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10متن زندگی

در ایـــام امتحانـــات چطور با 
اضطرابمان کنار بیاییم؟

یک  زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
برای کاهش  را  راهکار هایی  روانشناس 
برای  امتحانات  ایام  در  اضطراب 
دانش آموزان و دانشجویان ارائه کرده 

است.
احمد صابری درباره اضطراب گفت: 
نگرانــی  از  نوعــی  واقــع  در  اضطــراب 
مــا انســان ها بوده کــه معطوف بــه آینده اســت که از 
چنــد لحظه آینــده آغاز و تــا منتها الیه آینــده نیز ادامه 
می یابد. نگرانی که ما در خودمان احســاس می کنیم و 
نوعی هیجان نگران و ترس است پیرامون عدم تطابق 

اتفاقاتی که قرار اســت برای ما بیفتد.
 اضطــراب امتحــان نیز نوعی نگرانــی از فضا و پیامد 
امتحانــی اســت کــه در آتی بــرای مــا صــورت می گیرد، 
نمی توانیــم ایــن نگرانــی را تطبیق دهیم، با آن ســازگار 
شــویم و اوج گرفتــن ایــن هیجــان در مــا نشــانه های 

روحی و بدنی را ایجاد می کند.
وی تصریــح کــرد: به واســطه ایــن اضطــراب از لحاظ 
هیجانی نگرانی ترس و شکست در تمام دانش هیجانی 

ما شکل می گیرد. 
از نظر شناختی افکار بسیار ناامید و آشفته ای داریم، 
فکرهایمان بهم ریخته اســت و افکاری داریم که به هیچ 
وجــه نمی تــوان آن ها را به رفتــار تبدیل کــرد. بعد از آن 
بــه لحاظ رفتاری هم حالت های عدم حرکت و اجتناب در 

رفتار ها دیده می شود.
 بــه عــاوه موضوعاتــی مثــل تپــش قلــب، خشــکی 
دهان، بی خوابی، سردرد و درد در قسمت هایی از بدن 
که دالیل نامشــخصی دارد، بی اشــتهایی یا پرخوری، بی 
دقتــی و یــا انحــراف دقت در مــا اتفاق می افتــد و زمینه 

تنش را به اوج می رساند.
و  دانش آمــوزان  از  بســیاری  کــرد:  بیــان  وی 
دانشــجویان در برابر این اضطراب تســلیم می شــوند. 
بــرای غلبــه بر این هیجان باید چنــد نکته را رعایت کرد. 
اول اینکــه اگر نــگاه کنید می بینید کــه تمام افکاری که 
ذهــن شــما را به ســمت این آشــفتگی و بهــم ریختگی 
می بــرد افکاری به شــدت کان و کلی هســتند که اصا 
آن هــا را نمیتــوان تجربه کرد؛ بنا بر این در گام اول باید 
فکر هایــی را بــه ذهن جــود وارد کنید که رفتار شــما به 
راحتــی بتوانــد آن را تجربــه کند مثا »فردا چــه اتفاقی 
می افتــد؟« فکری بســیار کلی اســت و نمی تــوان آن را 
تجربــه کــرد، ولی باید بــه این فکــر کرد کــه »االن برای 
امتحان فردا چــه کاری می توانم انجــام دهم؟«. اینجا 
رفتــار به ســادگی می تواند فکر را به تجربه برســاند. به 
ایــن افــکار، افکار کلــه قنــدی می گویند کــه اگرچه قند 
اســت، امــا نمیتوان آن را با چای مصــرف کرد بلکه باید 
به تکه هایی تقسیم شوند که قابل استفاده باشند که 

به این تکه ها افکار حبه قندی گفته می شــود.
این روانشــناس ادامه داد: دومین کاری که می توان 
در ایام امتحانات برای کاهش اضطراب انجام داد طبقه 

بندی محتوای آموزشی است. 
مهم اســت که کتاب را به بخش های راحت، متوسط 
و ســخت دســته بنــدی کنیــد و از قســمت های راحــت 

خواندن را آغاز کنید. 
در ایــن دســته بنــدی وقتــی قســمت های راحــت را 
می خوانیــد و بعــد به قســمت های متوســط و ســخت 
عامــل  آن  بتوانــد  ذهــن  می شــود  باعــث  می رســید 
محتــوای آموزشــی را بهتــر بدانــد و هرچــه اطاعــات 
افزایــش پیدا کند ذهــن می تواند با اضطــراب امتحان 

راحت تر کنار بیاید.
صابری بیان کرد: ســومین کار در ایــام امتحانات این 

است که تاش افزایی داشته باشیم. 
عامــل از بیــن بــردن و تعدیل اضطراب تاش اســت 
کــه از این راه بــر دانش خود افــزوده و از اضطراب خود 

می کاهیم. 
بــرای ایــن کار بایــد زمانی که بــرای مطالعــه امتحان 
داریــد را طبقــه بنــدی کنیــد و حدانتظارتــان از ســاعت 
مشــخص شــده را نیز تعیین کنیــد برای مثــال باید قرار 
دهیــد که می خواهید در یک ســاعت 15 صفحه از کتاب 

را بخوانید.
وی اظهــار کــرد: چهارمیــن گام در کاهــش اضطــراب 
امتحان این اســت کــه عواملی که برای کم کردن فشــار 
ذهنــی مــا اســت را بــه اوج برســانیم عواملی مثــل قرار 
گرفتــن در محیطــی کــه دمای مناســبی دارد و عــاری از 
ســر و صدا اســت و نور کافی دارد. وقتی نکات محیطی 
رعایت شوند شرایط خوبی برای استفاده از زمان ایجاد 

می شود.
این روانشناس عنوان کرد: گام پنجم تغذیه مناسب 
در فواصــل مطالعــه اســت. بهترین تغذیــه میوه جات، 
ســبزیجات، آب و دمنوش هــا هســتند کــه می تواننــد 

اضطراب امتحان را کاهش دهند.
 نگرانــی از امتحــان بخــش الینفــک امتحان اســت و 
نمی توان آن را انکار کرد، ولی با این گام ها می توان این 

نگرانی را به حداقل رساند.
صابــری گفــت: در گام آخر نیــز توصیه می شــود به 
موضــوع عــادی بــودن نگرانــی در امتحانــات توجــه 

شود. 
هــر امتحان با ســختی اش ارزشــمند اســت و نگرانی 
برای همه هســت و امتحانی که راحت باشــد نمی تواند 
شوک ذهنی به فرد بدهد و در جهت دانش آفزایی جلو 
ببــرد به همین دلیل دانش افزایــی در همه جای دنیا با 

امتحان همراه است. 
از آن جایی که رنج یک امر پذیرفته شده در استرس و 
اضطراب ما است پذیرش این استرس می توند در جهت 
کاهش آن به فرد کمک می کند. فراموش نکنید که مزه 

امتحان به همین اضطراب و سختی آن است.

نگـــاه

با این دو راهکار ساده قند خون را کنترل کنید
سپهرغرب، گروه متن زندگی:  با افزایش سن احتمال بروز ابتا به دیابت نوع دو افزایش می یابد. اگر شما 45 سال و بیشتر سن داشته یا افزایش وزن  داشته باشید، در معرض بروز خطر دیابت نوع دو یا پیش دیابت قرار دارید. وجود سابقه خانوادگی ابتا به دیابت نیز 
این احتمال را افزایش می دهد. برداشـــتن برخی قدم های کوچک از ابتا به دیابت پیشـــگیری کرده یا آن را به تأخیر می اندازد. فعالیت بدنی می تواند میزان کشـــش اندام ها و انعطاف پذیری و تعادل بدن تان را افزایش دهد. برای شـــروع، اهداف خود را معین کنید. هر روز 

کمی به فعالیت خود اضافه کنید تا به 30 دقیقه در روز برای دست کم پنج روز در هفته برسید. برای پیشگیری از دیابت نوع دو و کاهش وزن، مقدار غذای مصرفی خود را کاهش دهید.
 گروه غات کامل مانند نان سبوس دار، غات آماده، برنج، آرد جو و جو دوسر، میوه ها و سبزی های رنگی، روغن های دارای زیان کم برای قلب مانند دانه های روغنی و روغن های مایع، شیر، ماست و پنیر کم چرب و... را مصرف کنید.

متن  گروه  سپهرغرب، 
در  همیشه  آنها  زندگی: 
می زنند.  پرسه  حوالی  همین 
ندارند.  رسیدن  برای  جایی 
اعتیاد  بیماری  درد  بیشترشان 
را هم به جان می کشند و جان 
در  آنها  صدای  سرو  بی  دادن 
گوشه و کنار شهر شاید تلخ ترین اتفاق روزهای 

سرد سال باشد. 
گرمخانه ها که بیشترشان در نواحی مرکزی 
پایتخت هستند بی برو برگرد کفاف این تعداد 
از  برخی  ندارند.  را  شبانه  خواب های  کارتن  از 
و  بگذرند  مصرف  خیر  از  نمی توانند  هم  آن ها 
حتی یک نصفه روز با هنجارهای گرمخانه کنار 
بیایند. برای همین است که در این ماه از سال 
دیگر  وقت های  از  بیش  کارتن خواب ها  زندگی 
از آسیب های اجتماعی  برای فعاالن پیشگیری 

جدی می شود.
هــوا کم کــم رو بــه تاریکــی مــی رود. آخرین 
ذره هــای روشــنایی روز غــرق رنگ هــای بــه هم 
ایــن  ســربی  غــروب  دم  تنــد  و  گــرم  آمیختــه 
روزهــا می شــود و کــم کم ســیاهی شــب همه 
جــا چــادر می انــدازد. ســوز ســرما بــه قــول پــا 
یــه ســن گذاشــته ها لوطی کــش اســت. همــه 
عجلــه دارند که به مقصدشــان برســند و برای 
همیــن، خیابان هــا پــر از گره های کــور ترافیکی 
ایــن کاف ســردرگم محــال  می شــود. وســط 
اســت چشــم های مان میخکــوب آدم هایی که 
گوشــه ای از پیــاده رو کز کرده اند و یــا بی هدف 
و ســانه ســانه با کوله بار اندکی که به دوش 
گرفته انــد شــود. این همــه تعجیل بــرای هیچ 
آن هــا را بــه ســادگی از مرکــز توجه خــارج و به 

حاشیه می برد.

 سقف موقت
یــک خانه قدیمی میزبان زنــان کارتن خواب 
دو  تخت هــای  اســت.  گنــدم  انبــار  خیابــان  در 
طبقه کنار هم ردیف شــده اند. کفپوش اتاق ها 
پتوهایــی اســت که قرار اســت کمی از ســرمای 
هــوا بکاهنــد و گرمــا را مهمــان جــان زنــان بی 
خانمانی کنند که هر شب مهمان خوابگاه انبار 
گندم می شــوند. این مرکز از زمــان تاریکی هوا 
فعالیــت خود را آغاز می کنــد. زنان کارتن خواب 
بــه شــرطی می تواننــد در ایــن خانــه مانــدگار 
شــوند که بچــه ای بــا خود بــه همراه نداشــته 

باشــند و راس ســاعت 8 صبــح اینجــا را تــرک 
کننــد. یــک وعــده غــذای گــرم و اســتفاده از 
ســرویس های بهداشــتی و حمام و استراحت 
روی تخت های فلزی از خدمات رایگانی اســت 
کــه در خوابــگاه انبار گنــدم به بیمــاران درگیر 
اعتیــاد و زنــان کارتــن خــواب ارائه می شــود. 
اجتماعــی  آســیب های  کارشناســان  از  یکــی 
ایــن  مســکونی  بافت هــای  اهالــی  می گویــد 
بــا  درخواســت را داشــته اند کــه گرمخانه هــا 
محل ســکونت آن ها فاصله داشــته باشد. به 
همیــن دلیل این مرکــز در خیابــان انبار گندم 
اســت: »خوشــبختانه  دایــر شــده  ری  محلــه 
بســیاری از بانوان حاال با این خوابگاه آشنایی 
پیــدا کرده انــد. حضور در این مکان شــرایط و 
قوانینــی دارد کــه اگــر رعایت شــود آنها بدن 
از  ســال  طــول  تمــام  در  می تواننــد  دردســر 

امکانات این پناهگاه اســتفاده کند.«
احمــدی یکــی از کارکردهــای خوابــگاه انبــار 
در  اجتماعــی  آســیب های  کاهــش  را  گنــدم 
محله هــای جنوبــی می دانــد: »حضــور شــبانه 
زنان کارتن خواب و بی خانمان در بوستان های 
بهــاران و حقانی دردســرهای زیادی برای اهالی 
ایجــاد کــرده بــود. خواســته همه شــهروندان 
محله هــای کوثــر و هرنــدی و امامــزاده یحیــی 
اســت که تعداد ایــن گرمخانه هــا افزایش پیدا 
کند تا دیگر فرد بی خانمانی اســیر سرمای شب 

و نا امنی نشود.«

را  از کارتن خواب ها همکاری الزم   برخی 
ندارند

وقتی از تعداد کم گرمخانه ها و کافی نبودن 
میزان خدمات شــان می پرســیم این کارشناس 
بــه  اجتماعــی  آســیب های  از  پیشــگیری  اداره 
نکاتی اشــاره می کند که دور از چشــم هستند: 
»در ایــن کــه گرمخانه هــای برخــی از نواحی به 
ویژه مناطق مرکزی پاسخگوی تعداد معتادان 
نیســت گزارش هــا و بررســی هایی انجام شــده 
اســت. این میان نکته بسیار مهمی وجود دارد 
و آن هم این اســت بســیاری از ایــن معتادان و 
بی خانمان ها از مناطق دیگــر به اینجا می آیند. 
علــت آن هم وجود افرادی اســت کــه اقدام به 
فــروش مواد مخدر در محله های آســیب خیز و 
فرسوده می کنند. بارها جلسه هایی با سرکانتر 
منطقه در این زمینه داشــته ایم اما متاســفانه 
رفع این معضل به سادگی امکان پذیر نیست و 

نیاز به یک مشارکت جمعی دارد.«
»علیرضــا احمــدی« بــا اشــاره بــه این که 
بــرای ایجــاد گرمخانــه نیازمنــد تملــک ملــک 
ادامــه  اســت  آســیب خیز  محله هــای  در 
مرکــز  محله هــای  از  »بســیاری  می دهــد: 
شــهر مــا دارای بافــت فرســوده هســتند. از 
کــه  ایجــاد گرمخانــه در محله هایــی  طرفــی 
ســکونت شــهروندان در آنها بیشــتر به چشم 
می خــورد موجــب اعتــراض اهالی می شــود. 
در حــال حاضــر چنــد مرکــز کاهش آســیب و 
و  هســتند  فعــال  پایتخــت  در  گرمخانــه   22
افزایــش تعــداد و خدمــات آنهــا در دســتور 
کار اداره کاهــش آســیب های اجتماعــی قــرار 
گرفته اســت. در حــال حاضر خدماتــی مانند 
ارائــه یک وعده غذای گرم، اســتفاده از حمام 

و وســایل گرمایشــی و محــل اســتراحت بــرای 
ایــن کارتن خواب ها در نظر گرفته شــده و باقی 
خدمات هم به شکل برنامه ریزی شده از سوی 
مــددکاران اداره های کاهش آســیب در نواحی 

به این افراد ارائه می شود.«
ایــن  از  بســیاری  می گویــد:  احمــدی 
متولیــان  بــا  را  الزم  همــکاری  کارتن خواب هــا 
ترجیــح  آن هــا  از  برخــی  و  ندارنــد  گرمخانه هــا 
می دهنــد دعــوت مامــوران 137 را پــس بزنند 
و بــه گرمخانه هــا نرونــد. ایــن گــروه از کارتــن 
خواب ها شــب ها کنار آتش و زیــر پل های بزرگ 
می خوابنــد و تاش همکاران ما برای به هنجار 
کردن آن ها در گرمخانه ها به جایی نمی رسد.«

 خدماتی که باید باشد و نیست
پناهــگاه گــذری مــردان کارتــن خــواب بیــن 
تاالر یاس و ســتاد مدیریت بحــران و در خیابان 
انبــار گنــدم قــرار گرفتــه اســت. البتــه فضــای 
اینجــا بزرگ تــر از خوابگاه زنان اســت و امکانات 
بیشتری هم در آن دیده می شود. اینجا تلفیقی 
از 3 خانه قدیمی اســت که حاال بازسازی شده 
و یک سقف متحرک برای آن در نظر گرفته شده 
اســت. امــا جــای خالــی امکانــات اینجــا هم به 
چشم می خورد. خوابگاه های گذری باید مجهز 
به ارائه این خدمات باشند تا به عنوان پناهگاه 

گذری استاندارد شناخته شوند:

 اقامت شبانه
پذیرش این افراد تنها در ســاعت های شــب 
در  کارتن خواب هــا  همــه  اســت.  امکان پذیــر 

ســاعت های اولیــه صبح بایــد خوابــگاه را برای 
انجام نظافت در این مراکز ترک کنند. اقامت در 
این مراکز رایگان است و به پذیرش شدگان یک 
تخــت و یک پتو و یک کمد برای قرار دادن لوازم 

شخصی ارائه می شود.

 مهمان یک وعده غذای گرم
بــه همــه پذیــرش شــدگان وعــده غذایــی 
خــوراک  آش،  ســوپ،  می شــود.  داده  شــام 
لوبیا، عدســی و فافل از غذاهایی هســتند که 

گرمخانه ها به کارتن خواب ها می دهند.

 پانسمان و ویزیت رایگان پزشکی
زخم های ناشــی از اعتیاد به روان گردان ها و 
مواد مخدر صنعتی در بیماران بســیار خطرناک 
هســتند و بــه ســرعت بایــد پانســمان شــوند. 
هــر یــک از گرمخانه هــا بایــد مجهــز بــه حمام، 
ســرویس های بهداشــتی،یک بهداری کوچک و 
انواع لوازم بهداشــتی و شــوینده و پانسمان و 
البتــه یک بهیــار یا مددکار باشــند تــا در صورت 
لزوم افراد کارتن خــواب بتوانند به آنها مراجعه 
داشته باشند. انجام معاینه کلی توسط پزشک 
و ارائه مشــاوره رایگان بــرای ترک اعتیاد از دیگر 

خدمات برخی از گرمخانه های نمونه است.

 از خدمات بهداشتی تا بازی و سرگرمی
کارتــن خواب ها زمان زیــادی را در خیابان ها 
بــازی  ســپری می کننــد. بیشترشــان زخم هــای 
دارنــد کــه می تواننــد بــرای بهداشــت عمومی 

دردســر ســاز باشــد. ایدز، هپاتیــت و اعتیــاد از 
بیماری هایــی اســت که بیــن آنها شــیوع زیادی 
دارد و آمــوزش و مراقبــت در ایــن زمینه باید از 
همین گرمخانه ها آغاز شــود. »سارا نعمتی« از 
مددکاران نمونه پایتخت با اشــاره به این که در 
این گرمخانه ها باید از افراد متخصص در زمینه 
کاهش آســیب های اجتماعی بهره گرفته شود 
از کــم و کاســتی های ایــن پناهگاه هــای گــذری 
می گویــد: »تعــداد گرمخانه هــای شــهر کفــاف 
کارتن خواب ها را نمی دهد. این در حالی اســت 
که در هر محله باید یکی از این مراکز دایر شود. 
خدمــات آنها تنها شــامل برطرف کردن نیازهای 
اولیه آن هم به شکل محدود است در حالی که 
از همیــن فضا ها می توان برای آموزش بیشــتر 
اســتفاده  شــهروندی  مشــارکت های  جلــب  و 

بیشتری ببریم.«
نعمتــی می گویــد: بیماری هــای عفونی این 
افــراد بــه ســادگی قابــل انتقــال اســت و بایــد 
فکــری بــه حــال افزایــش خدمــات بهداشــتی 
در ایــن زمینه شــود: »یکــی از شــرایط فعالیت 
ماننــد  بهداشــتی  خدمــات  ارائــه  خوابگاه هــا 
معاینــه رایــگان پزشــکی، تجویــز دارو و از همه 
مهم تــر پانســمان زخم هــای عفونی اســت. اما 
متاسفانه در خوابگاه های زنانه و مردانه کارتن 
خواب ها این رســیدگی ها کمتر انجام می شود. 
ایجاد سرگرمی و برگزاری جلسه های گروهی نیز 
باید در دستور کار این خوابگاه ها قرار بگیرد اما 
جای این امکانات هم در این مراکز خالی مانده 

است.«

یــــر یک ســـقف موقت زندگی ز

یــک خانــه قدیمی میزبان زنــان کارتن خــواب در خیابان انبار گندم اســت. تخت های 
دو طبقه کنار هم ردیف شــده اند. کفپوش اتاق ها پتوهایی اســت که قرار است کمی از 
ســرمای هوا بکاهند و گرما را مهمان جان زنان بی خانمانی کنند که هر شــب مهمان 
خوابگاه انبار گندم می شوند. این مرکز از زمان تاریکی هوا فعالیت خود را آغاز می کند. 
زنان کارتن خواب به شرطی می توانند در این خانه ماندگار شوند که بچه ای با خود 
به همراه نداشــته باشــند و راس ســاعت 8 صبح اینجا را ترک کنند. یک وعده غذای 
وی تخت های فلزی  ویس های بهداشتی و حمام و استراحت ر گرم و اســتفاده از ســر
از خدمــات رایگانــی اســت کــه در خوابگاه انبــار گندم به بیمــاران درگیر اعتیــاد و زنان 
کارتن خواب ارائه می شــود. یکی از کارشناســان آسیب های اجتماعی می گوید اهالی 

بافت های مسکونی این درخواست ...

پناه سر

سپهرغرب، گروه متن زندگی: 
روانشناس  یک  عقیده  به 
از  بیشتر  خیلی  سالمندی  در 
دوران نوجوانی و جوانی نیاز به 
دوستی های  و  دوست  داشتن 

متعدد داریم.

انزانی با بیان اینکه هرچه ســن باالتر می رود 
مهارت دوست یابی در افراد سخت تر می شود، 
اظهــار کــرد: در ســالمندی بیشــتر از نوجوانــی 
و جوانــی نیــاز بــه داشــتن دوســتانی داریم که 

منطبق با اهداف ما باشند.
به گفته این روانشــناس، داشتن دوست در 
ســالمندی می توانــد امیــد به زندگــی را در فرد 

سالمند افزایش دهد.
وی بــا بیــان اینکــه 
انســان موجودی 
اجتماعــی اســت 
رو  همیــن  از  و 
تــا  کودکــی  از 
لی  گســا ر بز
منــد  ز نیا

در  را  او  بتواننــد  کــه  اســت  دوســتی هایی 
برهه هــای مختلف زندگی کمــک کنند، افزود: 
در دوران کودکــی نیازمند داشــتن دوســتانی 
بــرای بــازی کــردن، در نوجوانــی و تــا ســنین 
24 ســالگی نیازمنــد داشــتن دوســتانی برای 
در  ارتباطــات  برقــراراری  و  کــردن  معاشــرت 
راســتای تثبیت هویت خود و نیز در بزرگسالی 
و بــه هنــگام دوران تحصیــل در دانشــگاه یــا 
اشــتغال نیازمند دوســتانی منطبق با اهداف 
خــود هســتیم. در واقع در برهه هــا و مقاطع 
مختلــف زندگی این نیاز در ما حس می شــود 
کــه بایــد تجربیاتــی را بــا دوســتان خــود ثبت 
بــه اشــتراک  آن هــا  بــا  را  یــا تجربیاتــی  کــرده 

بگذاریم.
انزانــی معتقــد اســت کــه گرچــه هــر ســنی 
دوســتی خــاص خــود را می طلبــد، امــا نیــاز به 
داشــتن دوســت و رفیــق در دوران ســالمندی 

بیشتر احساس می شود.
این روانشــناس تصریح کــرد: در حال 
شــبکه های  طریــق  از  حاضــر 
اجتماعــی مجــازی برقراری 
دوســتان  بــا  ارتبــاط 
راحت تــر شــده و حتــی 
امکان یافتن دوســتان 
نیــز  کودکــی  دوران 
وجــود دارد. این امکان 
بسیار خوبی برای برقراری 
مجدد دوســتی هایی اســت 

که ریشه های قدیمی دارند.
وی ادامــه داد: گاهــی وقتــی افــراد به 
ســن 30 و 40 سالگی می رســند بنا بر هر دلیلی 

مثــل ازدواج یا فرزندآوری و... دوســتان خود را 
از دســت می دهنــد و یــا ارتباط خــود را با آن ها 
کمتر می کنند. درواقع افراد دوستان خود را در 
پروســه های مختلف زندگی از دست می دهند. 
شــاید در آن برهــه زندگــی متوجه نباشــند، اما 
در ســنین ســالمندی هر کدام از مــا به هر حال 

نیازمند دوستی هایی هستیم.
برقــراری  طریــق  از  فقــط  نیــاز  ایــن  گاهــی   
مجــدد ارتبــاط بــا دوســتانی کــه از گذشــته بــا 
آن ها صمیمــی بوده ایم پر می شــود. گاهی نیز 
ممکن اســت نیاز به دوست یابی جدید داشته 
باشــیم، اما به هــر حال نباید فرامــوش کرد که 
مهارت دوست یابی با افزایش سن کاهش پیدا 

می کند.
انزانی در بخش دیگر ســخنان خود با تاکید 
بر اهمیت داشتن دوستانی در راستای اهداف 
زندگی خود، بــه ارائه راهکار هایــی برای یافتن 
دوســتان متناسب با شــخصیت خود پرداخت 
و خاطر نشــان کــرد: تیپ شــخصیتی هر فردی 
در دوســت یابــی او اثر زیــادی دارد. برای مثال 
برخــی درون گــرا هســتند و زمــان می بــرد تا با 

دیگران دوست شوند. 
برخــی کــه بــرون گــرا هســتند خیلــی راحت 
روابــط  نیازمنــد  چراکــه  می شــوند  دوســت 
بیشــتری هســتند. از ایــن رو مهــم اســت هــر 
فــرد در ابتــدا خــود را ارزیابــی کــرده و منطبق 
بــا شــرایط زندگــی و اهــداف خود دوســتان را 

انتخاب کند.
بــه عقیده ایــن روانشــناس داشــتن "نقطه 
اشــتراک" با دیگران برای دوســت شدن با آن ها 

بسیار مهم است.

وی بــا ذکــر مثال دیگری یادآور شــد: افرادی 
که خیلی اهل مطالعه هســتند باید دوســتانی 
را انتخــاب کننــد که مثــل آن ها به کتــاب عاقه 
دارنــد. از ســوی دیگــر برخــی بــه ســفر، تفریح، 
رفتن به رســتوران و کافه عاقه دارند، بنابراین 
بایــد دوســتانی را انتخــاب کننــد کــه هماننــد 
خود باشــند. از این رو می گوییم داشــتن نقطه 
اشتراک در دوست یابی بسیار مهم است و باید 
افــرادی را به عنوان دوســت انتخاب کــرد که با 
ما اشــتراکات فراوانی داشته باشــند تا بتوانیم 

تجربیاتی با آن ها ثبت کنیم.
بــه گفتــه انزانــی از جملــه آثــار دوســتی در 
دوران سالمندی کاهش افسردگی و اضطراب، 
افزایش سامت روان و امید به زندگی، کاهش 

استرس و انزوا گزینی است.
ســخنان  پایــان  در  روانشــناس  ایــن 
ســالمندی  دوران  در  دوســتی  افــزود:  خــود 
بیماری هــای جســمی نظیــر آلزایمــر را کاهــش 
داده و حــس تــرس از دســت دادن دیگــران، 
کمتــر  را  نبــودن  داشــتنی  دوســت  و  تنهایــی 
می کنــد. همچنیــن به افراد کمــک می کند تا از 
ســختی های زندگــی در بحرا هــا راحت تــر عبــور 
کنند. در دوران ســالمندی ممکن اســت افراد 
همســر خود را از دســت دهنــد، فرزندان بزرگ 
شــده و ازدواج کننــد و از خانــه پــدری بروند و 
سالمند تنها شود. در چنین شرایطی دوستان 
بــه مــا کمــک می کننــد تا بــا شــرایط کنــار آییم 
چراکه در این شــرایط افراد بیشــتر از همیشــه 
نیــاز به همدلــی، صمیمت و همراهــی دیگران 
دارند و می توانند تجربیات خود را با دوســتان 

به اشتراک بگذارند.

وقتی بزرگ می شویم بیشتر به دوست احتیاج داریم؟

امتحانات

سالمندی
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11 متن زندگی کتابخانه های الکچری
سپهرغرب، گروه متن زندگی: در برخی از سبک های زندگی اصا هزینه کتاب مهم نیست؛ البته نه برای خواندن! شاید تعجب کرده باشید. اما باید بدانید که تمایل به استفاده از کتاب و کتابخانه در دکوراسیون نیز باب شده است. این کار برای تشویق کودکان به مطالعه در خانواده کتابخوان هم 

کار خوبی است و هم ضرورت. اما متاسفانه برخی کتاب و کتابخانه را فقط برای زیبایی و متفاوت شدن دکوراسیون خانه شان تهیه می کنند.
هنوز هم افرادی هستند که کتاب ها را بر اساس رنگ جلدشان برای زیبایی شلف های خانه شان می خرند. حتی در تبلیغات کسانی که در زمینه طراح و دکوراسیون فعالیت دارند، از کتاب و شمع برای زیبای عکس های تبلیغاتی خود استفاده می کنند. البته باگرها هم این روزها در این زمینه 

تاثیرگذارند. مثا یکی از باگرها در استوری اینستاگرام خود آرزو می کند ای کاش می توانست برای افزایش کتابخانه خود یک جا میلیاردی خرید کند! البته این هم نوعی از سبک زندگی است.

آلودگی  زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
در  مرگ ومیر  اصلی  علل  از  یکی  شک  بدون 
این  بر  کارشناسان  از  بسیاری  است.  جهان 
ساالنه  هوا  در  موجود  سرب های  که  باورند 
دارد.  دنبال  به  را  زودرس  مرگ  میلیون ها 
متأسفانه، بسیاری از سازمان های بهداشتی 
اما  نکرده اند  ذکر  مرگ  علت  به عنوان  را  آن 
برخی  برای  را  نگران کننده ای  خطرات  می تواند  مسئله  این 

گروه ها به ویژه مادران باردار به gدنبال داشته باشد.
داده های ســازمان بهداشــت جهانــی نشــان می دهد که 
تقریبــا تمام جمعیت جهــان )99٪( هوایی را تنفس می کنند 
که از محدودیت های دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت 

فراتر می رود و حاوی سطوح باالیی از آالینده ها است.
بســیاری از مطالعات نشــان می دهد که جوامع کم درآمد 
به طور نامتناسبی در معرض آلودگی هوا قرار دارند و در برابر 
اثرات نامطلوب سامتی آسیب پذیرتر هستند. هنگامی که ما 
آالینده های هــوا را تنفس می کنیم، ایــن ذرات ریز می توانند 
وارد جریان خون ما شــوند و باعث ســرفه یا ســوزش چشــم 
شــوند و بیماری های زمینه ای را تشــدید کنند. البته خطرات 
ســامتی افراد از آلودگی هوا بســته به ســن، مکان، سامت 
زمینــه ای و ســایر عوامل بســیار، متفــاوت اســت. بااین حال، 
برخــی از گروه هــای مــردم ممکــن اســت ازنظــر قــرار گرفتــن 
در معــرض آلودگــی هــوا بیشــتر از دیگــران مســتعد باشــند 
و آالینده هــای مختلــف ممکــن اســت بــر ایــن گروه هــا تأثیــر 

متفاوتی بگذارند.

مرده  جنین های  تولد  افزایش  باعث  هوا  آلودگی   
می شود

آلودگــی هــوا می توانــد بر بــارداری تأثیــر منفی بگــذارد و 
منجر بــه زایمــان زودرس، وزن کم هنگام تولــد، مرده زایی یا 

ناهنجاری های مادرزادی شود.
محققــان دریافتنــد کــه ذرات PM2.5 می توانند از طریق 
جفت از مادر به جنین منتقل شــوند که نه تنها ممکن اســت 
بــه جفت آســیب برســاند بلکــه به طــور بالقوه باعث آســیب 

»غیرقابل برگشت جنین« شود. 
یک مطالعه در ســال 2018، ذرات آالینده سمی را در ریه ها، 
کبــد و مغــز جنیــن نشــان داد. عــاوه بر ایــن، قــرار گرفتن در 
معــرض PM2.5 در دوران بــارداری می تواند انتقال اکســیژن 
به جنین را کاهش دهد یا باعث ناهنجاری های جفت شود که 

همه این علل باعث افزایش تولد جنین های مرده می شود.
احتمال زایمــان زودرس از دیگر خطرات آلودگی هوا برای 

زنان باردار است. زایمان زودرس خطر مشکات دیگری مانند 
وزن کم هنگام تولد، رشد ناکافی ریه ها در نوزاد و مرگ نوزاد 
در حین تولد یا مدت کوتاهی پس از تولد را افزایش می دهد. 
یک مطالعه در ســال 2019، اثرات آالینده های رایج مانند ازن، 
دی اکســید گوگــرد، اکســید نیتروژن و دی اکســید نیتــروژن را 
ارزیابی کرد و به این نتیجه دســت یافت که بین آلودگی هوا و 
زایمان زودرس رابطه وجود دارد و این خطر در طول بارداری 
بعــدی باالتر بود. همچنین یک تجزیه وتحلیل در ســال 2013 
نشــان داد کــه شــیوع آالینده های خــاص، مانند دی اکســید 

نیتروژن، با خطر باالتر وزن کم هنگام تولد مرتبط است.

مضر  بزرگ ساالن  از  بیش  کودکان  برای  هوا  آلودگی   
است

کودکان در مقایســه با بزرگ ســاالن نســبت بــه تنفس در 
هوای آلوده آســیب پذیرتر هســتند زیرا مجاری تنفسی آن ها 

کوچک تر است و همچنان در حال رشد است. آن ها همچنین 
ســریع تر از بزرگ ســاالن تنفــس می کننــد لــذا هــوای آلــوده 

بیشتری را جذب می نمایند.
هنگامی که ذرات استنشاقی بسیار کوچک هستند - قطر 
2.5 میکــرون یــا کمتــر - می توانند غشــاهای مخاطی حفره 
بینــی را تحریــک کننــد و باعث آبریزش بینی و ســرفه شــوند. 
عــاوه بــر این، ایــن ذرات ریز می تواننــد راه خــود را به ریه ها 
بازکــرده و باعث التهاب در آنجا شــوند. درنتیجه آلودگی هوا 
بــا PM2.5، کودکان را در معرض خطر بیشــتری برای ابتا به 
بیماری هــای تنفســی قرار می دهــد و محققان ایــن موضوع 
را در جمعیت هــای سراســر جهان مشــاهده کرده اند اما این 
تنها آغاز راه اســت، زیرا آلودگی هوا فقط وارد راه های هوایی 
و ریه هــای ما نمی شــود. این امــکان وجود دارد کــه برخی از 
ذرات - ازجملــه ذرات فوق ریــز کــه فقط 0.1 میکــرون یا کمتر 
قطــر دارنــد - بتواننــد از بافــت ریه عبــور کــرده و وارد جریان 
خون شــوند. همچنیــن ممکن اســت ذرات درنتیجه بلعیده 
شــدن به دســتگاه گوارش راه پیدا کننــد. به این ترتیب، ذرات 
معلق می توانند بســیار بیشتر بر سیستم تنفسی کودک تأثیر 

بگذارند.

به  مبتالیان  همه  برای  خطر  عامل  یک  هوا  آلودگی   
آسم است

آلودگــی هــوا، حــدود دوســوم افــراد مبتــا به آســم را در 
معرض خطر حمله آســم قرار می دهد؛ به این دلیل که برخی 
از ذرات آلودگی به اندازه ای کوچک هستند که مستقیما وارد 
ریه ها می شــوند و به ســرعت راه های هوایی و عائم آســم را 

تحریک می کنند.
آلودگی هوا نه تنها باعث تشدید آسم در افراد مبتا به این 
بیماری می شــود بلکه تحقیقات نشــان می دهد که ســطوح 
بــاالی آلودگــی هوا می توانــد باعث ابتا به آســم در کودکان 
و بزرگ ســاالن شــود. کودکانی که در مناطقی بــا آلودگی باال 
زندگی می کنند بیشــتر در معرض خطر هستند. همچنین اگر 
در دوران بارداری در معرض سطوح باالیی از آلودگی باشید، 
چه خودتان آسم داشته باشید چه نداشته نباشید، احتمال 

ابتای کودک شما به آسم بیشتر است.

 خطر آلودگی هوا برای افراد مسن و بیماران قلبی
بر اســاس گزارش سازمان بهداشــت جهانی، آلودگی هوا 
در سراســر جهــان، 25 درصــد از کل مرگ ومیرهــای مربــوط 
بــه بیماری های قلبی عروقی ایســکمیک را تشــکیل می دهد. 
وقتــی ذرات وارد بــدن می شــوند، از ســد محافــظ ریه هــای 
مــا عبــور کــرده و وارد جریــان خــون می شــوند. بــر اســاس 
تحقیقــات، ذرات می تواننــد رگ هــای خونــی را منقبض کنند 
و باعــث باریک شــدن آن ها شــوند. این نتیجــه، می تواند به 
افزایش فشــارخون و فشــار قلب کمک کنــد و حتی می تواند 
درنهایــت باعث ســکته مغــزی یا حملــه قلبی شــود. آلودگی 
هــوا همچنین می تواند ســاختار یا شــکل قلــب را تغییر دهد 
و این ممکن اســت درنتیجه منجر به نارســایی قلبی یا ســایر 

مشکات قلبی شود.
قــرار گرفتــن کوتاه مدت در معــرض ذرات مضــر نیز خطر 
حملــه قلبــی، آریتمــی )اختــال ریتم قلــب(، ســکته مغزی و 
نارســایی قلبــی را در جمعیت هــای آســیب پذیر ماننــد افراد 
مســن و مبتایــان بــه بیماری هــای قلبــی عروقــی افزایــش 
می دهــد و عائمــی ماننــد تپش قلب، درد قفســه ســینه یا 
تنگــی نفس را ایجــاد می کند لذا افراد مبتا بــه بیماری های 
قلبی در صورت ادامه یافتن یا تشــدید عائم، باید از پزشک 
متخصــص کمــک بگیرند. اگرچه اثــرات آلودگی هــوا بر روی 
گروه های حســاس بسیار نگران کننده است اما تغذیه خوب 
که نشــان داده شــده اســت که تأثیــر قابل توجهی بــر اثرات 

آلودگــی هــوا دارد، ابــزاری فوری بــرای کاهش اثــرات منفی 
آلودگی هوا است.

سبزیجات  خوردن  با  سم زدایی  آنزیم های  تقویت   
چلیپایی

ســبزیجات چلیپایی ماننــد کلم بروکلی، گل کلــم، کلم پیچ، 
تربچــه، شــلغم و... می توانــد به طــور چشــمگیری آنزیم های 
ســم زدایی را در کبد ما تقویت کند و به کاهش سطح التهاب 
در بدن ما کمک نماید. تحقیقات نشــان می دهد که خوردن 
بیــش از دو فنجــان کلــم بروکلــی، کلــم، گل کلم، کلــم پیچ، یا 
ســایر سبزیجات چلیپایی در روز با 20 درصد کاهش خطر مرگ 
مرتبط اســت و خوردن این ســبزیجات راهــی مقرون به صرفه 
برای مبارزه با خطرات آلودگی هوا در درازمدت برای سامتی 

باشد.

 اثر محافظتی مواد مغذی در برابر ذرات معلق
چندین مطالعه نشــان داده اســت که مواد مغذی مانند 
ویتامین های B، C، E، D و امگا PUFA 3 اثرات محافظتی در 
برابر آســیب های ناشــی از ذرات معلق دارند. افزایش مصرف 
آنتی اکســیدان ها و همچنین ســایر مواد مغذی ضدالتهابی، 
ممکــن اســت اســترس اکســیداتیو ناشــی از آلودگــی هوا و 
التهاب در آســم، ســامت قلب و عروق و بیماری های التهابی 
مزمــن را کاهش دهد و درنتیجــه راه حل مفیدی برای مقابله 

با اثرات منفی بر سامتی ارائه دهد.
بهینــه  میــزان  دریافــت  از  اطمینــان  بــرای  راه  بهتریــن 
3، مصــرف ماهی هــای  امــگا  و   B، C، E، D ویتامین هــای 
غ، کیــوی، ســبزیجات، لیمو، کلم  چــرب، قــارچ، زرده تخم مر
بروکلــی، پرتقــال، گوجه فرنگــی، تخم آفتاب گــردان، بادام، 
فلفــل دلمــه ای، زیتون، گــردو، محصــوالت لبنــی، حبوبات 
و... بــه میزان حداقــل دو بار در هفته اســت. درصورتی که 
بــه میــزان زیــادی از ایــن مــواد مغــذی مصــرف نمی کنیــد 
و می خواهیــد از خــواص ویتامین هــا و امــگا 3 بهره منــد 

شــوید، باید مصرف مکمل را در نظر داشته باشید.

 زردچوبه، پاک کننده ریه
زردچوبه به دلیل داشــتن آنتی اکســیدان قــوی و اثرات 
ضدالتهابــی، یــک غــذای عالــی برای ســامت ریه ها اســت. 
ترکیــب اصلی زردچوبــه کورکومین اســت که بــرای حمایت 
از عملکــرد ریــه مفیــد اســت و به تمیــز کــردن طبیعی بدن 
کمــک می کنــد. این یکی از غذاهای پاک کننده ریه اســت که 
بــه مبارزه بــا عفونت هــای ویروســی در آلودگی هــوا کمک 

می کند.

 سیب، میوه ای غنی شده با مواد مغذی
ســیب، یکــی از میوه هــای مفیــد بــرای ریه هــا محســوب 
می شــود زیــرا مصــرف منظــم آن باعــث بهبــود عملکــرد ریه 
می شــود. طبق مطالعــات، خوردن پنج ســیب در هفته برای 
داشتن ریه های عالی و کاهش خطر ابتا به بیماری انسدادی 
مزمــن ریــه )COPD( عالی اســت. ایــن میوه با مــواد مغذی 

ضروری غنی شده است.

 معجزه خوردن کدوتنبل در روزهای آلودگی هوا
بــرای  غذایــی  مــواد  بهتریــن  از  دیگــر  یکــی  کدوتنبــل، 
ســامت ریه اســت که ترکیبــات شــیمیایی را تقویت می کند 
و سرشــار از کاروتنوئیدهایــی ماننــد لوتئیــن، بتــا کاروتن و 

است. زآگزانتین 
 ایــن یکــی از بهتریــن غذاهــای ضدالتهابــی بــرای ریه هــا 
محسوب می شود که مصرف آن برای سامت ریه به خصوص 

در طی آلودگی هوا ضروری است.

از  خیلی  زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
والدین بعد از سال ها فرزندآوری نمی دانند 
باید  صورتی  چه  به  و  سالی  و  سن  چه  از 
نظم را به بچه ها آموزش دهند و زمانی که 
کودکانشان بی نظم و ترتیب رشد می کنند، 
که  می کنند  باز  شکوه  و  گله  به  دهان  تازه 
درباره  را  گزارش  این  بکنند.  باید  چه  حال 

نظم و ترتیب کودکان بخوانید.
در صــف خریــد میوه و تــره بار بــودم که خانمــی با گایه 
بــه کنــار دســتی اش گفــت: »هــر چــه در خانه می شــورم و 
می ســابم، انتهایش بــاز باید بروم اتاق خــواب بچه ها را هم 
بعــد از ســال ها تمیــز و مرتــب کنم. آنقــدر بی نظم هســتند 
کــه هــر روز فقط بریــز و بپاش دارند و هر چــه فریاد می زنم، 
اتاقشــان را هم مرتــب نمی کنند ، چه رســد بــه اینکه کمکی 
هــم بــه من بکننــد.« آن خانــم با گایــه می گفت کــه تقصیر 
همســرش اســت که بچه هــا مرتب نمی شــوند، چون او هم 
نظــم و ترتیــب ندارد و مــدام لبــاس هایش را گوشــه و کنار 
خانــه رهــا می کنــد. واقعــا اینطــور مواقــع چطــور بایــد بــه 
کــودکان نظــم و ترتیــب آمــوزش داد زمانــی که ســال ها به 
شــیوه بــی نظمــی و نامرتبــی عــادت کرده انــد؟ آیــا نباید از 

همان ســنین پایین بچه ها نظم را یاد بگیرند؟
کودکان توانایی عجیب و غریبی در برهم زدن نظم خانه و 
بریز و بپاش وســایل و اسباب بازی هایش در منزل دارند،اگر 
والدین به آنها نظم و ترتیب را از سنینی که الزم است آموزش 
ندهند، اســباب بازی همیشــه پخش و پا روی زمین اســت و 
حتی آنها از بی نظمی لذت هم می برند و ممکن است همین 
پخــش بودن وســایل روی زمین باعث آســیب ســایر اعضای 

خانه شده و خیلی وسایل گم شود.
طبق تحقیقات روان شناســان کودکان از دوازده ماهگی 
قــدرت درک و آمــوزش نظــم را دارند، البته برخــی می گویند 
زودتــر از این ســن هــم می تــوان آمــوزش داد امــا آموزش 
مرتــب بــودن و رعایــت نظم در ســنین بــاال خیلی دشــوارتر 
اســت تــا اینکــه از کودکــی تربیــت صحیح داشــته باشــیم و 
حتــی ایــن آموزش در ســنین پایین تــر باعث رشــد و تقویت 

بخش هــای مختلــف مغز و توانایی حل مســئله بهتر شــود. 
امــا چطــور این اتفــاق می توانــد رخ بدهد و والدیــن به این 
بچه هایی که عاشــق آشــفتگی و شــلختگی هســتند، نظم را 

یاد دهند؟

 حس خوب منظم بودن را به بچه ها آموزش دهید
ســمیرا آل بویــه، روانشــناس کودک دراین بــاره می گوید: 
»گاه بچه ها وسایلشان را پخش و پا می کنند تا صبر والدین 
را بســنجند امــا بهتریــن حالت این اســت که با صعــه صدر و 
آرامــش نظــم را آموزش دهید بــه جای اینکه عصبانی شــود 
و فریــاد بزنید. دراینطور مواقع بهتر اســت به بچه ها بگویید: 
»االن وقت تمیزکاری اســت« و این را در خانه جا بیاندازید که 
بعــد از هــر بازی، وســایل باید جمــع و جور شــود اما با حس 
خــوب و آرامــش اینــکار را بکنیــد و آن را بــه بچه هــا آمــوزش 
دهید.بــا تکــرار و تمرین نظــم در ذهن بچه ها ملکه شــده و 

دیگر آشفتگی های ذهنی مادران نیز کم می شود.«

 منظم بودن را با سرگرمی همراه کنید
آل بویــه همچنین می افزاید: »زمان تمیزکاری به جای داد 
و بیــدار به بچه هــا و تحقیر شماتشــان فضای آرام و ســرگرم 
کننــده همراه با یک موســیقی خــوب یا بازی برایشــان ایجاد 
کنیــد. برای بچه هایی که عاشــق بازی کردن هســتند، این راه 
می توانــد خودش یک بازی باشــد. حتی موقــع کار کردن آواز 
بخوانید همین باعث مشــارکت بچه ها می شود.مثا بگویید 
آقای اسب یا آقای خرس باید برود در خانه خودش بخوابد یا 
اینکــه برای بچه های بزرگتــر این بازی را ترتیب دهید که چطور 
هــر چیزی ســرجای خــودش می رود. امــا همه اینهــا را بدون 
اعتــراض وغــر و شــکایت انجام دهید تــا این ســرگرمی جنبه 

متفاوتی پیدا نکند.«

 سرعت عمل داشته باشید
برای تمیز کردن یک زمانی مشخص کنید مثا ده دقیقه تا 
پانزده دقیقه و در آن مدت به ســرعت همراه خود و فرزندان 
شــروع به تمیز کردن کنید اما وقتتــان را برای کارهای بیهوده 

نگذارد و اجازه ندهید که چیزی حواستان را پرت کند.

 مشارکت گروهی بگیرید
اینطــور نباشــد که هــر بار کــه می خواهیــد خانه را از شــر 
اسباب بازی های مزاحم پاک کنید، خودتان به تنهایی و با گله 
و شــکایت و داد و فریــاد باشــد، بلکه برای هر یــک از اعضای 
خانــه بــه فراخــور ســن و ســالش مســئولیت تعییــن کنید و 
ایــن مســئولیت را با قاطعیت انجــام دهید. مثا به پســرتان 
بگویید تو این خونه سازی ها را در کیفش بریز یا به دخترتان 

بگویید دفترچه های یادداشت و کتاب ها را جمع کند. اما 
کارهایــی از عهده شــان برنمی آید یا برایشــان ســخت 

است را از آنها نخواهید یا کمکشان کنید.
ایــن  تمــام  می افزایــد:»  همچنیــن  بویــه  ال 

روش ها باعث می شــود که بچه ها درس های 
زیادی یاد بگیرند از اینکه با لبخند به یکدیگر 
کمــک کننــد، در صــورت کمــک بــه دیگــران 
داوطلب شــوند، نظم و ترتیب را یاد بگیرند 

و بدون انتظار به دیگران کمک کنند.

 کودکان را تشویق کنید
آل بویــه می افزایــد: »اگر بعــد از مدتها 
کــه تــاش کردیــد بچه هــا را منظــم کنیــد، 
کارهــای مثبتی انجام دادنــد به جای گله و 
شــکایت اینکه چه عجب کاری انجام دادی، 
آنهــا را تشــویق کنیــد، مثا در آغوششــان 
بگیرید و آنها را ببوســید و بــه آنها بگویید 
کــه چقــدر خــوب از پــس کارهایشــان بــر 

آمدنــد و خوشــحالید کــه آنها را داریــد و به آنها 
افتخــار می  کنید. حتــی گاهی برایشــان به همین 

تقویــت  باعــث  همینهــا  بخریــد.  هدیــه  مناســبت 
رفتارهــای مثبــت بچه ها می شــود.اما اگــر کارهای 

خوبشــان را نادیــده بگیریــد شــاید دیگــر خامــوش 
شــوند و دو مرتبه تکــرار نکنند و در همان چرخه بی 

بیافتید.« نظمی 

 به برنامه هایتان پایبند باشید
والدینی که نسبت به قوانین و برنامه هایی که می گذارند، 
خودشــان پایبند نیستند یا اینکه خودشان رعایت نمی کنند، 
ترتیــب  و  نظــم  انتظــار  هــم  هایشــان  بچــه  از  نمی تواننــد 
همیشــگی داشته باشــند و همه چیز موقت خواهد بود. به 
طــور مثال کودک پیش دبســتانی باید بداند کــه بعد از بازی 
وسایلش را باید جمع کند و یا تختش را مرتب 
کنــد، بنابراین برنامه تان را همیشــه ثابت 
بگذاریــد نــه اینکــه یــک روز بــی توجهی 

کنید.
بهترین راه این اســت که والد مثا 
قبــل از بــازی بــه فرزنــدش بگوید که 
بعد از اینکه بازی ات تمام شــد، اتاقت 

را مرتــب کن و زمانی حــدود چند دقیقه 
به او بدهد تا اتاقش مرتب شود.

آل بویــه تأکیــد می کنــد کــه اگــر فرزنــد 
هنــوز بــازی اش تمــام نشــده، بهتــر اســت 
کــه انعطــاف داشــته باشــید و او را اذیت 

نکنیــد تا به کارش برســد و بعــد از او بخواهید کــه قوانین را 
رعایــت کنــد اتاقش را مرتب کند. بهترین حالت این اســت که 
اتــاق بچه یا اگر بچه در اتاق خودتان هســت وســایلش جای 
خاصی داشــته باشــند تــا زمانی کــه می خواهد آنهــا را مرتب 
کنــد، بدانــد که کجــا باید بگــذارد و دفعات اول نیــز خودتان 
جلوی چشــمش اینکار را انجام دهید و از او هم بخواهید که 

مشارکت کند و در نهایت نیز به خودش بسپارید.«
در نهایت اینکه از کودکان انتظارات 
بــاال نداشــته باشــید و نســبت بــه 
سن و سالشــان برایشان قانون 
بگذاریــد  را  بقیــه  و  بگذاریــد 
اینکــه الگویشــان خود شــما 
باشــید درحالیکه شما نظم 
را رعایــت می کنید از شــما 

آموزش ببینند.

آمدن  این قاتـــل خاموش باعث به دنیـــا 
جنین های مرده می شود

کودکان از چه سنی باید منظم شوند؟

چند روش ساده برای آموزش نظم به کودکان

بر اســاس گزارش ســازمان بهداشــت جهانی، آلودگی هوا در سراســر جهان، 25 درصد از کل مرگ ومیرهای مربوط 
وقی ایسکمیک را تشکیل می دهد. وقتی ذرات وارد بدن می شوند، از سد محافظ ریه های  به بیماری های قلبی عر
ما عبور کرده و وارد جریان خون می شــوند. بر اســاس تحقیقات، ذرات می توانند رگ های خونی را منقبض کنند و 
باعث باریک شــدن آن ها شــوند. این نتیجه، می تواند به افزایش فشــارخون و فشار قلب کمک کند و حتی می تواند 
درنهایت باعث ســکته مغزی یا حمله قلبی شــود. آلودگی هوا همچنین می تواند ساختار یا شکل قلب را تغییر دهد 

و این ممکن است درنتیجه منجر به نارسایی قلبی یا سایر مشکالت قلبی شود.

آلودگی هوا

کودکان



حضرت أباعبدٱهّٰلل ٱلُحَسین علیه ٱلّسالم می فرمایند: 

. َبٰاِع ٱْلَحّقِ ّلَٰ ِبٱّتِ َلٰ َیْکُمُل ٱْلَعْقُل! ِإ
 عقِل انساِن عاقل، جز با پیروى از حّق به کمال نخواهد رسید.
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درحالی  زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
قانون  ابالغ  و  تصویب  از  سال  یک  بر  بالغ 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارائه 
فرزندآوری  برای  خانواده ها  به  مشوق هایی 
می گذرد که تعداد والدت های ثبت شده در 
یا  درصدی  چهار  کاهش  با  امسال  ماهه   9
به عبارت دیگر کاهش بیش از 33هزارتایی 
در قیاس با مدت مشابه خود در سال گذشته مواجه بوده 

است.
تعداد والدت های ثبت شــده در 9ماهه نخســت امســال 
33هزار و 846 مورد کمتر از مدت مشــابه در ســال گذشته 
است. به بیانی دیگر در 9 ماهه امسال 810 هزار و 877 مورد 
والدت و در مدت مشــابه ســال قبل 844 هزار و 723 مورد 

والدت به ثبت رسیده است.
از ســوی دیگر تعداد والدت های ثبت شده طی سال های 
96 تا 99 در قیاس با آمار ســال  قبل خود نیز نشــان می دهد 
همــواره فرزنــدآوری بــا کاهــش 2، 6، 8 و در برخــی بازه ها 12 

درصدی مواجه بوده است.
بــا این حال گرچه ســیر والدت از ســال 95 تــا 99 همواره 
نزولی بوده اما در ســال 1400 حدود 0.19 درصد رشد نسبت 
به ســال قبل خود داشته اســت. درواقع سال گذشته 2083 

والدت بیشتر از سال 99 به ثبت رسید.
بالــغ بــر یــک ســال از تصویــب و ابــاغ قانــون حمایــت از 
خانــواده و جوانی جمعیــت می گذرد و طی این مدت ســتاد 
ملی جمعیت با حضور شــخص رئیس جمهوری ســه جلســه 

32 مصوبه ای داشته است.
هرچنــد هنــوز تمامی مشــوق های در نظر گرفته شــده در 
قانــون »جوانــی جمعیــت« به طــور کامل اجرایی نشــده اند 
و انتقاداتی به بی توجهی مســئولین نســبت بــه اجرای مواد 
این قانون وجــود دارد اما »پرداخت وام ازدواج 150 میلیون 
تومانــی بــه دختران کمتر از 23 ســال و پســران کمتــر از 25 
ســال و وام ازدواج 120 میلیــون تومانــی بــه ســایر زوجین«، 
»ارائه تســهیات قرض الحســنه برای تولد فرزند اول تا پنجم 
و باالتــر به ترتیب به ازای فرزنــد اول 20 میلیون تومان، فرزند 
دوم 40 میلیون تومان، فرزند سوم 60 میلیون تومان، فرزند 
چهــارم 80 میلیون تومــان و به ازای فرزند پنجــم به بعد 100 
میلیــون تومان«، » فــروش بدون نوبت و بدون قرعه کشــی 
خــودروی ایرانی به قیمت کارخانه پــس از تولد فرزند دوم به 
بعــد و از زمان اباغ این قانون برای مادران«، »کاهش ســن 
بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و از 
زمان الزم االجرا شــدن این قانون«، »تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتــن تمامی زوجین نابــارور« و »افزایــش 2 درصدی امتیاز 
در جــذب و اســتخدام به ازای تاهل و نیز هــر فرزند« از جمله 
مهم ترین مشــوق های در نظر گرفته شــده در قانون مذکور 
بــرای خانواده هایی اســت که از ســال 1400 به بعــد اقدام به 

فرزندآوری کنند.
با این حال به گفته کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت، 
گرچــه همــه دســتگاه ها قرارگاهــی را در ایــن راســتا ایجــاد 
کرده اند اما فرهنگ سازی درخصوص فرزندآوری مورد غفلت 

واقع شده  است.
وی معتقــد اســت: »بایــد عــاوه بــر توجــه به قانــون، به 
فرهنگ سازی توجه شود. فرهنگ سازی موضوعی نیست که 
یک شــبه بتوان به آن دست یافت. بعد از گذشت یک سال از 
تصویــب قانــون جوانی جمعیت هنوز تبلیغــات الزم در مراکز 

دیده نمی شود. باید نگرش تغییر کند.«
هرچنــد هنــوز ســه ماه تــا پایان ســال مانده و مشــخص 
نیســت والدت هــای امســال بیشــتر یا کمتر از ســال گذشــته 
شــوند؛ اما آنچه آمــار نزولی فرزندآوری طی 9 ماهه نخســت 
سال جاری در قیاس با مدت مشابه خود در سال قبل نشان 
می دهد، مبین آن است که فرزندآوری در کشور ما یک مقوله 
اقتصادی صرف نیست و شاید حتی در مواردی عنصر فرهنگ 
بر اقتصاد نیز بچربد. کما اینکه به گفته پژوهشگران در برخی 
مناطــق مرفه نشــین کــه ســاکنان آن با مشــکات اقتصادی 
نیــز دســت و پنجه نــرم نمی کنند، شــاهد کاهــش فرزندآوری 

هستیم.

 چرا همه چیز را از زاویه اقتصاد می بینیم؟
دکتــر محمدمهــدی لبیبی، اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر 
حوزه علوم اجتماعی به ســیر اجتماعی فرزندآوری در ایران و 
نگرش ایرانیــان به فرزندآوری پرداخت و اظهار کرد: از آنجا که 
معمــوال در جامعه ما مســائل اقتصادی در بســیاری از ابعاد 
زندگــی افراد تاثیر گذاشــته اســت، افراد همه چیــز را از زاویه 
اقتصاد می بینند و بیشــتر پدیده های اجتماعی نظیر ازدواج، 
طــاق، ســبک زندگــی و فرزنــدآوری نیــز بــا توجــه به شــرایط 

اقتصادی تحلیل می شوند.
وی بــا بیان اینکه کســی منکر نقش اقتصاد بــر افزایش یا 
کاهــش فرزنــدآوری نیســت، در عین حال تصریح کــرد: با این 
وجــود اینکــه همــه چیــز را از زوایه اقتصــاد ببینیم یــک نگاه 
تقلیــل گرایانه اســت چراکه نتایــج پژوهش ها، پایــان نامه ها 
یا تحقیقات دانشــجویی در ســطح مقطع کارشناســی ارشد 
و دکتــری دانشــگاه های مختلــف طی ســال های اخیر نشــان 
می دهــد تمایل یا عدم تمایل افراد به فرزندآوری را باید فراتر 

از مسائل اقتصادی مورد بررسی قرار داد.

ایرانی«  »خانواده  ایران؛  در  فرزندآوری  تاریخی  سیر   
هیچگاه تک فرزند نبوده!

بــه زعــم این جامعه شــناس، نــگاه تطبیقــی _ تاریخی به 
مساله "خانواده" در تاریخ ایران نشان می دهد که "خانواده 

ایرانی" هیچگاه تک فرزند نبوده است.
لبیبــی با اشــاره به شــرایط خانوار در ســیر تاریخــی ایران، 
توضیــح داد: در دوران قاجــار بــه طور متوســط هــر خانواده 

ایرانی 4 فرزند داشته  است. از سوی دیگر تعداد خانواده های 
دارای 5 تــا 7 فرزنــد نیــز در آن دوران کــم نبــوده و بســیار به 
نــدرت خانــواده ایرانی تــک فرزند و آن هم بنا بــر دالیلی نظیر 
نابــاروری، مرگ و یــا ابتا به بیماری های خاص وجود داشــته 

است.

محسوب  »خانواده«  فرزند  بدون  شوهر  و  زن   
نمی شدند!

ایــن اســتاد دانشــگاه تــرس از دســت دادن فرزنــد بنــا بر 
دالیلــی نظیر مــرگ و میر و یا ابتــا به بیماری هــای خاص را از 
جملــه دالیــل افزایــش فرزنــدآوری خانواده هــای ایرانــی در 
گذشــته عنــوان کــرد و افــزود: در گذشــته خانواده هــا تصور 
می کردنــد اگــر روزی اتفاقی رخ دهد و فرزنــدان از بین بروند؛ 
باید از تعداد مناسبی فرزند برخوردار باشند و از این رو اقدام 
به فرزندآوری بیشتری می کردند. حتی "خانواده بدون فرزند" 
در عــرف، افکار عمومی، وجدان جمعی جامعه و هنجارهای 
گذشته تاریخی ایران، به رسمیت شناخته نمی شد. به طوری 
که دو نفر را پس از ازدواج »زن و شــوهر« می دانســتند اما تا 
زمانی که صاحب فرزند نشــوند آنهــا را به عنوان یک خانواده 
مســتقل به حســاب نمی آوردند چراکه اساســا ازدواج بدون 

اینکه افراد صاحب فرزند شوند، معنایی نداشت.

مرتبه  به  رسیدن  برای  بیشتر  شانس  بیشتر؛  فرزند   
»بزرگ خاندان«

وی در عیــن حــال بــه کارکردهــای خــاص فرزنــدان درون 
خانواده ایرانی در گذشــته نیز اشــاره و ادامه داد: در گذشته 
فرزنــدان کارکردهــای خاصــی در خانــواده ایرانــی داشــتند. 
فرزندان پسر بازوی اقتصادی و یاوری برای خانواده محسوب 
می شــدند و فرزندان دختر در مدیریت درونی خانواده نقش 
مهمی داشــتند. همچنین هرچه بچه ها بزرگتر و والدین پیرتر 
می شــدند؛ ارزشمندی حضور بچه ها بیشتر احساس می شد 
چراکــه کارهایی که والدیــن در دوران کهولت نمی توانســتند 
انجــام دهنــد را بچه هــا برایشــان انجــام می دادنــد. درواقع 
فرزنــدان در گذشــته بــه والدین هویت می دادنــد و حتی پدر 
خانــواده به دلیل تعداد زیاد فرزندان خود، بزرگ یک خاندان 
می شــد. همچنیــن فرزنــدی کــه هنــر خاصــی داشــت افتخار 
خانواده محســوب می شد و آن فامیل نیز به دلیل موقعیت 
اجتماعی آن فرزند در جامعه، شــهر و منطقه خود به شهرت 

می رسید.

 اوایل انقالب برای فرزند بیشتر »تبلیغ« نشد، مردم 
خودخواسته فرزندان زیادی داشتند

ایــن پژوهشــگر حــوزه علــوم اجتماعــی در بخــش دیگــر 
ســخنان خود بــا بیان اینکه شــرایط یاد شــده در طول زمان 
دچــار تغییراتی شــد، درباره سیاســت های جمعیتی کشــور از 
اوایل انقاب اســامی نیز یادآور شــد: در اوایل انقاب گرچه 
تــا حد زیــادی به فرزندآوری تشــویق شــد اما تبلیغــی در این 
راستا انجام نشــد چراکه مردم به طور خودخواسته فرزندان 
زیــادی داشــتند. جنگ تحمیلی یکــی از عواملی بود که مردم 
را بــه فرزنــدآوری تشــویق می کــرد. احســاس روانــی مبنی بر 
اینکــه »جنــگ می تواند به از بیــن بردن افــراد بیانجامد پس 
باید فرزندان بیشــتری داشته باشیم تا در صورت از بین رفتن 
تعــداد زیادی از افراد در جنگ، تعداد زیاد دیگری بتوانند این 
شرایط را جبران کنند«؛ باعث شده بود خانواده ها فرزندآوری 

را بدون تبلیغ خاص دولت در پیش بگیرند.

 دهه 60 و »قله باروری« در ایران
امــا  دوران  آن  از  پــس  افــزود:  شــناس،  جامعــه  ایــن 
سیاســت های دولــت نســبت بــه فرزنــدآوری ولو ناخواســته 
حمایتــی بوده اســت. برای مثــال در ابتدا بــه خانواده های پر 
جمعیــت زمین اعطا می شــد و یــا اینکه امتیازهای بیشــتر به 
خانواده هــای پــر جمعیت تــر ارائه می شــد که خود مشــوقی 
بــرای فرزندآوری بود. مجموعه این اقدامات باعث می شــود 
کــه دهــه 60 شمســی را به اصطــاح جمعیت شناســی دهه 
»انفجــار در تولدها« یا همان دهه »baby boom« در ایران 
بدانیــم. تعداد والدت های دهه شــصت در طول تاریخ ایران 
دیگر تکرار نشــد، قبل و بعد دهه شــصت ســابقه این تعداد 
تولــد را نداشــتیم و گویــی ُقله بــاروری در ایــران همین دهه 

شصت بود.

نیاز  با  متناسب  که  شصتی ها  دهه  زیاد  جمعیت   
جامعه نبود

لبیبــی در عیــن حــال خاطر نشــان کــرد: حــاال همین دهه 
شــصتی ها در ســال 1401 مــردان و زنــان حدودا 41 ســاله ای 
شــده اند که سنی از آنها گذاشته است و از دوران جوانی هم 
آرام آرام عبور کرده و در حال رسیدن به میانسالی اند. اینها با 
مشــکاتی مواجه شده اند و شاید بتوان گفت بیکاری و عدم 
امکان ازدواج در بین دهه شــصتی ها زیاد شــده است چراکه 
تعداد دهه شصتی ها زیاد است و این جمعیت زیاد متناسب 

با نیاز جامعه نیست.

 سقوط ایران از قله باروری در دهه 90
بــه  افــت میــل  دربــاره چگونگــی  اســتاد دانشــگاه  ایــن 
فرزندآوری در بین ایرانیان، بیان کرد: ناگهان اما اتفاقی افتاد. 
وقتی به دهه 70 رســیدیم قدری فرزندآوری کاهش پیدا کرد. 
وقتی از دهه 70 به 80 رســیدیم این کاهش فرزندآوری شیب 
تند تری را طی کرد و وقتی از دهه 80 به 90 رســیدیم گویا در 
این عرصه ســقوط کردیــم. علتش هم این بود کــه با نمایان 
شدن مشکات دهه شصتی ها، اینطور احساس شد که گویا 
جمعیت و بچه زیاد دردسر ساز است چراکه مشاهدات مردم 
از مشــکات دهه شــصتی ها، شــیب فرزندآوری را کم کم کند 

کــرد. در آن زمان با دهه شــصتی هایی مواجــه بودیم که هم 
بیــکار بودند و هم نمی توانســتند ازدواج کنند و آن شــوق و 

اشتیاق به داشتن فرزند آرام آرام رو به فروکش رفت.

 بسط یافتن احساس فرزند کمتر، خوشبختی بیشتر!
وی تحــول یــاد شــده در امــر فرزنــدآوری را نوعی چرخش 
فرهنگی دانســت و عنوان کرد: درواقع مردم احساس کردند 
اگر فرزندان کمتری داشــته باشند شاید افراد خوشبخت تری 
باشــند چراکه در آن عصر فرزند کارکردهای اقتصادی گذشته 
خود را از دست داده بود. دیگر مانند گذشته نبود و به جای 
آنکــه فرزند کمک حــال والدین باشــد این والدیــن بودند که 
باید به فرزند برای تامین هزینه تحصیل و تهیه خانه، ماشین 
و... کمک می کردنــد. در همان زمان با پدیده »تکریم فرزند« 
مواجــه شــدیم. به طــوری که والدیــن در خدمــت فرزندان و 
نــه فرزندان در خدمت والدین بودنــد. گویی یک جا به جایی 
نقــش اتفاق افتاده بود و ایــن والدین بودند که باید برای به 

آرامش رسیدن فرزندان کمک می کردند.
بــه گفتــه ایــن پژوهشــگر حــوزه علــوم اجتماعــی، از دهه 
شــصت که گویی ایران گرفتار یک بی تعادلی شــدید در حوزه 
رشد جمعیت شده بود تا دهه نود که شاهد نوعی افراط در 
نداشــتن فرزند بودیم؛ هرگز ایران در نقطه تعادل و مناســب 
فرزنــدآوری قرار نگرفت و از همین رو اســت که می توان گفت 
تمایــل یا عدم تمایل به فرزندآوری در ایــران دقیقا یک اتفاق 

فرهنگی و نه اقتصادی است.

 شیب تند سقوط جمعیتی ایران در قیاس با جهان
به زعم این اســتاد دانشــگاه اتفاقی که در حــال حاضر در 
دنیای امروز و البته در ایران با شــدت بیشــتری پیرامون بحث 
فرزنــدآوری رخ داده اســت، یــک چرخش فرهنگی محســوب 

می شود.
به گفتــه وی طبق تحقیقات دیوید چیل، جامعه شــناس 
اساســا در تمام کشــورهای دنیا ایضا ایران، به استثنای چند 
کشــور نظیر کشورهای مســلمان آسیای جنوب شرقی اعم از 
مالزی و اندونزی، این ســقوط جمعیتی یعنی کاهش شــدید 
نــرخ ازدواج و بــاروری و نیز همزمان بــا آن افزایش نرخ طاق 

تجربه شده است.
این اســتاد دانشــگاه در عین حال توضیح داد: اما مساله 
مهــم آن اســت که شــیب این ســقوط فرزنــدآوری در جامعه 
ایران بســیار تند بوده اســت چراکه علیرغم اینکه این سقوط 
در دیگــر کشــورهای جهــان طــی 50 ســال اتفــاق افتــاد امــا 
در کشــور مــا طــی 10 ســال رخ داد. حتی از آن فراتــر اینکه به 
مرحله ای رســیدیم که بعضــا اتفاقی در ایــن زمینه که در یک 
کشــور طی 30 یا 40 ســال رخ داده بود در کشــور ما طی 2 یا 
3 ســال رخ داد. ایــن یعنی ســرعت حرکت جامعــه ما در این 
امر بسیار باال است به طوری که در افزایش برخی شاخص ها 
و کاهــش برخــی شــاخص های موثــر در ایــن امر از بســیاری 

کشورهای اروپایی جلو زده ایم.
***بنایمان بر این بود افرادی فرزند بیشــتر داشته باشند 

که توانایی تامین فرزند را نیز داشته باشند!
لبیبــی توضیــح داد: وقتــی ایــن چرخش فرهنگــی رخ داد 
شــاهد خانواده هــای ثروتمنــدی در جامعه بودیــم که گرچه 
مشــکل مالی نداشــتند اما به داشــتن یک یــا دو فرزند اکتفا 
می کردنــد. برعکــس اما خانواده هــای پر جمعیتی در اقشــار 
فــرو دســت جامعه دیده می شــوند که حتی در شــرایطی که 
خانواده مشــکل آب و نان دارد و نمی تواند معاش را تامین 
کنــد، تعــداد فرزندانش باال اســت، امــا بنایمان بــر این نبود. 
بنایمــان بــر ایــن بــود افــرادی در جامعــه فرزندان بیشــتری 
داشــته باشــند که توانایی تربیت فرزند و تامین او را داشــته 
باشــند. قــرار بــود خانواده ها نســل ســالم، کارآمــد، مفید و 
ارزشــمندی را در جامعــه تربیت کنند نــه اینکه فقط تعدادی 
فرزند بی مهارت داشــته باشند که هیچ آموزشی ندیده اند و 
نمی توانند در توســعه و پیشرفت کشور نقش داشته باشد. 
ایــن جابه جایی فرهنگی مشــکات یاد شــده را در جامعه ما 

ایجاد کرده است که آثارش تا کنون در جامعه باقی است.

فرزندآوری  افزایش  شاهد  مرفه  مناطق  در  چرا   
نیستیم؟

این اســتاد دانشــگاه با بیــان اینکــه آمارهای مرکــز آمار و 
پژوهش های دانشــگاهی نشان می دهد که مشکل در بحث 
فرزندآوری بیشــتر "فرهنگی" اســت، تصریح کــرد: مرفه ترین 
منطقه ایــران را پیــدا کنید و شــاخص های رفــاه اجتماعی آن 
منطقــه را بســنجید. برای مثــال منطقه 3 تهران کــه اکثریت 
ســاکنین آن شــرایط رفاهــی خوبــی دارنــد را در نظــر بگیرید. 
بــا وجــود آنکه ســاکنین این منطقــه از تهران شــرایط رفاهی 
خوبی دارند اما اصا شاهد رشد سریع جمعیت و تعداد زیاد 
فرزند در این منطقه نیستم. حتی خانواده های زیادی در این 
منطقه از تهران داریم که بدون فرزند هســتند. از سوی دیگر 
اغلــب خانواده هایــی کــه فرزند زیادی دارند، حاشــیه نشــین 
هســتند. بنابراین توجه به همین امر، نظریه تک عامل بودن 

"اقتصادی" در امر فرزندآوری را رد می کند.

 لزومی ندارد بر روی باروری که امری خصوصی است 
تمرکز کنیم

این پژوهشــگر حوزه علوم اجتماعی با بیان اینکه اساســا 
هیــچ پدیــده اجتماعی تــک عاملیت نیســت و بایــد از نگرش 
فرهنگــی نیــز بــه امــر فرزنــدآوری نــگاه شــود، افــزود: مــا به 
ایــن نگــرش فرهنگــی بســیار ســطحی نــگاه می کنیــم و فکر 
می کنیــم کار فرهنگــی این اســت که در بیلبوردهــای خیابان، 
خانواده های پر جمعیت را نشــان دهیــم. در حالی که لزومی 
ندارد کار فرهنگی ما در این راســتا مســتقیم باشد و یا لزومی 
نــدارد بــر روی بــاروری که امــری خصوصی اســت تمرکز کنیم. 

کســی حــق تعیین تعــداد فرزنــد زن و شــوهر را نــدارد و این 
حق انتخاب آنها اســت. زمانی که ما وارد این حریم خصوصی 
نشــویم می توانیم در امر فرزندآوری تاثیر گذار باشیم. در این 
راســتا بی آنکه امر و نهــی کنیم باید نیازهــا و تحوالت جامعه 
و نیــز اثــرات اجتماعی این تحوالت بــر روی خانواده ها را برای 
افــراد توصیــف کنیــم و نهایتــا اجــازه دهیم خــود خانواده ها 

درست و غلط را تشخیص دهند.
ایــن جامعــه شــناس همچنیــن ایــن را هم گفت که ســه 
مولفــه کاهش نرخ ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش نرخ 
طــاق مکمل یکدیگر برای کاهش نــرخ فرزندآوری در جوامع 

هستند.
لبیبی با طرح این پرســش که آیا معنــای مادر و پدر بودن 
در عصر حاضر همانند گذشــته است؟، ادامه داد: بحث مهم 
امــروزی این اســت که آیــا جایگاه پدر و مادر همانند گذشــته 
اســت؟. جایــگاه خــاص پــدر و مــادر بــه عنــوان افــرادی کــه 
شایسته احترام اند و فرزندان آنها را تکریم می کنند، همچنان 
همانند گذشــته اســت؟. اینها مســائل مهمی است. از سوی 
دیگر آیا فرزندان ما همانند گذشته نقش فرزندی خود را ایفا 
می کننــد؟. در حال حاضر فرزندان نبایــد تابع محض والدین 
باشــند اما در عین حــال باید احترام والدین را نگــه دارند؛ آیا 
در ایــن زمینه هــا مــا کار کرده ایــم؟. اگــر این موارد را درســت 
کنیم برخی از مشــکات در زمینه کاهش ازدواج، فرزندآوری و 
افزایش طاق خود به خود در این تحوالت درست می شوند.

 کاهش فرزندآوری، افزایش مهاجر پذیری و مشکل در 
انسجام اجتماعی

لبیبــی در ادامــه بــه ابعــاد اجتماعــی و فرهنگــی کاهش 
فرزنــدآوری در کشــورها پرداخــت و توضیــح داد: حتــی ســایر 
کشــورهایی کــه با کاهــش فرزنــدآوری درگیر بودند نیــز از رخ 
دادن ایــن مســاله در کشــور خود خوشــحال نبودنــد چراکه 
می دانســتند کاهــش فرزندآوری چــه عواقبــی دارد. کاهش 
فرزنــدآوری جمعیت فعــال و نیاز به نیــروی کار را هم کاهش 
می دهــد و مبیــن ایــن امــر اســت کــه آن کشــور باید کشــور 
مهاجرین شــود و جوانان ســایر کشــورها برای آن کشــور کار 
کننــد. اینگونــه جوانان ســایر کشــورها در کشــور مــورد نظر 
ســاکن شــده، کار می کننــد، ازدواج و فرزنــدآوری دارند و این 
امــر بافت جمعیتی را دچــار تغییر می کند و آن کشــور مهاجر 
پذیر نیز باید جوانان سایر کشورها که به آن کشور آمده و کار 
می کنند را به عنوان افراد ســاکن کشور به رسمیت بشناسد. 
نهایتــا یــک دگرگونــی ســاختاری در جمعیــت اتفــاق می افتد 
و تنــوع فرهنگــی حاصل از آن نیز انســجام اجتماعــی را دچار 

مشکل می کند.
ایــن پژوهشــگر حــوزه علــوم اجتماعــی بــا بیــان اینکه در 
کارهــای فرهنگی آســیب های اجتماعی کاهــش فرزندآوری را 
تبییــن نکــرده ایم، دربــاره لــزوم تبیین آســیب های اجتماعی 
کاهــش فرزندآوری بــرای تمام آحاد جامعه، اظهــار کرد: برای 
مثــال تا زمانی کــه خود خانواده هــا درگیر امر طاق نشــوند 
از اینکــه آمــار طــاق افزایــش یافتــه اســت احســاس خطــر 
نمــی کننــد ایــن در حالی اســت که بــا افزایش آمــار طاق در 
جامعــه بــا آســیب هایی مواجــه می شــویم که فقــط گریبان 
گیــر خانواده های درگیر طاق نیســت بلکه این آســیب ها کل 
جامعــه را درگیــر می کنــد. اینطور نیســت کــه با کاهــش آمار 
ازدواج و افزایش مجردین، فقط مشــکات مجردها افزایش 
یابــد بلکــه فشــار اولیه ایــن کاهش آمــار ازدواج بــر خانواده 

مجردین و پس از آن بر کل آحاد جامعه نیز وارد می شود.

 »تک فرزندی«؛ پدیده ای که در غرب دیده نمی شود
این اســتاد دانشگاه با بیان اینکه می تون گفت پدیده تک 
فرزندی خاص ایران اســت چراکه این پدیده را در کشــورهای 
غربــی نمی بینم، گفت: در کشــورهای غربی رویکــرد افراد به 
فرزندآوری دو دســته اســت. یا فرزند نمی خواهند و از این رو 
فرزنــدی ندارند و یا فرزنــد می خواهند که در این صورت هیچ 
وقــت به یک فرزند اکتفا نمی کنند و حتما ســه یــا چهار فرزند 
دارند. این نگاه در جوامع کشورهای غربی وجود دارد که اگر 

کسی نتوانســته یک زندگی خانوادگی را بچرخاند، نمی تواند 
مدیر موفق یک مجموعه شود.

در  فرزندان  با  همراه  که  انتخاباتی  کاندیداهای   
رویدادها حاضر می شوند

این جامعه شناس با تاکید بر اینکه غربی ها معتقدند اگر 
فردی قادر بــه حفظ خانواده نباشــد نمی تواند مجموعه ای 
بزرگ تر را اداره کند، افزود: حتی در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا افــراد با فرزندان خود در رویدادها حاضر می شــوند و 
ایــن اقــدام آنها بدان معنا اســت که من این تعــداد فرزندان 
در ایــن خانــواده را مدیریــت کــرده ام پــس می توانــم کشــور 
را نیــز مدیریــت کنــم. درواقع ایــن نوع نــگاه بی آنکــه به طور 
رســمی به بحث خانــواده توجهی کند دقیقا بــه امر خانواده 
می پــردازد. ما چنین اقداماتی را در جامعــه انجام نداده ایم. 
حتی مســئولین هیچگاه بــا خانواده ها دیده نمی شــوند. ما 
افــراد صاحب منصب را حتی در ســطوح پاییــن نظیر رفتن به 

مسافرت  کمتر همراه با خانواده می بینیم.
لبیبــی با بیــان اینکه نباید در مورد فرزنــدآوری نگاه تقلیل 
گرایانه داشــته باشیم، خاطر نشان کرد: نباید تمام امور را به 
مســائل اقتصادی صرف تقلیل دهیم. در عین حالی که بحث 
اقتصادی در امر فرزندآوری مهم است و نمی توان نقش آن را 
انکار کرد، اما مباحث فرهنگی در امر فرزندآوری بسیار مهم تر 
اســت. اگر فردی به باوری برســد و این باور در وجود او شکل 
گیــرد رفتــار او حتی در ســخت ترین شــرایط اقتصادی عوض 
نمی شــود. اگر این باور در وجود افراد وجود نداشــته نباشد 
نیــز حتی در عالی ترین شــرایط و در اوج رفــاه اقتصادی هیچ 

تغییری در رفتار افراد دیده نخواهد شد.

 نقطه شروع »فرهنگ« است نه »اقتصاد«!
این اســتاد دانشــگاه معتقد اســت که نقطه شــروع برای 
افزایش فرزندآوری، »فرهنگ« و نه »اقتصاد« است چراکه در 
کنــار بهبود شــرایط اقتصادی تنها در صورتــی می توان جهت 
ایــن مســاله را تغییــر داد که خاء هــای فرهنگــی آن بر طرف 

شده باشد.
ایــن جامعــه شــناس معتقــد اســت کــه صــرف اقتصادی 
پنداشــتن مســاله فرزنــدآوری اشــتباه بزرگ جامعه ما اســت 
چراکــه توضیحــات یاد شــده نشــان می دهــد فرزنــدآوری در 

جامعه ما مساله ای فرهنگی است.
وی در عیــن حــال تاکیــد کــرد کــه بایــد بــر روی مباحــث 
اقتصادی مســاله فرزندآوری نیز به طور جدی کار کنیم چراکه 
قطعــا بهبود اقتصــادی می تواند برخی از مشــکات ازدواج، 
فرزنــدآوری و حتــی کاهــش نــرخ طــاق را حــل کند امــا نباید 
فرامــوش کــرد که توجــه به امر اقتصــاد در راســتای افزایش 
فرزنــدآوری به تنهایی موثر نیســت و مــا نیازمند تغییر نگرش 

در افراد هستیم.

مزاحمت  و  زحمت  باعث  بچه  وجود  کردیم  تصور   
است

ایــن پژوهشــگر حــوزه علــوم اجتماعی بــا بیــان اینکه در 
حــال حاضــر به نقطه ای رســیدیم کــه دیدگاه هــا و باورهای 
فرهنگــی گذشــته خــود نظیــر ضــروری بــودن، پــر اهمیت و 
افتخار آفرین بودن داشــتن فرزند برای خانواده را از دســت 
داده ایــم، تصریح کرد: تصور کردیم وجود بچه باعث زحمت 
و مزاحمت است. این اشتباه و خطای بسیار بزرگی است که 
ضررش هم به خود افراد می خورد و هم ســایر افراد جامعه 
تبعــات آن را در آینده خواهند دید. کشــور ما از این شــرایط 
متضــرر خواهــد شــد. برای حل مشــکل جمعیــت و افزایش 
فرزندآوری باید نگاهمان را از دید محدود، شخصی و فردی 
بــه نــگاه بازتــر و کان تر تغییــر دهیم. اگــر نوع نــگاه ما و در 
پــی آن جامعــه تغییر کنــد و در عین حال مســئوالن بتوانند 
بــا اقدامات درســت نگرش و باور درســت تــری در خصوص 
فرزنــدآوری را در افــراد جامعــه ایجــاد کننــد، مســائل پیش 
آمــده کنونی درباره فرزندآوری قابل حل اســت و آنقدر جای 

نگرانی ندارد.

کاهــــش 4 درصدی والدت های امســـــال 
پولدارهــا بچه دار نمی شوند؟ چرا 

زاد و ولد


