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مهارت هایی که آینده تحصیلی را شکل می دهند؟

بیتوته :بر اســاس گزارش مجمع جهانی اقتصاد،
کودکان چنانچه بخواهند در نیروی کار آینده جایی
داشته باشــند ،باید مهارت های عاطفی و اجتماعی
را یاد بگیرند.
تحقیقات نشــان مــی دهد اقتصــاد دیجیتالی
نیــروی کار را متحول می کند و مهارت هایی مانند
همکاری ،برقراری ارتباط و حل مســائل با مکانیزه
شدن نقش های سنتی ،اهمیت بیشتری پیدا خواهند
کرد .هم اکنــون انتظار می رود بیــش از نیمی از
کودکانی که وارد مدرســه می شوند ،وارد مشاغلی
شــوند که در حال حاضر وجود ندارند و بنابراین در
آینده ســازگارپذیری به یک مهارت کلیدی تبدیل
خواهد شد.
 SELبه چه معناست؟
مهارت هــای یادگیــری عاطفــی و اجتماعی
( )SELتوانایــی هایــی هســتند که خــارج از
مهارت های ســوادآموزی مانند خواندن ،نوشــتن و
ریاضیــات قرار دارند .مهارت هــای  SELامکان
خالقیت ،حل مشــکل و برقــراری ارتباط را فراهم
می کنند و در بطن خــود دارای تعامالت اجتماعی
هستند.

بیتوته :یک ضرب المثل دقیق هست که «فالنی
اگر دســتت را پر از عسل کنی و در دهانش بگذاری
باز گاز می گیرد» ،حاال شــما به جای عسل بخوان
محبت .بعضی از آدم ها دقیق ًا این شــکلی هســتند.
یعنی محبت هــای دور و بر را نمی بینند و بنابراین
همیشــه احســاس تنهایی می کنند .اگــر پای درد
دل این افراد بنشــینی همیشه دلیل هایی مثل این
که «خودم را برای خودم دوســت ندارند» ،یا «من
محبت شــان را باور ندارم» را می شــنوید .معمو ًال
در گذشــته این افراد یک محیط بیش از حد ســرد
خانوادگی یا برعکس محیط بیش از حد محبت آمیز
وجــود دارد .در این روزها احتمــا ًال آنها در روزهای
تعطیالت هم احساس تنهایی کرده اند.
همیشه احساس تنهایی خودش را به شکل آدمی
که محبــت می بیند اما محبت را باور ندارد نشــان
نمی دهد؛ این احساس ممکن است سه جور خودش
را نشان بدهد:
صمیمی نمی شوم چون چه فایده؟
بسیاری از افرادی که احساس تنهایی دارند اص ً
ال
تالشــی برای صمیمی شــدن با افراد دور و برشان
نمی کنند .آنها از قبل باور دارند که دیگران آدم های
بی محبتی هستند ،برای همین در صمیمیت فایده ای
نمی بینند .این رفتار خودش دور باطلی ایجاد می کند.
آنها فکر می کنند دیگران محبت نمی کنند بنابراین
صمیمی نمی شوند و واقع ًا محبتی نمی بینند.
محبت کجا بود؟ اینا بازیه!
گروه دوم گروه کالســیک احســاس تنهایی را
تشــکیل می دهند .آنها وارد رابطه صمیمانه با افراد
می شــوند اما هیچ وقت از میــزان محبت دیگران
راضی نمی شــوند .در ذهن آنها شــکل رمانتیک و
آرمانی از محبت وجود دارد که اص ً
ال در دنیای واقعی
قابل اجرا نیست.
منبع حال به هم زن محبت
بعضی ها هم از آن طرف بام می افتند .آنها برای
پوشــاندن احساس عمیق تنهایی شان بیش از حد و
نمایشــی به دیگران محبت مــی کنند .دیگران هم
ناخودآگاه این نمایشگری بی خلوص را در می یابند و
از او دور می شوند .نتیجه این که آنها حس می کنند

از میان  16مهارتی که در گزارش مجمع جهانی
اقتصاد برای قرن بیســت و یکم ضروری شــمرده
شــده اند 12 ،مورد از آنها مهــارت های SEL
هستند.
چگونه بدانیم که مشاغل تغییر خواهند
کرد؟
در واقع روند کنونی به ســمت مشاغلی است که
نیازمنــد مهارت های اجتماعی هســتند .تحقیقات
نشــان داده کــه در ایاالت متحده امریکا از ســال
 ،1980فرصت های اشــتغال در مشــاغل نیازمند
مهارت های بیشــتر  SELافزایش یافته در حالی
که مشاغل نیازمند مهارت های کمتر  SELکمتر
شده اند .پیش بینی می شود این روند همچنان ادامه
داشته باشد.
چگونه این مهارت ها را آموزش دهیم؟
ســر کالس های درس ،مهــارت های SEL
می توانند با کار گروهی ،بحث ،درس دادن شــاگرد
به شــاگرد و حل مسائل آموزش داده شوند .پروژه و
یادگیری مبتنی بر پرســش نیز می تواند به کودکان
در یاد گرفتــن چگونگی تفکر کردن ،اســتفاده از
فناوری و حل مسائل کمک کنند.

در بیــرون از کالس درس ،والدین و مددکاران
می توانند کودکان را تشــویق کنند که مهارت های
 SELرا توســعه دهنــد و ایــن کار را از طریق
مشــارکت کردن در تحصیل کودک و ارائه محیطی
امن و پرورش دهنده انجام دهند .فعالیت های خارج
از برنامه مانند ورزش و موسیقی نیز توانایی آموزش
دادن مهارت های  SELبه کودکان را دارند.
آیا این بدین معناســت که در مدارس
کمتر از فناوری استفاده کنیم؟
گرچه مدارس نیازمند توســعه مهارت های بین
شــخصی هســتند ،فناوری نقش مهمی برای ایفا
کردن دارد .فناوری می تواند یادگیری را شــخصی
کند ،آنچــه را که ســر کالس درس رخ می دهد،
تکمیل کند و دسترسی به یادگیری را برای افرادی
مهیا کند که دارای فرصــت های تحصیلی ناکافی
هستند.
فناوری های موجــود مانند بازی های ویدیویی
هــم می توانند در پیشــرفت تحصیلی کمک کنند.
تعــدادی از این بازی ها نوعــی درک کردن روابط
ظریف بین سیســتم هــای اقتصــادی ،تاریخی و
جغرافیایی را توسعه می دهند که تمدن ها را شکل

چرا احساس تنهایی می کنید؟

بــا وجود تالش شــان محبت ندیده انــد و باز هم
احساس تنهایی می کنند.
_ رابطه افراد تنها
افــرادی که احســاس تنهایی مــی کنند چه در
رابطه های صمیمانه و دوستانه و چه در ازدواج شان
ممکن اســت اشتباه های اســتراتژیک کنند .دوتا از
رایج ترین اشتباه ها اینها هستند.
فقط محبت می خواهند ،بنابراین بررسی
نمی کنند
شما اگر بیش از حد گرسنه باشید برای تان مهم
اســت که در چه رستورانی غذا می خورید؟ نه! اولین
رســتوران را انتخاب می کنید و داخل می شــوید.
افرادی که احســاس تنهایی عاطفــی زیادی دارند
هم همین طور ،آنها ممکن اســت با اولین فردی که
کوچــک ترین محبتی به آنها مــی کند ،وارد رابطه
شــوند .این هندوانه دربسته ممکن است واقع ًا سرخ
باشــد که این بهترین و البته کم احتمال ترین اتفاق
است.
وارد رابطه با افراد سرد می شوند
شــکل عجیب و غریــب تر رابطه کســانی که

احســاس تنهایی می کنند ،رابطه با افرادی است که
واقعا آدم های ســرد و بی محبتی هستند .افراد سرد
چون شــبیه به والدین سرد هستند ناخودآگاه افرادی
را که احســاس تنهایی دارند ،جذب می کنند .شاید
برای شما عجیب باشــد اما در مراکز مشاوره بسیار
دیده می شوند آدم هایی که پدر معتادی داشته اند و
خودشان فرد معتادی را برای ازدواج انتخاب کرده اند.
نتیجه این رابطه تقویت احســاس تنهایی است و نه
از بین رفتن آن.
_ احساس تنهایی از کجا می آید؟
ریشه احساس تنهایی یا احساس محروم بودن از
محبت ،برآورده نشــدن کافی نیاز به محبت یا بیش
از حد برآورده شدن این نیاز اساسی در کودکی است.
این اتفاق ممکن است به چند دلیل بیفتد.
فوت یا طالق والدین در کودکی
نبودن فیزیکــی یک یا هر دو والــد در کودکی
می تواند ما را مستعد احساس تنهایی کند .این نبودن
می تواند از طالق یا فوت والدین ناشی شود .هر چه
این اتفاق در سنین پایین تری بیفتد تأثیر عمیق تری
دارد .البته اگر والد دیگر حضور داشــته باشــد و به

داده انــد .تعدادی از این بــازی ها نیز مهارت های
 SELاز قبیل همکاری ،خالقیت و حل مسائل را
تقویت می کنند.
تحقیقات جدید نشان می دهد اقتصاد دیجیتالی
نیــروی کار را متحول می کند و مهارت هایی مانند
همکاری ،برقراری ارتباط و حل مســائل با مکانیزه
شدن نقش های سنتی ،اهمیت بیشتری پیدا خواهند
کرد.
فناوری های یادگیری مانند ابزارهای پوشیدنی،
برنامــه های نرم افــزاری و واقعیــت مجازی نیز
می تواننــد چنیــن مهارت هایــی را ارتقــا دهند.
ابزار پوشــیدنی هم اکنون بــرای کمک کردن به
دانش آمــوزان جهت مدیریت کردن احساســات و
ایجــاد مهارت های ارتباطاتی بــه کار می روند در
حالــی که واقعیت مجازی را مــی توان برای ایجاد
مولفه هایی به کار برد کــه کنجکاوی را ترغیب و
تفکر بحرانی را ارتقا می بخشد.
در این بین ،ســرمایه گذاران به پتانسیل فناوری
تحصیلی عالقه نشــان داده اند و ســرمایه گذاری
بخــش خصوصی بــر روی فناوری هــای تمامی
گروه های سنی در سطح دنیا از  1.5میلیارد دالر در
سال  2011به  4.5میلیارد دالر در سال  2015رسید.
مشکل کجاست؟
علی رغم این نوع ســرمایه گذاری ها ،گزارش
مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد دالیل فراوانی
وجــود دارند مبنی بــر این که  SELدر توســعه
سیاست تحصیلی از اولویت کافی برخوردار نیست.
هم اکنون آگاهی محدودی درباره مهارت های
 SELو فوایــد آن وجــود دارد و بنابراین اولویت
بخشی به چنین مهارت هایی کافی نیست .همچنین
منابــع و بودجه کمــی در این زمینــه وجود دارد و
بنابراین عرضه برنامه هــای  SELو محصوالت
آن ناکافی است.
در مجمــوع ،ایــن مشــکالت مانع از توســعه
مهارت های عاطفی و اجتماعی برای آینده می شود.
چنانچه دانش آموزان مــی خواهند که در آینده در
نیروی کار جایی داشــته باشند ،شرکت ها ،والدین،
معلمان ،سیاســت گذاران ،توســعه گران فناوری،
سازمان های جهانی  ،ســرمایه گذاران و همچنین
محققــان باید بر موانع موجود بر ســر این راه غلبه
کنند.
دانش آموزان امروزی باید به مهارت های SEL
به همراه آموزش آکادمیک سنتی مجهز شوند تا در
بازارهای آینده توان رقابت داشته باشند .آن ها با یاد
گرفتن مهارت های  SELاز شــرکت ها ،اقتصاد و
جامعه آینده و همچنین افراد منفعت خواهند برد.

اندازه کافی محبــت کند ،یا یک نفر دیگر جایگزین
محبت فردی که نیست شود ،احساس تنهایی شکل
نمی گیرد یا کمرنگ می شود.
خانواده پر جمعیت و فقر
اگر هم خانواده پر جمعیت باشــد و هم شــرایط
اقتصادی مناسب نباشــد ،ممکن است والدین واقع ًا
فرصت نداشته باشــند توجه یا محبت کافی به همه
بچه ها کنند و احســاس تنهایی شکل بگیرد .البته
این به مدیریت عاطفی والدین بستگی دارد و ممکن
اســت در همین شــرایط هم فرزند احساس کمبود
عاطفی نکند.
والدین سرد و بی محبت
والدینی کــه معمو ًال خودشــان در خانواده های
بی محبــت بزرگ شــده انــد و روی شــخصیت
خودشــان هم کار نکرده اند ،مستعد محبت نکردن
به فرزندان شــان هســتند .بچه های این خانواده ها
معمو ًال احســاس نزدیکی عاطفی به والدین ندارند.
خانه بیشتر به یک پادگان سرد نظامی شبیه است تا
محل یک خانواده گرم.
والدین دعوایی
بخشــی از نیاز به محبت ما در رابطه گرم والدین
بــرآورده می شــود .والدین بیش از حــد پر تنش و
دعوایی می توانند بچه هایی با احساس تنهایی زیاد
بزرگ کنند.
والدین تنها
پدر یــا مادری که مدام در خلــوت با فرزندان از
بی محبتی همســر می نالد و احســاس تنهایی اش
را داد مــی زند ،مــی تواند الگوی نامناســبی برای
بچه هایی باشــد که بعدها فرض شان این است که
دیگران بی محبتند.
والدین بیش از حد محبت کننده
بعضــی از والدیــن می خواهند هــر چه محبت
ندیده اند با محبت زیاد به فرزندان جبران کنند .آنها
نمی خواهند فرزندشــان کوچک ترین اخم و تخمی
ببیند .آنها فرزندان شان را در پر قوی محبت بزرگ
می کنند .فرزندان وقتی بزرگ می شــوند و می بینند
در هیــچ رابطــه ای آن میزان از محبت نیســت،
سرخورده می شوند و احساس تنهایی می کنند.

نکاتی برای پوشیدن لباس در مصاحبه استخدامی

بیتوته :لباس پوشیدن و ست کردن لباس نباید در زندگی تان جزو مباحث استرس آور برای شما
باشــد .اما وقتی شما قرار است به مصاحبه کاری بروید ،در انتخاب لباس هم ممکن است استرس
بگیرید .نمی دانید باید ســبک کالسیک لباس بپوشــید یا با پیراهن و کراوات بروید؟ بریان یانگ
مدیر اســتخدام یکی از آژانس های کارکنان در نیویورک می گوید ،در این ســال ها سبک لباس
پوشــیدن برای کســانی که به مصاحبه های استخدامی می آیند کمی بیشتر از کت و کت و شلوار
تغییر کرده است.
انتخاب پیراهن مناسب برای شرکت در مصاحبه استخدامی
حتم ًا پیراهن مردانه ای که به تن می کنید دکمه باالیی اش را ببندید .این نشــانه مرتب بودن
شــما اســت .همچنین جنس پیراهن تان باید از نخ پنبه باشــد تا از عرق کردن تان در مصاحبه
اســتخدامی جلوگیری کند .همچنین دیگر خصوصیت این جنس پارچه این است که اگر شما عرق
کردید آن را نمایان نمی کند.
انتخاب شلوار مناسب برای شرکت در مصاحبه استخدامی
یک شلوار پارچه ای مردانه از جنس صد در صد پنبه انتخاب کنید .حتم ًا رنگ این شلوار باید از
رنگ های خنثی مانند طوسی ،دودی و  ...انتخاب شود.
انتخاب کت مناسب برای شرکت در مصاحبه استخدامی
با انتخاب یک کت پارچه ای مناســب تیپ تان را کامل کنید .نکته مهم در انتخاب کت ،رنگ،
طرح و نوع پارچه اســت .بهتر است پارچه کت تان از جنس پشمی نازک ،با یک طرح بسیار ساده
(نه چهارخانه درشت یا خیلی ریز و شلوغ) با رنگ خنثی باشد.
انتخاب کفش مناسب برای شرکت در مصاحبه استخدامی
اگر شــما برای رفت به مصاحبه کاری تان بیشتر تمایل به پوشــیدن شلوار جین دارید به شما
پیشنهاد می کنیم شلوار جین تان را با یک جفت کفش چرم قهوه ای ست کنید.
انتخاب کیف مناسب برای شرکت در مصاحبه استخدامی
اگر شــما عادت به حمل کردن کیف دارید ،یک کوله پشــتی چرمی زیبا می تواند کامل کننده
تیپ شما باشد.
انتخاب ساعت مچی مناسب برای شرکت در مصاحبه استخدامی
یک ساعت مچی هوشمند تک رنگ می تواند شما را به یک مرد حرفه ای تبدیل کند.
انتخاب جوراب مناسب برای شرکت در مصاحبه استخدامی
جــوراب آخرین مرحله ســت کردن لباس برای مصاحبه کاری اســت .دقــت کنید نباید برای
رفتن به مصاحبه های کاری جوراب های طرحدار بپوشــید .این جوراب ها شــاید برای میهمانی و
دورهمی های دوســتانه مناسب باشــند ولی به هیچ عنوان برای مصاحبه های کار مناسب نیستند.
شما باید از جوراب های ساده با رنگ هایی مانند طوسی روشن و تیره و یا دودی استفاده کنید.

نکاتی برای پخت پیتزا در خانه

بیتوته :شــاید درســت کردن یک پیتزا با رنگ قهوه ای طالیی خوشرنگ و پنیری که کامل و
درســت ذوب شده باشد یک رویای دور از ذهن به نظر برسد .در واقع درست کردن چنین پیتزایی
یک شــاهکار تمام عیار است .درست کردن این پیتزا نیاز به دقت و توجه در جزییاتی مانند :میزان
حرارت فر ،یا مدت زمان هم زدن خمیر دارد .اگر دنبال درست کردن یک پیتزای بی عیب هستید،
مطلب زیر در خانه را دنبال کنید.
 -۱خمیر را زیاد هم نزنید و تمیز کار کنید
وقتی صحبت از خمیر پیتزا است ،توجه به میزان هم زدن خمیر خیلی مهم می شود .مواد خمیر
را داخل ظرف مخلوط کن بریزید و فقط تا زمانی که مواد با هم مخلوط شــوند ،کف زن را روشن
بگذارید .ورز دادن بیش از حد ،خمیر را سفت و خشک می کند .اگر می توانید بهتر است استفاده از
دستگاه خمیرزن استفاده کنید ،این طوری آرد پاشی درست کردن با دست حذف می شود.
 -۲خمیر را صاف و مساوی پهن کنید
زمانی که خمیر برای پهن شدن آماده شد ،ابتدا آن را به شکل توپ در آورید ،سپس به آرامی آن
را پهن کنید .وقتی خمیر را به صورت دایره در می آورید ،خیلی راحت می توانید در سینه دایره ای
پیتزا پهن کنید .بعد از پهن کردن خمیر ،با اســتفاده از غلطک ،آن را کام ً
ال صاف کنید .سعی کنید
فشار دستتان یکسان باقی بماند تا ضخامت خمیر در همه جای ظرف یکسان باشد.
 -۳پوسته ترد یعنی آرد ذرت
ســه سطحی که باعث ترد شدن ته خمیر می شــوند ،سنگ پیتزا ،ورق پخت معکوس و سینی
نچسب پیتزا است .که هر سه تای آنها از یک راز مشترک استفاده می کنند :آرد ذرت .کافیست آرد
ذرت را روی هر ظرفی که برای پخت پیتزا اســتفاده می کنید ،پخش کنید تا از چسبیدن خمیر به
کف ظرف جلوگیری کرده و تردی و شکنندگی را به خمیر پیتزا اضافه کند.
 -۴حجم و مقدار مواد تشکیل دهنده
مــوادی را که می خواهید روی پیتزا بریزید ،به اندازه ای ریز کنید که در هر برش از پیتزا همه
مواد موجود باشد .به یاد داشته باشید اگر روی پیتزا را بیش از حد پر کنید ،در نهایت پیتزای خیس
و غیر تردی خواهید داشت .اگر با پیاز مشکلی نداشته باشید ،اضافه کردن پیاز باعث خوش طعم و
خوش بو شــدن پیتزای شما می شود .البته اگر مشکل شما ریز کردن پیاز باشد ،می توانید از تیغه
مخصوص ریز کردن پیاز غذا ساز استفاده کنید .این طوری در کسری از زمان خرد کردن پیاز تمام
می شود و خبری از اشک چشم هم نیست.
 -۵سس را پخش کنید
میزان سسی که روی خمیر پهن می کنید ،به ذائقه خودتان بستگی دارد ،ولی به یاد داشته باشید
اگر بیش از حد از ســس استفاده کنید ،پیتزا خیس می شود .حتم ًا هنگام پخش کردن سس یک و
نیم تا دو سانتی متر حاشیه یا فضای خالی بگذارید تا هم پیتزا شکل بهتری به خود بگیرد و هم از
ریختن پنیر ذوب شده یا بقیه مواد به داخل فر جلوگیری کنید.
 -۶سس مخصوص
نگران مزه پیتزا نباشید .با درست کردن یک سس خوب ،پیتزای خاص خودتون رو داشته باشید.
پنیر پیتزا رو با ســبزی های تازه و سیر خرد شــده و کمی فلفل و نمک مخلوط کنید و روی مواد
انتخابی خودتون بریزد و بگذارید تا پخته شود.
 -۷فر را داغ کنید
داغ کردن فر قبل از گذاشتن پیتزا خیلی مهم و ضروری است .چون تنها در اینصورت است که
یک پیتزای ترد با پخت ســریع و یکسان خواهید داشت .براساس نوع ظرفی که پیتزا را در آن قرار
داده اید ،باید فر را با دمایی بین  ۴۲۵تا  ۵۰۰درجه فارنهایت گرم کنید .تنوع برای قرار دادن ظرف
پیتزا در رک باال ،وسط یا پایین فر به اندازه تنوع پیتزاها است ،ولی راحت ترین انتخاب ،رک وسط
به خاطر پخت یکسان و همزمان باال و کف پیتزا است.
 -۸قانون طالیی
قــدم آخر برای یک پیتزای براق قهــوه ای طالیی اضافه کردن کمی روغن زیتون به لبه های
بیرونی خمیر است .پس قبل از اینکه پیتزا را داخل فر قرار دهید ،کمی روغن زیتون را با یک قاشق
چایخوری سیر ریز شده مخلوط کرده و روی لبه های پیتزا با قلم مو بزنید.
 -۹کمی صبر کنید
پیدا کردن نقطه تعادل بین پنیر ذوب شــده و حالت تردی پیتزا کمی مشکل به نظر می رسد و
باعث می شــود زودتر از زمان مناسب پیتزا را از فر خارج کنید .پس بهتر است از حباب های سیاه
پنیر نترســید ،زمان اضافی داخل فر ترد شــدن و ظاهر و شکل مناسب پیتزا را بعد از برش گارانتی
می کند.
 -۱۰برش صحیح
حاال که پیتزای تازه و از تنور بیرون اومده شما حاضر است ،تنها کاری که باقی مانده برش زدن
است .برای این کار بهتر است از چرخ پیتزای تیز به جای چاقو استفاده کنید .چرا که خیلی تمیز و
بدون زحمت پیتزا را برش زده و شکل آن را به هم نمی زند.
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