
چشمانت را به حقیقت باز کن؛ هستند بسیار کسانی که 
پیش از تو رویاهایی شبیه به رویاهای تو را محقق کرده 
اند، شاید تو فقط چند نفرشان را بشناسی اما بسیارند. تو 
اولین نفر نیستی و شاخ غول را نمی خواهی بشکنی، یاد 
بگیر، الهام بگیر و مهمتر از همه با عشق و نیت خالص، 
داشته  ایمان  بده،  ادامه  از همیشه  تالش کن، محکمتر 
باش و از ریسک و شکست نترس... به قول گلنن دویل 
»هشت بار شکست بخور، نه بار برخیز، که فرصتی برای 

تعلل نیست!« ما می توانیم..

سمت  از  بی امان  فشاری  فشاریم؛  تحت  همواره  ما   
در جهت  فشاری  رسانه ها.  و  جامعه  اطرافیان،  دوستان، 
تغییر معیارهای خودمان. فشاری در جهت دنباله روی از 
معیارهای آنان و همرنگ شدن با دیگران با هدف شکل 
دادن زندگی بهتری که آنان می خواهند و شاید اکثریت 
اثربخش ترین معیارهای بهتر  اما  از آن پیروی می کنند. 
بیشتر  می خواهیم  ما  هستند؟  کدام ها  زندگی  در  بودن 
رفت  صرف  وقت  کمتر  داریم  دوست  کنیم،  مطالعه 
و  فیلم ها  پای  کمتر  کنیم،  بی خود  جلسات  و  آمدها  و 
شبکه های  در  کمتر  بنشینیم،  تلویزیونی  سریال های 
در  و  بگیریم  یاد  بیشتر  باشیم،  داشته  حضور  اجتماعی 
این فشارها  اما  از دیگران حرکت کنیم؛  جهتی متفاوت 
همچنان ادامه دارند و همین ها می توانند مانعی بزرگ در 

مسیر رسیدن به خواسته هایمان باشند.
را  فشار  تحمل  و  تاب  کار  ابتدای  همان  بسیاری 

نمی آورند و به اکثریت می پیوندند. همراه جمع تلویزیون 
عکس  می خورند  که  غذایی  از  اینستاگرام  در  می بینند، 
وقت  بیشتر  و  می کنند  مطالعه  کمتر  می کنند،  منتشر 
نیست.  آسانی  کار  فشار  این  تحمل  می کنند.  تلف 
اذیتتان  وارد می شود،  به شما  بیرون  از  که  روحی  فشار 
انجام می دهند و ما  می کند. وقتی که اکثریت کاری را 
انجامش نمی دهیم و به کاری انفرادی و متفاوت مشغول 
می شویم، احساس باخت بهمان دست می دهد، احساس 
و  شدن  تنها  از  ترس  ترس؛  احساس  دادن،  دست  از 
و  می دهند  هم  دست  به  دست  همه  این ها  و  بی پناهی 
وحشتی در دل ما به وجود می آورند که تمام انگیزه های 
ما را همچون حفره ای بزرگ در میانه زندگی در دل خود 
مقاومت  همین  و  گفتن ها  نه  همین  اتفاقًا  می بلعد.  فرو 
می کند.  متمایز  متوسط  اکثریت  از  را  افراد  کردن ها 
همین مقاومت کردن ها و همین پافشاری بر معیارهای 
و  درست ترین  داریم  یقین  که  معیارهایی  شخصی، 
بهترین معیارها هستند، تفاوت ها را رقم می زند. هر کس 
بیشتر  کس  هر  بگوید،  نه  اکثریت  معیارهای  به  بیشتر 
زندگی  در  را  خودش  اختصاصی  مسیر  تا  کند  تالش 
و  هدفمند  اگر  تمایز  این  و  بود  خواهد  متمایزتر  بسازد، 
بزرگ تر  موفقیت هایی  به  باشد،  درست  اصولی  پایه  بر 
ختم خواهد شد. هر موفقیت بزرگی هزینه دارد حتی اگر 
در حوزه فردی و زندگی شخصی باشد. تنها کسانی به 
تمایزهایی بزرگ دست یافته اند که خود معیارهای بهتر 
بودن در زندگی شان را برگزیده اند، بر آنها پافشاری کرده 
از دستیابی به  و تمامی هزینه های متمایز بودن را قبل 

موفقیت پرداخت کرده اند.

و  مشکالت  بر  غلبه  برای  مفید  و  مهم  روش  یک 
شادمانی  بیشترین  به  دستیابی  مسیر  در  احتمالی  موانع 
به  مربوط  شخصی  بازخوردهای  به  توجه  زندگی،  در 
لذت  حس  آمدن  وجود  به  باعث  که  است  کارهایی 
چنین  به  کردن  توجه  با  می شوند.  ما  در  هدفمندی  و 
پیش بینی  برای  آن ها  نتایج  از  استفاده  و  بازخوردهایی 
انجام  و  زندگی  روند  می توان  آینده،  در  شادمانی 
فعالیت های روزمره را به شکلی بهینه تنظیم کرد. شاید 
در نگاه اول این مسئله موضوعی واضح و بدیهی به نظر 
توجه  از  حاصل  اشتباه  ذهنی  مطلوبیت های  اما  برسد؛ 
میزان  می شوند  باعث  بازخوردهایی  چنین  به  نکردن 
باشد.  داشته  زندگی کاهش چشمگیری  در  ما  شادمانی 
و  فعالیت ها  از  بازخورد  گرفتن  مسیر  در  اصلی  مشکل 
تصمیمات شخصی، چشمگیر و قابل توجه نبودن نتایج و 
خروجی بسیاری از این فعالیت ها و تصمیمات است. به 
این معنا که ما در بسیاری از مواقع اصاًل توجهی به این 
موضوع نداریم که هرکدام از انتخاب های ما منجر به چه 
به سهم  توجه  با  و  ما شده است  در  از شادمانی  میزان 
کارهای  در  بودن  لذت بخش  و  هدفمندی  میزان  متغیر 
مختلف روزانه، میزان شادمانی حاصل از آن در مجموع 
از  استفاده  با  در صورتی می توانیم  ما  است.  بوده  چقدر 
خود  شادمانی  افزایش  جهت  در  شخصی  بازخوردهای 
انجام دهیم که توجه  را  تنظیمات الزم  بگیریم و  بهره 
باشیم.  داشته  زندگی  در  مختلفمان  تجربیات  به  کافی 

به این معنا که حواسمان هم به ورودی های هر تجربه 
آن  از  حاصل  شادمانی  میزان  خروجی  هم  و  فعالیت  و 
متداول  فعالیت  هر  برای  را  کار  این  که  بار  یک  باشد. 
به  اقدام  انجام دهیم و متوجه شویم که آن  در زندگی 
چه تأثیری در زندگی ما منجر می شود، در این صورت 

پیش بینی  برای  این چنینی  نتایج  از  توانست  خواهیم 
میزان شادمانی آن فعالیت و فعالیت های مشابه در آینده 
و  زده  شما  ماشین  به  کسی  کنید  تصور  کنیم.  استفاده 
گوشه سپر ماشینتان کمی فرورفتگی پیدا کرده است. در 
چنین شرایطی دو گزینه در برابر شما قرار داد. گزینه اول 

اینکه بالفاصله به صافکار مراجعه کرده و آن بخش از 
ماشین را تعمیر کنید. گزینه دوم هم اینکه آن را تا زمان 
تصادف شدیدتر و بدتر شدن اوضاع همان طور نگه دارید 
و کاری به کارش نداشته باشید. هرکدام از این انتخاب ها 
تأثیری متفاوت بر شادمانی شما خواهند داشت. توجه به 
انتخاب  در صورت  آن  به خاطر سپردن  و  این موضوع 
هرکدام از گزینه ها می تواند راهنمای خوبی برای اتخاذ 
تصمیمات بهتر در آینده باشد. در واقع ما با توجه کردن 
به خاطر سپردن آن ها،  و  بازخوردهای دریافت شده  به 
برای  مفیدتر  و  قابل اتکاتر  بسیار  جایگزینی  می توانیم 
واقع نوعی  آوریم که در  به دست  مطلوبیت های ذهنی 
واقع گرایی در برابر اعتماد به تجسمات و تخیالت را در 
ما به وجود می آورد. برای مثال هر ماه صورتحساب های 
مصارف  به  مربوط  صورتحساب های  همچون  مختلفی 
برق، آب، گاز و تلفن به دستتان می رسد. شما با دریافت 
هرکدام از این صورتحساب ها دو گزینه پیش رو دارید. 
یا در همان لحظات ابتدایی صورتحساب را نگاه کرده و 
آن را در هزینه های خود لحاظ کنید و یا اینکه توجهی 
به آن نکرده و پرداخت آن را به زمان دیگری موکول 
کنید. مطمئنًا هر کدام از این انتخاب ها تأثیر متفاوتی بر 
میزان شادمانی شما در زندگی خواهد داشت. در صورت 
از گزینه ها  انتخاب هر کدام  از  بازخورد حاصل  دریافت 
و به خاطر سپردن آن خواهید توانست در آینده اقدامات 
بهتری در جهت دستیابی شادمانی بیشتر انجام دهید.--

ما می توانیم معیارهای بهتر بودن در زندگی

توجه به بازخوردهای شخصی رمز دستیابی به بیشترین شادمانی

جهان 
زنان
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