واکنشها به این ماجرا زیاد بود 90.درصد مردم استقبال
مثبتی کردنــد و10درصد هم نــه .یک عدهای بــه من پیام
دادند که چرا خــودت برای دانشآمــوزت تبلت نخریدی؟
راســتش من تــا آخــر مــاه 10هزارتومــان در کارتــم باقی
نمیمانــد .باز هم اگــر قیمت گوشــی 300یــا 400هزار
تومان بود ،میخریدم ولی موقعی که گوشیها گران است
وخودمدرمضیقهمالیهستم،چرادروغبگویم،نمیتوانم
بخرم .عدهای همگفتند چرا به یک دانشآموز افغانستانی
درس میدهی؟ برای من شــخص و ملیت مهم نیست .من
وظیفه خودم دانســتم به این بچه کمک کنم .به قول شهید
حججیهمهمابایدجوریکارکنیمکهخداازماراضیباشد.
بارهابهخانوادههایدانشآموزانمیگفتماگرفرزندتانسر
کالس،درسرایادنگرفت،منبعدازمدرسهخانهنمیروم
وبدوناینکهیکریالبگیرمدرمدرسهمیمانمودوبارهبه
یدهم».
نهادرسم 
آ 

باخودمگفتماینبچهنبایدمردودشود

گفت و گو

معلمیرابهخاطرعشقمبهبچههاانتخابکردم

ویدرشروعگفتوگوبازندگیسالمازعالقه خودبهمعلمی
می گوید« :راســتش من به همه مشاغل فکر میکردم ولی
زمان ما اصال مشــاوره تحصیلی نبود تا برای انتخاب مسیر
شغلی مشورت کنیم ولی پدر من همیشــه توصیه میکرد
جایی مشــغول کار شوم که خانمها باشــند و برای تحصیل
به شهرســتان نروم .به نظر من توصیه های پدرانه قشنگی
داشتکهخیلیخوببودومنراتشویقمیکردجاییکار
کنم که خانمها و بچهها باشند .این شد که در رشته آموزش
ابتدایی در تربیت معلم قبول شــدم و این رشــته را به خاطر
عشــق به بچهها انتخاب کردم .زمانی هم که رسما معلمی
را شروع کردم ،خدا عشق و عالقه زیادی در دل من نهاد که
هیچتفاوتیبیندانشآموزانبابچههایخودمقائلنبودم
وبهکارمتعهدزیادیداشتمودارم».
شرایطدرآموزشآنالینبرایبچههاهمسختاست

با ورود ویروس کرونا ،آموزشهــا در قالب فضایمجازی

بــه دانشآمــوزان ارائــه میشــود .از ایــن معلم فــداکار
درباره آموزش آنالین و تاثیر این نوع آموزش بر یادگیری
دانشآموزان میپرسم« :نرم افزار شــاد مشکالتی دارد
همه خانوادهها هم گوشــی و تبلت ندارند کــه در اختیار
فرزندانشــان قرار دهند ،بعضی از خانوادهها هستند که
ســه یا چهار فرزند دارند و شرایط برای این دانشآموزان
خیلی سخت است .مثل همین دانشآموز افغانستانی ام
که دو سه سالی است از افغانستان آمدند و دوگانگی
لهجــه دارد ،به گوشــی و تلفنهمراه دسترســی
ندارد و مــادرش هم بیســواد اســت .االن هم
وضع اقتصادی به گونهای است که نمیشود
گوشی خرید .اگر قیمت گوشی  400یا
 500هــزار تومانبود ،خــب همه یک
جوری تهیــه میکردند ولــی با توجه
به گرانــی تلفنهمراه ،تهیــه و خرید
گوشی برای خانوادهها خیلی سخت
شده است».

«عاقــل» در یــک اقــدام خداپســندانه بــه یکــی از
دانشآموزان خود که از تلفنهمــراه و اینترنت محروم
بوده ،خارج از مدرســه و در پارک تدریس کرده اســت.
خــودش در این بــاره میگویــد« :همانطور کــه گفتم
یکی از دانشآموزانم که اهل افغانستان بود به گوشی
هوشــمند و فضایمجازی دسترسی نداشت و مادرش
هم از ســواد محــروم بود .یــک روز مدیر مدرســه به من
گفت« :میخواهی با آموزش این بچه چه کار کنی؟ این
بچه خیلی ضعیف است» .من هم با خودم گفتم این بچه
چه گناهی کرده که به گوشی دسترسی ندارد و باید به
این دلیل از درس عقب بیفتد و مردود شود .جالب است
بدانید این دانشآموز ،دو برادر پر جنب و جوش کوچک
تر از خود دارد ،به همین دلیل به مدیر مدرسه گفتم به
مادر فاطمــه بگویید بچــه را به پارک بیــاورد و فرزندان
دیگرش را با تاب و سرسره و وسایل پارک سرگرم کند
تا من هم یک ســاعت به فاطمــه درس بدهم .در
طول تابستان این آموزش ادامه داشت و اینکه
رهگذرانی که رد میشدند ،خیلی با تعجب به
ما نگاه میکردند».
بایدکاریکنیمکهخداازماراضیباشد

ایــن معلــم دربــاره واکنشهــای مــردم بــه
انتشار تصویر درس دادنش در شبکههای
اجتماعــی میگویــد« :در فضایمجازی

«همسرم همیشه در کنارم هســت و برای آموزش دادن به
بچهها ،دغدغههای ذهنی مــن را درک میکند»« ،عاقل»
با بیان این مقدمه اضافه میکند« :با تعطیل شدن مدارس
به مادران دانش آموزانم در پیامرســان ســروش پیام دادم
و گفتم بچهها تکالیفشان را انجام دهند و عکس آنها را
بفرستندتامشکلیبرایتحصیلشانپیشنیاید.خانواده
این دانشآموز افغانستانی هم گوشی نداشتند ،به مادرش
زنــگ زدم و گفتــم نگــران درس فرزنــدش نباشــد و برای
دخترش اعالم مردودی نمیکنم و گفتم که بچه به پارک
بیاید و تخته ســفید و ماژیک میبردم تا این که در شهریور
از وی آزمون گرفتم و خدا را شکر قبول شد و االن در مقطع
سوم تحصیل میکند .نمره درس هدیه آسمانیاش ،17
ریاضی 15و دیکتهاش  12شد و موفق شدم او را به سطح
مطلوب برسانم و از اینکه توانستم رسالتم را انجام دهم،
حس خوبی دارم .این را هم بگویم ،شــوهرم چون دغدغه
فکری مــن برایش خیلی مهم بــود ،من را هــر روز به پارک
میبرد و برمیگرداند».
کار من در مقابل کار مدافعان حرم و سالمت ،هیچ

ارزشی ندارد
فرحناز عاقل در پایان گفتوگو ،صحبت خود را اینطور به
پایان میرساند« :یک بار به پدر همین دانشآموزم گفتم از
اینکهفرزندترابهپارکمیآورم،خجالتنکشیکهگفت:
«خجالتچیه؟منتاآخرعمرمدیونشماهستم».البتهاین
را هم بگویم در مقابل مدافعان حرم و مدافعان سالمت ،کار
منهیچارزشینداردوفقطتالشمیکنمکهوظیفهمعلمی
خودم را به خوبی انجام دهم تا قدمی برای ســاخته شــدن
کشوریموفقتربردارم.

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

والدین و کودکان

با پذیرش حساسیتهای فرزندمان درباره رفتار ما با خواهر یا برادرش از تشدید احساسات ناخوشایند پیشگیری کنیم

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم  :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

*درابتدایپروندهزندگیسالمگفتهبودیدکهازدرآمد
ایناینفلوئنسرهاهمچیزیدرادامهمطلبنوشتهایداما
همهاش را خواندم و چیزی نبــود .به قول معروف ،تهش
نگفتهبودنکهچقدرپولمیندازهبراشون.
*دربارهمطلبصفحهخانواده،میخواستمبگمکهپدر
و مادر من خیلی مهربون هستن و خیلی راحت میتونم
درباره همه چیز باهاشــون صحبت کنــم .واقعا صحبت
کردنبدوناسترسونگرانیباوالدین،نعمتبزرگیه.
* درباره مسئولیت فالو کردن ،یادداشت بسیار دقیقی
توسط آقای سورنا ســاداتی در صفحه اول زندگیسالم
نوشتهشدهبودکهالزمدانستمازایشانتشکرکنم.
*«جوادخواجوی»یکاستثناستدربیناینفلوئنسرها
کــه واقعــا بــدون رفتارهــای زننــده و تابوشــکن ،فالوئر
میگیره.یکیمثلاونبازیگرمیشهکهتازهازکشوررفته
ودارهخودشرومیکشهبرایفالوئرگرفتن،یکیهممثل
جوادآقامیشهکهباکالسدارهکارمیکنه.
* خانمی کــه در ســتون اتــاق مشــاوره گفتــه« :معایب
خواســتگارهایم خیلی به چشــمم میآید» ،باور کن من
یکپسر 30سالهاموشرایطاقتصادیجوریهکهجرئت
نمی کنم برم خواســتگاری .لطفا یک کم پســرها رو هم
درککنید.
*منازنسلیبودمکهتاسهشمارهچشممیذاشتنولی
من اونقدر با وجدان بودم که اون وسط یه «دو و نیم» هم
جامیکردمتادوستمبهترقایمشه.
مسعود مجنونپور
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نرگسعزیزی
متن:نرگس
متن:
عزیزی
تصویرساز  :حسین نقیب

م
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مامانتوهمهاشداریبرای
آبجیکتابمیخونی،میخوام
برایمنهمبخونی.

تو سواد داری ،خودت
میتونیبخونی.تازهبرای
مدرسهاتهمبهتره.

مامانتوهمهاشداری
برایآبجیکتابمیخونی،
یخوامبرای
م 
منهمبخونی.

دوست داری برات کتاب
بخونم؟بیابهمنکمککن،
اینکتابروبخونیم،بعد
کتابتورومیخونیم.

اگرایننشانههاراداریدشماهمیکمادربیشاز
حدنگرانهستید:
دستکم گرفتن مهارت کودک
مدام درباره آســیبها یا شکســتهای
احتمالــی کــودک نگرانیــد و وسوســه
دخالــت در امــور کــودک بــه ذهنتــان خطــور
میکند .این اضطراب منجر به مراقبت بیش از
حد میشــود و کارهایی را که الزم است کودک
متناســب با رشــدش تجربه کنــد را شــما انجام
میدهید .در این صورت کودک از مهارتهای
مناســب با ســن اش عقب میماند .مسائلی که
برایدیگرکودکانبهآسانیقابلحلاستبرای
سزاست.
فرزندتان،استر 
مقابله با هرگونه خطر کردن
اجازه برخی فعالیتها را مثل تنها بیرون
رفتن ،تنهایی سوار اتوبوس و مترو شدن،
تنهاماندندرخانهو...رافقطچونخودتانآنهارا
خطرناکمیدانیدبهفرزندنوجوانتاننمیدهید.
درمدیریتروابطدوستانهبچهها،افراطمیکنید.
اغلــب افــرادی کــه در دوران نوجوانــی و جوانــی
از برخــی آزادیهای مجاز و مناســب با سنشــان
محروماند ،زودتر از موعد تمایل به استقالل و جدا
شدنازخانوادهشانخواهندداشت.
وسواس چک کردن
با هدف کنتــرل کــردن و ظاهــرا ایمن
نگهداشتنفرزندتان،رفتارهایخاصی
بهطور مکرر از خود نشان میدهید مثل بررسی
کردن چندباره قفــل در ،تماس یا ارســال مکرر
پیامکبهآنها،بررسیکردنمداومدرجهحرات
بدن ،ضربــان قلب ،درخواســت انجــام چکاپ
سالمتیچندینباردرسالو....
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دختر هستم و از طریق صفحات هواداری فوتبال درآمدزایی می کنم
دختری  19ساله هستم و امســال کنکور داشتم .عالقه زیادی به تماشا کردن
مسابقات فوتبال و نتایجش دارم اما پدر و مادرم این رفتارم را عجیب میدانند و
میگویند کار خوبی برای یک دختر نیست .چند صفحه اینستاگرامی هواداری هم
دارم که برایم درآمدزا هستند .چطور پدر و مادرم را متقاعد کنم؟
اسما صابری | روان شناس و نوروتراپیست

مخاطب گرامی ،مــا نیاز به
مشاوره
خالقیــت داریم تــا بتوانیم
فردی
بهترزیستکنیم.خالقیتی
که اجازه میدهد دست به
رفتارهایی بزنیم که شــکل گرفته بر اساس
ظرفیتهــای این زمان اســت ،بــرای مثال
درآمــد شــما از راه صفحههــای هــواداری
فوتبــال ،یکی از اینهاســت که مــورد توجه
شما قرار گرفته است.
در صورتی که این شیوه درآمد برای والدین
شــاید روشــی غریــب باشــد امــا ایــن یعنی
شــما دارای خالقیت هســتید و تا حدودی،
تحسین برانگیز است .با این وجود چند نکته
را یادآور میشوم.

نتانگفت وگوکنید
باوالدی 

اگر والدین شــما فوتبال را مخصوص پســرها
میدانند،بایدباآنهادراینبارهصحبتکنید.
دربــاره زنان زیــادی که در این رشــته فعالیت
میکنند و موفق عمل کردهاند ،به والدینتان
اطالعات بدهید .درباره این تفکر جنســیتی
و آسیبهایی که دارد ،گفتوگو کنید .خیال
آنهاراراحتکنیدکهدوستداشتنفوتبالو
عالقهتانبهتماشایمسابقات،بهویژگیهای
زنانه شــما آســیبی نخواهــد رســاند .همین
توگوباعثخواهدشدتااینعالقهشمارا
گف 
عجیبوغریبتوصیفنکنندویکناهنجاری
اجتماعیبهحسابنیاورند.
حساسیتشانرادرککنید
والدینشماشبیهبهبخشیازوالدیندرونتان

اســت .بــرای همــه مــا روش مراقبــت کردن
والدینمــان از مــا ،امنتریــن روش شــناخته
شــده اســت .اگر ردیابی در روانتــان در نظر
بگیرید ،آن ردیاب امنتریــن روش مراقبت را
روشوالدینمانمیشناسدوحتیاگرروزی
والدینمانحضورنداشتهباشند،ماناخودآگاه
به دنبال افرادی هســتیم که شــبیه آنها از ما
مراقبت کنند .بنابراین در نظر داشــته باشید
که آنها کنترل کردنشــان هم رفتاری است
در مســیر مراقبت کردن که مبادا فرزندشان
آسیبیببیندوشمابایداینحساسیترادرک
کنیدوبهآنهاحقبدهید.
منطقیوشجاعباشید
اضطراب والدین با ورود فرزندشــان به دوران
جوانی بیشتر از گذشته میشود زیرا همواره
ترسهایــی دارنــد کــه مبــادا ایــن جوانی که
هنوز برای پختهتر بودن نیاز بــه زمان دارد ،به
سمتی حرکت کند که برای او آسیبزا باشد.
زمان حســاس اســت که
پس دقیقا در همین ِ
پخته رفتار کردن شــما باعث ایجــاد اعتماد و
صمیمیتتــان بــا والدین میشــود و تضمین

درباره فعالیتهای مجازیتان مشــورت

کنید

ی والدینتان و اســتقاللی
با همه نگرانیهــا 
که در خود حــس میکنید ،با آنها مشــورت
کنیــد .فعالیتهایتــان در فضایمجــازی را
به صورت شــفاف برای آنها توضیــح دهید و
چوخم کارتــان را با آنها در میــان بگذارید.
پی 
مشــورت کردن به این معنا که تصمیم خود را
با آنها به اشتراک بگذارید ،از تجربههایشان
کمک بگیرید ،بــه صورت منطقــی و همراه با
صمیمیت از عقاید و نظر خــود صحبت کنید
و بعــد از جمعبندی همه اینها پا به مســیری
بگذاریدکهبهآنعالقهدارید.

بانوان

منبعexpatwoman، addcenters:

مادر از زمانیکه کودک در رحمش قرار دارد ،نگران است و این دغدغه با رشد کودک افزایش
می یابد و او را وادار به مراقبت بیشتر میکند .تا زمانیکه این مراقبتها حالت وسواسگونه
به خود نگیرد مشکلی نیست اما با از حد گذشتن این مراقبت ها ،خیلی زود شاهد رفتارهای
غیرقابل پیشبینی در فرزندش خواهد بود .یک مادر بیش از حد مضطرب و مراقب ،دو پیام
بزرگ به فرزندش انتقال میدهد؛ اول اینکه دنیا مکان خطرناک و ناامنی است و دوم اینکه
کودک مهارت مقابله با آن را ندارد .در ادامه ،نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.
نشانههایمادرهایبیشازحدنگران

کننده رابطه بهترتان حتی در ســالهای بعد
است .حواستان به این نکته مهم هم در رفتار
با والدینتان در ایــن باره باشــد .البته اینکه
منطقی و شجاع باشــید به این معنا نیست که
هیچ اشــتباهی از شــما ســر نزند بلکه به این
معناســت که شکســتها را بپذیرید .وقتی از
همــان ابتــدا کــه وارد جامعــه و انتخابهای
شــخصی میشــوید ،شکســت را پیشبینی
کنیدیعنیروانشماآمادهتغییروتالشاست.
گاهی رنجهای حاصل از شکســتها ردی به
جایمیگذاردکهچراغراهبعدیخواهدبود.

زندگیسالم
سه شنبه
 20آبان 1399
شماره 1739

دورهمیهای خانوادگــی یکی از کانونهای
اصلی شــیوع کرونــا اعالم شــده و توصیه
میشــه تا حدامــکان بــرای چنــد وقت
احوالپرسیهاتونروازطریقتماستلفنییا
نرمافزارهای تماس تصویری انجام
بدین تا انشــاءا...
خودتون و عزیزان
تون مبتال نشین...

شوهرمهرروزمنرابهپارکمیبردوبرمیگرداند

گفتوگوبا«فرحنازعاقل»،معلمیکهپارکرابهخاطردانشآموزافغانستانیاشبهکالسدرستبدیلکرد

معلم با سابقه تهرانی که تصاویر درس دادنش به یک دانشآموز در پارک در شبکههای اجتماعی
پربازدید شد ،متولد سال 1347است و سیامین سال خدمت خود را هماکنون در منطقه  14تهران
میگذراند .در ادامه با «فرحناز عاقل» درباره ماجرای آن عکس و کالس دو نفرهای که در پارک برگزار
توگویی داشتیم که خواهید خواند.
میشد و مورد تحسین بسیاری از افراد قرار گرفت ،گف 

روز نرفتن به مهمانیهای خانوادگی

خانواده و مشاوره

رهگذران اپرک اب تعجب نگاهمان یمکردند
صادقجهانی|خبرنگار

قرار و مدار
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کنترل زیاد

هروقتکهبتوانیدتلفنهمراهفرزندتان
را چــک میکنیــد،در امــور آنهــا در
فضایمجــازی جاسوســی میکنیــد ،دفترچه
خاطراتــش را میخوانیــد ،محتــوای رایانه اش
را زیــر و رو میکنیــد و اتاقــش را به بهانــه تمیز و
مرتبکردنمیگردید.
چگونه این رفتار را در خود متعادل کنید؟

برایکودکیکبرنامهمستقلوایمنبرنامهریزی
کنیدتابهاینترتیبطعمآزادیرابیشتراحساس
کند.مثالبرنامهریزیبراییکدورهمیخانگی
بادوستانشکههمهمقدماتپذیراییراخودش
به عهــده بگیــرد البتــه بــا رعایــت پروتکلهای
بهداشتی .توجه داشته باشید کودکان نیازمند
مادریهستندکهاحساساتآنهارامدیریتونه
برنامهریزیکند.بااینکاربهاوتواناییادارهکردن
موقعیتهای چالشبرانگیز را خواهید داد .این
موضوعمنجربهسالمتروحیوجسمی،روابط
اجتماعیبهتروموفقیتتحصیلیاوخواهدشد.
در ضمن سعی نکنید به جای او تصمیم بگیرید.
در عوض به او زمان و اجازه دهید درد و ناراحتی
را احســاس کند زیرا این بخشــی از رشد کودک
است.اینقضیهبهخصوصدرزمانانتخابرشته
تحصیلیدرمدرسه،دانشگاهیاحتیانتخابیک
ورزشتفریحیبروزمییابد.درقدمبعدی،دلیل
ن را
اضطرابتان را ریشــهیابی کنید تــا بتوانید آ 
کنترل کنید .پذیرش این مشکل باعث میشود
برای رفــع آن قدمهای موثــری بردارید .مطالعه
کتابها ،مقاالت و جلســات مشاوره میتواند به
شماکمککندروابطسازندهتریبافرزندانتان
داشتهباشید.
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