
  حجت  االسالم عليرضا فرهنگ*
كساني كه در زندگي برنامه ريزي ندارند، فرصت هاي 
طاليي عمر خ�ود را بي هيچ اس�تفاده اي از دس�ت 
مي دهن�د و در حالي ك�ه وقتي فرص�ت رفت، ديگر 
برنمي گردد و جبرانش س�خت اس�ت. از اين جهت 
بايد با برنامه ريزي ق�در فرصت را بداني�م. از اين رو 
امام عل�ى )ع( مي فرمايند: ديروزت از دس�ت رفته 
و فردايت مش�كوك اس�ت و ام�روزت مغتنم. پس 
در بهره  ب�ردارى از فرص�ت ممكن ش�تاب ك�ن و از 
اطمينان كردن ب�ه روزگار بپرهيز. اگ�ر برنامه ريزي 
نباش�د عمر مي گذرد، فرصت ها از دس�ت مي رود و 
آينده باع�ث غم و غصه مي ش�ود. مدام با افس�وس 
خواهيم گفت: از عمرم مي توانس�تم اس�تفاده كنم، 
اما نكردم. به همين خاطر اس�ت كه م�والي متقيان 
تأكيد دارند فرص�ت را درياب تا ماي�ه غصه نگردد. 

    
سرمايهايكهذوبميشود!

از بزرگان پيشين روايت شده است، معني اين 
سوره را من از مرد يخ فروشي آموختم كه فرياد 
مي زد: »ارحموا من ي��ذوب رأس ماله!: رحم 
كنيد به كسي كه س��رمايه اش ذوب مي شود! 
پيش خود گفتم: اين است معني »انّ االنسان لفي خسٍر«: 
عصر و زمان بر او مي گذرد و عمرش پايان مي گيرد، ثوابي 

كسب نمي كند و در اين حال زيان كار است. 
ش��هيد محمدبروجردي همواره ب��ه نيروهايش توصيه 
مي كرد، جاي غيب��ت و صحبت هاي بيه��وده، حديث 
بخوانند. زماني كه عملياتي در جري��ان نبود، نيروهاي 
شهيد اسماعيل دقايقي، فرمانده لشكر9 بدر را در حال 
خواندن قرآن مي ديدند. اگر كس��ي ب��راي كاري نزد او 
مي  رف��ت، انگش��تش را در الي قرآن مي نه��اد و بعد از 
لحظاتي دوباره آن را مي  گشود و شروع به تالوت مي كرد. 
همين قرآن خواندن فرمانده باعث مي ش��د نيروها هم 
تش��ويق ش��وند و قرآن بخوانند. ش��ب  ها براي خواندن 
قرآن فرصت مغتنمي بود. بس��ياري از نيروها در خلوت 
شبانه  شان مش��غول خواندن قرآن مي  ش��دند. يكي از 
رزمندگان تأثير خواندن ق��رآن در جبهه را چنين بيان 
مي كند: »قرآن به انسان نيرو و آرامش مي دهد و من در 
اين ش��رايط احتياج به قدرت و آرامش دارم. وقتي توان 
و آرامش الزم را از قرآن گرفتم، به انجام وظيفه مشغول 

خواهم شد.«

انجامكارهادرزمانخود
يكي از مواردي كه در برنامه ريزي بايد به آن 
دقت كنيم، اين اس��ت هركاري را در وقت 
خودش به صورت منظ��م انجام دهيم. اگر 
كاري در وقتي برنامه ريزي شده كه شرايط 
انجامش فراهم است را از دس��ت داديم، شايد ديگر آن 
فرصت به دست نيايد. رسول گرامي اسالم)ص( فرمودند: 
»هر كاري در گرو زمان خودش است.« خيلي از اوقات به 
خاطر اينكه كار خ��ود را در وقتش انجام نداده ايم، ديگر 
نمي توانيم از آن فرصت استفاده كنيم. مثاًل در ايام جواني 
ذهن انسان آماده حفظ و سپردن مطالب در حافظه است، 
اما وقتي از فرصت جواني استفاده نش��د، در ايام بعد از 
جواني كمتر به اين كار مي ش��ود، رغبتي نش��ان داد. از 
همين روي امام على)ع( مي فرمايند: فرصت را در وقت 
خود غافلگير كن كه چون فوت شد، ديگر به آن دسترسى 
نخواهى داشت. شيخ انصاري با برنامه ريزي اي كه داشت، 
عالوه بر كارهاي اصلي، ه��ر روز يك جز قرآن، يك نماز 
جعفر طي��ار، زيارت جامعه و زيارت عاش��ورا مي خواند. 
گويند از او پرسيدند متأهل شدن شما بر وقت و فراگيري 
درس ش��ما اثر منفي نگذاشته اس��ت؟ در جواب گفت: 
برعكس. وقت من افزوده شده است، چراكه زمان هايي را 
صرف شس��تن لباس، نظافت حجره و آماده نمودن غذا 
مي كردم، اكنون از آن ب��راي فراگيري علوم اس��تفاده 
مي كنم و همسرم به من محبت مي كند و كار شستن و 
نظافت را انجام مي دهد. برنامه ريزي، انسان را به اهدفش 
زودتر مي رساند و جلوي ضايع شدن وقت او را مي گيرد. 
چه بس��ا كاري كه در مثاًل پنج س��ال بدون برنامه ريزي 
انجام مي ش��د، با برنامه ريزي در م��دت كمتري انجام 
مي شود. يكي از علت هاي نيمه تمام شدن كارها و دير به 

هدف رسيدن، همين بي برنامگي است. 

بانظم،دلهرهكمترميشود
كسي كه برنامه هايش منظم باشد، براي 
زمان نياز به اس��ترس و دله��ره نخواهد 
داش��ت. بعض��ي هس��تند ب��ه خاط��ر 
بي برنامگي حس مطالعه در وجودشان 
بسيار ضعيف مي شود و در طول سال نسبت به تحصيل 
كوتاهي مي كنند، اما وقتي اوقات امتحانات مي رس��د، 
نگران شده و مطالعه را شروع مي كنند. هرچند اين هم 

خوب اس��ت، اما اگر برنامه ريزي بود، نياز نبود اين فرد 
ش��ب امتحان اينقدر نگران باش��د. همه كارهاي ديگر 
زندگي هم همين طور مس��تلزم نظ��م و برنامه ريزي 

است. 

راهكارهاييبرايداشتنفرزندانيمنظم
اول: براي داشتن فرزنداني منظم اول بايد 
آثار بى نظمى را در زندگي با زبان قابل هضم 

و با مالطفت به فرزند خود منتقل كنيم. 
دوم: آگاه��ي دادن و انتقال اهميت نظم 
با زبان خوب به فرزندان. يادمان باشد تربيت شايسته 
و زبان مالي��م بهترين راهكار براي انتق��ال خوبي ها به 
فرزندان است. يك اصل قراني هس��ت كه انسان براي 
انتق��ال خوبي ها بايد زبان نرم و ماليم داش��ته باش��د. 
هرچند اگر دشمن او باشد. خدا در قرآن مي فرمايند:  اي 
موسي! وقتي با برادرت هارون به سوي فرعون مي روي 
مواظب باش و با نرمي س��خن بگوييد. انس��ان در برابر 
دش��منش هم براي تفهيم حقيقت به او، بايد با نرمي 
سخن گويد. شايد متذكر شود يا بترسد و از كارهايش 
دس��ت بردارد. يقيناً در براب��ر فرزند خود بايد بس��يار 
مراعات كرد ت��ا حرفمان روي او اثر بگ��ذارد. يعني اگر 
پدر و مادر خودشان در گفتار مودب بودند، يقيناً فرزند 
نظم و برنامه ريزي را در زندگي سرلوحه رفتار خود قرار 
مي دهند. متأسفانه بعضي پدر و مادرها به جاي انتقال 
خوبي ها از ابزار تندي و عصبانيت استفاده مي كنند. با 
ديدن صحنه بي نظمي برآشفته مي ش��وند يا فرزند را 
تهديد مي كنند. پس اگر خشونت و تندي در رفتارمان 
باش��د، اوالً به فرزندمان ادب را منتقل نكرده ايم و ثانياً 

بچه به جاي نظم به لجبازي بيشتري تن مي دهد. 
سوم: در نظر گرفتن ظرفيت هاي فرزند و امر و نهي كردن 
آنها در مباحث نظم بخش��ي براي آن��ان، ايجاد نظم در 
زندگي بايد مرحله به مرحل��ه و با حوصله اتفاق بيفتد؛ 
يعني اگر نظم حاكم نيس��ت، نبايد عجل��ه كرد، بلكه 
اين كار يك فرآيند منطقي را باي��د طي كند. به نوعي 
پياده كردن هركاري كه با روح و روان فرزند ارتباط دارد، 
بايد براس��اس اخالق و تعليم و تربيت شايسته صورت 
پذيرد و با اي��ن روش مي توان نظ��م و برنامه ريزي در 
زندگي را نهادينه كرد. به طور مثال وقتي فرزند شما در 
يك كاري از كارهايش نظم دارد، آن كار را بايد ديد و از 
او قبول كرد. اين يعني ديدن خوبي ها، هرچند كم باشد. 

در مقابل بزرگ كردن نواقص نيز باعث كم رنگ ش��دن 
خوبي ها در زندگي مي شود. كار كم او را قبول بايد كرد تا 

كارهاي ناشايست و نامنظم را بتوانيم مديريت كنيم. 
ديگر اينكه او را به كارها و دستورالعمل هايي كه در توان 
او نيست، وادار نكنيم و به اندازه توانش از او كار بخواهيم. 
در يك كالم اينكه براي رسيدن به نتيجه نبايد پرده دري 
كرد و به شخصيت فرزند آس��يب زد. وقتي فرزندي را 
خوار و توهين كرديم يقيناً او زير بار نظم و برنامه ريزي 
نم��ي رود، بلكه برنامه خود ش��ما را ه��م در زندگي به 
هم مي زند. رس��ول خدا )ص( فرمودند: رحمت خدا بر 
بنده اي كه با احسان و محبت ورزيدن به فرزندش و با 
تعليم و تربيت كردن، او را ب��ر انجام دادن نيكي و خير 
ياري كند. پرسيدند: چگونه فرزند خود را با نيكي ياري 
دهد؟ فرمودند: آنچه را كودك به اندازه توان خود انجام 
داده است، بپذيرد و كار طاقت فرسا از او نخواهد و او را به 

گناه و سركشي، وا ندارد و به او پرده دري نكند. 
چهارم: نظم براي به رخ كشيدن يا حفظ آبرو نباشد. به 
آن رنگ معنوي دهيد. نظم بخشي به زندگي يك دستور 
ديني و داراي اجر الهي اس��ت و اگر كسي به اين نيت و 
براي قصد تقرب به خدا به زندگي خود نظم دهد، همين 
كار عبادت محسوب مي ش��ود. متأسفانه بعضي يا نظم 
در زندگي ندارند يا اگر دارند، فقط براي به رخ كشيدن 
به زندگي ديگران اس��ت، اما وقتي كس��ي در زندگي 
آنان نيست، نظم خاصي بر زندگي حاكم نيست، اينها 
هم خودشان اذيت مي ش��وند و هم زندگي با اين افراد 
سخت مي ش��ود، چراكه غالباً اين افراد زندگي ديگران 
را زيرنظر دارند و دنبال عيب جويي هس��تند. در حالي 
كه انس��ان بايد نظم در زندگي را به عنوان يك راهكار 
براي پيشبرد زندگي و عمل به دس��تور عقل فطرت و 

دين اسالم بداند. 
پنجم: محبت در همه مراحل فراموش نش��ود. يكي از 
راه هاي انتقال خوبي ه��ا به فرزن��دان محبت ورزي در 
زندگي اس��ت. محبت به عنوان يك اصل اساس��ي در 
زندگي مي تواند راه انتقال نظم و برنامه ريزي در زندگي 
را به فرزندان منتقل كند. هر مربي در كار خود بايد از اين 
اصل اساسي غافل نش��ود. محبت باعث مي شود زمينه 
اثرگذاري حرف را زيادتر كند. در مقابل خشم و غضب 
باعث مي شود اعصاب انسان را به هم ريخته و سبب از هم 

گسستگي روح و روان و مديريت در زندگي مي شود. 
*پژوهشگر سبك زندگي 
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سبك رفتار

   كمال طلب ه�ا در خريد هم وس�واس 
دارند

عوامل شخصيتي متعددي مي تواند روي اين نوع 
ترديدها تأثيرگذار باشد. مثاًل افراد كمال طلب 
اين گونه اند؛ اين افراد هميشه به دنبال بهترين، 
عالي و بي نقص بودن هس��تند. اين اش��خاص 
براي مس��ائل مطلوب خ��ود، معيار هاي خاص 
كه معم��والً بي اي��راد بودن اس��ت، دارند. حال 
آنكه فاكتور »خوب« در بسياري از موارد واقعاً 
كافي اس��ت. »بهترين« گزينه نسبي است كه 
بنا به تفاوت هاي ف��ردي و موقعيت ها مي تواند 
مفهومي كاماًل متفاوت داش��ته باشد. اين افراد 
مدام از يك مغازه به مغازه ديگر رفته و به اميد 
پيداكردن »عالي ترين« و در قالب تصور خود از 
اين مفهوم كه البته غيرواقع بينانه است، با توجه 
به اينكه به اصطالح دس��ت باالي دست بسيار 
اس��ت، اكثراً از خريد خود رضايت ندارند و زود 

دلشان را مي زند. 
  من به اندازه كافي خوب نيستم

مورد ديگر، مربوط به كس��اني اس��ت كه نظر 
ديگران برايشان بس��يار اهميت دارد. معموالً با 
كمي بررسي مشخص مي ش��ود اين نوع تفكر 
از دوران كودكي در وجود ما نهادينه مي ش��ود؛ 
يعني زماني كه يكسره كودك براي انجام كارها 
با ديگران مقايسه مي ش��ود. بهتر است والدين 
بپذيرند كه كودكان م��ا، هركدام با ويژگي هاي 
منحصر به فرد و متفاوت هس��تند. مقايسه آنها 
اساساً كار اشتباهي است. اشتباهي كه پيامد آن 
حتي در بزرگسالي نيز ادامه دارد. پيام ضمني 
مقايسه اين است كه »من به اندازه كافي خوب 
نيستم« بنابراين انتخاب هاي من، انتخاب خوبي 
نيس��ت! خود كم بيني و ترديد، معموالً در اين 
افراد ديده مي شود كه نمود رفتاري آن، هنگام 
خريد و انتخاب هم بس��يار مش��اهده مي شود. 
براي اين منظور بهتر اس��ت به خودمان كمي 
اعتماد كنيم! به هر ح��ال اين چرخه »به اندازه 
كافي خوب نيستم« جايي بايد قطع شود! و حاال 

مي تواند نقطه شروع اين كار باشد. 
  من استقاللي در انتخاب ندارم 

مورد ديگر عدم اس��تقالل فكري است كه اين 
مس��ئله هم باز ريش��ه در دوران كودكي دارد. 
صرف نظ��ر از مس��ائل تربيتي و آنچ��ه انجام و 
عمل به آنها الزم اس��ت، وقتي كودك با حجم 
بااليي از بايد و نبايد ها و امر و نهي هاي گسترده 
روبه رو شود و مدام ديگران بدون در نظرگرفتن 
خواس��ت وي برايش تصميم بگيرن��د، اعتماد 
به نفس��ش كاهش يافته و نمي تواند به ش��كل 
مس��تقل فكر و عمل كند و مدام وابسته به مهر 
تأييد ديگران مي شود. )در نظر داشته باشيم اين 
داليل مي تواند منشأهاي متفاوت و پيامد هاي 
گوناگون داشته باشد، يعني ممكن است كودكي 
در چنين شرايطي باش��د، اما بنا به ويژگي هاي 
فردي و عوامل محيطي ديگر، در بزرگسالي از 
اعتماد به نفس خوبي نيز برخوردار باشد، يعني 
اين مس��ئله مي تواند يكي از داليل باشد.( يا در 
سنين نوجواني، وقتي هنوز به نوجوان به چشم 
كودك نگاه مي كنيم، نه نگاه مناس��ب سنش، 
در بسياري از موارد نظراتش را ناديده گرفته و 
راه را براي تصميم گيري ها، هر چند تصميمات 
س��اده مي بندي��م، در اصل اجازه رش��د به اين 
بخش از شخصيت را از او سلب مي كنيم. رفتار 
ما در بس��ياري از موارد تحت تأثير تجربه هاي 
گذش��ته ماس��ت، در نهايت معموالً اي��ن افراد 
چه هنگام تصميمي گيري ب��راي خريد لباس 
يا هرانتخاب��ي، دائم ترديد دارند. اين دس��ته از 
اشخاص گاه با دقت بسيار در نظر دارند كه حتي 
اگر اين رنگ را انتخاب كن��م، مردم چه فكري 
مي كنند؟ حال آنكه بس��ياري اصاًل به آنچه ما 
انتخ��اب كرده ايم، توجه��ي ندارند. پس ضمن 
در نظرداش��تن هنجارها، كمي راحت و به دور 
از صرفاً در نظرگرفتن نظر ديگران، مس��تقالنه 
دست به انتخاب بزنيم. قرار اس��ت ما انتخابي 
داش��ته باش��يم كه خود با آن راحت باشيم نه 

ديگران. 
  نيازهايمان را بشناس�يم و طبقه بندي 

كنيم 
عامل ديگر ترديد در خريد، عدم اطالع از نيازهاي 
ش��خصي اس��ت. به جنبه هاي مختلف وجود و 
زندگي خود توجه كنيم. ضرورت دارد نيارها و 
خواسته هاي خود را طبقه بندي كنيم و با آگاهي 
از نياز هاي شخصي خود، اعم از اينكه چه چيز 
برايم »مناسب« است، چه چيز برايم »ضرورت« 
دارد، خري��د چه اقالم��ي در ح��ال حاضر و در 
بلندمدت، برطرف كننده نيازهاي مهم من است، 
داشته باشيم. شناخت اين موارد كمك كننده به 
برطرف شدن بسياري از ترديدهاست. براي اين 
كار مي توانيم نياز هاي خود را نوشته و با توجه به 

ضرورت ها، اولويت بندي كنيم. 
شايد در نگاه اول اين نوع ترديدها مخصوصاً براي 
خريد، به نظر چندان ايرادي نداش��ته باشد، اما 
وقتي سست بودن در تصميم گيري ردپايي در 
جاي جاي زندگي داشته باشد، قطعاً با مسئله اي 
روبه رو هستيم. زيرا در زندگي، ما مدام با انتخابي 
در بين انتخاب هاي ديگر روبه رو هستيم. خوب 
است ما بتوانيم به دور از دغدغه ها و ترديدها از 
آنچه مي خواهيم داشته باش��يم، آگاه باشيم و 
انتخاب كنيم. سپس بدون پشيماني از انتخابي 

كه داشته ايم، لذت ببريم. 

نگاهي به پديده ترديد در خريدكردن

وسواس در خريد تا مرز كالفگي!

منظم باشيم و نظم را به فرزندان خود هديه دهيم

فرصترادروقتخودشغافلگيركن!

سبك برنامه ريزي

افراد كمال طلب  هميشه به دنبال 
بهتري�ن، عال�ي و بي نقص بودن 
هستند. اين اشخاص براي مسائل 
مطلوب خ�ود، معيار ه�اي خاص 
كه معم�والً بي ايراد بودن اس�ت، 
دارند. حال آنكه فاكتور »خوب« در 
بسياري از موارد واقعاً كافي است. 
اين افراد مدام از يك مغازه به مغازه 
ديگ�ر رفته و به امي�د پيداكردن 
»عالي ترين« و در قالب تصور خود 
از اين مفهوم كه البته غيرواقع بينانه 
است، با توجه به اينكه به اصطالح 
دست باالي دست بس�يار است، 
اكث�راً از خري�د خ�ود رضاي�ت 
ندارن�د و زود دلش�ان را مي زند

  مهرنوش محمدي
در عصر حاضر كه عصر تكنولوژي نام دارد، فضاي مجازي 
و اينترنت در بين خان�ه و خانواده جاي�گاه ويژه اي پيدا 
كرده و تأثيرات بسيار مهمي در شكل دهي فرهنگ افراد 
و هويت خانواده ها گذاشته اس�ت. اينترنت مانند ساير 
پديده هاي نوظهور اطراف ما هم مي تواند فرصت باشد و 
هم گاهي تهديد به شمار  آيد. از اين حيث فرصت است كه 
اغلب مشكالت و سختي هاي پيشين زندگي افراد جامعه 
را رفع كرده و تهديد به اين دلي�ل كه اينترنت به خودي 
خود ابزار بي ضرري است، اما اس�تفاده بيش از حد از آن 
خطر اعتياد به اينترنت را به دنبال دارد. اين پديده مشكل 
عمده اي براي بهداشت رواني جامعه ايجاد كرده و در ضمن 
اغلب باعث افت تحصيلي در دانش آموزان نيز شده است. 

    
افراد نه اشياي ناتواني هستند كه بتوانند به وسيله نيروهاي 
محيطي كنترل ش��وند و نه عوامل كاماًل آزادي هستند كه 
بتوانند به ه��ر آنچه كه مي خواهند تبديل ش��وند؛ هم افراد 
و هم محيط عوامل دو س��ويه يكديگر هستند. پس عوامل 
و پديده هاي نوظه��ور پيرامون م��ا در موفقيت و حتي عدم 
موفقيت مان نقش دارند. شايد اغراق آميز نباشد كه اگر گفته 
شود اعتياد به شبكه هاي مجازي يكي از بالهاي قرن جديد 
براي نوجوانان اس��ت كه باعث مش��كالت جسمي و روحي 
و افت تحصيلي آنان شده اس��ت، اما چگونه مي توان بر اين 

مشكل غلبه كرد؟
آموزش استفاده صحيح از اينترنت بايد از خانواده آغاز شود و 
به صورت الگوي رفتاري درآيد. بهتر است كودكان و نوجوانان 
خود را مسئوليت پذير بار آوريم. يعني اگر به فرزندان خود از 
سنين طفوليت ياد بدهيم كه هر فردي در خانواده مسئوليتي 
دارد و از دوران كودكي وظيفه اي كه در حد توانش است، به 
او واگذار شود و مطمئن شويم كه تا آخر آن كار را انجام دهد 

و هيچ كاري را ناتمام رها نكند، در اين صورت ارزش زمان را 
درك مي كند و به طبع او سرگرم انجام كار مفيد خواهد شد. 
اگر اين موارد را به اينترنت ربط دهيم، خروجي آن اين است 
كه هر فردي در خانواده مي داند كه وظيفه اي دارد و متوجه 
مي شود فقط انتفاع گيرنده نباشد، به جاي اتالف وقت و انرژي 
ضمن گشت زني در ش��بكه هاي مجازي مي داند كه بايد به 

وظيفه اصلي خود بپردازد. 

البته در اينجا منظور اين نيست كه به نفي اينترنت و كاربرد 
پديده ها بپردازيم. صحبت از اعتياد به ش��بكه هاي مجازي 
است. به كمك اينترنت است كه جهان به دهكده اي تبديل 
شده و دسترسي به اطالعات روز دنيا را آسان تر كرده، اينترنت 
حتي مي تواند در بهبود روند تحصيلي و پيشرفت افراد تأثير 
به سزايي بگذارد، اما چون داراي جذابيت هاي بسياري است، 
بيشتر باعث هدر رفت وقت افراد مي شود. پس استفاده بهينه 
از آن به معني هرگز استفاده نكردن آن نيست، به معني درست 
بهره بردن از آن است.  تكنولوژي بايد در خدمت بشر باشد، نه 
اينكه بشر در خدمت تكنولوژي باشد. استفاده صحيح از يك 
پديده ابتدا از خانواده ها و از پدر و مادر شروع مي شود. الگوي 
رفتاري خوبي براي نوجوانانمان باشيم و ساعات خاصي از روز 
را براي استفاده از اينترنت براي خود قرار دهيم. يكي ديگر از 
عللي كه نوجوانان به شبكه هاي مجازي روي مي آورند، همان 
شكوه اي اس��ت كه آنها مي گويند احساس تنهايي خود را با 
شبكه هاي مجازي پر مي كنند.  ختم كالم اينكه گاهي بايد 
از عينكي كه نوجوان به دنيا نگاه مي كند از همان دريچه به 
اطراف نگاه كرد. بايد ابتدا ديد علت تنهايي اش چيست و از او 
سؤال شود چرا ناراحتي؟ و چرا احساس تنهايي مي كني؟ و...
همدلي كردن بهتر از همزباني كردن است. گاهي جوانان معتاد 
به اينترنت و شبكه هاي اجتماعي را درك كنيم. به جاي دستور 
دادن و نصيحت كردن آنان، شنونده هاي خوبي برايشان باشيم 

و سعي كنيم تنهايي آنها را به صورت واقعي پركنيم. 

تكنولوژي در خدمت بشر يا بشر در خدمت تكنولوژي؟

همدلي كنيم تا فرزندمان معتاد اينترنت نشود

سبك ارتباط

يكي از م�واردي كه در برنامه ري�زي بايد به 
آن دقت كنيم، اين است هركاري را در وقت 
خودش به ص�ورت منظم انج�ام دهيم. اگر 
كاري در وقتي برنامه ريزي شده كه شرايط 
انجامش فراهم است را از دست داديم، شايد 
ديگر آن فرصت به دست نيايد. رسول گرامي 
اسالم)ص( فرمودند: »هر كاري در گرو زمان 
خودش اس�ت.« خيل�ي از اوق�ات به خاطر 
اينكه كار خود را در وقتش انجام نداده ايم، 
ديگر نمي توانيم از آن فرصت استفاده كنيم

   مينا محمددوست
وقتي ميگم بريم خريد، كسايي كه منو مي شناسن طفره ميرن. يكي ميگه امروز سرم 
شلوغه، يكي ميگه قرار كاري دارم، يكي هم مستقيم ميگه خريد اومدن با تو كالفه كننده 
است! اما مسئله اينجاست خودمم تنها نمي تونم خريد كنم. حاال چه خريد لباس باشه، 
چه يه وسيله براي خونه! حتماً يكي بايد همراهم باشه، نظر بده و تأييد كنه. باز با اين حال 
وقتي ميام خونه از وسيله اي كه گرفتم راضي نيس�تم. خيلي وقتا پيش مياد كه جنس 
رو پس ميدم يا عوض مي كنم، اما باز باب ميلم نيس�ت. فروشنده خسته ميشه اينقدر 
جنس ها رو زيرو رو مي كنم و آخرش باز نمي تونم چيزي انتخاب كنم. راستش موضوع 
به همين جا هم ختم نميشه! يادمه براي انتخاب اسم فرزندم هم همين مشكلو داشتم، 
اينقدر اسم انتخاب كردم و پشيمون شدم كه همسرم خودش رفت با سليقه خودش يه 
اسم براي دخترم انتخاب كرد. االن دخترم سه سالشه، اما هنوز از خيليا مي پرسم اين 
اسم قشنگه؟! باز شك دارم. راستش وقتي خوب فكر مي كنم، تمام زندگي من براي هر 

انتخابي با ترس و ترديد همراه بوده.! 
آيا با اين افراد روبه رو شده ايد؟ يا خود چنين حالي را تجربه كرده ايد؟ تحقيقات در اين 
زمينه نشان دهنده اين اس�ت برخي افراد كه بيشتر در قش�ر زنان است، داراي چنين 
رفتاري هس�تند. آنها با س�ختي خريد مي كنند و معموالً از خري�د و انتخاب هاي خود 
پشيمان هستند و گاه مسئله كمي آزاردهنده تر است؛ يعني آنها ترس از تصميم گيري 
دارند هم براي خريد و هم جنبه هاي ديگر. به راس�تي چه عواملي باعث به وجود آمدن 

اين رفتار مي شود؟


