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در این شماره میخوانید:
 تاثیر افکار در زندگی افراد
 چه روش یادگیری برای من مناسب است؟
 برخی باورهای نادرست در ازدواج

تاثیر افکار در زندگی افراد
شماره مقاله981101 :

یادآوری نقص ها ،خوب یا بد؟

آیا تصور می کنید بعد از یکعمر همراهی ذهن ،میتوان آن را دوست و
شریکی در خوراطمینان تلقی کرد که عالیق شما را دنبال میکند .واقعیت این
است که ذهن کارش را طبق آنچه آموزشدیده است ،انجام میدهد .ذهن
سرگذشتی را که پشتسر گذاشتهاید ،تجربه کرده و در شکلگیری خاطرات
ً
احتماال ذهنتان برنامهای ایمن برای محافظت از شما در
شما سهیم است.
مقابل خطر تدوین کرده است و گاهی اوقات فعالیتش بیشتر از شماست.
برایمثال ،تصور کنید که والدینتان مدام از شما ایراد میگرفتهاند که باید
کارتان را بهتر انجام بدهید و معتقد بودند که با یادآوری نقصهایتان به شما
کمک میکنند که آدم بیعیب و نقصی باشید یا به سمت کمالگرایی حرکت
کنید .به نظر آنها یادآوری نقصهایتان ،شما را قوی میکرده تا بتوانید در این
دنیای وانفسا (دنیایی که هر کس به فکر خودش است) گلیم خود را از آب
بکشید و به رقابت بپردازید .ذهنتان به تمام دستورهای والدینتان گوش
سپرده و واکنش نشان داده است و اکنون نقش آنها را به عهده گرفته است.
بنابراین ،وقتی به هدفی دست مییابید یا پاداشی دریافت میکنید ،ذهنتان
بالفاصله بهطور خودکار با تأکید بر اینکه باید در جهت کمالگرایی حرکت
کنید ،از این فرصت برای بهتر و کاملتر شدن شما استقبال میکند .ذهنتان
بهقدری دقیق و حساس شده است که فقط به دنبال نقصهای شماست تا
آنها را برجسته سازد و با گفتن جمالتی از قبیل «هنوز کلی هدف پیشرو
داری و در عوض چی به دست آوردی؟ تو باید کاملتر از این حرفها باشی» ،
قصد دارد به شما یادآوری کند که هنوز تا کمالگرایی راه درازی پیش رو دارید.
آیا میخواهید بهراحتی در زندگی موفق شوید ،دیگران شما را دوست
داشته باشند و با دیگران صمیمی باشید؟ آیا میخواهید به نقصهایتان
بهعنوان فرصتی برای پیشرفت بنگرید؟ اگر این اهداف تا بهحال در زندگی

شما نقش نداشتهاند ،لحظهای به ارزشهای خود در زندگی فکر کنید :آیا از
اینکه بتوانید قبول کنید که گاهی اوقات کارهایتان را خوب انجام دادهاید
و الیق تقدیر و تشکرید ،خوشحال میشوید؟ آیا آخرین باری که استادتان
یا یکی از دوستان صمیمیتان یا همسرتان به شما گفتند که چقدر کارتان را
عالی انجام دادهاید ،بهخاطر دارید؟ با شنیدن این کلمات مثبت و خوشایند
چه اتفاقی میافتد؟ آیا ذهنتان بالفاصله به ارائه دالیلی میپردازد که این
گفتهها درست نیست یا اینکه سعی میکند با یادآوری شواهد منفی و
ناخوشایند ،این تجربۀ مثبت را تحتالشعاع قرار بدهد؟ صدای منتقد
درونیتان دراینباره چه میگوید؟ آیا این صدا به شما کمک میکند؟ اگر
خودتان را با برخی آرمانهای غیرواقعبینانه مقایسه کنید ،مطمئن باشید
امکان دستیابی به آنها را نخواهید داشت.
توجه داشته باشید که تمایل به برجستهسازی شکستها و نقصها ،شما
را از پرداختن به آنچه برایتان اهمیت دارد و آرزومندش هستید (مثل عشق،
شفقت ،پذیرش خویشتن) بازمیدارد .لحظهای به این فکر کنید که داشتن
فردی در زندگی که به شما بازتاب مثبتدهد ،چه احساسی دارد .حاال سعی
کنید کلمات مثبت و خوشایند را به ذهنتان بیاورید .چنانچه ذهنتان شروع
به تولید افکار منفی برای مقابله با آن کلمات مثبت کرد ،سعی کنید به آنها
توجه نکنید و صرفا آنها را مشاهده کنید .این افکار بیهوده و بی ارزشاند.
آنها شبیه وسایل اضافهای هستند که در انباری خانه وجود دارند .ذهنتان
برای چ ه چیز شما را مورد انتقاد قرار میدهد؟ آیا آن چیز گویای عالیق و
ارزشمندیهای شما است؟
حاال دوباره به کلمات مثبت و خوشایند در ذهنتان گوش بسپارید و اجازه

بدهید در ذهنتان جوالن دهند ،این افکار مثبت به احساس خوشایند و
مثبت منجر میشوند.

چه روش
یادگیری برای من
مناسب است؟
شماره مقاله981102 :

سبکهای یادگیری
هرکسـی روش یادگیـری موردعالقـه خـود را دارد .شـناخت سـبک
یادگیـری بـه افزایـش بهـرهوری مطالعـ ه میانجامـد .در حیـن
شـناخت سـبک یادگیـری خـود میتوانیـد روی نقـاط قـوت خود
ی را در ایـن بخـش بـه انـواع
تمرکـز کنیـد و توانایـی خودمراقبتـ 
سـبکهای یادگیـری مبتنـی بـر حـواس پنجگانـه میپردازیـم.
راهنما:
در کنـار جمالتـی که شـما را وصـف میکننـد تیک بزنید .فهرسـتی
که بیشـترین تعداد تیک را دارد ،سـبک اصلی یادگیری شماسـت.
فهرست 1
 .1برای درک بهتر محیط به لمس ،دیدن و بررسی اشیاء از نزدیک
عالقهمندم.
 .2چیزهای مختلف را جمعآوری میکنم( .کلکسیون).
 .3سریع صحبت میکنم و از دستم برای برقراری ارتباط کمک میگیرم.
 .4همیشـه بیقـرارم! (کوبیـدن خـودکار روی میـز ،بـازی کـردن با
دسـتهکلید در جیـب).
 .5در ورزش خوبم.
 .6به بررسـی وسـایل جدید عالقـه دارم و بخش هـای مختلف آن
را وارسـی می کنم
 .7ترجیح میدهم هنگام کار بایستم.
 .8دوست دارم در پسزمینه موسیقی پخش شود.
 .9از کار کردن با دست و درست کردن اشیاء لذت میبرم.
 .10دوست دارم در کالس آدامس بجوم یا چیزی بخورم.
 .11از طریق جنبوجوش و کاوش در محیط اطرافم بهتر یاد میگیرم.
 .12میتوان مرا بیشفعال به حساب آورد.
 .13در مسیریابی مشکلی ندارم.
 .14به پاداشهای فیزیکی بسیار عالقه مندم.
 .15ترجیـح میدهـم خـودم کاری را انجـام دهـم تا اینکـه راجع به
آن بخوانـم یـا انجام شـدن آن را توسـط فرد دیگری تماشـا کنم.
فهرست 2
 .1ترجیح میدهم دستورهای کالمی تکرار شوند.
 .2صورت و زبان بدن متکلم را بررسی میکنم.
 .3برای مرور یادداشتبرداری میکنم.
 .4نوشــتن ،نقاشــی کــردن و رســم نمــودار بهتریــن راههــای
یادگیــری مــن هســتند.

 .5در ِه ّجی کردن خوبم.
ً
معموال صدای رادیو و تلویزیون را زیاد میکنم.
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 .7با شنیدن دستورهای کالمی حواسم پرت میشود.
 .8ترجیح میدهـم اطالعات بهصـورت تصویری(ماننـد فلوچارت)
به نمایـش درآیند.
 .9در درسـت کـردن نمـودار ،چـارت و سـایر نمادهـای تصویـری
اطالعـات توانمنـدم.
 .10مسیریابی از روی نقشه برایم سخت نیست.
 .11باور دارم بهترین راه برای به خاطر سپردن چیزی ،تصویرسازی آن است.
 .12به دستورهای مکتوب بهتر از دستورهای کالمی عمل میکنم.
 .13در حل کردن پازل مهارت دارم.
 .14متن شعر یک ترانه را به خوبی متوجه میشوم.
 .15در هنرهای تجسـمی (مانند نقاشـی ،عکاسـی ،مجسمهسـازی
ً
ً
معمـوال به حـس بینایـی مربوطانـد و
کـه
عمومـا اثـر پایداری
دارند) مهـارت دارم.
فهرست 3
 .1به دستورهای کالمی بهتر از دستورهای مکتوب عمل میکنم.
 .2ترجیـح میدهـم بـه سـخنرانی گـوش دهـم تـا متـن همـان
سـخنرانی را بخوانـم.
 .3وقتی بلندبلند میخوانم بهتر یاد میگیرم.
 .4مرتب نگهداشتن دفاتر و جزوات برایم سخت است.
 .5ترجیح میدهم به رادیو گوش کنم تا روزنامه بخوانم.
ً
مرتبا برای خودم آواز میخوانم یا چیزی را زمزمه میکنم.
.6
 .7مطالعـه کـردن از روی مانیتور برایم سـخت اسـت ،بهخصوص
وقتـی پسزمینه آن شـلوغ باشـد.
 .8وقتی دو صدا را میشـنوم ،میتوانم تشـخیص دهـم که آن دو
یکی هسـتند یا متفاوت.
 .9برای درک نمودارها ،نقشهها و فلوچارتها نیاز به توضیح بیشتر دارم.
 .10از صحبت کردن با دیگران لذت میبرم.
 .11گاهی با خودم حرف میزنم.
 .12بـرای یادگیـری موارد مختلف ،آنها را «مـوزون» یا «ریتمدار»
میخوانم.
 .13ترجیـح میدهـم بهجـای نـگاه کـردن بـه اثـری هنـری ،بـه
قطعـهای موسـیقی گـوش کنـم.
 .14هنگام مطالعه از انگشتم بهعنوان «نشانه» استفاده میکنم.
 .15گفتن لطیفه و تعریف کردن داستان برایم لذتبخش است و
ً
معموال از افعال مختلف برای فهماندن موضوعی استفاده میکنم.

ویژگی کلی افراد متعلق به هر فهرست:
فهرسـت  - 1الگوی یادگیری المسه /جنبشی امتیاز شما.......... :
فهرس ــت  - 2الگ ــوی یادگی ــری دی ــداری امتی ــاز ش ــما.......... :
فهرســت  - 3الگــوی یادگیــری شــنیداری امتیــاز شــما.......... :

خصوصیات افراد یادگیرنده المسه/جنبشی:
 ÁÁانجام دهنده!
ÁÁنیـاز بـه لمـس و بررسـی اجسـام و اشـیا (بهخصـوص هنگام

مطالعـه یـا گوش کـردن).
ÁÁشمارش با انگشتان و استفاده از دستها برای حرف زدن.
ÁÁتکـرار آرام مطالب هنگام گـوش کردن ،و درنتیجـه «پردازش»
اطالعات.
ÁÁمهارت در ورزش ،کارهای مکانیکی و کار با ابزار.
 ÁÁماجراجو.
ÁÁفعال و پرجنب و جوش
 ÁÁحواسپرتی ناشی از نیاز به فعالیت و جستوجو.
«از الگوی یادگیری خود بهره بگیرید».

توصیههایی به افراد یادگیرنده المسه/جنبشی:
 ÁÁحین مطالعه در زمانهای منظم استراحت کنید.
ÁÁمطالعـه را با کارهایـی نظیر مطالعه ایسـتاده ،جویدن آدامس

و مانند آن به کار جسـمانی بدل کنید .میتوانید روی دوچرخه
ثابـت یا با فشـار دادن یک توپ تنیـس مطالعه کنید.
 ÁÁاز ماژیــک هایالیــت بــرای مشــخص کــردن مــوارد مهــم
اســتفاده کنیــد.
ÁÁمحل مطالعه خود را با رنگها و پوستر تزئین کنید.
ÁÁهنـگام مطالعه در صـورت امکان در اتاق خود موسـیقی مالیم
پخشکنید.
ÁÁاز روشهایی نظیر طراحی نقشه ذهنی کمک بگیرید.
ÁÁقبـل از شـروع به هـرکاری ،طرحهای مختلـف را در ذهن خود
تصویرسـازی کنیـد .این کار سـبب میشـود همـواره تصویری
کلی از طرح داشـته باشـید.

خصوصیات افراد یادگیرنده دیداری:
 ÁÁخواننده /بیننده
ÁÁعالقهمند به بررسی و دیدن و شبیهسازی دیداری.
ÁÁنیاز به دیدن صورت یا زبان بدن استاد برای درک مطالب.
ÁÁدشواری در یادگیری با ارائ ه کالمی.
ÁÁرؤیاپـردازی بـا یـک کلمه ،صدا ،یا بـو و یادآوری یـک خاطره و
گمشـدن در دنیای ذهن.
 ÁÁیادداشتبرداری با جزئیات دقیق.
ÁÁفکر کردن با تصاویر و یادگیری با آموزش تصویری.

توصیههایی به افراد یادگیرندهدیداری:

ً
کاملا حالـت صورت و
ÁÁدر کالس ،محلـی را انتخـاب کنیـد کـه

زبـان بدن اسـتاد خـود ببینید.
 ÁÁاز رنـگ بـرای مشـخص کـردن بخشهـای مهـم کتاب/جزوه
اسـتفاده کنید.
ÁÁافــکار خــود را بــا تصویــر ارائــه کنیــد و از نقشـههای ذهنــی
کمــک بگیرید.
ÁÁاز امکانات چندرسانهای ،مانند رایانه ،کمک بگیرید.
ÁÁدر مکانی ساکت و بهدور از مزاحمتهای صوتی مطالعه کنید.
ÁÁبرای یادگیری بهتر ،اطالعات را تصویرسازی کنید.
ÁÁدر یادداشتهای خود از نمودارها و جداول کمک بگیرید.
 ÁÁدر کالس فعاالنـه شـرکت کنیـد .ایـن کار شـما را مشـغول و
هوشـیار نگـه مـیدارد.
ÁÁبرای حفظ کردن مطالب ،آنها را چندبار بنویسید.
 ÁÁهمـواره کاغـذ در دسـترس داشـته باشـید تـا افـکار جدیـد را
یادداشـت کنیـد.

خصوصیات افراد یادگیرنده شنیداری

ÁÁدقـت کـردن به لحن ،تن صدا و سـرعت صحبت کـردن ،برای
جسـتجوی معنای صحیح هر جمله.
ÁÁترجیح دستورهای کالمی.
ÁÁمخالف یادداشتبرداری.
ی کالمـــی نســـبت بـــه
ÁÁترجیـــح گـــوش دادن و ارائههـــا 
ب خوانـــدن.
کتـــا 
ÁÁتکرار مدام مطالب جدید شنیده شده ؛ حرف زدن با خود.

توصیههایی به افراد یادگیرند ه شنیداری:
ÁÁبلند فکر کنید و با خود صحبت کنید.
 ÁÁدر بحث و گفتگوهای کالس شرکت کنید.
ÁÁدرباره موضوعات مختلف سخنرانی کنید.
 ÁÁمتن کتاب را بلندبلند بخوانید .بهخصوص وقتی خستهاید.
ÁÁاز «مـوزون» کردن جمالت و سـاختن «یادمـان» برای به خاطر
سـپردن موضوعات کمک بگیرید.

یادمـان کلمـه یـا عبارتـی اسـت کـه بـرای یـادآوری
ً
معموال از
فهرسـتی از مطالـب و تیترها به کار مـیرود و
حـروف یـا کلمات ابتـدای این موارد سـاخته میشـود.
ÁÁاز ضبطصوت استفاده کنید.
ÁÁاز قیاسهای کالمی استفاده کنید.
منظور از قیاسهای کالمی ،ارتباط بین کلمات میباشد
مانند :مسئله و راهحل (گرسنگی/خوردن)
تضاد (خنده/گریه)
وسیله و کاربرد (کتاب/خواندن)
ترادف (غمگین/ناراحت)

 ÁÁوقتـی محاسـبات ریاضـی را دسـتی انجـام میدهیـد ،از
کاغذهـای همانـدازه اسـتفاده کنید تا سـتونهای نوشـتهتان
یـک دسـت بماند.
Á Áاطالعات را مرتب تکرار کنید تا به ذهن سپرده شوند.
 Á Áبهتـر اسـت در گوشـه یـا انتهـای کالس بنشـینید تـا کمتر در
معـرض محرکهـای دیـداری باشـید.

برخی باورهای
نادرست در ازدواج

PAYAM - E
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صاحب امتیاز
شماره مقاله981103 :

باورهای نادرست و غیرمنطقی افراد دربارۀ ازدواج ،بر فرایند تصمیمگیری ،ازدواج و نوع رابطهای که
زوج ها باهم برقرار میکنند ،تأثیرگذار است .فرد باید از نگرش و طرز تلقی خود از ازدواج آگاه باشد
ن را بررسی کند .در این شماره به چند باور نادرست دربارۀ ازدواج میپردازیم.
وآ 

مدیر مسئول
سردبیر
نویسندگان

باور نادرست :ازدواج حلکنندۀ مشکالت است

برخی جوانان ازدواج را نقط ه پایان تمام مشکالت و نقطۀ شروع خوشبختی میدانند .این باوری

نادرست است ،زیرا گرچه ازدواج ممکن است پایانبخش برخی مشکالت دوران مجردی باشد،

نقطۀ آغاز مشکالت جدید نیز به شمار میرود و مهمتر از همه اینکه ازدواج مستلزم سازگاری با

موقعیت جدید پس از ازدواج است و این امر انرژی زیادی صرف می کند که خود میتواند استرسزا
باشد .در چنین شرایطی فرد با این باور که ازدواج حلکنندۀ مشکالت است ،بدون آمادگی زندگی
جدید را شروع میکند و مشکالت دیگری به مشکالت پیشین وی اضافه میشود و انتظارات فرد از

مرکز مشاوره دانشگاه تهران
دکتر منصوره السادات صادقی
حمید پیروی
فاطمه حسینپور ،دکتر حسن حمیدپور،
دکتر شهربانو قهاری ،معصومه صفری

ویراستار
امور اجرایی
طراح گرافیک
تیراژ

سپیده معتمدی
علی صیدی
حمیدرضا منتظری
 40.000نسخه

ازدواج برآورده نمیگردد و اختالفات جدی در زندگی مشترک به وجود می آید.

باور نادرست :قیافه عادی میشود

ً
اصال مهم نیست ،چون قیافه
یکی از باورهای نادرست رایج این است که قیافه را جدی نگیر ،قیافه

عادی میشود .معیارهای زیبایی نسبیاند و هرکس بنا به سلیقۀ شخصی خود معیارهای متفاوتی

دارد .اگر زیبایی و جذابیت جسمانی بهعنوان مهمترین مالک یا تنها مالک مدنظر قرار گیرد ،انتخاب

همسر چالشانگیز خواهد بود .واقعیت این است که زوجها باید تا اندازهای برای هم جذابیت

داشته باشند و بهاصطالح ظاهر همدیگر را بپسندند تا به ازدواج با هم رغبت پیدا کنند .گرچه این

باور که اهمیت قیافه و زیبایی در طول زندگی مشترک رنگ میبازد ،تا اندازهای درست است،اما
نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که چهرۀ زیبا و جذاب بهمرور عادی میشود ،اما اگر

قیافه فرد از ابتدا برای طرف مقابل جذابیتی نداشته باشد  ،بعید است که به آن خو کند .به عبارتی
اگر قیافهای از اولین روز مالقات برای فرد جا نیفتد و بهاصطالح به دل فرد نچسبد ،ممکن است فرد

در سراسر زندگی این احساس ناخوشایند را با خود به همراه داشته و همواره ناراضی باشد.

آدرس ساختمان مرکزی:
تهران ،خیابان  ۱۶آذر ،خیابان ادوارد براون،
پالک  ۱۳و  ، ۱۵مرکز مشاوره دانشگاه
فکس  /تلفن تماس:
٠٢١ - ۶۶۴۸۰۳۶۶
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
http://counseling.ut.ac.ir
دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم
www.iransco.org

آدرس ایمیل نشریه پیام مشاور
PayameMoshaver@ut.ac.ir

باور نادرست :عشق و عالقه بعد از ازدواج به وجود میآید

یکی دیگر از باورهای نادرست رایج این است که عالقۀ قبل از ازدواج بیمعنی است و عشق و عالقه

باید بعد از ازدواج شکل بگیرد .ابتدا باید گفت که عشق و عالقه متفاوتاند .عشق به معنای عالقۀ
شدید و خواستن بیاندازه ،توأم با شیفتگی بهطرف مقابل است و میتواند به احساسات خوشایندی
مانند تعلق ،لذت ،شعف و سرخوشی منتهی شود .گردوغبار ناشی از این هیجانهای مثبت ،مانع

اپلیکیشن تلفن همراه
پیــاممشــــاور

دیدن واقعیتها میشود .افراد عاشق اغلب تحت تأثیر عواطف مثبت و شدید و نیز خطاهای

شناختی دچار تحريف اطالعات میشوند ،در چنین وضعی برخی اطالعات مربوط به معشوق رنگ

میبازند ،برخی پررنگ و برخی دیگر کمرنگ میشوند .بنابراین ،فرد عاشق از دسترسی به اطالعات
ناب و کافی محروم میشود .درنتیجه میتوان گفت عشق قبل از ازدواج میتواند چالشبرانگیز

کافه بازار
سیب اپ

باشد ،درحالیکه عالقهمند شدن قبل از ازدواج مانعی ایجاد نمیکند .چهبسا افرادی که علیرغم

عالقه و محبت به دیگری از توانایی قضاوت درست برخوردارند (یعنی طرف مقابل را با امتیازات و
ضعفهایش در نظر میگیرند) .این گروه به درستی انتخاب میکنند.

در خوشبینانهترین حالت ،عالقۀ قبل از ازدواج به گذشت ،همراهی و انعطافپذیری میانجامد و

میتواند روند یک ازدواج معقول و شادمان را تسریع کند و در بدبینانهترین حالت ،عالقۀ عشقگونه
مانع دیدن واقعیتهای موجود میشود و به تحریف شناختی میانجامد .در چنین شرایطی فرد باید در

خصوص مفاهیم عشق اطالعات کافی به دست آورد.

خواهشمندیم با ارسال کد بهترین مقاله از طریق پیامک ،در
جهت دهی و بهبود نشریه خود ،ما را یاری دهید.

09352500468

