
عکس و مکث

مهرورزی در مهر
هنر  کاری  هر  در  داشتن  خالقیت 
می خواهد. خیلی از ما آدم های خالق را 
تحسین می کنیم و شاید به حالشان غبطه 
بخوریم اما مثل همه کارهای دیگر، بهتر 
است به جای غبطه خوردن تکانی به 
خودمان بدهیم و کاری کنیم. فکر کن از 
امروز همه تصمیم بگیریم راه هایی برای 
مهرورزی و کمک به آدم ها پیدا کنیم و 
هر روز که از خواب بیدار می شویم، اول 
به این موضوع فکر کنیم که امروز چطور 
می توانیم برای بهتر شدن زندگی آدم ها 
کاری کنیم. خالقیت برای مهرورزی عالوه 
بر هنر و ابتکار، قلبی بزرگ و ذهنی پاک 
الزم دارد. ذهنی که به جای خودخواهی، 
تکبر و حسادت، حجم زیادی از آن با 
عشق ورزی و گذشت پر شده باشد. برای 
رنجاندن نقشه نکشد و مدام حواسش پی 

آدمیت باشد. 
این روزها که مدرسه ها باز شده، خالق 
بودن برای مهرورزی به فکر کردن زیادی 
نیاز ندارد. کافی است به مدارس دولتی 
بروید و از مسووالن مدرسه بخواهید 
دانش آموزان بی بضاعت را به شما معرفی 
کنند. دانش آموزان بسیار نیازمندی که 
خانواده شان در تهیه ابتدایی ترین وسایل 
الزم برای درس خواندن و مدرسه رفتن 
توانایی خرید  درمانده اند و حتی  آنها 
کمک  الزم  وسایل  درسی،  کتاب های 
آموزشی، لوازم التحریر، کیف، کفش و 

پوشاک و مایحتاج شان را  ندارند. 
امسال هم که به دلیل شیوع بیماری کرونا 
و آموزش آنالین، به این فهرست، تلفن 
همراه هوشمند یا تبلت و... اضافه شده 
و نداشتنش ممکن است ادامه تحصیل را 
برای برخی بچه ها غیرممکن کند.  شاید 
تهیه این وسیله برای یک نفر سنگین باشد 
اما مطرح کردن این مساله در گپ های 
دوستانه و گروه های خانوادگی و جمع 
کردن کمک های هر چقدر اندک ممکن 
است مشکل حداقل یک دانش آموز را حل 
کند. اگر هر کدام ما یک قدم برداریم، هر 
ناممکنی ممکن می شود. اگر بضاعت مالی 
چندانی نداریم، از دست و زبان همه مان 

خیرخواهی برمی آید.
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با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

مهارت گوش دادن کودکان به گفته ها و خواسته های 
والدین و مربیان، عامل مهمی در یادگیری آنهاست 
و باعث پیشرفت در امور مدرسه و زندگی اجتماعی 
و رابطه عاطفی مناسب شان می شود. متاسفانه برخی 
کودکان در محیط آموزشگاه و خانه، چنین مهارتی 
ندارند و با گذشت زمان، دچار آسیب های فراوانی 
هزینه  و  وقت  آنها،  رفع  و  جبران  که  می شوند 

زیادی می طلبد.

آنچه از دانش آموزان انتظار داریم!
 صداهایی که می شنوند، جداگانه از هم تشخیص 
دهند؛ مثال اصوات را از واج ها و کلمات مشابه و 

متفاوت تشخیص دهند. )تمییز شنیداری(
 صداهایی که می شنوند، به هم مربوط کنند و بر اساس 
موضوع پشت سر هم قرار دهند؛ مثال اعداد و حروف 
را به گونه ای که شنیده اند، تکرار کنند. )توالی شنیداری(
 بتوانند آنچه شنیده اند، در حافظه ذخیره سازی و 
در صورت لزوم راحت از آنها استفاده کنند. )حافظه 

شنیداری(

راهکارهایی برای بهبود مهارت گوش دادن 
 به مربیان و پدر و مادران توصیه می شود برای تقویت 
مهارت گوش دادن، هنگام صحبت کردن، تن و ریتم 
صدایشان را یکنواخت نکنند، بلکه آهنگ صدایشان را 
کم و زیاد کنند تا خستگی شنیداری کودکان، رفع شود.
 بهتر است ابتدا خواسته ها و پیام های خود را ساده 
و کوتاه بیان کرده و سعی کنید در یک زمان، فقط یک 

یا دو درخواست از کودک داشته باشید.
 خواسته هایتان را رسا و همراه با احترام و محبت 
بیان کنید تا بتوانید بر کودک نفوذ معنوی  داشته باشید. 

مثال بگویید: »پسر عزیزم، بیا کمکت کنم تا با هم میز 
شام را تمیز کنیم.«

 کودکان را عادت دهید از رادیو، بیشتر از تلویزیون 
استفاده کنند چون رادیو در تحریک شنیداری و تقویت 
مهارت گوش دادن تاثیر زیادی دارد. مخصوصا گوش 
دادن به داستان ها و برنامه های کودکانه  می تواند در بهبود 

مهارت شنیداری آنها موثر باشد.
 خواندن یک کتاب داستان کوتاه، تاثیر زیادی در 

تقویت مهارت گوش دادن کودکان دارد.
 اگر فرزندتان بیش فعال است، آموزش مهارت گوش 
دادن به او بسیار سخت و طاقت فرساست بنابراین باید 

بسیار صبور و باحوصله باشید.
 اگر کودک را برای خرید به فروشگاه می فرستید، 
فهرست خرید دستش ندهید، اقالم مورد نیازتان را در 
یک یا دو مورد محدود کنید و بگذارید نام و مقدار 
آنها را به حافظه اش بسپارد. با این کار به مرور می توان 

مهارت گوش دادن را در او تقویت کرد.

بازی های مناسب برای تقویت حس شنوایی 
 چند وسیله صداساز مثل سوت، جغجغه، ظرف 
حاوی نخود و لوبیا که هنگام تکان دادن صدا دارد، 
دو مداد که می توان به هم زد تا صدا تولید شود 
و... تهیه کنید )از وسایل خانه استفاده کنید(. این 
وسایل را به کودک بدهید تا مدتی با آنها بازی کند 
و با صدای هر کدام آشنا شود. از او بخواهید پشت 
به شما بنشیند و پس از اینکه صدای هر وسیله را 
درآوردید، حدس بزند صدای کدام یک بوده است. 
 تصویر چند حیوان را مقابل کودک بگذارید و از 
او بخواهید پس از شنیدن هر صدا )صدای حیوانات 
که از طریق تلفن همراه برایش پخش  می کنید( تصویر 

مربوط به آن را نشان دهد. در کودکان بزرگتر حیوانات 
را متنوع و تعدادشان را بیشتر کنید؛ دارکوب، جغد، 
شیر، نهنگ، اسب و صداهای سخت تر که مجبور 
شود خوب گوش کند. )صدای حیوانات مختلف را 

به راحت می توانید از اینترنت دانلود کنید.(
 کلمه ای را مشخص کنید و با کودک قرار بگذارید 
هر وقت آن را شنید، دستش را باال ببرد یا حرکت 
دیگری انجام دهد. شما کلمات مختلف را بگویید و 
آن کلمه خاص را نیز نامنظم در میان کلمات دیگر به 
کار ببرید. ببینید عکس العمل کودک تان چقدر سریع 

و مناسب است.
 داستان کوتاهی برای کودک تعریف کنید و بعد 
بالفاصله از متن داستان سوال هایی بپرسید. به تدریج 
بین تعریف داستان و پرسش از متن، فاصله بیندازید 
حافظه اش  در  را  اطالعات  شود  مجبور  کودک  تا 
نگه دارد. اینگونه حافظه شنیداری اش را تقویت و 

امتحان می کنید.
 آنچه از کودک می خواهید، برعکس بیان کنید. 
مثال اسامی اعضای صورت را بگویید و از او بخواهید 
آنها را نشان دهد. بعد از آن، به صورت جا به جا 
آنها را نام ببرید به این صورت که: گوش به جای 
بینی )که باید گوش را نشان دهد( یا دهان به جای 
این بازی به سرعت عمل نیاز دارد و با  چشم… 

تکرار آن سرعت پاسخ دهی باال می رود.
کودکانی که در حافظه شنیداری مشکل دارند، در 
انجام این بازی ها دچار مشکل می شوند. تقویت حافظه 
شنیداری به تمرین و تکرار نیاز دارد و با جلب توجه 
و باال بردن دقت و تمرکز دانش آموزان می توان این 
حافظه را تقویت کرد و با تقویت آن یادگیری و توجه 

دانش آموزان را در کالس درس بهبود بخشید.

تقویت حافظه شنیداری در کودکان

آمدیم خانه نبودید
اگر چه ما فرصت دیدار و مالقات بسیاری از بزرگان کشورمان را نداشته 
و نداریم، با خواندن و شنیدن درباره زندگی آنها و بازدید از محل زندگی 
یا محل کارشان، شاید اندکی بتوانیم متصور روزگارشان شویم. تصور 
لحظه هاي شاعرانه و خلسه نویسندگان بزرگ و نشستن در محضر خانه هایي 
که نُت هاي جاودانه در آنها پاگرفته است، لمس دیوارهایي که رازهاي سر 
به مهری از ایران را در سینه دارند، مرور لحظه های زندگی بزرگان، ترسیم 
تصاویری دقیق و صمیمی از نحوه زیستن آنها، ورق زدن دفتر خاطرات شهر 
و ساکنان دیروز و امروزش برای اغلب ما بسیار جذابیت خواهد داشت.

در کتاب »آمدیم خانه نبودید« نویسنده که یک روزنامه نگار است با نثري 
شاعرانه در گزارش هاي میداني اش، مخاطبان را به مهماني باشکوهي دعوت 
می کند. او سراغ خانه هاي مشاهیري مانند بدیع الزمان فروزانفر، عبدالحسین 
زرین کوب، سعید نفیسي، محمد معین، صادق هدایت، سیمین دانشور، 
نیما یوشیج، احمد شاملو، اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، هوشنگ ابتهاج، 
ملک الشعرا بهار، حسین منزوي، سهراب سپهري، محمد مصدق، مهرداد 
اوستا رفته است؛ محله به محله، کوچه به کوچه و پالک به پالک، پُرسان 
پُرسان رد خانه هاي مشاهیر را گرفته و با ساکنان، وراث، همسایه ها، کسبه 
محل و هم پاتوقي هایشان به گفت وگو نشسته 
است. این مجموعه برخالف برخي از آثار و 
نوشته های مشابه، به جاي پرداختن و معرفي 
عمارت دوله ها و سلطنه ها که معموال بسیار 
مجلل و اعیاني هستند، به معرفي خانه هاي 
اهالي فرهنگ و هنر در تهران پرداخته؛ 
خانه هایي که اعتبارشان را از بزرگان این مرز 
و بوم گرفته اند و اکنون با جستجوي فراوان 
باید ردي از آنها در کوچه و محله هاي 
تهران پیدا کرد. این کتاب نوشته نسرین 
ظهیری و توسط نشر ثالث در ٤٧٠ صفحه 

به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

15فکر مثبت شماره هفتصدوشصت وشش  پنج مهر نودونه

مهارت زندگی مثبت

شهری  مناطق  در  جهان  مردم  درصد   5٠ از  بیش 
زندگی می کنند. تا سال 2٠5٠میالدی این عدد ٧٠ 
درصد خواهد بود که این روند گسترده شهرنشینی 
با افزایش بیماری های روانی همراه است. شاید بتوان 
گفت امروزه اغلب ما با یک ناهنجاری به نام »اختالل 
کمبود طبیعت« روبرو هستیم؛ یعنی از بین رفتن ارتباط 

انسان ها با محیط طبیعی. 
 با این حال، در حالی که بسیاری از ما از این موضوع 
آگاهیم، تمایل داریم فراموش کنیم طبیعت چه تأثیری 
بر ما می گذارد. طبیعت شفا می دهد؛ تنها یک پیاده روی 
در جنگل، چند ساعت کوهپیمایی، قدم زدن کنار ساحل 
یا حتی پارک و بوستان محله، می تواند درونی ترین 
احساس خوشبختی و آرامش را در ما بیدارکند. البته میل 
ما به طبیعت ریشه ای است. به عنوان مثال، آیا تا به حال 
فکر کرده اید که چرا بیشتر مردم ترجیح می دهند محل 
اقامتی را که از بالکن یا تراس چشم انداز خوبی دارد، 
رزرو کنند؟ چرا بیمارانی که از تخت بیمارستان خود 
منظره طبیعی دارند زودتر از سایرین بهبود پیدا می کنند؟ 

تأثیر طبیعت بر جسم و روان
احساس  از درون  باعث می شود  با طبیعت  بودن 
زنده بودن داشته باشیم. فعالیت هایی مانند پیاده روی، 

باغبانی یا تغذیه حیوانات و تماشای پرندگان مانند 
یک کاتالیزور برای احساس شادکامی عمل می کنند. 
در ژاپن روش معروفی به نام حمام کردن در جنگل 
یا Shinrin-yoku وجود دارد که همان وقت گذراندن 
در طبیعت است و موجب بهبود عملکرد سیستم 

عصبی و قلبی افراد می شود.
طبیعت و مشاهده جذابیت های آن مشکالت بینایی 
ناشی از خیره شدن طوالنی مدت به وسایل الکترونیکی 
را کاهش می دهد. اقامت در نزدیکی طبیعت شرایط 
جسمی مانند فشارخون باال، بیماری قلبی و درد 
مزمن را بهبود می بخشد. تحقیقات نشان داده افرادی 
که در فضای باز ورزش می کنند بیشتر از افرادی که 
در فضای بسته ورزش می کنند از جلسات تمرینی 

خود لذت برده و منظم ترند.
افرادی که از اختالالت افسردگی رنج می برند، هنگام 
قرار گرفتن در معرض طبیعت، بهبود خلق و خوی 
قابل توجهی را نشان می دهند. گذراندن وقت بیشتر 
در فضای باز می تواند مهارت حل مساله را افزایش 

داده و توانایی های خالقیت را بهبود ببخشد.
از طرفی با نزدیکی هر بیشتر به طبیعت، ما نسبت به 
آنچه که داریم احساس سپاس و قدردانی می کنیم. 
می گذرانیم،  باز  فضای  در  را  خود  اوقات  وقتی 

بیشتر مراقب آنچه می بینیم، می شنویم، بو می کنیم 
و احساس می کنیم، هستیم. برخورد با هر جنبه ای 
از محیط طبیعی مانند غروب آفتاب، ساحل، ابرها 
یا جنگل ها، بدون اینکه تالش زیادی کنیم، انرژی 

منفی زندگی را بازیابی می کند.

اما چگونه با طبیعت دوست شویم؟ 
 بیشتر در طبیعت راه بروید. پیاده روی برای قلب، 
عضالت، متابولیسم و سالمت عاطفی مفید است. 
درباره  چیز  همه  باشید.  داشته  طبیعت  مجله   
برخورد خود با طبیعت را جمع آوری و یادداشت کنید.
 برخی از ساعت های کاری تان را در خارج از 
محل کار سپری کنید. به لطف فناوری می توانید 
بخشی از وظایف کاری تان را در طبیعت مثال یک 

پارک محلی کوچک انجام دهید.
عالوه  کار  این  دهید.  پرورش  گیاه  خانه  در   
بر زیبایی منزل، موجب تعادل، آرامش و سالمت 

روان می شود.
 رژیم غذایی تان را با عناصر طبیعی ترکیب کنید 
و با خوردن سبزیجات، ویتامین ها و مواد معدنی 

بیشتری دریافت کنید.
psychologytoday.com :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
دوستی با طبیعت

آقا فریدون، یک پدر جوان ٤٤ ساله 
است. دلش می خواهد با فرزند نوجوان 
۱٤ ساله اش گرم بگیرد و با کودک ٤ 
ساله اش بازی و کودکی کند اما حتی 
این خواسته های ساده هم برایش آرزو 
است. او به سرطان زبان مبتالست. 
چند دوره شیمی درمانی و در تبریز 
٧2 جلسه پرتودرمانی شده است. در 
حال حاضر هم در بیمارستان بوعلی 
برایش پرتودرمانی انجام می شود اما 
هزینه درمان برایش کمرشکن شده و 
دیگر امکان ادامه آن را ندارد چون هزینه 
هر جلسه رادیوتراپی با بیمه حدود۱۳  
میلیون تومان می شود.آقا فریدون قبال 
پای  روی  همیشه  و  بوده  قالی باف 
خودش ایستاده اما حاال بیماری چنان 
او را از پا انداخته که دیگر قادر به کار 
کردن نیست. او و خانواده اش این روزها 
در خانه پدری ساکن هستند و به سختی 
با کمک برادر و برخی از بستگان زندگی 
می کنند و چه کسی است که نداند اینگونه 
روزگار گذراندن چقدر سخت است. 
من و تو می توانیم نجات بخش باشیم، 
می توانیم کاری کنیم سایه پدری بر سر 
فرزندانش بماند، می توانیم کمی از بار 
رنج بچه ها را کم کنیم. کافی است به 
هر اندازه که می توانی، وجه نقد را به 
کارت بانک پارسیان با شماره ٠٧56-
موسسه  نام  به   622۱-٠6۱٠-8٠٠۱
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنی و 
با شماره تلفن٧598۳٠٠٠ )داخلی2( 
یا شماره همراه ٠9۱98٠۱26٧٧ تماس 
بگیری. این بیمار با کد 255٠8 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

یکی از مشکالت برخی زن و شوهرها، داشتن طرحواره بی اعتمادی از جانب 
یک یا هر دوی آنهاست که باعث به وجود آمدن دیدگاه بدبینانه نسبت به 
شریک عاطفي شان می شود. در گذشته، مردم تصور مي کردند بدبیني و بددلي 
مختص مردان است و بددلي را خصوصیتی مردانه مي دانستند، در حالی که 
اینطور نیست و بسیاري از مراجعاني که به درمانگران و مشاوران مراجعه 
مي کنند، خانم هایي با طرحواره بي اعتمادي هستند. خانم هایی که به دنبال 
مدرکي براي اثبات خیانت همسرشان می گردند و گاهی براي اثبات این 
تفکر شخصي را براي تعقیب او استخدام مي کنند تا براي آنها دلیل پیدا کند.

دالیل به وجود آمدن بی اعتمادی
 معموال این افراد در دوران کودکي در محیط خانواده آرامش را تجربه 
نکرده اند و به دلیل بدرفتاري و ضرب و شتم والدین یا اختالف پدر و مادر 

و جنگ و دعوای آنها، مدام در اضطراب و نگراني بوده اند. 
 رازدار نبودن والدین نیز در ایجاد طرحواره بی اعتمادی در بزرگسالی 
تاثیر مهمی دارد؛ مثال کودک رازي را با مادرش در میان مي گذارد و مادر 
به جاي رازداري، ِسر او را فاش و حتی از آن براي تهدید یا سو ءاستفاده 

از بچه استفاده مي کند.
 بدبینی و بی اعتمادی والدین روی فرزندشان تاثیر بسزایی دارد. این 
پدر و مادرها همواره به فرزند خود توصیه می کنند در زندگي به هیچ کس 
اعتماد نکند. درست است که باید کودک را با خطر اعتمادِ کورکورانه آشنا 
کرد اما نباید در دل او ترس و واهمه به وجود آورد زیرا باعث خواهد شد 
در بزرگسالي براي برقراري ارتباط با دیگران دچار مشکل شود و نتواند 

به هیچ کس اعتماد کند. 

نشانه های افراد درگیر 
 افراد درگیر طرحواره بي اعتمادي، دائم در این فکر هستند که دیگران 
قصد دارند از آنها سوءاستفاده یا به نحوي به آنها خیانت کنند. این افراد 
همیشه در حالت دفاعي به سر مي برند زیرا باور دارند دیگران قصد دارند 
به آنها آسیب بزنند. از دیدگاه این افراد، دنیا مکاني امن براي اعتماد کردن 
به دیگران نیست، به همین دلیل دائم در حال امتحان کردن و محک زدن 

صداقت دیگران هستند.
 در برقراري روابط عاطفي به مشکل برمي خورند زیرا از بیان احساسات 
خود یا در میان گذاشتن موضوعات مهم زندگي شان با دیگران خودداری 
مي کنند. آنها همواره می ترسند بیان احساسات و دادن اطالعات در آینده 

به آنها ضرري برساند.
 نه تنها در روابط زناشویي، بلکه در محل کار هم همواره دچار مشکالت 
فراواني هستند به این دلیل که مثال ممکن است تصور کنند همکارانشان 

همیشه در حال توطئه کردن براي گرفتن جایگاه آنها هستند.
 افرادي که طرحواره بي اعتمادي دارند، همواره فکر مي کنند که همسرشان 
در حال خیانت کردن یا دروغ گفتن به آنهاست و اینقدر بر این موضوع 
پافشاري مي کنند که در زندگي زناشویي خود با مشکالت زیادي مواجه 
می شوند؛ مثال اگر همسرشان در محیطي کار کند که همکاراني از جنس 
مخالف داشته باشد، تمام مدت در ذهنشان در مورد خیانت او خیال پردازي  
و تالش مي کنند همسرشان دیگر در آن محیط کار نکند. حتي اگر این کار 

باعث به وجود آمدن مشکالت مالي شود. 
 همیشه به رفتار همسر خود مشکوک هستند، تلفن همراه همسرشان را 
چک مي کنند و حتی ممکن است به او اجازه ندهند از شبکه هاي اجتماعي 
استفاده کند. آنها رفت و آمد همسرشان را محدود مي کنند و اجازه نمی دهند 

تنها خرید برود، تنها به خانه اقوام برود و حتی به پدر خود سر بزند. 

چه باید کرد؟
این رفتارها زمینه را براي دروغ گفتن و پنهان کاری فراهم مي کند و دعوا 
و بحث در خانه این افراد همیشه برقرار است. سرانجام همسرشان از این 
همه دعوا و محدودیت خسته مي شود و متاسفانه در خیلی از موارد عاقبت 
رابطه به طالق ختم خواهد شد. بنابراین، افراد دارای طرحواره بي اعتمادي 
و بدبیني باید پیش از اینکه شک و بي اعتمادي صدمات جبران ناپذیري به 

زندگي شان بزند، از یک درمانگر کمک و راهنمایي بگیرند.

جامعه سالم
 آرزو بارانی
روان شناس و مشاور، عضو انجمن روان شناسی ایران

بی اعتمادی، آفت زندگی مشترک

کالمی با والدین
 شیما وفا

روان شناس کودک و نوجوان، مدرس دانشگاه و درمانگر 

برج میالد تهران به دعوت 
مؤسسه خیریه محک و در 
یک اقدام جهانی همراه با 6 

برج معروف در کشورهای 
کانادا، انگلستان، بلژیک، چین 

و مالزی به رنگ طالیی که 
رنگ آگاهی رسانی سرطان 

اطفال است، درآمد. این اقدام 
به مناسبت ماه سپتامبر که 

در تقویم جهانی به عنوان ماه 
اطالع رسانی سرطان اطفال 

نامگذاری شده است، انجام شد.


