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تحقیقی از»ریچارد وایزمن«روانشــناس دانشــگاه هارتفورد شایر/ چرا برخی مردم بی وقفه در زندگی شانس می آورند درحالی که سایرین همیشه بدشانس هستند؟ مطالعه برای بررسی چیزی که مردم آن را شانس می خوانند، ده سال قبل شروع شد. می خواستم بدانم چرا 
بخت و اقبال همیشــه در خانه بعضی ها را می زند، اما ســایرین از آن محروم می مانند. به عبارت دیگر چرا بعضی از مردم خوش شــانس و عده دیگر بدشانس هستند؟ آگهی هایی در روزنامه های سراسری چاپ کردم و از افرادی که احساس می کردند خوش شانس یا بدشانس 
هســتند خواســتم با من تماس بگیرند. صدها نفر برای شــرکت در مطالعه من داوطلب شدند و در طول سال های گذشته با آنها مصاحبه کردم، زندگی شان را زیر نظر گرفتم و از آنها خواستم در آزمایش های من شرکت کنند. نتایج نشان داد که هرچند این افراد به کلی از این 
موضوع غافلند، کلید خوش شانسی یا بدشانسی آنها در افکار و کردارشان نهفته است. برای مثال، فرصت های ظاهرا خوب در زندگی را در نظر بگیرید. افراد خوش شانس مرتبا با چنین فرصت هایی برخورد می کنند، درحالی که افراد بدشانس نه. با ترتیب دادن یک آزمایش 

ساده سعی کردم بفهم آیا این مساله ناشی از توانایی آنها در شناسایی چنین فرصت هایی است یا نه. به هر دو گروه افراد خوش شانس و بدشانس روزنامه ای دادم و از آنها خواستم آن را ورق بزنند و بگویند چند عکس در آن هست.

شانس

نقش شبکه های اجتماعی در دوران کرونامقـــاله



مهدیرحیمی)کارشناسوتحلیلگررسانه(
شکیباغالمزاد)کارشناسارشدروانشناسی(

در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا که از زمستان سال 
گذشته به طور وسیعی در سراسر جهان صورت گرفت و با توجه 
بــه اتفاقاتی که پیرامون این بیمــاری رقم خورد؛ نقش کمکی 
رســانه ها در شرایط بحرانی کرونا بسیار مهم و ضروری به شمار 

می آید.
رسانه های مختلف از جمله: شبکه های تلویزیونی و ماهواره 
ای، مطبوعات و همچنین وب سایت ها و شبکه های اجتماعی، 
به پوشش لحظه به لحظه این اتفاق و اخبار مربوطه، پرداختند. 
در این میان، نقش شــبکه های اجتماعی و پیام رســان ها، به 
خصوص در کشــور ما به طور محسوســی پررنگ تر و موثرتر 
اســت. چرا که اصوالً شــبکه های اجتماعی، به دلیل ســرعت 
بیشتر و دسترسی بهتر در انتقال اطالعات، همواره از محبوبیت 

بیشتری در میان مخاطبان برخوردار است. 
تحقیقات نشــان می دهند که تغییر ناگهانی شرایط زندگی 
، همچنیــن ابهامات و نا شــناخته ها موجب باال رفتن ســطح 
اضطراب  شده و  این ویروس ناشناخته وناخوانده ی تنفسی می 
تواند ســطح زیادی از اضطراب را به بشر وارد کند .به دنبال این 
اضطراب افراد در پی کسب اطالعات بیشتر و رفع ابهام هستند 
اما همان اضطراب مانع از تشخیص اطالعات درست از غلط می 
شود، بنابراین انباشت اطالعات غلط موجب افزایش اضطراب و 

کاهش توان سیستم ایمنی می شود. 
اگر چه فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی، در ایام کرونا 
نقش های بســیار مهمی ایفا می کند و خواهد کرد؛ اما در این 

یادداشت تنها به بررسی حوزه اطالع رسانی آن می پردازیم.
اول:اطالعرسانیدرموردبیماریکرونا

یکی از از مزایای شــبکه های اجتماعــی در روزهای کرونا، 
اطالع رســانی در مورد خود بیماری است. مثل عالئم و عوارض 

کرونا، روش های پیشــگیری و سایر مباحث پزشکی مرتبط با 
این بیماری جدید و ناشناخته.

اگرچه سازمان جهانی بهداشــت )WHO( به عنوان مرجع 
رسمی نظارت بر کرونا معرفی شد و با ارائه پروتکل های رسمی 
به طور مســتمر در این زمینه به اطالع می پرداخت، اما جدید 
و ناشــناخته بودن این ویروس، باعث شــد که در شبکه های 
اجتماعی اطالعات بعضاً اشــتباه و یا حدسیات و نظریات افراد 
مختلف ارائه و منتشــر شــود. از این رو مخاطبان در سطح کل 
دنیا، در تشــخیص اطالعات درســت و غلط در مــورد کرونا 

سرگردان بودند.

باتوجه به این که شــبکه های اجتماعی فیلتری ندارد و هر 
کسی می تواند در کمترین زمان، محتوای مورد نظر خود را در 
آن منتشــر و به اطالع مردم برساند. درنتیجه تشخیص صحت 
مطالب مروبط با کرونا که در حوزه تخصصی پزشکی هم هست 

کار سختی به نظر می آید!
دوم:شایعات!

عالوه بر مطالب و اطالعات غلط و بعضاً حدسیات و نظریات 
شخصی افراد، در مورد کرونا شایعات نیز همانند سایر بحران ها 
در شبکه های اجتماعی موج می زد. حتی بیشتر از وقایع دیگر؛ 

چراکه کرونا یک موضوع جدید محسوب می شود. 

بازار شایعه پراکنی داغ است، از تهیه کلیپ های ساختگی تا 
اطالعات و آمار متناقض، در مورد کرونا در شبکه های اجتماعی 
شــایعه ساخته می شود و به نظر می رسد شایعات تاثیر مخرب 
تری نسبت به دســته اول )اطالعات نادرست( داشته و خواهد 

داشت.
شایعه باعث ایجاد ترس کاذب و استرس در جامعه می شود. 
در روزهای کرونــا، دولت ها  و دســتگاه های نظارتی ذی ربط 
توانستند تا اندازه ای از انتشار زیاد شایعات جلوگیری کنند. در 
ایران، اثرات تخریبی شایعات علی الخصوص در روزهای پایانی 
ســال گذشته مشهود بود. اما گذشت زمان به تدریج از شایعات 
کاســت و صورت واقعی تری از کرونا را برای مردم مجسم کرد. 
در کشور ما که قباًل شایعات در بحران های مختلف وجود داشته 
که سال های اخیر شــبکه های اجتماعی نقش بسیاری در این 

موضوع داشتند.
سوم:نقشهشداریشبکههایاجتماعیدرکرونا

 اتفاقی که این روزها در شــبکه های اجتماعی شــاهد آن 
هستیم، نقش هشدارمحور این رسانه برای مردم است. چیزی 
که بیشــتر از دو مورد فوق، موثر و در این زمان ضروری اســت. 
در بسیاری از کانال های تلگرام یا صفحات اینستاگرام، دائماً به 
رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری، استفاده از ماسک 
و ... بــه عنوان راه های پیشــگیری از انتقــال ویروس، توصیه 
می شود. متأسفانه اخیراً آمار مربوط به مبتالیان و درگذشتگان 
کرونا افزایش داشــته، بدیهی است اگر اصول بهداشتی در تک 

تک افراد جامعه رعایت نشود، این زنجیره قطع نخواهد شد! 
محافظــت روانی نیز همچون محافظت جســمی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و بی توجهی به بهداشت روانی فردی 
میتواند اثرات منفی کوتاه مدت و طوالنی مدت بر سالمت روان 
فرد و جامعه باقی بگذارد، بنابراین نقش شــبکه های اجتماعی 
در ارتقاء بهداشــت روانی جامعه به اندازه ی ارتقاء بهداشــت 

فردی و پیشگیری از انتقال بیماری حائذ اهمیت می باشد.

امــروزه فرهنــگ جــاری مــا تحــت تاثیــر ســرعت 
دســتخوش  گوناگــون  ارتباطات،تکنولوژی،واطالعــات 
تغییراتی پیش تر از گذشته اســت وانسان ها درمواجه با این 
گونه تغییرات دچار ســردرگمی شده اند،اما مدیران سازمان 
می توانند شــرایط مســاعد را در محیط های پرآشوب حفظ 
کننــد آنان با بکارگیری هوش وذکاوت که امروزه به نام هوش 
فرهنگی ازآن یاد می شــود مشکالت انســان های متفاوت با 
خرده فرهنــگ های گوناگــون را با به کارگیــری ابزارهای 
متفاوت وباتدابیر هوشــمندانه وحداکثرکــردن آثار مثبت 

فرهنگی حل نمایند. مدیران توانا می توانند باشــناخت فرد 
از شباهت ها و تفاوت های فرهنگی ودانش عمومی درباره آن 
ها ازجمله اطالعاتی درمورد آداب و رســوم ،باورهای مذهبی 
معنوی وارزش ها و ارتباطات خانوادگی وارتباطات مثبت بین 

فردی  سازمان رابه سمت همدلی سوق دهد.
مدیران با هوش فرهنگی شــناختی باال توانایی پیش بینی 
وفهم شباهت وتفاوت های میان فرهنگی را دارند که این مورد 
موثرترین راه برای نتیجه درست ومثبت درون سازمان است.

مدیران امروزی با هوش فرهنگی باال اعتماد به نفس دارند 
ودربــاره توانایی هــای خود برای فعالیــت درمحیط هایی با 

کارکنان متفاوت وعملکرد مثبت مطمئن اند.
ازدیگر مولفه هــای هوش فرهنگی درعملکرد مدیران می 

توان به هوش فرهنگی رفتاری اشــاره کرد که مدیر سازمان 
بــا توانایی های فــردی واکنش مناســبی در برابر رفتارهای 

کارمندان خود ارائه می نماید.
مدیران ســازمانی باداشــتن هوش فرهنگی می توانند از 
سوتفاهم هایی که در شرایط مختلف فرهنگی ایجادشده است 
وکامــال بی احترامی تلقی می شــود جلوگیری به عمل آورد. 
آنان با احترام به خرده فرهنگ های متفاوت وارائه جنبه های 
مثبت هرفرهنگ کمک به پیشــبرد هدف کلی ســازمان می 
کنند. هم اکنون درجامعــه ی معیارهوش فرهنگی ضرورت 
تلقی می شــود زیرا این توانایی برای مدیرانی که درجامعه با 
دیگران ارتباط دارند مفید است ومناسبات انسانی دراجتماع 

را بهبود می بخشد.

آتشزدن
سوال:

فصلتابستاننزدیکاستواینروزهاشاهد
آتشزدنجاکشتزمینهایزراعی)غالت
(وهمچنینآتشگرفتــنجنگلهاومراتع
هستیم،اگرکسیمرتکبچنیناقدامشود

چهجرمیداردومجازاتآنچیست؟
جواب:

جرم آتش زدن  جنگل و مراتع شــامل دو بخش 
کیفری و مدنی می شــود. بخش کیفری مشتمل بر 
مجازات هایی اســت که برای مجرمان در نظر گرفته 
شــده و مصادیقی از قبیل حبس ، جزای نقدی، لغو 
پروانه اشــتغال و امثــال آن را در بر می گیرد. بخش 
مدنی نیز به نوبه خود، مســأله مســئولیت مدنی و 
جبران خسارات وارده ناشــی از تحریق را که عمدتا 
مبتنی بر معیار یا اماره تقصیر اســت، تحت پوشش 

قرار می دهد.
بر اســاس ماده ۴5 قانون حفــظ و احیای منابع 
طبیعی آتــش زدن نباتات یــا کاه و کلش مزارع که 
در اصطــالح محلی پس چر نامیده می شــود بدون 
اخذ اجازه و نظــارت دقیق ماموران جنگلبانی کاماًل 
ممنوع اســت. در صورت بی مباالتی یا ایجاد حریق 
در مزارع و شالیزارهای و سرایت آن به سطوح جنگل 
و مرتع، فرد مرتکب جرم شــده شد وطبق ماده ۴6 
قانون حفظ و احیای منابع طبیعی در مراجع قضایی 
یا شــعب دادگاه ها به حبس تادیبی از دو ماه تا یک 
سال محکوم خواهد شد و اگر این عمل منجر به آتش 
گرفتن درختی شــود پرداخت جریمه نقدی متوجه 

فرد مرتکب می شود.
در مــاده ۴7 قانون مذکور هر فرد که در ســطوح 
جنگل و مرتع به صورت عمد آتش ســوزی به وجود 
آورد، مجرم به زندان از ســه ماه تا 10 ســال محکوم 

خواهد کرد.

 تبصــره - در موقــع آتش ســوزی در جنگلهــا 
کلیــه مأمورین دولتی اعم از لشــکری و کشــوری 
وشــهرداریها کــه در نزدیکی آن محل باشــند در 
مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانــی یا ژاندارمری یا 
بخشــداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و 
شــهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک 
نمایند مأمورین کشوری و شــهرداری که در ایفای 
این وظیفه مســامحه و قصور نمایند بر حسب مورد 
طبق مقررات مواد 5۸ و 59 قانون استخدام کشوری 
مجازات می شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب 
و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد 

بود.
طبق مــاده 675 هرکس عمدا جنگل یا خرمن یا 
هر نوع محصول زراعــی  را آتش بزند به حبس از دو 
تا پنج سال محکوم می شــود و چنانچه اعمال فوق 
به قصد مقابله با حکومت اســالمی باشــد، مجازات 

محارب را خواهد داشت.
طبــق ماده 6۸9 این قانون نیــز در بحث جبران 
خسارات، تصریح کرده است که در تمام موارد مذکور 
در این فصل هرگاه حریق و تخریب و ســایر اقدامات 
انجام شــده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و 
صدمه به انسانی شود مرتکب عالوه بر مجازات های 
مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر 

حال به تادیه خسارات وارده نیزمحکوم خواهد شد.
آتش زدن مزارع زراعی بــه صورت عمدی و غیر 
عمدی دارای مجازات است و طبق قانون هوای پاک 
که شــامل 3۴ ماده و 39 تبصره است آتش زدن پس 
مانده محصوالت در اراضی کشاورزی براساس ماده 
20 ' قانون هوای پاک' خالف قانون است و مرتکبین 
به جزای نقدی و حبس محکوم خواهند شد و عالوه 
بــر این بر اســاس تبصره یک و 2 مــاده 6۸۸ قانون 
مجازات اســالمی ارتکاب حریق )آتش زدن( عمدی 
عبارت اســت از انهدام  )نابود کردن( یا از بین بردن 
اموال یا ایجاد خسارت به وسیله ی آتش زدن و ماده 
2 و 22 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده ۴5 
قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع آتش زدن بقایای 

گیاهی جرم محسوب می شود.

بر اساس ماده 20 این قانون: انباشت پسماند های 
بیمارســتانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز 
یا ســوزاندن آنها و انباشــتن پســماند های خانگی 
و ســاختمانی در معابر عمومــی و فضای باز خارج از 
مکانهای تعیین  شده توســط شهرداریها و دهیاریها 
یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی 
زمینهای زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده 
و متخلف حســب مورد به جزای نقدی درجه شش 
موضوع ماده 19 قانون مجازات اسالمی محکوم می  
شود. وزارت جهاد کشــاورزی مکلف است مفاد این 
ماده را به  طرق مقتضی به اطالع بهره  برداران بخش  

کشاورزی، عشایری و منابع  طبیعی برساند.
ماده 6۸3 قانون مجازات اســالمی هر نوع نهب) 
غارت( و اتالف اموال و اجناس و امتعه )متاع .کاالها( 
یا محصوالت که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به 
نحو قهر و غلبه واقع شــود  چنانچه محارب شناخته 
نشــوند به حبس از دو تا پنج ســال محکوم خواهند 

شد..
ماده 676 قانون مجازات اســالمی هر کس سایر 
اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس 

از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 677 قانون مجازات اســالمی هر کس عمداً 
اشــیاء منقول و یا غیر منقول متعلــق به دیگری را 
تخریــب نماید یا به هر نحو کاًل یا بعضاً تلف نماید و یا 
از کار اندازد به  حبس از شــش ماه تا سه سال محکوم 

خواهد شد.
حقشفعه

پدرم و عمه ام در یک زمین کشاورزی که سندش 
به نســبت 2 به چهار به نفع عمه ام اســت شــریک 
هستند.  این باغ چند ســاعت آب و تعدادی درخت 
میوه دارد واگر عمه ام بخواهد  بدون اجازه پدرم  سهم 
خود به همراه حق آبه مشــترک را بفروشد ما چگونه 
میتوانیم عمه ام را مجبور کنیم قسمتهای مرغوب باغ 
را نفروشد؟ طرز تقسیم باغ چطور می شود؟  ایا عمه 

ام می تواند ما را مجبور به فروش کند؟
چون زمین مشاع هســت قابلیت فروش قسمت 
مرغــوب یا غیر مرغوب وجود نداره وشــرکا در جزء 
جزء ملک شــریک ومالک هســتند، مگر اینکه بین 
خود تقسیم نامه ای داشــته باشند وخودشان تمام 
قســمت ها را بین خود تقســیم کرده باشند در این 
حالت آن قســمتی که طبق تقســیم نامه متعلق به 
عمه تان هســت را می تواند بفروشد و نمی تواند به 
صالح دید خود قســمت مرغوب را بفروشد. حال اگر 
این زمین رســما فقط دومالک داشته باشد شما می 
توانید اعمال حق شفعه از دادگاه بخواهید وعمه تان را 
مکلف کنید که اگر قصد فروش دارد باید اول به شما 
بفروشد واگر شما نخریدید ورضایت دادید می تواند 
به کسی دیگر بفروشد. همچنین می توانید برای عمه 
تان یک اظهار نامه ارسال کنید و حق شفعه خودتون 

رو به آن متذکر شوید.
در ماده 2 قانون افراز )دسته بندی و جدا کردن دو 
چیز از یکدیگر می باشد( و فروش اموال مشاع )ملکی 
که بین دو یا چند نفر مختلف مشــترک باشد( آمده 
اســت که تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف 
هر یک از شــادکامی باشــد و دادگاه صالحه دادگاه 
شهرستان محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض ده 

روز از تاریخ  ابالغ تصمیم مورد اعتراض خواهد بود.
 همچنین بر اســاس ماده ۴ قانون افراز و فروش 

اموال مشاع، ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر 
قابل افراز تشخیص داده شــود، با تقاضای هر یک از 

شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.
غیرمنقولبودنمال:

 در مــاده ۸0۸ قانون مدنی حق اخذ به شــفعه 
)تملک ســهم فروخته شده شریک به وسیله شریک 
دیگر اســت ( در صورتی برای شریک ثابت ذکر شده 
است که مال غیر منقول باشد. )به مالی گفته می شود 

که از جایی به جای دیگر قابل انتقال نباشد(
منظور از مال غیر منقــول، یک غیرمنقول ذاتی 
از قییل زمین اســت؛ اما چنانچه غیرمنقولی، ذاتی 
نیست و به وسیله عمل انسان غیرمنقول شده است 
مثل ســاختمان، پرده نقاشی، آسیاب و ... چنانچه به 
تبع عرصه فروخته شود،  به تبع عرصه می تواند مورد 
حق شــفعه قرار گیرد و چنانچه به طور مســتقل به 

فروش برود، شریک حق شفعه نخواهد داشت.  
مطابق با ماده 5۸9 قانون مدنی شریک می تواند 
هر وقت که بخواهد تقاضای تقســیم مال مشترک را 
بنماید، مگر در مواردی که تقســیم به موجب قانون 
ممنوع اســت یا شرکا به وجه ملزمی مستلزم بر عدم 
تقسیم شده باشند. هرگاه نسبت به اصل تقسیم بین 
شرکا تراضی باشــد و طرحی برای تقسیم بین خود 
داشــته و تنها مایل باشــند آن را بصورت رسمی در 
آورنــد ، طبق ماده 591 قانون مدنــی ، هر گاه تمام 
شرکاء به تقســیم مال مشترک راضی باشند تقسیم 
به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می آید و در 
صورت عدم توافق  بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم 
می کند مشــروط بر اینکه تقســیم مشتمل بر ضرر 
نباشــد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم 

باید به تراضی  باشد 
ماده 595صراحت دارد که هر گاه تقسیم متضمن 
افتادن تمام مال مشــترک یا حصه )قسمت( یک یا 
چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است،  
حتی اگر شــرکاء راضی باشند.  برای مثال نمی توان 
اتومبیل یا مجسمه مشــاع را تقسیم کرد چون این 
تقســیم موجب از مالیت افتادن مال مشــترک می 

گردد.

تاثیر هوش فرهنگی برپیشرفت مدیران

 سواالت حقوقی خود را از مشاور حقوقی سرکار خانم فریبا سلیمانپور بپرسید 
و پاسخ آن را ضمن دریافت شفاهی به صورت کتبی در نشریه هر شماره خواهید دید .

)روابط عمومی هفته نامه عصر انقالبی(

در این مقاله ما می خواهیم راجع 
به زمان صحبت کنیم، اسم دیگر 
زمان موهومی است، زمان یکی از 
مهم ترین و جالب ترین بخشهای 
فیزیک اســت و تقریبا می شود 
گفت قوانین فیزیک مدرن بر پایه 
زمان است. و تغییر قوانین فیزیک 
بخاطر تغییر زمــان در موقعیت 
هــای مختلف جهان اســت و یا 
حتی در جهان های موازی قوانین 
فیزیک ف ق می کند چون در جهان های موازی معموال زمان 
بر پایه سرعت نور نیست  )در جهان ما زمان بر پایه سرعت نور 
اســت( ولی در این مقاله راجع به جهان های موازی صحبت 
نمی کنیم ولی  انشااهلل در مقاله بعدی که مربوط به این مقاله 

است صحبت می کنیم. 
   دانشمندان زیادی راجع به زمان تحقیق کرد ه اند اما آلبرت 
انیشتین و استیون هاوکینگ تقریبا بیشترین تالش را برای  
درک زمان کر ه اند و در این مقاله قرار است درباره  نسبیت های 
این دو  دانشــمند بحث کنیم،  ما در مقاله قبل راجع به سیاه 
چاله ها صحبت کردیم و در این مقاله روی سیاه چاله ها ریزتر 
می شویم چون سیاه چاله ها خیلی روی زمان تاثیر گذارن و 
عالوه بر ســیاه چاله ها ما در این مقاله به صورت خالصه روی 

سفید چاله ها و کرم چاله ها هم بحث می کنیم . 
تا آغاز قرن حاضر مردمان به زمان مطلق باور  داشــتند یعنی 
می پنداشتند که به شیوه ای یگانه و واحد به هر رخدادی می 
توان عددی به نام زمان نظیر نمود، و همه ســاعت های دقیق 
نیز فاصله زمانی واحدی برای  دو  رخ داد نشــان می دهند .اما 
کشف ثابت بودن سرعت نور برای همه ی ناظران صرف نظر از 

چگونگی حرکتشان، به نظریه نسبیت انجامید.
و بر طبق آن می بایســت فکر زمان مطلق واحــد را به کنار 
گذاشــت. در عوض هر ناظر ی معیار زمانی خود را داراســت 
که توســط ســاعتی که با خود حمل می کنــد تعیین می 
شود:ســاعت های ناظران مختلف لزوما با یکدیگر همخوانی 
ندارند. اینچنین،زمان به مفهومی شخصیتر تبدیل شد که به 

ناظری که آنرا اندازه می گرفت،بستگی داشت.
اگــر بخواهیم گرانــش را بــا مکانیک کوانتومــی وحدت 

بخشیم،باید مفهوم زمان »موهومی«را معرفی کنیم.
در فیزیک کالســیک زمان یک بعد و فضا ســه بعد است)در 

فیزیک مدرن زمان یک بعد و زمان ده بعد است(
زمان موهومی قابل تمیز از جهات فضایی نمی باشد.

اگر کسی به ســوی شــمال راه افتد، می تواند بر گردد و رو به 
جنوب روان شــود؛همینطور اگر در زمــان موهومی می توان 
به جلو رفت،پس باید بتوان در درازنای زمان بازگشــت.این به 
معنای آنست که تفاوت مهمی میان جهات جلو و عقب در زمان 
موهومی نیست.   در نتیجه متوجه می شویم که در زمان سفر 
کردن امکان پذیر است. )تاکنون انسان نتوانسته همچین کاری 
کند!(  در سرعت های باال مثل سرعت نور ابعاد و فضا زمان تغییر 
میکند پس نتیجه میگیریم زمان و مکان به صورت االن ما قرار 
نمیگیرد و تغییرات برای ما دارد. تصور کنید شخصی با سفینه 
ای در حال حرکت در فضا هست سرعت او تقریبا اگر نزدیک نور 
باشد )سرعت نور =300000کیلومتر بر ثانیه( دیگر زمان برای 
او بی معنی می شود و او به سمت آینده می رود چون سرعتش با 
نور تقریبا یکی شده است و فیزیک مدرن بر پایه موهومی است 
و زمان برای آن سفینه بی معنی می شود و زمان برای او بسیار 

کم می گذرد این گونه به سمت جلو می رود.

موناعباسی
کارشناسیارشدمدیریتامورفرهنگی

فریباسلیمانپور
مشاوروکارشناسحقوق
شمارهتماس:0۹۱0۴۹۱52۳۶

همــه ی ما می دانیــم که رفتن 
به پزشــک و مصــرف دارو برای 
کودکان خوشــایند نیســت و 
باالخص از تزریق آمپول ترس و 

واهمه دارند.
در ایــن صورت وظیفــه والدین 
چیســت؟ چه باید کرد تا ترس 
کودک کمتر شــود و بهتر بتواند 

با ترس خود کنار بیاید.؟
 در ایــن صورت باید واقعیت هــا را برای کودکان توضیح 
دهیم، اینکه برای چی دکتر می رویم و برای چی باید دارو 
مصــرف کنیم و دارو چه تاثیری در روند بهبودی ما دارد و 

اگر مصرف نکنیم چه اتفاقی می افتد؟
باید به کودک واقعیت رفتن بــه دکتر را بگوییم ،نه اینکه 
بگوییــم تو را به مرکــز خرید می بریم، بعــد اینکه دکتر 
آمپول تجویز کرد ،حــاال او را برای تزریق آمپول آماده می 
کنیــم و هرگز به کودک نگویید که آمپــول درد ندارد،در 
حالیکه بگویید آمپول کمی درد و ســوزش دارد اگر نفس 
عمیقی بکشــی و عضالتت را شل کنی قطعا درد و سوزش 
تــو کمتر خواهد بود. در این میــان در کنار کودک بمانید 
و با وی همدردی کنید نه اینکــه انکار کنید.  مورد بعدی 
اینکه،کودکان بسیاری از موارد را از محیط می آموزند و در 
طی فرآیند رشد و تکامل به بسیاری از اطالعات دست می 
یابند،در این صورت اگر در خانه ای فردی قبال بیمار بوده و از 
بیماری بی تابی می کرده  و یا اینکه فردی درد دندان داشته 
و روی صندلی دندانپزشــکی نشسته و آه و فغان سر داده را 
ببینند کودک نیز دچار ترس و اضطراب و نگرانی می شود 
و از این طریق یادگیری منفی ایجاد می شــود.  پس در این 
مــوارد اطالعات صحیح را در مورد بیماری و دارو به کودک 
بدهید،اگر کودکی دچار صرع شده و باید مرتب دارو مصرف 
کند و اگر مصرف نکند دچار تشنج می شود و این حمالت 
به سلولهای مغزش آسیب می رساند.باید بداند که در بدنش 
چه اتفاقی می افتد و اگر دارو مصرف کند این اتفاقات برایش 

نمی افتد .پس کودک را از پیامدهای بیماری آگاه کنید.

بیماری و ترس از پزشک و مصرف 
دارو در کودکان

آمنهحاجیمزدارانی،کارشناسارشدروانشناسی
مدیرمسولمرکزتوانبخشیپدیده

مهیارسپهری
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