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و  کرمان  مردم  نماینده  و  اقتصادی  کمیسیون  رییس   
رییس  به  ای  نامه  در  اسالمی  در مجلس شورای  راور 
جمهور خواستار تسریع د اجرای طرح انتقال آب از خلیج 
تامین آب آشامیدنی شهر کرمان و شهرهای  فارس و 

اطراف شد. 
به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم 
حجت  به  خطاب  نامه  این  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
احتراما؛  است:  آورده  جمهور  رییس  رییسی  االسالم 
آشامیدنی شهر  آب  همانگونه که مستحضرید وضعیت 
نگران  بسیار  شرایط  از  آن  اطراف  شهرهای  و  کرمان 

کننده ای برخوردار است.
وی اضافه  می کند: بر اساس گزارش های منتشر شده 
از  کشور  مناطق  بندی  تقسیم  در  نیرو  وزارت  توسط 
لحاظ وضعیت دسترسی به منابع آب پایدار، وضعیت آب 
آشامیدنی استان کرمان در منطقه قرمز کشور قرار دارد 
و ساالنه 2 میلیارد مترمکعب تراز منفی )بیالن( آب در 

استان کرمان و مرکز این استان است.
وی می افزاید: مذاکرات و مکاتبات مکرر قبلی صورت 
گرفته با وزاری قبلی و فعلی نیرو و نیز روسالی قبلی و 
اولیه  موافقت  به  منجر  بودجه  و  برنامه  سازمان  فعلی 
اخذ شده در خصوص موضوع تامین آب آشامیدنی شهر 
کرمان از محل خط اول انتقال آب خلیج فارس شده و 

نیز  وند  زینی  دکتر  آقای  کرمان  محترم  استاندار  اخیرا 
در سفر حضرتعالی به جنوب کرمان در زمان سیل این 
منطقه، گزارش کاملی از وضعیت مذکور ارائه و با تایید 
شده  منعکس  نیز  دولت  هیات  به  موضوع  حضرتعالی، 

است.
پورابراهیمی در ادامه این نامه خطاب به رییس جمهور 
آورده است: با عنایت به سوابق موضوع و لزوم تخصیص 
آب آشامیدنی از خط اول انتقال آب خلیج فارس و نیز 
با توجه به اینکه مازاد آب خط انتقال خلیج فارس که 
با سرمایه گذاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی 
اضطرای  آب  تامین  گزینه  تنها  عنوان  به  و  شده  اجرا 
کیلومتر   108 اجرای  نیازمند  شود،  می  شناخته  کرمان 
خط لوله انتقال با اعتباری به میزان هزار و 500 میلیارد 

تومان است.
شرایط  به  عنایت  با  است:  کرده  تصریح  ادامه  در  وی 
آینده،  تابستان سال  در  بویژه  بحرانی آب شهر کرمان 
مسئولیت  با  فوری  جلسه  فرمایید  دستور  است  امید 
معاون اول رییس جهور و حضور وزارای محترم کشور، 
استاندار کرمان و مدیران عامل محترم  و  نیرو، صمت 
شرکت های ملی مس، گل گهر و چادرملو تشکیل تا 
تصمیمات الزم با تسریع زمانی به منظور حل این چالش 

بزرگ برای مرکز استان کرمان اتخاذ شود.

هستند؟  کشورها  کدام  ساکنان  جهان  مردم  شادترین 
جهان  کشورهای  شادترین  بندی  رتبه  از  آگاهی  برای 
باشید. بدون شک  یونی همراه  لتسگو  با  این محتوا  در 
از کشور خود  به مهاجرت  همه ی ما روزی که تصمیم 
می گیریم دلیل قاطعانه ای داریم و این فرآیند را هدفمند 
آغاز می کنیم. مهم ترین دلیل مهاجرت، رسیدن به همان 
هدفی است که برای خود تعیین کرده ایم و می توان گفت 
برای مهاجرت  تمام کسانی که  این هدف در میان  که 
به یک کشور بهتر اقدام می کنند مشترک است؛ داشتن 

یک زندگی بهتر! 
از  چه شکلی  به  بهتر  زندگی  یک  که  بدانیم  باید  حال 
اصلی ترین  از  یکی  بودن  شاد  می شود؟  گفته  زندگی 
مولفه هایی است که می تواند ضامن زندگی بهتر در یک 
نیازهای  جمله  از  می توان  را  شادی  باشد.  ثانویه  کشور 
نیاز دارد که در  انسان اجتماعی  انسان دانست.  غریزی 
با  ارتباط  در  و  کند  زندگی  جهان  مردم  شادترین  میان 
آن ها ظرفیت روانی الزم برای عبور از مشکالت را داشته 
باشد.  کشوری که زندگی مردم آن بر پایه ی شادی و 
نشاط نبوده و فضایی سرد و افسرده بر آن حاکم باشد 
رضایتمندی  نمی تواند  امکانات  تمام  وجود  رغم  علی 

کامل از مهاجرت را تامین نماید.
پیشتر در محتوای کدام کشور برای زندگی بهتر است به 
ارزیابی کشورهای جهان بر اساس سطح رفاه پرداختیم. 
هستیم  جهان  مردم  شادترین  معرفی  دنبال  به  اکنون 
کشورهای  شادترین  بندی،  رتبه  آخرین  طبق  بدانیم  تا 
جهان کدام کشورها هستند. اگر به دنبال داشتن زندگی 
بهتر در میان شادترین مدرم جهان هستید این مقاله را 

دنبال کنید.
شادترین کشورهای جهان

بر هیچ  انسان ها  امروزه دیگر اهمیت شادی در زندگی 
دولتی پوشیده نیست. بررسی های تاریخی و روانشناختی 
نشان می دهد که اگر در یک جامعه زیرساخت مناسبی 
نیز  وجود داشته باشد حتی در شرایط سخت و بحرانی 
با  خود  نشاط  و  شادی  حفظ  طریق  از  می توانند  مردم 
از سال  اساس  همین  بر  کنند.  عبور  بحران  از  سالمت 
شادی  جهانی  روز  نام  با  را  روزی  ملل  سازمان   2013
مردم  شادترین  ساله  هر  و  نموده  نامگذاری  تقویم  در 
حاضر  حال  مانند  زمانی  در  می نماید.  معرفی  را  جهان 

و  سو  یک  از  کشتار  و  جنگ  کننده  ناراحت  اخبار  که 
همه گیری ویروس کرونا از سویی دیگر جهان را در غم 
رسم  به  جهانی  سازمان های  است  برده  فرو  ناراحتی  و 
هر سال، شادترین مردم جهان را معرفی نموده اند. طبق 
رتبه بندی منتشر شده، برای سومین سال متوالی کشور 
فنالند در صدر شادترین کشورهای جهان قرار گرفته و 
کشور دانمارک رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. 
بر اساس آخرین گزارش کشور سوئیس توانسته با سبقت 
است  توجه  قابل  بنشیند.  سوم  مقام  در  نروژ  از  گرفتن 
دانمارک،  فنالند،  جمله  از  اسکاندیناوی  کشورهای  که 
نروژ، سوئد و ایسلند در لیست ده کشور شاد جهان قرار 
گرفته اند. بنابرین می توان گفت که شمال اروپا یا همان 

منطقه اسکاندیناوی شادترین مردم جهان را دارد. 
بیست کشور شاد جهان 

سوی  از  گرفته  صورت  بررسی های  آخرین  اساس  بر 
سازمان ملل در سال 2021، بیست کشور زیر در لیست 
شادترین کشورهای جهان که شادترین مردم در آن ها 

زندگی می کنند، قرار دارند:
1. فنالند

2. دانمارک
3. سوئیس
4. ایسلند

5. نروژ
6. هلند
7. سوئد

8. نیوزلند
9. استرالیا

10. لوکزامبورگ
11. کانادا

12. استرالیا
13. انگلستان
14. اسرائیل

15. کاستاریکا
16. ایرلند
17. آلمان

18. آمریکا
19. جمهوری چک

20. بلژیک

وقتی زبان يكديگر را نمی فهميم!

در زندگي زناشویي، یکي از مهم ترین شیوه هاي ارتباط موفق آن است که زن و مرد بتوانند 
به خوبي با یکدیگر گفت وگو کنند و یکي از ابتدایي ترین راه هاي موفقیت دراین خصوص داشتن 
توانایي درست صحبت کردن و خوب گوش دادن است؛ یعني ابتدا باید بدانیم طرف مقابلمان 
با چه زباني با ما سخن می گوید؛ آیا باصراحت و به طورمستقیم خواسته هایش را بیان می کند 
یا مبهم و غیرمستقیم سخن می گوید؟ درواقع گاهي زنان و مردان براي بیان احساسات و 
خواسته هاي خود، طوري حرف می زنند که طرف مقابل احساس می کند نمی تواند مفهوم 
واقعي آن ها را به خوبي درک کند. در این مواقع چه باید کرد و چطور می توان به زباني مشترک 
به ارتباطی موفق دست یافت؟ دراین خصوص با ژاله افشاري منفرد، روان شناس و روان کاو، 

گفت وگو کرده ایم که می تواند مفید واقع شود.
یکي از ابزارهای بیان احساسات هر شخص، استفاده از گفتار و برقراري ارتباط از راه کالم 
به اصطالح  یا  و  داریم  ناکامی هایي  یا  ناراحت هستیم  از موضوعي  اما معموال وقتي  است، 
زورمان به طرف مقابل نمی رسد، از واژه هایي استفاده می کنیم که گاه جنبه کنایه آمیز دارند؛ 
یعني در این مواقع به جاي اینکه با صراحت حرف خود را بیان کنیم، با تکه پراني یا کنایه، 
به نوعي اعتراض خود را اعالم می کنیم. نظر بسیاري از روان شناسان و تحلیلگران رفتار بر آن 
است که باید احساساتي که پشت کلمات می آیند به خوبي شناسایي شوند؛ بنابراین معموال ما 

از کلمات به طور مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می کنیم.
روان شناسان برروی این موضوع تاکید دارند که براي داشتن روابط موفق، بهترین کار این 
است که آنچه را واقعا در درونمان می گذرد، به طرف مقابل ابراز کنیم؛ ولي با توجه به فرهنگ، 
تعلیم، تربیت و اصول بازدارنده سنت ها و عرف جامعه، ابراز احساسات درجات متفاوتي دارد؛ 
یعنی اگر از مادر یا اقوام همسرمان ناراحت باشیم، آن را حس می کنیم، ولي معموال درجه 
افتاده است،  اتفاق  با آنچه  ادا کند  را  بتواند به درستي حق مطلب  آنکه  ابراز کردن یا شدت 
هماهنگ نیست؛ درواقع این موضوع به این بستگی دارد که خانواده شما در کودکي ابراز 

احساسات را چگونه به شما آموخته باشند.
کاربرد واژه ها با توجه به نوع فرهنگ هر خانواده متفاوت است؛ درواقع مدل سازي از کودکي 
ناخودآگاه در فرهنگ رایج خانواده استفاده می شود. واژه ها می توانند احساسات ما را اعم از 
خشونت، تنفر یا عشق به طرف مقابلمان منتقل کنند. اینکه پدر یا مادر در خانواده واژه هایي 
ازجانب  واژه ها  کاربرد  تاثیر مستقیمی  بر  بگیرند،  کار  به  احساساتشان  بیان  برای  را  خاص 
کودکان برای بیان احساسات خود خواهد داشت؛ اما گاهي افراد از کالمی  استفاده می کنند که 

موجب تضعیف روحیه طرف مقابل می شود و همراه با توهین است.
به  مثال  پسر هستیم؛  و  دختر  فرزندان  میان  تربیتي  اختالف  شاهد  خانواده  یک  در  گاهي 
دختربچه ها همان قدر آزادانه اجازه نمی دهیم که راحت بخندند، بازي کنند یا احساساتشان را 
بیان کنند که به پسر بچه ها این اجازه را می دهیم؛ بنابراین درصد باالیی از خانم ها در آینده 
و در ارتباط زناشویي شان براي صراحت بیان و اظهار تقاضاي مستقیم خود تردید دارند! یعني 
خیلي مهم است که ببینیم در کودکي تا چه حد به افراد قدرت ابراز عقاید و احساساتشان 
داده شده است! افراد براي بیان راحت احساسات خود هم نیاز به دیده شدن و هم احتیاج به 
آموزش دارند و اگر نتوانند به خوبي از عهده این کار برآیند، هر دو طرف و درواقع رابطه آن ها 

با مشکل روبه رو خواهد شد.
یکي از دالیل اینکه زن و مرد نمی توانند در گفت وگو یا برقراري رابطه موفق شوند، بیگانگی 
با دنیای یکدیگر است و بهترین راه هم برای آشنایی آن ها از زمان کودکي است که معموال با 
دخالت والدین به خوبي انجام نمی گیرد؛ مثال اغلب بازي ها و ارتباطات آن ها را داوري می کنند 
و نمی گذارند خود بچه ها با نظارت غیرمستقیم آن ها، یکدیگر را بیشتر بشناسند؛ مثال اگر 
دختربچه اي نمی تواند آنچه را که می خواهد به درستي بیان کند و فقط گریه می کند، از همان 

بچگي باید یاد بگیرد که به جاي گریه کردن، بهتر است خواسته اش را مطرح کند.
یکي از مواردي که همیشه موفقیت در رابطه را تضمین می کند، داشتن آگاهي و اطالعات 
بیشتر است؛ به این ترتیب که وقتي زن و مرد بیشتر با دنیاي همدیگر آشنا باشند، قطعا موفقیت 
بیشتري هم در ارتباط با یکدیگر خواهند داشت. دراین خصوص حتي آگاهي هاي بسیار جزئي 
از زندگي خود مانند  اینکه مردان بدانند زنان در دوره هایي  هم می توانند مفید واقع شوند؛ 
بارداري، زایمان و … آستانه تحمل کمتري دارند یا زنان بدانند که مردان هنگام عصبانیت و 
ناراحتي دوست دارند تنها باشند و سکوت کنند، می تواند در رابطه موفق آن ها با یکدیگر بسیار 

مفید و کمک کننده باشد.
تحقیقات نشان می دهند شخصیت هایي که در کودکي آسیب دیده اند ، نادیده گرفته شده اند یا 
اجازه حرف زدن به آن ها داده نشده است؛ بنابراین آنان در بزرگ سالي از اعتماد به نفس کافي 
برخوردار نیستند که  بتوانند  در ارتباط با همسرشان خواسته هایشان را به راحتي بیان کرده  و 
با آن ها مخالفت یا اعتراض کنند. بسیاري از زنان اعتماد به نفس  و به نوعي شجاعت الزم را 
براي ابراز عقاید  خود ندارند  و همان گونه که  در بیان خواسته هاي خود از پدرانشان می ترسیدند، 
از همسرانشان هم می ترسند و نمی توانند به خوبي خواسته ها و احساسات خود را بیان کنند . 
این موارد باید حتما در اتباط زناشویي بررسي شوند. یکي از موارد مهمی  که در روابط زوجین 
مشاهده می شود این است که یکي از زوجین به دیگري اجازه صحبت کردن نمی دهد و همین 
موضوع باعث می شود او به تدریج اعتماد به نفسش را از دست  دهد  و برخورد قاطعانه اي نداشته 
باشد و براي اینکه تنبیه نشود، مطیع و فرمان بردار مردان باشد. بهترین کار هم دراین خصوص 
این است که به جاي تبعیت از ساالردانستن یک جنسیت نسبت به دیگري، تابع نظر و عقاید 

شایسته تر باشیم و درواقع رابطه را به درستي مدیریت کنیم.
یکي از مهم ترین عوامل موفقیت در رابطه، داشتن صبر و شکیبایي است؛ یعنی به طرف 

مقابلمان اجازه ابراز عالیق بدهیم و بگذاریم وی حرف ها و خواسته هایش را بیان کند.
هنر گوش کردن و توجه داشتن به طرف مقابل هم یکي دیگر از عوامل موفقیت در رابطه است؛ 

درواقع بزرگ ترین هنر زوجین این است که بتوانند به موقع توجه الزم را به یکدیگر بدهند.
توجه به استفاده از واژه ها هم می تواند باعث موفقیت بیشتر ما در رابطه شود. بهترین کار 
دراین خصوص نیز این است که از کلمات به ساده ترین شکل ممکن استفاده شود و با صراحت 
کامل آن ها را بیان کنیم و صفت خاصي را به طرف مقابل برچسب نکنیم و از داوري هاي 

بي مورد دوري کنیم.
فراموش نکنیم اگر ناراحتي ها و کدورت هایمان نسبت به همدیگر زیاد شده و درواقع روي هم 
تلنبار شده اند، مقصر خودمان هستیم که زودتر آن ها را حل وفصل نکرده ایم. درواقع بزرگ ترین 
اشتباه ما این است که مانند بشکه اي از باروت، خشم هاي خود را انبار می کنیم؛ ضمن اینکه 
نمی توانیم انتقادپذیر باشیم. فرد سالم کسي است که منطق سالم پشت حرف هایش باشد و 
بپذیرد که گاهي دچار لج بازي هاي کودکانه و زورگویي می شود. اگر نپذیریم که خود ما هم 

اشتباه می کنیم و دائم دیگران را مقصر بدانیم، نمی توانیم رابطه موفقي داشته باشیم.
درواقع نگاه ما به ارتباط خیلي مهم است؛ اینکه بخواهیم ارتباط موفقي داشته باشیم، باید 
بتوانیم به خوبي از آن نگهداري کنیم و براي نگهداري از آن باید تالش کنیم و هرلحظه چیز 
بیشتري بیاموزیم. فراموش نکنیم که ذات ارتباط و ازدواج، معصوم و پاک است؛ اما این خود 

ما هستیم که با رفتار نادرستمان آن را خراب می کنیم.

 دوران نوجوانی را می توان یکی از بحرانی ترین 
که  چرا  دانست  همه  زندگی  در  سنی  دوره های 
ابعاد مختلف جسمی،  فرد تغییرات اساسی را در 
در  نوجوان  می کند.  تجربه  اجتماعی  و  روانی 
در  گرفتن  قرار  با  جسمی  و  جنسی  بلوغ  کنار 
سوی  به  کودکی  های  وابستگی  از  انتقال  دوره 
حرکت  بزرگسالی  مسئولیت پذیری  و  استقالل 
رفتارهای  ارائه  توقع  او  از  جامعه  و  می کند 
فشارهای  امر  همین  و  دارد  مستقل  اجتماعی 

روانی زیادی را بر او تحمیل می کند.
یکی از رفتارهایی که در دوره بلوغ بروز می کند 
این است که حس توجه به ظاهر و زیبا دانستن 
و زیبا نشان دادن خود در فرد تقویت می شود و 
است  به حدی  نوجوان  در  به ظاهر  توجه  گاهی 
نوجوان  و  می شود  جمع  در  او  حضور  مانع  که 
بیشترین زمان را خود را صرف آراستگی می کند 
و همین امر بعضا منجر به نگرانی و حتی ایجاد 

تنش بین والدین و نوجوان می شود.
به  پسرم  ورود  با  می گوید  امید  مادر  پور  ملک   
کرد  تغییر  بسیار  اش  سلیقه  و  رفتار  بلوغ  سن 
از همیشه به ظاهر خود توجه می کند هر  بیشتر 
لباس  خرید  هنگام  و  می رود  آرایشگاه  به  هفته 
طور  به  و  ندارد  توجهی  پدرش  و  من  سلیقه  به 
اتو می کند بعد  وسواس گونه ای لباس هایش را 
و  کرده  نام  ثبت  باشگاه  یک  در  هم  مدتی  از 
خیلی اهمیت می دهد که اندام ورزشکاری داشته 

باشد.
فکر  ابتدا  در  کرد:  بیان  ادامه  در  پور  ملک 
طبیعی  بلوغ  سن  در  رفتارها  این  که  می کردم 
است اما به مرور این رفتارها مرا نگران می کرد 
با وجود اینکه پسرم همیشه مرتب و آراسته است 
و از نظر جسمی هم اندامی ورزشکاری دارد اّما 
حضور در جمع خانواده و دوستان برای او سخت 
از  مختلف  بهانه های  به  مواقع  بیشتر  و  است 
حضور در جمع طفره می رود وقتی با او صحبت 
زشت  را  خود  دلیل  بی  او  شدم  متوجه  کردم 

می داند و برای خودش عیب و ایراد می تراشد.
را  امید  مدام  همسرم  طرفی  از  داد:  ادامه  وی 
متهم می کند که اجتماعی نیست و او را سرزنش 
آن ها  بین  موضوع  این  بر سر  و همیشه  می کند 

تنش وجود دارد.
در این خصوص مرضیه عزیزی معین روانشناس 
نوجوانی  اینکه  بیان  با  دانشگاه  مدرس  و  بالینی 
با تغییرات و تحوالت خیلی  دوره بلوغ جسمانی 
مشکالت  بیشترین  و  است  پرشتاب  و  چمشگیر 
از  که  است  بدنی  تصویر  با  رابطه  در  نوجوان 
تصویر  از  نارضایتی  عنوان کرد:  دارند،  خودشان 
شروع  نوجوانی  دوره  از  تیپیک  به صورت  بدنی 
در  و  ذهنی  تصویر  یک  بدنی  تصویر  می شود، 
واقع احساسی است که فرد از اندازه و شکل بدن 

خودش دارد.
با  همراه  نوجوان  داد:  ادامه  معین  عزیزی 
انتظارات  و  هنجارها  از  یکسری  خود  همساالن 

که  می کند  ایجاد  ظاهری  ویژگی های  درباره  را 
به عنوان یک الگو قرار داده می شود لذا رفتارها 
نوجوان در مورد تصویر بدن  و نگرش های یک 
بین  که  الگویی  و  هنجار  این  از  دیگران  و  خود 
خود و همساالن اش ایجاد کرده تبعیت می کند.

بدنی  تصویر  بین  که  وقتی  نوجوان  افزود:  وی 
ذهن  در  که  آرمانی  بدنی  تصویر  و  خود  واقعی 
این  بعدها  و  می کند  احساس  تفاوت هایی  دارد 
ناهمخوانی را درونی کند یک نارضایتی شدیدی 
به  باعث  همین  واقع  در  و  می شود  ایجاد  او  در 

وجود آمدن اختالل های مختلفی می شود.
عزیزی معین یادآور شد: از جمله اختالالتی که 
بدنی  تصویر  ناهمخوانی  علت  به  نوجوان  یک 
واقعی خود و تصویر بدنی آرمانی مبتال می شود، 
افسردگی و عزت نفس پایین، استرس باال است 
و در واقع سالمت روانی نوجوان به خطر می افتد.

برخی  اینکه  به  اشاره  با  بالینی  روانشناس  این 
دختران  که  می دهد  نشان  شده  انجام  تحقیقات 
به دیگر  نسبت  باالتری  نفس  از عزت  ورزشکار 
و  کاهش  البته  داد:  توضیح  برخوردارند،  دختران 
تصویر  اختالل  رفتن  بین  از  باعث  وزن  افزایش 
منفی بدنی در نوجوان نمی شود چون ریشه این 
مسئله به اعتماد به نفس نوجوان مربوط می شود 
دارای  بدنی  نظر  از  نوجوان  اگر  حتی  واقع  در 
علت  این  به  باشد  هم  ورزشی  و  مناسب  اندام 
بدن  به  نسبت  دارد  پایینی  نفس  به  اعتماد  که 

خودش تصویر اشتباهی دارد.
تصویر  که  عوارضی  خصوص  در  معین  عزیزی 
تصریح  می کند،  ایجاد  نوجوان  در  منفی  بدنی 
کرد: افسردگی، اضطراب، کاهش اعتماد به نفس، 
ناتوانی های اجتماعی و شغلی و کاهش بازدهی، 
پایین  زندگی  آینده، کیفیت  در  ازدواج  مشکالت 
شادکامی،  عدم  نوجوان،  یک  شدن  منزوی  و 
عدم مهارت های ارتباطی و عدم رشد اجتماعی، 
ارتباط  اختالل  همساالن،  با  ارتباط  در  اختالل 
و  شرمندگی  احساس  دوست،  یک  با  صمیمانه 
احساس حقارت، اختالالت جنسی، سوء مصرف 
عوارض  جمله  از  خودکشی  افکار  و  مخدر  مواد 

تصویر بدنی منفی در نوجوان است.
مدرس دانشگاه اضافه کرد: نوجوانان وقتی دچار 
این اختالل می شوند تمام تالش خود را می کنند 
خودشان  نظر  به  که  ظاهری  ویژگی های  که 
کار  این  برای  و  دهند  تغییر  را  است  نامناسب 
جراحی های  انجام  حد،  از  بیش  آرایش های  به 
زیبایی و همچنین رژیم ها و ورزش های سنگین 
بهداشت  به  آسیب  بر  لذا عالوه  آورند  روی می 
وارد  آسیب  هم  آنها  جسمی  بهداشت  به  روان 
می شود بنابراین باید این عوارض را خیلی جدی 
بگیریم و منتظر این نباشیم که این تصویر بدنی 
منفی منجر به اختالل شدید شود و این یکی از 
در  بلوغ  و  نوجوانی  دروه  با  که  است  اختالالتی 

نوجوان در ارتباط است.
در  خود  کردن  تماشا  مثل  مکرر  رفتارهای  وی 
بیش  خواهی  اطمینان  یا  و  کردن  آرایش  آیینه، 
دیگران  با  خودش  ظاهر  کردن  مقایسه  حد،  از 
عملکرد  در  بالینی  مالحظه ی  قابل  اختالل 
جمله  از  نوجوان  اجتماعی  و  شغلی  تحصیلی 

مالک های اختالل تصویر بدنی منفی است.
به  منجر  که  عواملی  از  یک  معین  عزیزی 
شکل گیری اختالل تصویر بدنی منفی در نوجوان 
و  دانست  نوجوان  شناختی  تحریف  را  می شود 
گفت: نوجوان در مورد خودش نقص های خیالی 
زیادی می بیند و از طرفی فکر می کند که زیبایی 
من طبق انتظاراتی که دارم خوب پیش نمی رود 
یکی  دارد  محیط  بر  که  کنترلی  عدم  همین  و 
فکر  واقع  در  نوجوان  این  که  است  موارد  از 
ندارد  را  کافی  فیزیکی  جذابیت های  که  می کند 
آینده  و فقدان جذابیت های فیزیکی می تواند در 
به  دست یابی  مانع  و  باشد  داشته  منفی  تأثیر  او 
اهداف شخصی نوجوان می شود و این نوجوانان 
معموال از نظر شناختی در برابر تغییرات به وجود 
جسمانی  بلوغ  اساس  بر  که  ظاهرشان  در  آمده 
به طور غیر  و  احساس درماندگی می کنند  است 
وجود  به  تغییرات  مسئول  را  خودشان  منطقی 

آمده می دانند.
این روانشناس بالینی تأکید کرد: یکی از عوامل 

منفی  تصویر  نوجوان  می شود  باعث  که  دیگری 
معیارهای  تنوع  باشد  داشته  خودش  از  بدنی 
زیبایی در جامعه است و داشتن این باور ناکارآمد 
داشته  را  زیبایی  معیارهای  این  باید  همه  که 
لذا  و  بگیرند  قرار  دیگران  تأیید  مورد  و  باشند 
معیارهای  ساختن  برآورده  نگران  مدام  نوجوان 

دیگران در مورد زیبایی خود است.
وی در ادامه وسواس فکری را به عنوان یکی از 
عوامل ایجاد کننده تصویر منفی بدنی در نوجوان 
مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: وسواس فکری 
یعنی تکرار یک فکر در ذهن نوجوان که محتوای 
آن تصویر بدنی مناسب، ارزیابی دیگران در مورد 
ظاهر او و اشتغال ذهنی مداوم نوجوان در رابطه 
با زیبایی و معیارهای زیبایی و تأیید همساالن و 
تصویر بدنی آرمانی که از خودش دارد و تالشی 
که برای رسیدن به آن تصویر آرمانی بدنی دارد.
عوامل  از  یکی  را  گرایی  کمال  دانشگاه  مدرس 
کمال  در  کرد:  بیان  و  معرفی  اختالل  این  بروز 
رو  روبه  گیرانه  سخت  معیارهای  با  ما  گرایی 
بدون  کامال  بدن  یک  نوجوان  واقع  در  هستیم 
که  آنجایی  از  و  می کند  سازی  تصویر  را  نقص 
و  بینانه  واقع  غیر  معیارهای  با  گرایی  کمال 
وقت  نوجوان هیچ  سخت گیرانه شناخته می شود 
از خودش راضی نیست چون هیچ وقت نمی تواند 
هم  کمال گرایی  بنابراین  برسد  معیارها  آن  به 

یکی از عوامل است.
سخت  معیارهای  با  والدین  کرد:  اظهار  وی 
با  و  مستبدانه  پروری  فرزند  سبک  و  گیرانه 
افزایش انتقادهای بیش از حد باعث می شوند که 
نوجوان نسبت به خودش احساس کمبود کند و 
عزت نفس و اعتماد به نفس نوجوان پایین بیاید.
معیارهای  کرد:  ابراز  ادامه  در  معین  عزیزی 
حد  از  بیش  انتقادهای  و  والدین  گیرانه  سخت 
به  نوجوان  در  گرایی  کمال  یک  می تواند  شان 
معیارهای  با  گرایی  کمال  که  چرا  بیاورد  وجود 
شناخته  بودن  کامل  مورد  در  گیرانه  سخت 
می شود لذا زمانی که والدین به صورت مداوم از 
کودک و نوجوان خود ایراد می گیرند و سرزنش 
مشغولیت های  که  می شوند  باعث  می کنند  شان 
تایید  با  رابطه  فکری و وسواس های فکری در 

دیگران در نوجوان و کودک شکل بگیرد.
باید  والد  یک  عنوان  به  والدین  داد:  ادامه  وی 
فرزندپروری  سبک  در  بینانه ای  واقع  معیارهای 
سرزنش  کاهش  با  و  بیاورند  وجود  به  خودشان 
خشن  رفتارهای  کاهش  دلیل،  بی  انتقادهای  و 
نفس  به  اعتماد  افزایش  باعث  مستبدانه  و 
نوجوان و کودک شوند زمانی که والدین با یک 
نوجوان روبه رو هستند با توضیح بلوغ جسمی و 
تغییرات بدنی و اینکه این تغییرات موقتی هستند 
نوجوان  به  و  کنند  کمک  نوجوان  به  می توانند 
روانشناس  یک  به  می تواند  که  کنند  یادآوری 

مراجعه کند.

لزوم تسريع در اجرای طرح انتقال آب 
جهت تامين آب آشاميدنی شهر کرمان

رتبه بندی شادترين کشورهای جهان

نوجوانی دوران پر ماجرای ورود به بزرگسالی
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آیا تابه حال متوجه شده اید که بعد از اینکه با تالش و بردباری موفق 
شدید مانعی را از سرراه خود بردارید و احساس موفقیت و پیروزی را 
در وجودتان تجربه کنید، ناگهان شکل دنیا برایتان عوض می شود، 
روی غلتک شانس می افتید و همه اتفاقات خوب، پشت سرهم اتفاق 

می افتند؟
انگار همه موفقیت ها و کامیابی ها منتظر بودند تا شما موفقیت اول 
را به دست آورید. از منزل اول که عبور کردید، موفقیت های بعدی 
قطار  که  می شوید  متوجه  ناگهان  شما  و  می دهند  رخ  زنجیره وار 

موفقیت شما بی آنکه دلیلش را بدانید، شروع به حرکت کرده است.
و  بوده  شخصی  و  درونی  تجربه  یک  موفقیت،  می گویند  خیلی ها 
در  جاری  ذرات  ریز ترین  توسط  ما  وجود  در عمق  که  است  چیزی 
مغزمان درک و پردازش می شود و اگر بتوانیم آن را درون وجود خود 

کشف کنیم، می توانیم موفقیت های بعدی را به خود جذب کنیم.
شاید این تفکر که می گوید »موفقیت یک تجربه درونی است« از 
دریافته اند  دانشمندان علوم شیمی  اعصاب  باشد.  یک منظر درست 
درون مغز ما، سلول های عصبی یا همان نورون ها وقتی می خواهند 
با هم اطالعات تبادل کنند، مولکول های شیمیایی خاصی را برای 
همدیگر می فرستند که این مولکول ها »خاص مقصد« هستند؛ یعنی 
فقط توسط آن دسته از سلول های عصبی دریافت می شوند که رمز 
عصبی،  شیمیایی  پیام رسان های  این  به  باشند.  داشته  را  گیرندگی 
نیز  انتقال دهنده های عصبی  یا  پیک های عصبی  ناقل های عصبی، 

می گویند.
شیمیایی  مولکول  یک  عصبی،  ناقل های  این  معروف ترین  از  یکی 
می گویند.  هم  لذت«  »هورمون  آن  به  که  است  دوپامین  اسم  به 
درواقع دوپامین پیک عصبی است، اما اصطالح هورمون هم برای 
به  باید  که  می بینید  برویم  جلو  که  کمی   البته  می رود؛  کار  به  آن 
این  اما  گفته شود.  برانگیختگی«  و  انگیزه  این هورمون »هورمون 
حقیقت را نمی توان پنهان کرد که هرجا صحبت از هیجان و خوشی 

و سرخوشی و لذت شدید باشد، دوپامین هم حضور دارد.
دوپامین سلول های عصبی مناطق خاصی از مغز به نام مراکز پاداش 
و  داده  انجام  که  کاری  از  فرد  باعث می شود  و  تحریک می کند  را 
موفقیتی که نصیبش شده است، مملو از سرخوشی شود. درواقع اگر 
بدانید که  باید  از خوردن آن لذت می برید،  عاشق بستنی هستید و 
شما درواقع از ترشح دوپامین همراه بستنی کیف می کنید و اگر این 
دوپامین ترشح نشود، تمام بستنی های دنیا نمی توانند ذره ای شما را 

شاد سازند!
یافته های حاصل از تصویربرداری های مغناطیسی از مغز ثابت کرده 
است مصرف موادمخدر باعث ترشح شدید دوپامین در مراکز پاداش 
همین  هم  نیز  کاری  برنامه های  اتمام  در  موفقیت  می شود.  مغز 
خاصیت را دارد. به زبان ساده تر اگر افراد معتاد گمان می کنند که با 
کمک موادمخدر و البته پذیرش عواقب دردناک اعتیاد، تنها کسانی 
هستند که می توانند تجربه دریافت دوپامین شنگولی را در مغز خود 
که  موفقیت هایی  با  هم  سالم  افراد  که  بدانند  باید  آورند،  دست  به 
درطول زندگی به دست می آورند و با روش های سالم هم، به همان 
میزان شادی و نشاط را تجربه می کنند؛ البته بدون عواقب زیان آور 

آن و بسیار بادوام تر و خوشایند تر.
بهترین شیوه تولید دوپامین در مغز این است که به صورت مستمر 
ماده  این  دائم  شبانه روز  درطول  مغز  پاداش  مراکز  یعنی  باشد؛ 

شادی بخش را دریافت کنند. اما اینجا دو نکته وجود دارد:
نکته اول اینکه ظرفیت تولید دوپامین در بدن بی نهایت نیست؛ یعنی 
از آن ترشح می شود.  درطول شبانه روز مقدار مشخص و محدودی 
میزان  بتوان  زندگی  تغییر سبک  و  تغذیه  اصالح شیوه  با  اگر  حتی 
تولید را بیشتر از انسان های عادی کرد، باز هم تولید آن، محدودیت 

دارد.
تولیدی  دوپامین  که  است  این  بوده  مهم  بسیار  که  دوم  نکته  اما 
اگر  در هرلحظه به بزرگی یا کوچکی موفقیت بستگی ندارد؛ یعنی 
شما به محبوب خود یک شاخه گل بدهید، به همان اندازه دوپامین 
تولید می شود که ده شاخه گل بدهید؛ البته اگر مجنون شوید و یک 
وانت بار گل هدیه دهید، شاید دوپامین تولیدی کمی  بیشتر شود، اما 
نه در حدی که یک دسته گل صدتایی، بتواند صدبرابر یک شاخه، گل 

دوپامین شادی بخش تولید کنند!
باشد!  کوچک  چقدر  می آورید،  دست  به  که  موفقیتی  نیست  مهم 
فرقی  بزرگش  و  کوچک  درواقع  باشد؛  موفقیت  است  کافی  فقط 
اندازه  به  می توانند  هم  کوچک  موفقیت های  همین  نمی کند. 
موفقیت های بزرگ، شادی و سرخوشی و ازهمه مهم تر انگیزه و شوق 
به همین خاطر  کنند.  زنده  در وجود شما  را  بیشتر  موفقیت های  به 
استادان موفقیت دائم توصیه می کنند که اهداف بزرگ و کالن خود 
اهداف  این  از  هرکدام  برای  و  کنید  تبدیل  کوچک تر  اهداف  به  را 
را  فعالیتی  هر  سپس  بنویسید؛  جزئی  فعالیت های  برنامه  کوچک، 
که انجام دادید، به هرشکل ممکن جشن بگیرید. حتی می توانید در 
کشوی میز خود یک بسته خرما بگذارید و با هر موفقیت یک عدد 
زمان کودکی  آینه مثل  مقابل  خرما میل کنید. می توانید در خلوت 
باال و پایین بپرید و خوشحالی کنید. می توانید خود را به یک بستنی 
شما  کالبد  و  بدن  که  است  این  مهم  کنید.  دعوت  پارک  وسط  در 
بفهمد که موفقیتی حاصل شده است و باید دوپامین آزاد کند. بدن 
متوجه نیست که این موفقیت کوچک است؛ فقط می داند که موفقیتی 
حاصل شده است و باید مراکز پاداش با دریافت دوپامین بیشتر جشن 

بگیرند و شادمانی کنند.
مراسم  همه  کوهنوردان  نباید  یعنی  می آورد«،  موفقیت  »موفقیت، 
که  قدمی   هر  بلکه  کنند،  ذخیره  قله  برای  را  پایکوبی  و  جشن 
که  هر صخره ای  و  است  پیروزی  خودش  برمی دارند،  قله  به سمت 
برای  موفقیت  مسیر  در  می شود.  محسوب  موفقیت  می شود،  فتح 
و  دائم  انگیختگی  است  الزم  کار،  ادامه  و  پیشروی  اشتیاق  داشتن 
پیوسته در وجودمان داشته باشیم و این امر، تنها ازطریق درک  کردن 
موفقیت های کوچک، اما مستمر و دائمی  و نیز قدردانی کردن از آن ها 

میسر می شود.
اگر زوجی هستید که شادی و خشنودی خود را از باهم بودن به روزها 
ایام خاصی موکول کرده اید، بدانید که سخت در اشتباهید؛ چون  و 
عشق هم از جنس موفقیت است و همان طور که موفقیت، موفقیت 
می آورد، عشق هم عشق می آفریند؛ یعنی در زندگی زناشویی، حتی 

یک لحظه هم نباید، از ابراز محبت و عشق ورزی، دست بردارید.
نظر  به  دسترس  از  دور  کرده اید  انتخاب  خود  برای  که  هدفی  اگر 
می رسد، نگران نباشید. آن را به اهداف ریز تبدیل کنید و برای هر 
هدف مجموعه فعالیت هایی مشخص را برنامه ریزی کنید. برای هر 
فعالیتی هم باید یک نقطه پایان تعریف کرده و در هر نقطه پایان 
عبور  بابت  به خودتان  و  کنید  برگزار  پایکوبی  و  مراسم جشن  یک 
هر  اتمام  با  که  دید  خواهید  دراین صورت  دهید؛  هدیه  نقطه  آن  از 
فعالیت، هدف انتخابی برایتان دردسترس  تر و نزدیک تر می شود. این 
راهی است که همه موفق ها طی می کنند. آن ها از موفقیت های هر 
مرحله به عنوان یک منبع انرژی و سکوی پرش برای جهش به سمت 
اندک  شوق  و  انگیزه  نگران  بنابراین  می کنند؛  استفاده  بعد  مراحل 
ابتدای کار نباشید. چیزی که در آغاز مسیر منتظرش هستید، در میانه 
راه قرار داده شده است. راه که بیفتید، قطار موفقیتتان دور برمی دارد و 
سفر موفقیت شما هیجان انگیزتر می شود. دلیلش خیلی ساده است«: 

»موفقیت، موجب افزایش خودش می شود!«

موفقيت، موفقيت می آورد!

در  باید  نقشی  چگونه  اینکه  درباره   معموال  والدین   
کنند،  بازی  تحصیلی  پیشرفت  در  فرزندان  از  حمایت 
تا  و  بکنند  کمکی  نوع  چه  اینکه  و  ندارند  اطمینان 
در  کودکان  یادگیری  پای  وقتی  نمی دانند.  را  حد  چه 
به علت  تا حدودی  والدین،  تمام اطالعات  باشد،  میان 

آمیخته بودنشان، کارآیی ندارد.
بسیاری از والدین از اینکه هر روزه باید با کودکانشان 
تاسف  اظهار  بزنند،  کله  سرو  تکالیف  انجام  سر  بر 
برای  فشار  افزایش  با  که  می رسد  نظر  به  می کنند. 
از  خارج  کلوپ های  و  ورزشی  برنامه های  در  شرکت 
موبایلی که  و  ویدیویی  بازی های کامپیوتری،  و  برنامه 
از  یکی  و  بوده  همگان  دسترس  در  گسترده  شکل  به 
این  از  تا  ندارد  وجود  راهی  هیچ  جذاب ترند،  یکی 
انبوه  از  را  کودکان  که  شد  خالص  حواس پرتی هایی 
مبارزه  این  می دارد.  نگه  دور  انجام نشده شان  تکالیف 
و  انرژی  می تواند  و  طاقت فرساست  بسیار  که  هرروزه 
همراه  به  میزان  یک  به  را  فرزندان  و  والدین  ناراحتی 

داشته باشد.
راه تشویق و ترغیب

تشویق و کمک کردن بچه ها برای انجام تکالیفشان تنها 
یکی از راه هایی است که از طریق آن والدین می توانند 
در تحصیالت کودکانشان دخیل باشند. شاید این مسئله 
که والدین وقتی صحبت از تحصیالت فرزندانشان باشد، 
بسیار باانگیزه می شوند، موجب شده تا از مدت ها پیش 
پیشرفت  در  مهم  بخشی  عنوان  به  والدین  مشارکت 
شود.  گرفته  نظر  در  مدرسه  اصالح  و  دانش آموزان 
علی رغم این موضوع، والدین ممکن است ندانند که از 

کجا باید شروع کنند.
اگر به مثال تکالیف بازگردیم، می بینیم که برخی والدین 
تا  بکشند  کنار  قضیه  از  تماما  که  دارند  تمایل  بیشتر 
والدین  بگیرند.  برعهده  را  فرزندان، خودشان مسئولیت 
دیگر سعی می کنند که وضعیت را به طور دقیقی کنترل 
کنند؛ پس قاعده ها و رویه هایی را اجرا می کنند که زمان 
و طول مدت انجام تکالیف در مقابل فعالیت های دیگر 
را به فرزندانشان دیکته کند. بسیاری دیگر ممکن است 
جایی در میانه باشند و مثال بکوشند تا انجام دادن تکلیف 
را کاری خوشایندتر یا همراه با پاداش ساخته یا آن را 

فرصتی برای یادگیری در کنار فرزندانشان ببینند.
حتی وقتی مسائل به خوبی پیش می روند، نوع حمایت 
متفاوت  طرز چشمگیری  به  می تواند  والدین  تشویق  و 
بوده و بر انگیزه و پشتکار فرزندان اثر بگذارد. به طور 
دارد،  مشکل  ریاضی  مسئله ای  در  فرزند  وقتی  مثال، 
کنند  حل  برایش  را  مسئله  است  ممکن  والدین  برخی 
و برخی دیگر سوال هایی هدایتگرانه بپرسند، به نحوی 
که در آخر خود فرزند آن مسئله را حل کند. از طریق 
هرکدام از این رویکردها، فرزند خودآگاهانه یا ناخودآگاه 
پیامی متفاوت را درباره  توانایی ها و کفایت خود به عالوه  
می کند.  دریافت  والدینش  از  آموزش  و  مدرسه  اهمیت 
تمام آن ها هم تاثیری بلندمدت بر عالیق و دستاورهای 

تحصیلی آن ها خواهد داشت.
زمانی  والدین، محدودیت  کودکی  تجربه   عواملی چون 
که  می شود  موجب  دسترس  در  راهکار های  فقدان  و 
بسیاری از والدین برای راهنمایی فرزندان در خصوص 
تکالیفشان بر شم درونی خود تکیه کنند. در این مقاله 
ما بر یافته های پژوهشی در مورد اینکه والدین چگونه 
کنند  کمک  کودکانشان  به  شکل  بهترین  به  می توانند 
باشند،  نیز موفق  از آن  بیرون  تا نه تنها در مدرسه، که 

می پردازیم.
والد  »یک  که:  می کنیم  فکر  این چنین  مسائلی  به  ما 
مشارکت کننده بودن به چه معناست؟«، »انواع مشارکت 
»چه  کدامند؟«،  است،  مفید  کودکان  برای  که  والدین 
یادگیری کودک هستند؟«،  بهترین حامی  فعالیت هایی 
»آیا فعالیت ها و روش های تعاملی وجود دارند که باید از 
آن ها اجتناب کرد؟« و »فرزندان چه منافعی را از انواع 

مختلف مشارکت والدین کسب می کنند؟«
چیزی  آن  به  ابتدا  در  پرسش ها،  این  به  پاسخ  برای   
تحصیلی  زمینه  در  را  والدین  مشارکت  که  می پردازیم 
فرزندان شکل داده و اینکه این موضوع چگونه در طول 
رشد فرزندان تغییر می کند. سپس می کوشیم آنچه را که 
تحقیقات در مورد ایجاد انواع محیط های پشتیبان انگیزه 
درونی کودکان برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی شان 

می گویند، از هم تفکیک کنیم.
در طول سال ها هزاران فعالیت در طول زندگی فرزندان 
در  می توانند  والدین  آن ها  طریق  از  که  دارد  وجود 
تحصیالت فرزندانشان مشارکت داشته باشند و می شود 

آن ها را چنین دسته بندی کرد:
مربوط  مدرسه  فضای  به  مستقیما  که  -فعالیت هایی 
در  همراهی  معلمان،  همایش  در  شرکت  مانند  است، 

اردوهای مدرسه، تماشای مسابقات مدرسه
-فعالیت هایی که مستقیما به یادگیری تحصیلی کودکان 
مرتبط است، همچون مکالمات یا آزمایشاتی که مفاهیم 

زبانی و ریاضی آن ها را تقویت کند.
عقاید کودکان  و  ارزش ها  ایده ها،  بر  -فعالیت هایی که 

درباره  اهمیت یادگیری و آموزش اثر می گذارد.
دچار  زمان  طول  در  است  ممکن  فعالیت هایی  چنین 

تغییری شدید شوند.
آنکه  از  پیش  متوجه شوند، مدت ها  آنکه  بدون  والدین 
کودکستان  یا  مدرسه  روز  اولین  راهی  را  فرزندانشان 
کنند، آن ها را در فعالیت هایی وارد می کنند که موجب 
تقویت یادگیری تحصیلی آن ها در ریاضیات، دانش، زبان 
تحقیقات  از  بسیاری  که  همان طور  می شود.  ادبیات  و 
که  شناختی  و  زبانی  ورودی های  مقدار  دریافته اند، 

والدین فراهم می کنند )مانند صحبت کردن با فرزندان، 
توضیح دادن درمورد مفاهیم عددی و فضایی، بازی کردن 
با اسباب بازی ها و دیگر بازی ها و...( خروجی آکادمیک 
آینده  فرزندان را پیش بینی می کند. به طور مثال، مقدار 
کلی صحبت های والدین، غنی بودن واژگانی که استفاده 
می کنند و پیچیدگی ساختار جمالتشان برای رشد زبانی 
که  پردازشی  مهارت های  توسعه  و  بوده  مهم  کودک 
موجب تسهیل مهارت های زبانی و خواندن می شوند را 

تقویت می کند.
در هر  باشند که  داشته  به خاطر  باید  والدین  همچنین 
قدم از رشد کودک، آن ها پیاهایی مهم درباره  نگرش ها 
و عقاید خودشان به او منتقل می کنند. تحقیقات نشان 
داده که کودکان به سادگی با تماشای نحوه  عمل افراد 
تماشای  حال  در  همیشه  آن ها  می آموزند.  جهان،  در 
والدین و کارهایشان هستند و در این بین ارزش ضمنی 

همراه با آن عمل را یاد می گیرند.
عالقه   کودکان،  برابر  در  مداوم  مطالعه   مثال،  طور  به 
آن ها به مطالعه را تقویت می کند و یا گردش در موزه  
علم می تواند هم جذاب  را می رساند که  پیام  این  علم 
باشد. تحقیقات »ساندرا سیمپکینز« در  بااهمیت  و هم 
سال 2012 نشان داد که اگر والدین برای ارزش هایی 
که می خواهند به کودک خود منتقل کنند، تبدیل به الگو 
شوند، فرزندانشان تمایل بیشتری دارند که آن ارزش ها 

را پذیرفته و بر طبق آن عمل کنند.
بازی ها،  طریق  از  می توانند  والدین  گذشته،  این  از 
درس های رفتاری بسیار مهم و مهارت های غیرشناختی 
»کتی  فیشر«،  »کلی  مطالعات  دهند.  آموزش  را 
هرش-پاسک« و دیگران نشان داد مهارت هایی چون 
نوبت گیری، یادگیری چگونگی کنار آمدن با از دست دادن 
از  برخی  فقط  پشتکار  و  قانون  از  پیروی  ناامیدی،  و 
از  می توانند  کودکان  که  هستند  مهمی  مهارت های 
مورد  در  صریح تر  اظهارات  بگیرند.  یاد  بازی  طریق 
بر  می تواند  نیز  نمی پسندند  و  می پسندند  والدین  آنچه 

نگرش های کودکان اثر بگذارد.
اگر والدین به طور مرتب بگویند که اهل ریاضی نیستند، 
ممکن است کودکان تصور کنند که ریاضی به درد آن ها 
پیام های  می توانند  کودکان  همچنین  نمی خورد.  نیز 
ضمنی تری را نیز دریافت کنند؛ مثال با مشاهده  تفاوتی 
)مثال  دارد.  وجود  پسران  و  دختران  اسباب بازی  در  که 

اینکه لگو بیشتر برای پسران خریده می شود(.
مشارکت  چشم انداز  می روند،  مدرسه  به  کودکان  وقتی 
معلم ها  تطبیق می کند. معموال  و  تغییر  به  آغاز  والدین 
و  مفاهیم  آموزش  در  را  بیشتری  مسئولیت  مدارس  و 
ایده های جدید به کودکان بر عهده می گیرند. در نتیجه، 
والدین ممکن است به اشتباه گمان کنند که نقشی کمتر 
می کنند.  بازی  خود  فرزند  تحصیالت  در  حاشیه ای  و 
می شود،  شروع  رسمی  آموزش  وقتی  حتی  این حال،  با 
والدین کماکان بر یادگیری و دستاوردهای فرزندانشان 

به روش هایی اساسی اثر می گذارند.
مدرسه  سال های  در  والدین  که  پشتیبانی هایی  انواع 
زیادی  راه های  به  می کنند،  فراهم  فرزندانشان  برای 
مکان  قابل توجه،  چارچوب  یک  است.  شده  دسته بندی 
اولیه ای است که فعالیت در آنجا رخ می دهد )به عنوان 
مثال، »جویس اپشتین« مدرسه را در مقابل خانه مورد 
بحث قرار داده است(. اما نظریه های دیگر نشان می دهد 
که عالوه بر اهمیت عملکرد والدین )مانند کمک در حل 
تکالیف، رفتن به کتابخانه و یا داوطلب شدن در مدرسه( 
نگرش و انتظاراتشان نسبت به مدرسه و تحصیالت نیز 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به عنوان نمونه، »وندی گرولنیک« و »ماریا اسالویاک« 
در مطالعه  خود در سال 1994 با عنوان »مفهوم سازی 
چند بعدی و الگوی انگیزشی مشارکت والدین«، سه نوع 
که  فعالیت هایی  کردند:  تفکیک  یکدیگر  از  را  فعالیت 
مدرسه  و  خانه  بین  ارتباط  حفظ  و  فعال  ارتباط  شامل 
به  یا کمک  و  داوطلب شدن در مدرسه  است )همچون 
والدین،  آن ها  طریق  از  که  فعالیت هایی  تکالیف(،  حل 
قرار  آموزشی  محرک  تجربیات  برابر  در  را  فرزندانشان 
فعالیت های  و  موزه  کتابخانه،  به  رفتن  )مثل  می دادند 
مطالعاتی( و مشارکت شخصی تر که در آن نگرش ها و 
انتظارات والدین نسبت به مدرسه و آموزش، ارزشمندی 

و سودمندی آموزش را نشان می دهد.
فراهم  را  مفیدی  روش های  این،  مانند  چارچوب هایی 
کرده تا به مشارکت والدین اندیشیده و آن نوع مشارکتی 
به همراه می آورد،  برای کودک  را  بهترین خروجی  که 

آزمایش کنیم.
کدام نوع مشارکت والدین یادگیری را ارتقا می بخشد؟

مطالعات اخیر شروع به جست وجو در این زمینه کرده اند 

نتایج  برای  بیشتر  والدین  مشارکت  از  نوع  کدام  که 
جهانی تر  مشارکت  بر  اینکه  تا  مفیدند  کودک  آموزشی 
تمرکز کنند. تحقیقات اکیدا از پیوند بین فعالیت هایی که 
در زیر چتر مشارکت شخصی با پیشرفت تحصیلی بعدی 
دخالت  که  می دهد  نشان  و  می کند  حمایت  دارد،  قرار 
والدین به دلیل انتظارات و ارزش های پیشرفت تحصیلی 
که از طریق اقدامات والدین به فرزندان منتقل می شود، 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مقاله »نانسی هیل« و »دایانا تایسون«  در روان شناسی 
بررسی  را  والدین  مشارکت  مختلف  انواع  فواید  رشد 
مشارکت های  از  اثری  هیچ  آن ها  درحالی که  می کند. 
از  متوسط  اثری  تنها  و  نکرده  پیدا  مدرسه محور 
تاثیر  قوی ترین  شد،  یافت  خانه محور  مشارکت های 
مربوط به جامعه پذیری تحصیلی بود که شامل مشارکت 
شخصی، انتقال ارزش یادگیری و توضیح نحوه  ارتباط 

عالیق کودک به آموخته هایش می شود.
خود  فرزند  تحصیلی  موفقیت  روی  که  مادری  و  پدر 
برایش  را  یادگیری  ارزش  است،  کرده  سرمایه گذاری 
برجسته کرده و پیوند کودک با آموزش را تقویت می کند. 
به عالوه  ارزش آموزش و یادگیری برای والدین، انتظارات 
آن ها برای موفقیت تحصیلی فرزندشان نیز حائز اهمیت 
»امبر  و  دوفلوریو«  »لیدیا  مطالعه  مثال،  به طور  است. 
بلیاکوف« دریافت که خانواده هایی با وضعیت اجتماعی 
وضعیت  که  خانواده هایی  به  نسبت  باالتر  اقتصادی  و 
پنج  زمان  در  دارند،  پایین تری  اقتصادی  اجتماعی 
انتظار بیشتری از موفقیت تحصیلی  سالگی فرزندشان، 
فرزندانشان دارند و این انتظار پیشرفت ریاضی کودکان 

را در نظر می گیرد.
را  سود  بیشترین  می تواند  هنگامی  والدین  مشارکت 
که  شوند  درگیر  فعالیت هایی  در  آن ها  که  باشد  داشته 
مهارت های مستقل حل مسئله کودکان را تشویق کند. 
عنوان  به  کودکان  استقالل  کنند،  چنین  والدین  وقتی 
یک حل کننده  مسئله، تقویت شده و انگیزه ای ذاتی در 
انجام  به تنهایی  را  تکالیفشان  که  می کند  ایجاد  آن ها 

دهند.
فهم  و  درک  معلمان  از  بیشتر  والدین  است  ممکن 
این  و  باشند  داشته  خود  فرزند  نیازهای  از  متنوعی 
آنها را قادر می سازد تا متناسب با نیازها و توانایی های 
کودک به او کمک کنند. عالوه بر این، داشتن والدین 
مشارکت جو می تواند تجربه ای معتبر برای کودک باشد. 
منتقل  را  پیام  این  فرزندان  به  والدین می تواند  حمایت 
کند که آن ها باصالحیت و ارزشمندند و این امر منجر 
به رشد خودباوری در کودکان می شود که برای موفقیت 

بسیار مهم است.
بنابراین به نظر می رسد که مشارکت والدین به دو دلیل 
حمایت  کودک  از  اینکه  دلیل  به  اول  است:  تاثیرگذار 
کرده و مفاهیم و مهارت هایی را که در مدرسه آموخته، 
تقویت می کند و دوم به دلیل اینکه پیام هایی را در مورد 
منتقل  است،  آموخته  مدرسه  در  آنچه  ارزش  و  اهمیت 
کودکان،  بزرگ تر شدن  با  ویژه  به  نتیجه،  در  می کند. 
والدین از طریق هر دو مسیر نقشی اساسی در پیشرفت 

فرزندان خود دارند.
یک  همچون  می تواند  والدین  مشارکت  حال،  این  با 
نشود،  مدیریت  به درستی  اگر  که  باشد  لبه  دو  شمشیر 
می تواند اثراتی مخرب به همراه آورد. رفتارهای آمرانه 
و مداخله گرانه )مانند نظارت، کنترل و ارائه کمک های 
کاهش  باعث  کودک(  جای  به  کار  انجام  یا  ناخواسته 
بر  منفی  اثری  می تواند  و  شده  کودکان  در  انگیزه 

پیشرفت تحصیلی آن ها بگذارد.
مطالب  متوجه  خودشان  والدین  وقتی  این،  بر  عالوه 
راهنمایی  یا  توضیح  برای  تالششان  نشوند،  تکالیف 
سردرگمی  به  است  ممکن  کار،  طریق  از  فرزندانشان 
برای  والدین  اگر  شود.  منجر  کودکان  سرخوردگی  و 
احساس ضعف  تکالیف  انجام  در  خود  فرزند  به  کمک 
راه های  می توانند  که  باشند  داشته  خاطر  به  باید  کنند، 
از  کنند؛  پیدا  پیشرفت  ارتقاء  و  مشارکت  برای  دیگری 
اینکه فعالیت های خارج  از  جمله اطمینان حاصل کردن 
کودکان  به  را  سازنده ای  یادگیری  تجارب  مدرسه،  از 
ارائه می دهد و یا اینکه فرزندشان را به طریقی ستایش 
کنند که ذهنیت رشد و انگیزه ذاتی را ارتقا بخشد و یا 
مدل سازی رفتارهایی که نشان دهنده اهمیت و ارزش 
یادگیری است، از جمله اینکه هنگامی که فرزندتان در 
حال حل مشکلی است، با او در یادگیری شریک شوید.

که  می دهد  نشان  ما  نشده  منتشر  تحقیقات  از  برخی 
رفتارهای والدین مداخله گر ممکن است برای کودکانی 
ثابت بودن  به  باور  )مثال  دارند  نهادی  چارچوب  که 
هوش(، در مقایسه با کسانی که چارچوب افزایشی دارند 

)به عنوان مثال این عقیده که هوش آن ها قابل انعطاف 
بیشتر  افزایش دهند(  را  آن  با تالش  و می توانند  است 

مضر باشد.
فرزندانشان  به  کمک  هنگام  در  است  ممکن  والدین 
تمجیدهای  از  استفاده  جای  به  اگر  باشند،  مفیدتر 
ریاضی  در  تو  بود!  خوب  خیلی  کارت  )مانند  شخصی 
کارت  )مانند  فرآیندی  تمجید  از  باهوش هستی(،  واقعا 
خیلی خوب بود! تو در حل آن مسئله بسیار سخت تالش 
کردی( استفاده کنند. تمجیدهای فرآیندی انگیزه ذاتی 
کودکان را افزایش داده و ذهنیت رشد را تشویق می کند 

که با پیشرفت مداوم و عملکرد تحصیلی همراه است.
»کریس  رهبری  به  اخیر  تحقیقات  این،  بر  عالوه 
روژک« نشان می دهد که وقتی والدین با فرزندان خود 
درباره  جایگاه موضوعات مختلفی چون ریاضی، علوم و 
ادبیات در زندگی خود صحبت می کنند )به عنوان مثال 
مربوط  که  کنند  برجسته  را  شیرینی پزی  از  جنبه هایی 
اثر  آن ها  تحصیلی  پیشرفت  بر  می شود(،  شیمی  به 

می گذارند.
پیام های صریح و ضمنی والدین در مورد مطالبی که در 
مدرسه آموزش داده می شوند نیز بر انگیزش و پیشرفت 
که  باشند  مواظب  باید  والدین  می گذارد.  تاثیر  کودکان 
بی عالقگی خود را نسبت یک مبحث درسی به خصوص 
ارسال  از  و  نیستم(  ریاضی  اهل  من  )مثال  نکنند  بیان 
پیام هایی مبنی بر اینکه دروس تدریس شده در مدرسه 
اتالف وقت یا بی اهمیت است )مثال: تو هیچ وقت از آن 

استفاده نخواهی کرد(، خودداری کنند.
جذب  کودکان  توسط  منفی  عقاید  و  نگرش ها  این 
و  خاص  درسی  به  آن ها  عالقه  بر  می تواند  و  می شود 
تاثیر منفی بگذارد. در حقیقت،  عملکردشان در مدرسه 
داده  آزمایشگاه های خودمان نشان  از  تحقیقات حاصل 
است که والدینی که نسبت به ریاضی احساس ترس و 
دلهره دارند )یعنی اضطراب ریاضی( و مکررا در ریاضی 
والدین  آن  به  نسبت  می کنند،  کمک  فرزندشان  به 
مضطربی که این کار را نمی کنند، بیشتر می تواند باعث 

کاهش یادگیری ریاضیات در آن کودکان شود.
والدین  فرزندان  که  دادیم  نشان  ما  مثال،  عنوان  به 
به  تحصیلی  سال  طول  در  ریاضی  اضطراب  به  مبتال 
همان اندازه فرزندان والدین نامبتال به اضطراب ریاضی 
برنامه ای  فرزندان  و  والدین  به  یاد می گیرند، وقتی که 
از حل مسئله  ریاضی داده می شود که تجربه ای مهیج 

ریاضی والد- فرزندی را می پروراند.
انگیزه والدین برای کمک به  سرانجام، در نظر گرفتن 
فرزند خود نیز مهم است. همان طور که وندی گرولنیک 
حد  تا  والدین  مشارکت  مفید بودن  می کند،  خاطرنشان 
زیادی به دالیل اولیه درگیر شدن آن ها بستگی دارد. اگر 
والدین برای کمک به فرزند خود تحت فشار قرار بگیرند، 
افزایش  موقتی  زمان  برای  مشارکت  این  است  ممکن 
بنابراین  و  داشته  استمرار  به ندرت  آن  از  پس  اما  یابد، 

اثرات آن در حداقل خواهد بود.
این  پیشنهاداتی برای پیشرفت و حرکت رو به جلو در 

مسیر
برای  کودک  و  والدین  تعامل  از  متنوعی  انواع  اینکه 
واضح  بسیار  است،  ضروری  کودک  تحصیلی  موفقیت 
است. با این حال، هر نوع تعاملی پرتنش است و کیفیت 
و کمیت تعامل باید به گونه ای باشد که به بهترین شکل 
ممکن از رشد کودک حمایت کند و به والدین اجازه دهد 

تا با بهترین توانایی های خود در تعامل باشند.
پیدا کردن  در  والدین  که  است  این  ما  اصلی  حرف 
تحصیلی  زندگی  در  کارآمدتر  مشارکت  برای  راه هایی 
فرزندانشان، نباید احساس تنهایی کنند. تحقیقات نشان 
داده است که کودکان معموال وقتی که خانواده، مدارس 
و گروه های جامعه برای حمایت از یادگیری با یکدیگر 
نشان  خود  از  مدرسه  در  را  بهتری  عمل  می کنند،  کار 
می دهند. برای انجام این کار، مدارس می توانند تالش 
و  کرده  ترسیم  دارند،  والدین  از  که  انتظاراتی  تا  کنند 
از  حمایت  برای  منظم  برنامه هایی  می توانند  همچنین 
مشارکت والدین و فرزندان ارائه دهند. والدین باید برای 
صحبت کردن با فرزندانشان درباره  مدرسه تشویق شوند 
اینکه آن ها در مدرسه به خوبی عمل کنند را  انتظار  و 
منتقل کنند. همچنین معلمان می توانند این فرآیند را از 
طریق پیشنهاد بهترین راه های صحبت کردن با کودکان 

درباره  یادگیری، تسهیل سازند.
برای  یکسان  منابعی  به  والدین  همه   حاضر،  حال  در 
کمک به فرزندشان دسترسی ندارند. تفاوت در مشارکت 
والدین اغلب مربوط به نژاد و سطح تحصیالت والدین 
آموزش  در  که  دارد  احتمال  کمتر  اقلیت  والدین  است. 
باالتر  فرزندان خود مشارکت کنند، در حالی که سطح 
با سطح مشارکت آن ها در تحصیل  تحصیالت والدین 

فرزندان ارتباطی قوی دارد.
)به  متغیرها  این  که  باشید  داشته  یاد  به  حال،  این  با 
ارزشی  لزوما  مثال درآمد، تحصیالت و قومیت(  عنوان 
که والدین برای تحصیل فرزندانشان قائلند و یا میزان 
تمایل آن ها به مشارکت و موفقیت فرزندشان را تعیین 
بیشتری  منابع  و  وقت  والدین  وقتی  حتی  نمی کنند. 
باشند، در  آموزش فرزند خود داشته  برای مشارکت در 
بار  به  فاجعه  است  اجرای صحیح، ممکن  صورت عدم 
آورند. همه والدین با کمی کمک و راهنمایی )که توسط 
با محوریت مشارکت پزشک و  پژوهش های تحقیقاتی 
والدین پشتیبانی می شود( می توانند انگیزه ذاتی فرزندان 
حمایت  نوعی  و  داده  پرورش  یادگیری  برای  را  خود 
مبتنی بر شواهد را فراهم آورند که ثابت شده در تقویت 

پیشرفت تحصیلی کودکان تاثیرگذار است.

حمايت والدين از فرزندان
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