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امام صادق (ع) می فرمایند:مسلمانان را جز سه چیز اصالح نکند:
دین شناسی ،شکیبایی در گرفتاری ها و مدیریت نیکو در زندگی
برگرفته از مفاتیح الحیاة ،فصل کار و تالش

یادداشت

استیو جابز ،بیل گیتس وآدم معروف هایی که ترک تحصیل مانع موفقیت شان نشد

کودکان را در معرض
اخبار زلزله قرار ندهید
دکترپرستوامیری،متخصصروانشناسیسالمت

کمتر نوجوانی پیدا می شود که رابطه درس خواندن و موفقیت را نداند .اصوال همه ما فکر می کنیم تنها راه پولدار شدن یا ساختن آینده ای
روشن ،درس خواندن است .هرچند این راه ،منطقی ترین مسیر به نظر می رسد اما واقعیت این است که برخی از برترین مدیران و پولدارترین
افراد دنیا از هیچ دانشگاهی دانش آموخته نشده اند .این افراد از مشهورترین مدیران در جهان هستند که هیچ کدام مدرک دانشگاهی ندارند
و این نظریه را که برای موفقیت در کار حتما باید مدرک تحصیلی داشت ،زیر سوال برده اند .هرچند شاید تالشی که آن ها برای رسیدن به
موفقیت داشته اند ،صدها برابراز گرفتن مدرک سخت تر بوده است! این مطلب به منزله تایید تمام ابعاد شخصیتی این افراد نیست بلکه
تنها برای رد این نظر است که همه چیز به دانشگاه ختم میشود .با تعدادی از این افراد در ادامه آشنا میشوید.

 بیل گیتس ،رئیس شرکت مایکروسافت

گیتس در ســال  1973در دانشــگاه هاروارد مشغول به
تحصیل شد ،جایی که مدیر اجرایی کنونی مایکروسافت،
اســتیو بالمر ،زبان برنامه نویســی  BASICرا برای اولین
میکرورایانه نوشــت .گیتس در ســال دوم هاروارد را رها
کرد و به همراه دوســتش ،همه تالش خود را به تاســیس
شرکتی که مایکروســافت نامیده می شد ،معطوف کرد.
وی امروز یکی از اعضای هیئت مدیره مایکروسافت است
و به عنوان مشاور در پروژه های کلیدی این شرکت حضور
پیدا می کند در حالی که برای ادامه تحصیل به دانشگاه
برنگشت.

 استیو جابز ،موسس برند اپل

استیو جابز از شــخصیت های برتر جهان و موسس برند
اپل در ســال  ۱۹۵۵در سان فرانسیســکو به دنیا آمد و
به علت سرطان لوزالمعده در سال  ۲۰۱۱درگذشت.
مالک با ارزش ترین شرکت جهان در جوانی ،دانشگاه
را به خاطر عالقه مفرطش به رایانه ترک کرد .زمانی که
جابز  12سال داشــت با بنیان گذار شرکت  HPتماس
گرفت و گفت« :سالم .من استیو جابز هستم 12 .سال
سن دارم و در دبیرســتان درس می خوانم .می خواهم

یــک فرکانس شــمار بســازم ،می خواســتم بدانم شــما
قطعات اضافــی نداریــد کــه در اختیار مــن بگذارید؟»
بیل هلــ ِوت ،مدیــر  HPقطعات مــورد نیــاز را در اختیار
جابز قرار داد و با دیدن اســتعداد او در همان سال او را
برای کار در خط مونتاژ شرکتش اســتخدام کرد .جابز
یکی دیگر از میلیاردرهایی بود که تحصیل را نیمه کاره
رها کــرد .او بعدها تنها یــک ترم در کالــج درس خواند
و در ســال  ۱۹۷۶به همراه دوســتانش کمپانی اپل را
تاسیس کرد!

 هنریفورد،صاحبکارخانهخودروسازیفورد

این کارآفرین و مخترع آمریکایی در سال  ۱۸۳۶متولد
شــد و یکــی از شــخصیت هــای برتــر جهــان در صنعت
خودروسازی به شمار می رود .او در  ۱۶سالگی مزرعه
خانوادگی را ترک کرد .فورد در ابتدا به عنوان کارآموز،
کار کردن با ماشــین هــای صنعتی را یــاد گرفت و چند
ســال بعد کارمند ارشد یک شــرکت خودروسازی شد.
وی در سال  ۱۸۹۶نخستین خودروی خود را ساخت و
سپس ایده تولید وسیله ای متحرک بر روی چرخ را اجرا
کرد و انقالبی را در صنعت خودروســازی به وجود آورد
در حالی که هیچ گاه به دانشگاه نرفت.

 جان دیویس راکفلر ،اولین میلیاردر آمریکایی

او در ســال  ۱۸۳۹در نیویــورک متولــد شــد و یکــی از
ثروتمندتریــن آمریکایی های تاریخ اســت .او یکی از پایه
گذاران پاالیشگاه نفتی در این کشور بود و شرکت نفتی
استاندارد اویل را تاســیس کرد .راکفلر در سال ۱۹۳۷
درگذشــت و ثروت  ۳۴۰میلیــارد دالری از خود بر جای
گذاشــت .وی تنهــا در دبیرســتان درس خوانــد و مدت
بســیار کوتاهی را در کالج گذراند و در ســن  ۱۶سالگی
شروع به کار کرد .این میلیاردر آمریکایی در سال ۱۹۱۶
با دست یابی به ثروت یک میلیارد دالری ،اولین میلیاردر
آمریکایی شناخته شد!
اورتگا متولد سال  ۱۹۳۶میالدی ،یک تاجر اسپانیایی
موفــق در صنعــت مــد و پوشــاک و موســس شــرکت
ایندیتکس است .او در  ۱۴سالگی ترک تحصیل کرد و
در یک مغازه فروش پیراهن مردانه مشغول به کار شد.
اورتگا در سال  ۱۹۷۵تولیدی پوشاک «زارا» را تاسیس
کرد و امروزه به عنوان یکی از ثروتمندترین افراد جهان
شناخته می شود.

سه سالگی ،آغاز خود ابرازی و مخالفت
ورزی است چراکه در شخصیت کودک
مفهــوم «مــن» در حــال شــکل گیری
است 3.تا  5سالگی یکی از دشوارترین
مراحــل تربیتی کودک اســت که در آن
والدیــن ،مســتاصل و گیــج می شــوند
اما بــا توجــه بــه محتوای ســوال شــما،
بر رفتار توجه طلبی در کودکان متمرکز
می شــویم چرا که برای شــما والد عزیز
راهگشا خواهد بود.

 ظرف توجه طلبی کودکان
بزرگ است

 30سالهامودختریسهسالهدارم.دخترمنیازبیشازاندازهایبهتوجهکردنمنومادرش
دارد .مدام بین حرفمان میپرد و با صدای بلند شــعر میخواند تا به او توجه کنیم .وسط
برنامه تلویزیونی آن را خاموش میکند و میگوید« :به من نگاه کنید!» دوســتش داریم
ولی با این رفتارش روی اعصابمان میرود .چطور میشــود تا حدی آن را کنترل کرد؟

مایکلدلزمانیکهتنها  ۱۹سال
سنداشترشکترایانهای«دل»
راتاسیسومدتیبعدتحصیالتش
رارهاکردوهیچگاهادامه
تحصیلنداد

 آمانسیو اورتگا ،صاحب شرکت پوشاک زارا

اکرم جمشیدی فر
کارشناس ارشد
روان شناسی بالینی
کودک و نوجوان

دخترم نیاز بیش از اندازهای به توجه کردن دارد

 مایکل دل ،صاحب شرکت رایانه ای دل

نیاز به توجه و البته تایید و تشویق شدن
در همــه کــودکان با هــر ســنی طبیعی
است .ظرف توجه طلبی کودکان بسیار
بــزرگ اســت ،هرچقــدر هــم کــه توجه
بگیرند باز هم گنجایش خواهد داشــت
امــا الزم اســت تعادلــی بین توان شــما
برای توجــه نشــان دادن و ســطح توقع
فرزندتــان ایجــاد شــود .البتــه کــه این
تعــادل ،ثابــت نیســت و گاهــی اوقــات
ممکن است اعصاب یا دل و دماغ توجه
نشان دادن را نداشته باشید و گاهی هم
ممکن است فرزندتان سرش به کاری یا
کســی گرم باشــد و کمترین انرژی را از

آمانسیواورتگا،در  ۱۴سالگی
ترکتحصیلکردوحاالیک
تاجراسپانیاییموفقدر
صنعتمدوپوشاکاست

دل یکی از معــروف تریــن میلیاردرها و شــخصیت های
برتر جهان است .او در سال  ۱۹۶۵در هیوستون آمریکا
به دنیا آمد .او در دوران دانشــجویی و زمانی که تنها ۱۹
سال سن داشت در اتاق خوابگاهش ،شــرکت رایانه ای
«دل» را تاســیس و مدتی بعــد تحصیالتش را رهــا کرد تا
به صورت تمام وقت به امور شــرکتش بپردازد و هیچ گاه
ادامه تحصیل نداد.

 مارک زاکربرگ ،موسس فیس بوک

ارزش شــرکت ایــن مدیــر عامل جــوان به تازگــی 100
میلیارد دالر تخمین زده شده است و شرکتش را بیش از
 500میلیون نفر در سرتاسر جهان می شناسند« :فیس
بوک» .زاکربرگ از کودکی به نوشتن برنامه های مختلف
پرداخــت و در دوران متوســطه برنامــه پخش موســیقی
نوشتکهمنجرشدازجانبشرکتمایکروسافتتقاضای
همکاری دریافت کند اما او نپذیرفت! پس از آن تصمیم به
ســاخت شــبکه ای اجتماعی گرفت تا این که فیس بوک
را راه اندازی کرد .زاکربرگ پیــش از دانش آموختگی از
هاروارد ،دانشگاه را ترک کرد تا بتواند تمرکز خود را روی
منبع :مهر ،برترین ها ،گجت نیوز
کارش قرار دهد .

شما بگیرد و گاهی هم برعکس! این ها
عادی است پس دلسرد نباشید.

 وقت و بیوقت به او توجه کنید

در برقراری تعادل ،هــدف از بین بردن
و حــذف نیــاز کــودک بــه توجه نیســت
بلکــه می تــوان از نیــاز کودک بــه توجه
بــرای شــکل دادن رفتارهــای درســت
استفاده کرد .همان طور که به درستی
مطــرح کــرده بودیــد ،کــودک شــما
ســعی دارد توجه شــما را جلــب کند اما
بــا رفتار هــای ناشــیانه و نادرســتی که
مثــال زدیــد؛ پس بــه او بیاموزیــد با چه
راه هایی خواهد توانســت توجه شــما را
بگیرد .گرفتن توجه والدین ،قوی ترین
پاداش برای یک کودک است ،وقتی او
از راه های درست ،توجه کافی بگیرد به
طور قطع رفتارهای نادرســتش کم کم
برطرف خواهد شــد .وقتــی که کودک
رفتار خوبی نشــان می دهد ،متوجه آن
باشــید و تمــام حواس تــان جمع باشــد
تــا رفتارهای خــوب فرزندتان را شــکار
کنید .هرچه بیشــتر متوجــه رفتارهای
خوب او باشید ،بیشــتر آن ها را خواهید
دید چرا که بیشتر اتفاق می افتند! واقع ًا
دیــدن رفتارهای نادرســت و یــادآوری

آن هــا کار آســان تری اســت امــا بیایید
ایــن روال را عــوض کنیــم البته آســان
نیســت و نیاز به تمریــن دارد .به عنوان
مثال اگر فرزندتان آرام نشســته است و
تلویزیون تماشا می کند ،فرصت خوبی
اســت که تقویــت ،تشــویق و نوازشــش
کنیــد و بگویید خوشــحالید که خودش
تنهایی مشغول تماشــای کارتون است
و ســرو صدا نمی کند تا بابا به کارهایش
برسد و گاهی بی دلیل از توی اتاق بلند
بگویید که «خیلی دوستت دارم دخترم»
و غافلگیــرش کنیــد .با ایــن توجه های
مثبت ،از تعداد دفعاتــی که با مزاحمت
و عصبانــی کــردن درصدد جلــب توجه
برمی آید ،کاسته می شود.

 نکاتی درباره خاموش کردن
تلویزیون

اگــر تلویزیــون را خامــوش می کنــد تا به
او نــگاه کنیــد ،عصبانــی نشــوید و او را
متوجــه هدفــش بکنیــد .بــه طــور مثال
بگویید« :می خواهی کــه به تو نگاه کنیم
و همه حواس مان به تو باشد؟ این راهش
نیســت»  .یک گزینــه برای ســرگرمی به
او پیشــنهاد دهید و اگر داد و بیداد کرد،
دیگر توجهی نشان ندهید.

بالیای طبیعــی و ناگهانی از جملــه زلزله باعث
آســیب های روانی-اجتماعی و کاهش سالمت
روانی افراد جامعه میشود .در این بین ،کودکان
بســیار آســیب پذیرتر از بزرگ ســاالن و نیازمند
مراقبت جدی در شــرایط بحرانی هســتند .نیاز
به امنیت ،ابتدایی ترین و اصلی ترین نیاز روانی
کودک و پایــه ای برای شــکل گیری شــخصیت
اوست .کودکان برای داشــتن شخصیتی سالم
در بزرگ ســالی ،نیاز دارند دنیا را به عنوان یک
جای امن بشناســند .ما بــه عنوان افــراد بزرگ
ســال می توانیم دیدگاهی واقع بینانــه به دنیا و
بالیایطبیعیداشتهباشیم،مامیدانیماینیک
وضعیتموقتوگذراستاماکودکاناتفاقپیش
آمده ،ترس و ناامنی را بسیار بزرگ تر و دایمی تر
از آن چه هســت ،درک می کننــد .در واقع ،یک
اتفاق ماننــد زلزلــه و واکنش هــای اطرافیان به
آن می تواند بــرای همیشــه جهان بینی کودک
را تحــت تاثیر قــرار دهــد .ممکن اســت کودک
اتفاقــات رخ داده را متوجه نشــود و تنهــا از روی
واکنشهای پدر و مادر درباره خطرناک یا فاجعه
آمیز بودن یا نبودن این اتفاقات به نتیجه برسد.
بنابراین هنگام زلزله ،ترس خود را کنترل کنید
و وحشــت تان را به کودک منتقل نکنید .در این
مواقــع خــود را خونســرد ،مطمئــن و حمایتگــر
نشــان دهیــد .کودک تــان را در آغــوش بگیرید
و او را نــوازش کنید .اگر کودک ترســیده اســت
بــه او اطمینــان دهید کــه در کنارش هســتید و
از او مراقبــت خواهیــد کــرد و برای هیــچ یک از
شــما اتفاق بدی نخواهد افتاد .ایــن رفتار باعث
دلگرمی و آرامش کودک می شود .اجازه دهید
فرزندتان به حمایت ،قدرت و درایت شما اعتماد
کند .درباره گروه های امــدادی توضیح دهید و
او را مطمئن کنید که اوضاع تحت کنترل اســت
و افراد آمــوزش دیــده بالفاصله به مــردم کمک
خواهند کرد.
همچنین کودکان را در معرض اخبار ،عکسها و
فیلم های زلزله قرار ندهید .متاسفانه این روزها
به دلیل امکاناتــی مانند شــبکه های اجتماعی
مجــازی ،ایــن اخبــار و تصاویــر خیلــی زود و بــه
طور گسترده ای منتشر می شــود و در دسترس
کودکان نیز قرار میگیرد .این تصاویر و شنیدهها
ممکــن اســت بــرای ســال ها تبدیل بــه کابوس
فرزنــد شــما و زمینه ســاز اختــاالت اضطرابی
بعدی او شــود .نیازی نیســت بچه هــا جزئیات،
بزرگی و گســتردگی واقعه را بدانند .بعد از تمام
شــدن بحران ،در زمانی مناســب که هم کودک
و هم شــما آرامش خود را بازیافته اید ،می توانید
با زبانــی قابل فهم ،دربــاره زلزله بــه کودک تان
آموزش دهید.
همان طور که گفتیم احساس ناامنی ،منشأ انواع
اختالالت روانی و شــخصیتی در آینــده خواهد
بود .اجازه دهیم کودکان دنیا را امن درک کنند
و با احساس امنیت رشد کنند.

