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سبكنگرش

سبك ارتباط

دوستان مجازي عزيزتر از والدين واقعي!
سيداميرحسين حسيني

*

وقتي كودكان و نوجوان�ان به دني�اي اينترنت ورود
ميكنند ،ميتوان گفت تا حد زيادي از دنياي حقيقي
خارج ميش�وند .انجام ندادن وظايف فرزندي و «نه
گفتن» به درخواس�تهاي والدين عادتي ميش�ود
كه نميت�وان به راحتي از س�ر آنها انداخ�ت .دنياي
مجازي و آدمهاي�ش آنقدر براي فرزن�دان جذابيت
دارد ك�ه گاهي عزيزت�ر از اطرافيان نزديك ش�وند.

كودكان و نوجوانان ،قرباني فضاي مجازي
با ظهور اينترنت و فضاي مج��ازي ،بازيهاي گروهي و
س��نتي كودكان و نوجوانان به س��رعت جاي خود را به
بازيهاي ديجيتال و اينترنتي داده اس��ت .جذابيت اين
فضا به قدري زياد اس��ت كه كودكان و نوجوانان حاضر
نيستند به صورت حضوري با هم س��ن و سالهاي خود
وقت بگذرانند و در عوض بيشتر وقت خود را قرباني فضاي
مجازي ميكنند.
وبگردي ،لذتجويي و سرگرمي
ظهور اين پدي��ده الكترونيك��ي هرچند ب��راي زندگي
شهروندان سرعت و راحتي به ارمغان آورده ،اما در عوض
به دليل وابستگيهاي بيش از حدي كه به دنبال استفاده
از اين فضا براي مخاطبان به وجود آمده ،س��بب شده تا
افراد نه تنها براي احتياجات اساس��ي خود بلكه بيش��تر
براي وبگردي ،لذتجويي ،سرگرمي و گشت وگذار در
شبكههاي مختلف اجتماعي از امكانات آن بهره ببرند.
پناه بردن به فضاي مجازي براي فرار از تنهايي
يكي از علل بس��يار مهم اعتياد ك��ودكان و نوجوانان به
استفاده از اينترنت را ميتوان تنهايي دانست؛ حسي كه
با غرقكردن خود در اين فضا و در شبكههاي اجتماعي

سبك اخالق

و ارتباط با دوس��تان مجازي ميخواهن��د آن را ناديده
بگيرند .در حقيقت بايد گفت اينترنت فضايي براي فرار از
سختيها و مشكالت بدون چاره در زندگي حقيقي است
كه همين نيز سبب افزايش پرخاشگري و عصبانيت در
كودكان و نوجوانان و همچنين بروز افسردگي و اختالالت
روحي در آنها ميشود.
بايد توجه داش��ت كه الگوي فرزندان در ه��ر زمينهاي
پدر و مادر آنها ميباشند ،وقتي والدين خودشان بيشتر
اوقات خود را در فضاي مجازي و ش��بكههاي اجتماعي
ميگذرانند ،مسلماً كودك نيز از آنها ميآموزد و نسبت به
اين فضا گرايش پيدا ميكند.
تشويق كودكان با لپتاپ و گوشي
با توجه به اينكه سواد رس��انهاي در خانوادههاي ايراني
پايين اس��ت و خانوادهها بيش��تر وقت خود را به بيهوده
گشتن در اين فضا صرف ميكنند ،اين موضوع آثار مخرب
و جبرانناپذي��ري را روي فرزندان و حت��ي روابط ميان
اعضاي خانواده ميگذارد .يكي از اشتباهاتي كه والدين
در جهت تشويق فرزندان خود انجام ميدهند ،اين است
كه براي آنها به عنوان هديه لپتاپ ،گوشي تلفن همراه و
وسايل ارتباطي اينچنيني تهيه كرده و در اختيارشان قرار
ميدهند .رهاكردن كودكان و نوجوانان در فضاي وسيع و
ناشناخته مجازي سبب ميشود تا آنها ارتباطات مجازي
را جايگزين والدين و دوستان واقعي خود كنند.
فضاي مجازي به جاي دورهميهاي خانوادگي
امروزه فضاي مج��ازي بخش بزرگي از زندگ��ي افراد را
به خود اختصاص داده اس��ت ،در گذشتههاي نه چندان
دور خانوادهها با جمعش��دن كنار يكديگر به بهانههاي
مختلف و برگ��زاري محفلهاي خانوادگ��ي ،به فرزندان
خود حس تعلق به خانواده ،خانواده دوس��تي ،همدلي و

هم زباني خويش��اوندي را آموزش ميدادن��د ،اما امروزه
با كمرنگشدن دورهميهاي خانوادگي و فاصلهگرفتن
خانوادهه��ا از يكديگ��ر ،اس��تفاده از فض��اي مجازي و
وقتگذراني در آن رواج يافته است و زنگ خطري براي
خانوادهها از جهت گرفتار شدن فرزندان به دام آسيبهاي
اجتماعي و رواني ميباشد.
ضرورت آموزش و فرهنگسازي
درخصوص پيشگيري و مقابله با تهديدات تكنولوژيهاي
ارتباطي جديد و پيچيده بهتر است ،پيش از ورود اين ابزار
به جامعه و در ميان افراد ،فرهنگس��ازي و آموزشهاي
الزم در اينخصوص به آنان ارائه شود تا با سهلانگاري و
نداشتن آگاهي ،گرفتار مشكالت و معايب استفاده از اين
فناوريهاي نوظهور نشويم .چه بسا خطاي انساني ما در
نحوه استفاده از اين ابزار ممكن است علتي براي تبديل
فوايد و كاربرد مفيد و مؤثر آنها به مشكالت و تهديداتي
جبرانناپذير گردد.
ضرورت اقدامات پيشگيرانه و قانوني
طبق پژوهشهاي صورت گرفته ،به طور متوسط روزانه
چهار تا  ۹ساعت از وقت فرزندان ما به وبگردي و اتالف
وقت در فضاي مج��ازي ميگ��ذرد ،در حالي كه حضور
جوانان ژاپني در فضاي مج��ازي تنها ۱۵تا ۴۵دقيقه در
روز اس��ت .اعتياد به فضاي مجازي تهديدي براي رابطه
والدين و فرزندان است و موجب ايجاد شكاف عاطفي در
ميان آنان ميشود .ميتوان گفت عاقبت روابط عاطفي
خانوادههاي ايراني با وجود استفاده بيهوده و حداكثري
از اين فضا و عدموقت گذران��ي با اعضاي خانواده مبهم و
نامشخص خواهد بود.
بايد توجه داشت فضاي مجازي به عنوان جادويي در عصر
حاضر يكي از وسايل و امكاناتي است كه در آينده فرزندان

درخصوص پيشگيري و مقابله با تهديدات
تكنولوژيهاي ارتباطي جدي�د و پيچيده
بهتر است ،پيش از ورود اين ابزار به جامعه و
در ميان افراد ،فرهنگسازي و آموزشهاي
الزم در اينخصوص ب�ه آنان ارائه ش�ود تا
با س�هلانگاري و نداش�تن آگاهي ،گرفتار
مشكالتومعايباستفادهازاينفناوريهاي
نوظهور نشويم .چه بسا خطاي انساني ما در
نحوه استفاده از اين ابزار ممكن است علتي
براي تبديل فوايد و كاربرد مفيد و مؤثر آنها
به مشكالت و تهديداتي جبرانناپذير گردد

و خانوادهها نقش اساسي و مهمي دارد و بايد شيوه صحيح
استفاده از آن را آموخت .به همين خاطر براي پيشگيري و
كاهش آسيبهاي اين فضا بايد اقداماتي پيشگيرانه نظير
اطالعرساني و آموزشهاي الزم به مردم به خصوص قشر
دانشآموز و دانش��جو و همچنين وضع و قانونگذاري در
رابطه با مبارزه با جرائم اينترنتي صورت گيرد.
آسيبهايي كه بايد جدي گرفت
در پايان برخي تأثيرات منفي اس��تفاده بدون آگاهي از
اينترنت و شبكههاي اجتماعي گوناگون بر روابط اعضاي
خانواده را به قرار زير ميتوان برشمرد:
 -1مشكالت اخالقي و پرخاشگري
 -2دوستان ناباب و رفتارهاي پرخطر
 -3تنوعطلبيهاي جنسي
 -4از بين رفتن حريمها
 -5كاهش گفتوگو
 -6كاهش صميميت و ارتباطات عاطفي
 -7كاهش اعتماد و افزايش سوءتفاهمها
 -8افزايش طالق و جدايي عاطفي
اس��تفاده بيش از اندازه از اينترنت و فض��اي مجازي در
محيط خانواده ،اعتياد به اين فضا ،ارتباط با افراد بيگانه
و مجازي و كاهش ارتباطات عاطفي ،ميزان گفتوگو در
ميان اعضاي خانواده را از 15دقيقه در روز هم كمتر كرده
اس��ت .ارتباط گرفتن هر يك از اعضاي خان��واده با افراد
بيگانه و ناش��ناس و حتي افرادي از جنس مخالف منجر
به كاهش اعتماد در ميان اعضاي خانواده شده ،آرامش و
صميميت از ميان رفته ،افسردگي و پرخاشگري جايگزين
آن ميشود و در نهايت بنيان خانواده و كانون گرم آن در
اثر جذابيتهاي اين فضا آسيب جدي ميبيند.
* پژوهشگر حوزه سواد رسانه

دوري از حسودي الزمه شيريني زندگي است

انكار فضل معبود و كوري دل آدم حسود!
حجتاالسالم عليرضا فرهنگ*

از مهمترين عوام�ل بدخلقي كه آثار بس�يار بدي در
زندگي نيز به همراه دارد و ريشه خيلي از بداخالقيها
و رنجهاس�ت ،حس بخل و حس�ادت و نداشتن چشم
ديدن زندگي ديگران اس�ت .انس�انهاي حس�ود به
تعبي�ر احاديث خيل�ي خودخوري ميكنن�د و اذيت
ميش�وند ،چراكه چش�م ديدن نعمته�اي ديگران
را ندارند .ب�ه تعبير امامصادق (ع) حس�ود آس�ايش
ندارد .از طرفي انس�انهاي حس�ود خودش�ان گاهي
اوق�ات از بعض�ي نعمته�ا محرومن�د و ب�ا دي�دن
نعمتهاي ديگ�ران اخالقش�ان نيز تغيي�ر ميكند.

اصل آتش در درون اوست!
آدمهاي حس��ود گاهي بدون هيچ اذيتي از طرف ديگران
فرد را اذيت ميكنند و آن شخص در فكر خود ميگويد چرا
رفتار فالني با من اينطور اس��ت؟ چرا بداخالق است؟ چرا
اذيت ميكند؟ در حالي كه او نميداند در آتش حس��رت
ميسوزد و ش��ما نميداني اين مقداري از آن آتشي است
كه ش��علههايش به تو ميخورد ،اما اص��ل آتش در درون
اوست! كسي كه حسود است ،كارش به جايي ميرسد كه
بوتوان
در زندگي نميتواند خوبيهاي ديگران را ببيند .تا 
خوبيهاي ديگران را ندارد .بنابراین اگر از كس��ي خوبي
گفته شود و او نسبت به آن شخص حساس باشد ،در مقابل
او ايستادگي ميكند .هرچند در مقابل او تعريف ميكند،
اما پشت سرش غيبت! واگر او در سختي باشد در دل از اين
اتفاق خوشحال است!
حاسد به خود زيان ميرساند
لقمان به پسرش گفت« :حسود سه نشانه دارد ،هنگامى كه
در نزدت نباشد غيبت ميكند ،هنگامى كه به نزد تو بيايد
تملق ميگويد و هنگامى كه گرفتار مصيبت شوى ،شماتت
كند ».متأسفانه زندگيهاي امروز با بداخالقيهايي مثل
پشتس��ر يكديگر غيبتكردن ،در ظاهر ب��ه هم احترام
گذاش��تن ،اما در باطن نس��بت به همديگ��ر بياحترامي
كردن ،براي اينكه زندگي ديگران يك زندگي آرامي است،
طاقت ديدن اين زندگي را نداش��تن و ب��ه ورطه نابودي
كشانده شده است.
برخي درصدد هستند كانون اين زندگي را به خاطر حس

حس��ادت به هم بزنند تا با اين راه ،آرامش پيدا كنند .در
حالي كه اين افراد خودشان آرامش ندارند .امامصادق(ع)
فرمودند :حاس��د قبل از اينكه به محسود زيان برساند ،به
خود ضرر ميرساند .مانند شيطان كه با حسادت خود به
خويشتن زيان رسانيد و خود را مستوجب لعن و نفرين كرد
و آدم را به مقام اجتبا و هدايت رسانيد و موجب بلندى مقام
و برگزيدگى او شد .اكنون اگر محسود باشى بهتر است از
اينكه حاسد باشى! چون ميزان حاسد هميشه سبك مى
شود و ميزان محسود س��نگين .حاال كه روزى بين مردم
تقسيم شده است حسد چه سودى ميدهد و محسود چه
زيانى خواهد ديد.
كورى دل و انكار فضل معبود
يادمان باشد ريش��ه حس��د از كورى قلب و از انكار فضل
معبود آغاز ميشود؛ كورى دل و انكار فضل معبود دو بال
كفر هستند .به خاطر حسد فرزند آدم در حسرت ابدى فرو
رفت و در هالكتى گرفتار شد كه از آن رهايى پيدا نخواهد
كرد .توبه و بازگشتي براى حسود نيست؛ چراكه او اصرار بر

يادمان باش�د ريشه حس�د از كورى قلب
و از ان�كار فض�ل معب�ود آغ�از ميش�ود؛
ك�ورى دل و انكار فضل معب�ود دو بال كفر
هس�تند .به خاطر حس�د فرزن�د آدم در
حسرت ابدى فرو رفت و در هالكتى گرفتار
ش�د ك�ه از آن رهايى پي�دا نخواه�د كرد
حسادت دارد و به آن معتقد است و سرشت آن به حسادت
آميخته شده اس��ت .او بدون جهت حس��ادت ميكند و
طبيعت تغيير نميكند ،اگرچه معالجه شود .پس بدانيم اگر
از حسادت دوري كرديم زندگي خودمان نيز شيرين خواهد
شد؛ چراكه آنچه از ديگران ميبيني آرزوي از بين رفتنش
را نكردي و وقتي اين طور ش��د ،خدا نيز براي تو همان را

مقدر ميكند كه صالح و مصلحت توست .بدانيم انساني
كه حسود نيست هم نزد مردم اجر و جايگاه دارد و هم نزد
خداوند تبارك و تعالي؛ چراكه انساني كه حسود و تنگ نظر
نيست ،چشم ديدن رفاه و آسايش ديگران را دارد.
چه دلي دارد انسان حسود!
درباره جايگاه واالي انساني كه حسود نيست روايت داريم.
امام صادق (ع) فرمودهاند :مردى در زير سايه عرش خداوند
هست. موس��ى (ع) عرض كرد :بار خدايا اين مرد كيست
كه عرشت بر او س��ايه افكنده است ،گفت :اى موسى! اين
شخصى است كه نسبت به مردم حسادت نكرده و نسبت
به فضل آنها حس��د نورزيده اس��ت .چه دلي دارد انسان
حسود! نه اينكه آرامش ندارد بلكه دلش همیشه غمگين
است .حضرت على (ع) فرمودند :حاسد ،ظالمى است كه
به مظلوم شباهت دارد .او همواره ،حسرت ميكشد ،دلش
غمگين است و اندوه از او دست بر نميدارد.
گويند در زمان هادي ،چهارمين پادشاه عباسي ،مردي به
همسايهاش كه آدمي با شخصيت بود ،حسد ميورزيد .آنچه
كوشيد نتوانست نعمتهاي او را از كفش بيرون كند تا اينكه
روزي براي رسيدن به مقصودش نقشهاي طرح كرد :غالمي
خريد و به او گفت :پس از مرگ من آزاد هستي .به او  3هزار
درهم داد و از او خواست كه نقشه احمقانهاش را اجرا كند:
نيمه شبي بود كه غالمش را از خواب بيدار كرد و به باالي
بام همسايهاش برد و كارد تيزي را كه آماده كرده بود به غالم
داده و از او خواست كه سرش را ببرد .هرچند غالم ابا كرد،
اما سودي نبخشيد و نهايتاً در اثر اصرار زياد ،باالخره غالم
تسليم تقاضاي او شد .حسود رو به قبله خوابيد و غالم چند
رگ اصلي گردنش را بريد .سپس او را به خودش واگذاشت
و رفت .حس��ود نادان تا صبح در خون خود ميغلطيد و از
درد و رنج بر خود ميپيچيد تا اينكه باالخره جان داد! مرد
نادان آخرين نقشهاي كه براي نابودي همسايه خود كشيده
بود اين بود كه به چنين وضعي تن به كش��تن خود دهد تا
همسايهاش را به جرم قتل او دستگير و اعدام كنند! بيچاره
همسايه بيگناه دستگير و به زندان افكنده شد .از آنجا كه
خداوند يار و ياور مظلومان و بيگناهان است ،سرانجام نقشه
احمقانه مقتول نادان فاش و مرد همسايه نيز آزاد شد ،اما اين
خون آن سياه بخت بود كه به دست خودش به هدر رفت!
*پژوهشگر سبك زندگي

شايد عالقه داشته باشي ،اما استعداد نه!

عالقه پيدا نميشود ،ايجاد ميشود
حسین گلمحمدی

«عالقهات را پيدا كن؛ اگر آنچه را دوست داري
انجام بدهي پيدا كن�ی ،آن وقت ديگر مجبور
نيس�تي حتي يك روز هم در زندگ�يات كار
كني ».حتم ًا ش�ما هم جمالتي از اين دست را
شنيده يا خواندهايد؛ جمالتي كه نقل محافل
و س�مينارهاي موفقي�ت اس�ت و كتابهاي
روانشناسي عامهپس�ند را پر كرده .مطالعات
اخي�ر برخي روانشناس�ان برجس�ته نش�ان
ميدهد ممكن اس�ت زمانش رسيده باشد كه
شيوه تفكرمان را درباره عاليقمان تغيير دهيم.

كارول ِد ِوك ،استاد روانشناسي دانشگاه استنفورد،
به ياد ميآورد كه اخيرا ًدر سميناري از دانشجويان
مقطع كارشناس��ي پرس��يد« :چند نفر از ش��ما
منتظريد كه عالقهتان را پيدا كنيد؟»
دوك به من گفت« :تقريباً همه دستش��ان را باال
بردند و در چشمانشان نگاههاي خيالانگيز پيدا
شد ».در اينباره طوري صحبت ميكردند كه انگار
«قرار است مثل موجي آنها را درنوردد ».شاالپ.
هورا! به دامش��ان انداخت! آيا براي عالقهش��ان
انگيزهاي نامح��دود خواهند داش��ت؟ با جديت
سرش��ان را به نش��انه موافقت تكان دادند .دوك
گفت« :متأسفم كه اميدتان را نااميد ميكنم ،اما
معموالً اينجور نيست».
چيزي كه دوك از دانشجويانش پرسيد در جامعه
امريكايي نقل مجالس اس��ت .اصط�لاح «دنبال
عالقهات ب��اش» در كتابهاي انگليس��يزبان از
سال  ۱۹۹۰نه برابر بيشتر شده است .يكي ديگر از
توصيههاي حاضر و آماده مشاوره كالج از منشأیی
ناشناس اين است« :اگر آنچه را دوست داري انجام
بدهي پيدا كني ،آن وقت ديگر مجبور نيستي يك
روز هم در زندگيات كار كني».
اما به عقيده دوك و ديگ��ران ،اين توصيه افراد را
اش��تباه راهنمايي ميكند .پل اوكيف ،استاديار
روانشناسي دانشگاه ييل ،كالج ان .يو .اس ميگويد:
«پيامدهاي اين توصيه چيست؟» و اضافه ميكند:
«اين توصيه به اين معني است كه اگر عملي كه
انجام ميدهي مثل كار اس��ت ،يعني دوس��تش
نداري ».اوكيف مثال دانشجويي را بيان كرد كه از
اين آزمايشگاه به آن يكي ميپرد و سعي ميكند
تا آن آزمايشگاهي را بيابد كه موضوع تحقيق آن
مورد عالقهاش باش��د«.تصور اين اس��ت كه اگر
وقتي قدم به يك آزمايش��گاه ميگذارم ،غرق در
هيجان نميشوم ،پس موضوع تحقيقش اشتياق
يا عالقهام نيست».
به اين دليل اس��ت كه او و دو هم��كارش  -دوك
و گرگ والت��ون از دانش��گاه اس��تنفورد -اخيرا ً
مطالعهاي را انجام دادند كه ميگويد ،ممكن است
زمانش رسيده باشد كه شيوه تفكرمان را درباره
عاليقمان تغيير دهيم .آنها استدالل ميكنند كه
عالقه «پيدا» نميشود ،بلكه ايجاد ميشود.
مؤلفان ،در مقالهاي كه در مجله سايكولوجيكال
ساينس در دست انتشار است ،تفاوت دو ذهنيت
را تصوير كردهاند .يكي ذهني��ت «نظريه ثابت»
اس��ت  -اين تصور كه عالقهمنديهاي اصلي از
زمان تولد وجود دارند و فقط منتظرند كه كشف
شوند -و ديگري «نظريه رشد» ،يعني تصوري كه
ميگويد عاليق چيزهايياند كه هركس در طول
زمان ميتواند پرورش دهد.
مؤلفان ،براي بررس��ي اينكه اي��ن ذهنيتهاي
متفاوت چگونه بر ما تأثير ميگذارند تا موضوعات
مختلف را دنبال كنيم ،مجموعهاي از مطالعات را
روي دانشجويان كالج انجام دادند؛ يعني گروهي
كه غالباً به آنها توصيه ميش��ود اشتياقش��ان را
بهشكل رشته تحصيلي يا مسير شغلي پيدا كنند.
ابتدا ،دانشجويان به پرسش��نامهاي پاسخ دادند
كه آنها را يا در دس��ته «خورهه��اي تكنولوژي»
 اصطالحي براي عالقهمندان به رياضي و علوم-ي��ا «هنريها»  -ب��ه معني عالقهمند ب��ه هنر يا
علوم انس��اني -طبقهبندي ميك��رد .همچنين
پرسش��نامهاي را پر كردند كه مشخص ميكرد،
چقدر با اين تصور موافقند كه عاليق اصلي افراد
در طول زمان تغيير نميكند .س��پس مقالهاي را
خواندند كه با عاليقشان س��ازگار نبود ،مطلبي
درباره آينده الگوريتمها براي هنريها و مطلبي
درباره دريدا براي خورهه��اي تكنولوژي .هر قدر
ش��ركتكنندگان از نظريه ثابت بيشتر حمايت
كرده بودند به مقالهاي كه با هويت مذكورش��ان،
يعني خوره تكنولوژي يا هنري ،سازگاري نداشت
كمتر عالقه داشتند .سپس مؤلفان رويهاي مشابه
را تكرار كردند ،اما ابتدا از دانشجويان خواستند كه
درباره نظريه ثابت يا نظريه رشد مطالعه كنند .بار

ديگر ،كساني كه مطلع شده بودند عاليق در طول
زندگي افراد ثابتند كمتر مجذوب مقالهاي شدند
كه با عاليقشان سازگار نبود.
مؤلفان معتقدن��د اين موضوع بدين معناس��ت،
دانشجوياني كه طرفدار نظريههاي ثابتند ،ممكن
است از س��خنرانيهاي جالب يا فرصتها به اين
دليل صرفنظر كنند كه با عالقههايي كه قب ً
ال ابراز
كردهاند ،همسو نيستند .يا ممكن است مسيرهايي
را ناديده بگيرند كه در آنها رشتههاي ديگر ممكن
است با مسير انتخابيشان تالقي پيدا كنند.
والتون به من گفت« :احمقانه است اگر فكر كنيد
عاليق چيزهايياند كه كام ً
ال ش��كلگرفته پيدا
ميشوند و كار شما اين است كه براي يافتنشان
دور دنيا را بگرديد» و ادامه داد« :اين ش��يوهاي را
منعكس نميكند كه من يا دانشجويانم دانشكده را
تجربه ميكنيم ،اينطور نيست كه به كالس برويم
و كنفرانس يا صحبتي داشته باشيم و فكر كنيم
كه چه جالب ،بلكه از طريق روند سرمايهگذاري
و پيشرفت است كه اشتياقي هميشگي را در يك
عرصه ايجاد ميكنيم».
دليل ديگري ب��راي اينكه نظريه ثاب��ت را قبول
نكنيم اين است كه اين نظريه ممكن است باعث
شود افراد بهآساني نااميد شوند .درواقع اگر كاري
دشوار شود ،آسان خواهد بود كه بهراحتي فرض
كنيد نبايد اشتياق ش��ما بوده باشد .در بخشي از
اين مطالعه ،احتمال كمتري داشت دانشجوياني
كه فكر ميكردند عاليق ثابتند ،فكر كنند بهدنبال
اشتياق بودن گاهي دش��وار است .در عوض ،فكر
ميكردند كه اين كار «انگي��زه نامحدود» فراهم
ميكند .دوك ،يكي از مؤلفان مقاله پيش از اين،
انواع مختلف ذهنيت را در پيوند با هوش مطالعه
كرده است .براساس پژوهش او ،افرادي كه نوعي
ذهنيت رش��د در مورد هوش خودش��ان دارند از
شكست كمتر ميترس��ند ،چراكه آنان معتقدند
ذكاوت پروردني است نه ذاتي .عاليق به تواناييها
مرتبطند ،اما از آنها مجزايند؛ مؤلفان مقاله به من
گفتند :ممكن است به چيزي عالقهمند باشيم ،اما
در انجامش خيلي خوب نباشيم .اوكيف ميگويد:
« ۲۵سال اس��ت كه گيتار ميزنم ،اما نميتوانم
بگويم كه تواناييهايم در  ۱۰سال گذشته خيلي
بهتر شدهاند».
دوك به من گفت« :عالقهات را پيدا كن» تاريخي
س��تودني دارد« .پيش از آن ،اف��راد ميگفتند:
«اس��تعدادت را پيدا ك��ن» و اين گفته بس��يار
وحشتناك بود .چون بر اين داللت ميكرد «فقط
كس��اني كه در انج��ام كاري واقعاً اس��تاد بودند،
ميتوانستند موفق ش��وند ».او افزود« :عالقهات
را پيدا كن دموكراتيكتر به نظر ميرس��د ،همه
ميتوانند عالقهاي داشته باشند» ،اما اين مطالعه
ميگويد حتي ايده پيداكردن عالقه «حقيقي» هم
ممكن است افراد را بترساند و مانعشان شود كه در
زمينهاي بيشتر به كندوكاو بپردازند.
كي .آن رنينگر ،استاد دانشگاه در كالج سوارتمور
كه در اين مطالعه شركت نداشت ،ايجاد عاليق
را بررسي كرده است و ميگويد كه «علم اعصاب
تأييد كرده كه ميتوان به ايج��ا ِد عاليق ياري
رس��اند ».به بيان ديگر ،با كمك مناسب ،اكثر
افراد ميتوانند تقريباً به هم��ه چيز عالقهمند
شوند .رنينگر ميگويد ،پيش از هشتسالگي،
كودكان همه چي��ز را امتح��ان ميكنند .بين
هشت تا 12س��الگي ،خودش��ان را با ديگران
مقايس��ه ميكنند و وقتي در انجام كاري مثل
همساالنشان خوب نباشند ،مضطرب ميشوند.
اين زماني است كه مربيان بايد راههاي تازهاي
بيابند تا آنها را به برخ��ي موضوعات عالقهمند
نگه دارند.
مطالعه ديگري كه در مورد ديدگاه بزرگساالن به
عاليق انجام شده است ،نشان ميدهد افرادي كه
فكر ميكنند عاليق را باي��د پيدا كرد ،تمايل دارند
شغلهايي انتخاب كنند كه از آغاز كام ً
ال مناسبشان
است .آنها رضايت را بيش از درآمد خوب در اولويت
قرار ميدهند .در حاليكه افرادي كه فكر ميكنند
عاليق ايجاد ميش��وند اهداف ديگري را ،بيش از
رضايت بيواسطه از كار ،در اولويت قرار ميدهند و
مؤلفان اين مطالعه مينويسند«:آنها در طول زمان
رشد ميكنند تا حرفهشان را بهتر انجام دهند» و
اينطور ادامه ميدهند« :سرانجام ،افرادي كه تناسب
كاملشان را در يك ش��غل پيدا نكردند ميتوانند
اميدوار باشند؛ بيش از يك راه براي رسيدن به عالقه
به كار هست».
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