
عکس و مکث

مازباالیيموباالمیرویم
بی بی خانم همسایه دیوار به دیوارمان 
بود. باغچه حیاط نقلی خانه اش پر گل 
و سبز بود و عصرها که آفتاب بساط 
حرارتش را برمی چید، می آمد و در 
حیاط می نشست. نمی دانم جادوی این 
خانه های نقلی و این باغچه ها چیست 
که باغبانشان را یک پا فیلسوف و 

شاعر مسلک می کند. 
بی بی خانم همیشه حرف های قشنگی 
»فاصله  می گفت:  داشت.  چنته  در 
عرش تا فرش آنقدر کوتاه است که 
بر هم زدني  اندازه چشم  به  گاهي 
مي گذرد. نمي تواني تصور کني چطور 
گذشت و چه شد. یکباره می بینی چنان 
زمین خورده ای که دیگر نمی توانی از 
جایت بلند شوی و درست مثل آدمی که 
یک روز برفی در خیابان سر می خورد 
و می افتد؛ برخی به تو می خندند، برخی 
بی تفاوت از کنارت می گذرند و بعضی 
برایت تاسف می خورند که چقدر بی 

دست و پا بوده ای.«
می گفت: »بعضی آدم ها هر چه باالتر 
می روند، چشم و گوششان بیشتر نابینا 
نسبت  که  آنقدر  می شود.  ناشنوا  و 
به زمین خوردن آدم ها یا بی تفاوتند 
آنها می خندند. می دانی چرا؟  به  یا 
چون اصال در تصورشان هم نمي گنجد 
روزي ممکن است در چشم بر هم 

زدني، از عرش به فرش برسند.« 
اما از خاك تا افالك رفتن آسان نیست. 
انسان مي خواهد، آن هم انساني که 
فقط  حواسش  باشد،  بلد  انسانیت 
نرود به آنچه سرانجام باید بگذارد 
و برود و اگر زمین خورده ای دید، 
بی تفاوت نگذرد. این آدم ها پله هاي 
رسیدن به افالك را تندتر و چند تا یکي 
باال مي روند. مشتاقند و نگاهشان به 
باالست و دلشان پر از مهر. حواسشان 
به آدم ها و دردهایشان است و مي دانند، 
گاهي رفع این دردها برعهده آنهاست.
بی بی می گفت: »اگر نگاهت به باال 
باشد، یادت مي ماند که ز باالیي و 
باال مي روي، آن وقت می دانی چکار 

باید بکنی.«

حرف آخر
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با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

امسال روز جهانی کودك در حالی فرا رسیده که به 
دلیل همه گیری کرونا، کودکان به دلیل سطح شناخت 
پایین و آسیب پذیری بیشتر نسبت به بزرگساالن، دوران 
پرفشاری را تجربه می کنند و ممکن است دچار مشکالت 
و بیماری های روانی شوند. این روزها در خانواده و 
روابط افراد تنش های بیشتری ایجاد شده است. اعضای 
خانواده وقت بیشتری را با هم  می گذرانند و تعارض هایی 
که از قبل وجود داشته، کم کم بروز می کند و شرایط 

را سخت تر می کند.
کودکان بسیار تحت تاثیر این تنش ها قرار می گیرند زیرا 
مهارت  و ظرفیت شناختی ضعیفی دارند در حالی که 
در چنین شرایطی معموال آنقدر مشکالت اساسی در 
خانواده پیش می آید که باعث  می شود توجه به کودکان 
غمگین و ناراحت کم شود و حتی ممکن است کسی 

اصال متوجه ناراحتی و اضطراب آنها نشود.
بچه  ها این روزها لذت بازی در جمع همساالن و مراودات 
اجتماعی را از دست داده اند، درگیر گفت وگوهای والدین 
در زمینه مشکالت مالی و آینده شغلی شان هستند و از 
طرفی با شنیدن خبر مرگ عزیزان و اطرافیان با اضطراب 
شدید مواجه می شوند و این اضطراب را با رفتارهایی 
مثل ناخن جویدن و شب ادراری و... نشان می دهند.

مساله مهم دیگر این است که کودکان در سنی هستند 
که باورهای اساسی درباره خودشان، زندگی، آینده و 
دنیا در وجوشان در حال شکل گیری است و این باورها 
تا آخر عمر روی زندگی آنها تاثیرگذار خواهد بود. اگر 
این باور در آنها شکل بگیرد که دنیا جای خطرناك و 
ناامنی است، در تمام تصمیم های زندگی شان تاثیرگذار 
خواهد بود بنابراین باید مراقب باشیم که خواسته یا 
ناخواسته چه پیامی به کودکمان منتقل  می کنیم. در این 
میان، راهکارهایی وجود دارد که به کار بستنشان می تواند 

مشکالت احتمالی را به حداقل برساند:
برنامه روزانه تهيه كنيد: کودکان به برنامه منظم روزانه 
نیاز دارند و کاری که باید هرچه سریع تر انجام بدهید، 

تهیه یک برنامه منظم روزانه است.

بگذاريد فرزندتان احساسات خود را بروز بدهد: 
خیلی از کودکان به دلیل تعطیلی مدارس، کنسرت ها، 
شهربازی ها و... احساس ناامیدی  می کنند. در زندگی 
یک کودك از دست دادن زندگی عادی و روزمره  غم 
بزرگی است، بسیار بزرگتر از آنچه که ما به عنوان افراد 
بزرگسال دارای تجربه ممکن است احساس کنیم بنابراین 
آنها را از لحاظ عاطفی حمایت کنید. در چنین شرایطی، 

همدلی و حمایت بهترین راه است.
در مورد آنچه می شنوند و می دانند با هم صحبت كنيد: 
اطالعات نادرست زیادی درباره بیماری کرونا در حال 
انتشار است. از کودك در مورد آنچه درباره بیماری شنیده 
است، بپرسید و میزان درستی این اطالعات را بسنجید. 
دادن اطالعات درست به کودك کافی نیست چون ممکن 
است اطالعات جدید را با برداشت های نادرست قبلی 
ترکیب کند. دانسته های قبلی کودك را بفهمید و آنها 
را اصالح و تکمیل کنید. اگر فرزندتان سوالی پرسید 
که جوابش را نمی دانید، به جای حدس زدن، با هم به 
دنبال پاسخ بگردید و از وب سایت های سازمان های 
معتبر مانند یونیسف و سازمان جهانی بهداشت به عنوان 

منابع اطالعاتی استفاده کنید.
هميشه پشتيبانش باشيد: بسیاری از کودکان در مدرسه یا 
در دنیای مجازی ممکن است آزار و اذیت شوندبنابراین 
مهم است که بدانند شما همیشه پشتیبان آنها هستید 
و کمک خواستن از دیگران بهترین راه مواجهه با هر 

نوع آزار و قلدری است.
از خود كودک كمک بگيريد: اگر فکر می کنید فرزندتان 
در هضم احساسات دشوارش با مشکل رو برو است، 
برای پیدا کردن راه حل از خودش سرنخ بگیرید. سعی 
کنید میان زیاد صحبت کردن درباره احساسات و یافتن 
موضوعاتی برای معطوف کردن حواس او به موضوعی 
دیگر، تعادل برقرار کنید. هر چند روز یکبار یک بازی 
خانوادگی انجام دهید یا با همدیگر آشپزی کنید. اجازه 
بدهید دستور پخت شیرینی و غذاها را انتخاب کند 
و او را در کل فرایند کار درگیر کنید. نوازشش کنید 

و فیلم های مورد عالقه تان را تماشا کنید. زیاد بخندید 
و خودتان را خیلی جدی نگیرید. انجام فعالیت هایی 
که فرزندان شما نیز می  توانند در آنها شریک باشند، 
به حفظ آرامش و سازگاری بیشتر والدین و فرزندان 

کمک خواهد کرد.
اينترنت  از  مداوم  استفاده  و  نوجوانان  درمورد 
انعطاف پذيرتر باشيد: روراست باشید و به فرزندتان 
بگویید درك می کنید وقت آزاد بیشتری دارد ولی دسترسی 
بی وقفه به صفحات مجازی و رسانه های اجتماعی هم 
ایده چندان خوبی نیست. از او بپرسید: »به نظرت چه 
کار باید بکنیم؟ خودت در این باره برنامه ریزی کن، 
بعد با هم در موردش صحبت کنیم تا من هم نظر 

خودم را بگویم.«
این  هم  بزرگ ترها  كنيد:  مديريت  را  خود  رفتار 
روزها احساس اضطراب  می کنند و فرزندان از حاالت 
و احساسات آنها الگو می گیرند پس تا جایی که می توانید، 
اضطراب خود را مدیریت کنید و این نگرانی  ها را بیش 
از حد در حضور بچه ها بروز ندهید. خوددار باشید و 
احساسات خود را کنترل کنید هر چند این کار گاهی 
بسیار سخت است. یادتان باشد بچه ها برای داشتن 

احساس امنیت، به والدین خود متکی هستند.
برای كاهش اختالفات از تکنيک جابجايی نقش 
استفاده كنيد: بگذارید یک روز یا چند ساعت در روز 
فرزندان نقش والدین را ایفا کنند. در این صورت بهتر 
با سطح انتظارها، نگرانی  ها و هر آنچه باعث ناراحتی 
آنها می  شود، آشنا خواهید شد و هنگام بروز اختالف 
با فرزندان، انتخاب راه حل منطقی و مناسب برایتان 

آسان تر می  شود.
به حرف های كودک گوش دهيد: کودکان سواالت 
زیادی می پرسند و ما به عنوان والدین می توانیم به 
راحتی صدای ناهنجارهای مداوم این دوران را نادیده 
بگیریم و به آنها گوش دهیم. مهارت های گوش دادن 
فعال را که به خوبی در مورد همکاران و دوستان خود 

استفاده می  کنید، در رابطه با فرزندانتان نیز به کار ببرید.

بهکودکمانگوشکنيم

جغرافيایمشترک
در کشور ما بخش عمده   مسوولیت های سنگین عرصه سالمت بر دوش 
متخصصان رشته های گروه علوم پزشکی قرار دارد. رشته هایی که طبعًا 
اهتمام عمده  آن ها معطوف به دور ماندن بدن انسان از گزند بیماری هاست. 
حال آنکه این بدن  فقط بخشی از وجود انسان و به تبع آن جوامع بشری را 
شکل می دهد.  بنابراین  به واقع پرداختن این گروه به همه  ابعاد سالمت، 
ناممکن است. جغرافیای مشترك؛ سالمت و علوم انسانی، حاصل هم اندیشی 
خبرگان علوم انسانی و اجتماعی و خبرگان حوزه سالمت و با هدف تبیین 
نگاه علوم انسانی و اجتماعی به نظام سالمت و کاربردهای نظری و عملی 

آن بوده که در بخش های ذیل به رشته تحریر درآمده است:
بخش اول: مفهوم شناسی، بخش دوم: عدالت در سالمت، بخش سوم: 
بخش  و  نظام سالمت  مقاوم سازی 

چهارم: مقاالت کاربردی
این اثر به همت هسته سالمت مرکز 
رشد در 360 صفحه تنظیم شده و به 
تازگی توسط انتشارات دانشگاه امام 
صادق )ع( در هزار نسخه به چاپ 
رسیده و با قیمت 54 هزار تومان 
در دسترس عموم قرار دارد. گفتنی 
است این کتاب با حضور آقای 
دکتر لنکرانی و آقای دکتر پیغامی 
در برنامه کشیک سالمت شبکه 

سالمت رونمایی شده است.

معرفی کتاب

15فکر مثبت شماره هفتصدوشصت وهفت  دوازده مهر نودونه

مهارت زندگی مثبت

در  مثبت  روان شناسی  توصیه های  از  یکی 
ذهن آگاهی  تمرین های  امروزی،  پرشتاب  زندگی 
)mindfulness( است تا در لحظه و اکنون حضور 
یابیم و لذت ببریم. ما به عنوان والدین و مربیان 
الزم است تجربه ذهن آگاهی را به کودکان بیاموزیم 
آن  مثبت  تأثیرهای  از  سنین  همین  از  نیز  آنها  تا 
برخوردار شده و کیفیت زندگی شان افزایش پیدا 
کند. تحقیقات متعددی تأیید کرده اند که ذهن آگاهی 
در کودکان می تواند آثار خشونت و قلدری را کاهش 
به  مبتال  در کودکان  تمرکز  افزایش  دهد، موجب 
اوتیسم شود، مشکالت کم توجهی را کمتر کند، باعث 
بهبود سالمت روان شود، مهارت های اجتماعی را 
بهبود ببخشد، منجر به بهبود عملکرد اجرایی شود، 
موجب کسب نمرات باالتر و پیشرفت تحصیلی 
کند و  تسهیل  را  استرس  کنترل  شود و همچنین 
باعث خوش بینی و افزایش احساسات مثبت  شود.

8نکتهبرایآموزشذهنآگاهیبهکودکان
به کودکان ذهن آگاهی  1. هنگامی که می خواهید 
بیاموزید، ابتدا بسنجید که آیا آنها آماده تجربه آن 

هستند یا نه.
2. برای توضیح ذهن آگاهی، آن را به روشی متناسب 

با سن آنها و با کلماتی که می فهمند، بگویید.

3. تمرین را با انجام کاری که لذت بخش است 
به پایان برسانید. 

4. از تمرین های ذهن آگاهی به عنوان یک ابزار 
انضباطی استفاده نکنید.

5. اطمینان حاصل کنید که خودتان ذهن آگاهی 
را تمرین می کنید.

6. محیط را برای تمرین موفقیت آمیز آماده کنید. 
7. تجربیات خود را درباره فواید ذهن آگاهی در 

زندگی روزمره، با آنها در میان بگذارید. 
بدون  اجازه دهید  به کودکان  آموزش  8. هنگام 

ترس از قضاوت، احساسات خود را بیان کنند. 

بازیهایذهنآگاهی
تنفس آگاهانه: اصلی ترین تمرین ذهن آگاهی   
و پایه و اساس بسیاری از تمرین های دیگر است. 
تنفس  نحوه  یادگیری  در  کودکان  به  کمک  برای 
آگاهانه، می توانید حرکت شکم را هنگام تنفس به 
حرکت قایق بادبانی که روی امواج آب باال و پایین 

می رود تشبیه کنید.
 اسکن بدن: از کودکان بخواهید به پشت روی یک 
سطح راحت دراز بکشند و چشم هایشان را ببندند. 
سپس تا جایی که می توانند ماهیچه های بدنشان را 
فشار دهند، انگشتان پاها، دستان مشت شده و کل 

بدن را مثل سنگ، سفت و سخت کنند. پس از چند 
ثانیه، از آنها بخواهید تا تمام ماهیچه های خود را 
آزاد کرده و برای چند دقیقه شل شوند؛ سپس در 
مورد احساس بدن خود فکر کرده و صحبت کنند. 
کودکان  از  برای شروع  ورزش ضربان قلب:   
بخواهید باال و پایین بپرند. سپس بنشینند و چشمان 
خود را ببندید و دستشان را روی قلبشان بگذارید و 

آنها فقط به ضربان قلب خود توجه کنند.
و  عمیق  بخواهید  کودکان  از  با حباب:  بازی   
را  به طور مداوم نفس خود  آرام نفس بکشند و 
بیرون بدهند تا حباب بسازند. هنگام شکل گیری، 

جدا شدن و بیرون آمدن، به حباب ها دقت کنند.
 بازی با فرفره: با نفس عمیق کشیدن و بیرون 

دادن آن تالش کنند که فرفره را بچرخانند. 
 كيسه پارچه ای: چند شیء کوچک را در کیسه 
قرار دهید. از کودك بخواهید هر بار به یک شیء 
دست بزند و آن را لمس کند و بدون اینکه آن را 

از کیسه بیرون بیاورد توصیف کند. 
 چشمان بسته: با چشم بند، چشم کودك را بسته 
و از او بخواهید خوراکی های روی میز را خورده 
و مانند اینکه اولین بار است آن را می چشد، درباره 

مزه آن را توضیح دهد.
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 ترجمه: سارا حق بین
ذهنآگاهیبرایکودکان

فاطمه خانم یک مادر جوان 45 ساله 
است. مادر 3 فرزند. از آن مادرهایی که 
هزار و یک آرزوی ریز و درشت برای 
بچه هایشان دارند و خیالبافی هایشان 
برای خوشبخت، شاد و موفق دیدن 
بچه هایشان تمامی ندارد اما فاطمه خانم 
این روزها غصه دار است چون می داند 
بیماری او بچه هایش را غمگین کرده 
است. او به سرطان پستان مبتالست. 
جراحی شده و دو دوره شیمی درمانی 
و 10 جلسه پرتودرمانی شده و این 
درمان ها باید ادامه پیدا کند اما دیگر از پس 
پرداخت هزینه آن برنمی آیند. همسر این 
خانم کارگر است و یکی از فرزندانش به 
ناچار ترك تحصیل کرده تا کمک خرج 
خانه باشد اما درآمد پدر و پسر روی هم 
یک و نیم میلیون تومان است و با هزینه 
600 هزار تومانی درمان مادر خانواده 
جور درنمی آید. این روزها این خانواده 
شرایط سختی دارند و در پرداخت هزینه 
تحصیل بچه ها و خرج و مخارج خانه 
درمانده اند. من و تو می توانیم کاری 
کنیم این خانواده سر گرسنه به بالین 
نگذارند و فاطمه خانم مراحل درمان را 
طی کند و سایه اش بر سر بچه ها بماند. 
کافی است به هر اندازه که می توانی، 
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امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

روز جهانی کودك در پیش است و بهانه ای است برای اینکه یک بار 
دیگر بیشتر به کودکان و روان و تربیت آنها بپردازیم. کودکانی که براساس 
کنوانسیون حقوق کودك، باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت 
و تفاهم بزرگ شوند. کودکانی که االن عضو کوچک خانواده هستند اما 
روزی بزرگ می شوند و مسوولیت زندگی را برعهده می گیرند بنابراین 

باید تربیت درست آنها را جدی بگیریم.
فرزندپروری والدین امروزی به دلیل دوره طوالنی قرنطینه به معادله ای 
چندمجهولی تبدیل شده، گویی با فرزندان  خود غریبه ایم. شاید قبل از 
این فکر می کردیم برای شاد کردن فرزندمان همین که او را به رستوران، 
شهربازی و سفر ببریم، کافی است اما حاال فهمیده ایم اینطور نبوده است.
این روزها به دلیل ترس از ابتال به کرونا، خستگی و ناامیدی، فرسودگی، 
نداشتن اطالعات کافی در مورد این بیماری، ارتباط نداشتن با همکالسی ها، 
دوستان و معلم ها، نداشتن فضای شخصی در خانه و کاهش توان مالی 
خانواده ها، کودکان درگیر اضطراب، افسردگی و خشم شده اند. به گفته 
محققان، بسیاری از کودکان خردسال به دلیل قرنطینه گریه های طوالنی مدت 

دارند و حتی رشد آنها هم تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته است.
محققان ایتالیایی می گویند مشکالت روانی کودکان با میزان مشکالت والدین 
در دوران قرنطینه، در ارتباط است و افزایش اضطراب، اختالل خواب و 
استفاده از داروهای روان پزشکی میان والدین مخصوصا در خانواده هایی 
که با افراد سالمند زندگی می کنند، بر افزایش تاثیر روانی قرنطینه بر کودکان 

تاثیر مهمی دارد. اما چه باید بکنیم؟
 به کودکان خود توجه خاصی داشته باشید و برای پیشگیری از بدتر 
شدن اوضاع و بروز عوارض فرسودگی خانواده، روی تشویق و تقویت 

نکات مثبت کودکان خود تمرکز ویژه ای داشته باشید.
 عالئمی مثل انزوا و تنهایی، تحریک پذیری، زود عصبانی شدن، نداشتن 
تمایل به بازی، دور شدن از جمع دوستانه، عملکرد ضعیف در درس و 
تکالیف مدرسه ای، از عوارض روانی قرنطینه طوالنی مدت بر کودکان است.
 والدین بهترین و نزدیک ترین حامیان کودکان در زمان قرنطینه هستند. 
داشتن رابطه باکیفیت و پذیرا نکته کلیدی برای شناسایی هر گونه مشکل 

جسمی و روان شناختی در کودکان است.
 به هویت و نیازهای کودکتان احترام بگذارید و به او کمک کنید 

مهارت های خودانضباطی اش را گسترش دهد. 
 به کودکان مسوولیت بدهید و مطابق سنشان از آنها توقع داشته باشید.
 سال های زیادی است که مردم اسیر تکنولوژی و زندگی مدرن هستند 
و سنت ها فراموش شده، قرنطینه بهترین فرصت برای وقت گذرانی با 

کودکان است.
 برای مبارزه با بروز عالئم فرسودگی در اعضای خانواده و حتی کودکان 

و روابط عاشقانه خود به دنبال درمان باشید.
 یونیسف توصیه کرده است در این روزها که با اضطراب کرونا و تغییر 
شرایط زندگی آمیخته شده، به واکنش های کودکتان به گونه ای حامیانه پاسخ 
دهید. به نگرانی هایش گوش دهید و تا می توانید عشق و توجه بیشتری 
نثارش کنید. بنابراین، به حرف های کودکتان گوش کنید، با مهربانی با او 

صحبت کنید و به او اطمینان خاطر بدهید.
 فرصت بازی کردن با کودکان و آرامش دادن به آنها را فراهم کنید.

 بهترین راه حل کمک گرفتن از خود کودکان است. با فرزندتان صحبت 
کنید تا متوجه شوید به چه چیز نیاز دارد و باعث شادی اش می شود.

 ظرفیت روانی کودکان از ما بزرگ ترها پایین تر است بنابراین هر چند 
نباید آنها را دور از اتفاق های جامعه نگه داریم اما تمام تنش های روزانه را 
با خود به خانه نبریم. حتی آموزش های ما در مورد مراقبت های پیشگیرانه 
از کرونا به کودکان باید با ادبیات ساده و بدون ایجاد ترس و واهمه باشد.

 طراحی بازی های خانوادگی، ایجاد فضای شاد و آرام در خانه، پخش 
موسیقی، مدیریت بازی های کودکان و نوجوانان از راهکارهایی هستند که 
خانواده ها باید در این دوران بیشتر به آنها توجه کنند تا کودك در شرایط 
روانی مناسبی این روزها را پشت سر بگذارد و دچار مشکالت رفتاری نشود.

 بازی های فکری، پازل، نقاشی، نمایش بازی کردن، داستان، پانتومیم، 
ساختن کالژ، درست کردن کاردستی، خمیر و گل بازی، ورزش های 

خانگی و آشپزی با بچه ها می تواند برای سرگرمی کودکان مفید باشد.
 می توانید یک قسمت از خانه را به اتاق بازی تبدیل کنید، با کمک استخر 
توپ بادی، تاب و سرسره پالستیکی، درست کردن میز شن و بازی های 

فکری ماجراجویانه می توانید شهربازی را به خانه بیاورید.
سرانجام اینکه شادی چیزي نیست که بتوانید مثل یک هدیه زیبا با کاغذ 
کادوي جذاب به کودك خود بدهید. ما به عنوان والدین چوب جادویی نداریم 

که شرایط را تغییر دهیم اما می توانیم شادی را برای کودکان خود بیافرینیم.
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هشتم اکتبر روز جهانی کودک است. روزی که بزرگترها سعی می کنند بیشتر از روزهای دیگر به بچه ها توجه و شادشان کنند اما امسال کودکان همه دنیا حال و روزی 
متفاوت با سال های دیگر دارند و پاندمی کرونا باعث شده از رفتن به مدرسه، دیدن همکالسی ها و تفریح های همیشگی محروم بمانند، مجبور باشند ساعات زیادی از روز 

در خانه بمانند و اگر در موارد معدودی بیرون رفتند، ماسک بزنند. شاید به همین دلیل امسال روز جهانی کودک و هر روز بعد از آن باید بیشتر حواسمان به کودکان باشد


