اصول باغبانی در گروههای
سنی مختلف

شنبه ها

یک داستان ،یک بیماری

احساس نرسیدن به هدف
در روزهای آخر سال!

کودکان در ســنین مختلف ،توانمندیهای متفاوتــی دارند و
البته کار با آنها نیازمند توجه به نکات خاصی اســت .هر چند
کودکان با هم تفاوتهای فردی داشته و الزم است متناسب با
مهارتها و دانش هر کودک ،برای او برنامهریزی کرد اما برای
هرگروهسنی،نکاتیوجودداردکهبهتراستمدنظرقرارگیرد.

دکتر شکیال یوسفی

متخصص روان شناسی سالمت

کودکان زیر سن مدرسه

چرا والدین نباید فرصت روزهای پایانی اسفند را برای کاشت گل و گیاه
با همراهی کودکانشان از دست بدهند؟

آموزش مهارتهای زندیگ اب ابغباین!
نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

تربیت
فرزند

نیمه اسفند که رد میشود ،هوای بهاری بسیاری از ما را به
فکر کاشتن گل و گیاه میاندازد .داشتن چند گلدان زیبا از
گیاهان ســبز یا داشتن چند ردیف ســبزی خوردن در

 10فایده ابغباین برای کودکان

باغبانی از جملــه فعالیتهایی اســت که میتواند
تواناییهای متعددی را در کــودکان تقویت کند و
بهانه خوبی برای آموزش موضوعات گســتردهای
به آنها باشــد و البته بستر مناســبی برای آموزش
مهارتهای متنوعــی فراهم کند .برخــی از فواید
باغبانی با کــودکان را به صــورت خالصه میتوان
این طور در نظر گرفت.
 -1باغبانــی از جمله فعالیتهایی اســت که تمام
حــواس کــودکان را درگیر و بــه رشــد آنها کمک
می کند.
 -2آشــنایی بــا ســبزیجات میتوانــد کــودکان را
تشــویق به اســتفاده بیشــتر از آنها کند و به نوعی

باغچه ،هم جذاب است و هم آرامشبخش ،اما فواید باغبانی فقط به لذت
بصری و برداشت محصول نیست بلکه باغبانی در گروههای سنی مختلف،
فواید متفاوت و متنوعی دارد .در این مطلب میخواهیم فواید باغبانی برای
کودکان و نکاتی برای داشتن فعالیتهایی لذتبخش با آن ها را در این زمینه
مرور کنیم.

سالمخوری را در آنها تقویت کند.
 -3کارهای باغبانی نیازمند استفاده از انگشتان
اســت .این مســئله میتواند به افزایش هماهنگی
بین دست و چشم منجر شود.
 -4مشاهده رشد گیاهان موضوعات خیلی خوبی
در حوزه زیستشناســی و حتی شــیمی میتواند
در اختیار شــما قرار دهد تا با کودک تان در آن باره
صحبت کنید.
 -5انداز هگیــری مختلــف و شــمارش از جملــه
موضوعات مرتبط با ریاضی هستند که در باغبانی
مورد استفاده بوده و میتوانند تمرین خوبی برای
کودکان تلقی شوند.
 -6انجام فعالیتی مشترک بین والدین و کودکان

و تعقیب هدفی مشترک ،میتواند به تقویت روابط
منجر شود.
 -7دادن مســئولیت آبیــاری گیاهان بــه کودکان
یک فعالیت خــوب برای تمرین مســئولیتپذیری
در آن هاست.
 -8توجــه دادن کودکان بــه موضوعــات مرتبط با
حفظ محیط زیست یکی دیگر از حوزههایی است
که با باغبانی میتوانیم به آن دست پیدا کنیم.
 -9تمرین صبر یکی دیگر از مهارتهایی است که
در زمان باغبانی تقویت میشود.
-10دستیابیبهنتیجهمطلوبدرباغبانینیازمند
برنامهریــزی و نظــم اســت .کــودکان نیز بــا انجام
باغبانی میتوانند در این زمینه پیشرفت کنند.

سخنیبازوجینبهبهانهاینکهبارداریزنانباالی ۳۵سالبرایاولینفرزند
به 30درصدافزایشیافتهاست

عواقب فاصلهسنی زیاد زوجهایجوانبافرزندشان
سوژه روز

دکتر ساحل گرامی | روانشناس کودک

پزشکان زنان همیشه از مضرات بارداری در سنین باال گفته و زنان را از این موضوع ترساندهاند اما کمتر به
جنبه روان شناسی این موضوع توجه شده است .به تازگی معاونت وزیر بهداشت اعالم کرده که طی سالیان
گذشته درصد مادران باردار باالی  ۳۵سال کمتر از  ۱۸درصد بوده و اکنون این رقم به  ۳۰درصد افزایش یافته
است (منبع خبر :ایسنا) .حال به بررسی چرایی این موضوع میپردازیم و فواید و مضرات بارداری در سنین باال را بررسی میکنیم.
خطرات بارداری در سن باال برای زنان

سالهای ابتدایی دبستان

برای آموزش موضوعات مرتبط با زیســت شناسی ،شیمی یا اهمیت حفظ
محیط زیست ،این گروه ســنی زمان بسیار مناسبی اســت .پس از آموزش
موارد مرتبط با رعایت بهداشــت ،میتوانند به تنهایی نیز برخی فعالیتها
را انجام دهند و البته توان پذیرش مسئولیت آبیاری و رسیدگی به گیاهان
تحتنظارتشمارادارند.درکنارباغبانیازموضوعاتمرتبطمانندآشنایی
با حشــراتی که در باغچه زندگی میکنند یا اســتفاده از آب خاکستری در
باغبانینیزدربرنامههایتاناستفادهکنید(.آبخاکسترییاآببازیافتی
منظورآبیاستکهقابلنوشیدننیستاماقابلاستفادهبرایمواردیچون
باغبانیهست،مانندآبیکهباآنمیوههاشستهشدهاند).

اختالل احساس شکست

این اختالل درباره اشــتغال ذهنی شدید
فرد در حول و حوش احساس شکست در
زندگی به کار برده میشــود .نشــانه های
این اختــال عبارتنــد از :صحبــت کردن
دربــاره مــرگ و بی فایــده بــودن زندگی،
سیر بودن از زندگی و رسیدن به بن بست،
تمایل به انزوا و گوشه نشینی ،دوری کردن
از ارتباطات اجتماعی ،داشــتن نوسانات
خلقی و تغییرات شدید اخالقی ،احساس
ناامیدی و . ...

نیمه دوم سالهای دبستان

احساسکنترلداشتنواعمالنظراتشخصیدراینگروهسنیاهمیت
زیادی دارد .پس برای برنامهریزی درباره فعالیتها نظرات آنها را جدی
بگیرید .با توجه به افزایش مهارتها در این گروه ســنی ،حتی میتوانید
آنها را تشــویق به تولید محصول در باغچه خانه یا گلدان کنید و ســپس
محصوالتشان را از آنها بخرید.

پدر خواستگارم به شدت پولدار است
اما پسرش اهل کار نیست!

پیامکهایشما

لطفا در ســواالت خود « ســن ،میزان تحصیالت ،شغل،
ســطح اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خــود و خانواده»
(همین اطالعات را درباره فرد مقابــل خود) درج کنید
ابتــدای پیامــک کلمــه «مشــاوره» را بنویســید

راه ارتبـاطی ما در تلگرام
و پیام رسان های داخلی

خواستگاری دارم که پدرش به شــدت پولدار است .ماشین آن چنانی دارند و
خانه ای دو هزار متری .پسرش که در دانشگاه من را دیده ،از طریق واسطه هایی
تالش برای ارتباط گرفت اما من حتی برای شــناخت بیشتر هم راضی به ارتباط
نشدم .حاال که با خانواده اش به خواستگاری ام آمده ،متوجه شدیم که اهل کار
نیســت .البته ثروت پدرش برای  100نسل بعد ما هم بس است و می گوید که
پسرم را پشتیبانی  100درصدی می کنم .خودم موافق این ازدواجم ولی خانواده
ام می گویند مردی که اهل کار نباشد ،خوب نیست .چه کنم؟

به آسیب های فاصله سنی میان  2نسل بی توجه نباشید

دراینبین،بعضیزنانمعتقدندکهدرسنینباالتراز ۳۵سال
از آرامش بیشــتری برخوردار هســتند و با آمادگی بیشتری به
اســتقبال نوزاد می روند و نکته دیگر ثبات مالی بیشتر زنان در
این سنین اســت به ویژه برای آن هایی که شــاغل هستند ولی
در کنار همه این ها ،توجه به فاصله سنی میان این دو نسل هم
مهم است که در آینده به ویژه در دوره نوجوانی بچه ها برای این
خانواده ها مشــکل ســاز می شــود .این والدین از انرژی کافی
برای همراهی با فرزندان برخوردار نیستند و برای مثال زمانی
که فرزندشــان برای رفتن به دانشگاه آماده می شــود ،بیش از
پنجاه و دو سال دارند .همین فرایند به ازدواج و دیدن نوه ها هم
کشیده می شود و نکته مهم تر این جاســت که این فرزندان در
آینده عالوه بر زندگی شــخصی خود باید به مراقبت از والدین
ســالخورده خود هم بپردازند .با این حال و با توجه به باال رفتن
ســن ازدواج در کشــور و شــرایط اقتصادی نه چنــدان مطلوب
تصمیمبهفرزندآوریتصمیمآسانیبهنظرنمیرسدولیبااین
حال زوجهای جوان باید مسائل گفته شــده را در نظر بگیرند و
سپستصمیمقطعیبرایداشتنفرزندراهرچهزودتربگیرند.

رضا زیبایی | روان شناس

نکته مهم و قــدری عجیب که
مشاوره
بــدان اشــاره کردیــد ،نتیجه
ازدواج
گیری ســریع شــما و خانواده
تــان دربــاره اهــل کار نبودن
خواســتگارتان اســت .بر چه اســاس و شــواهد و
مستنداتی به این نتیجه رسیدید؟ احتیاط کنید و
دربــاره آن تامل و دقت بیشــتری به خــرج دهید.
مشورت با فرد خبره چاره کار است و حتی دریافت
مشاوره قبل از ازدواج.
شیفتهثروتدامادهشدهایدیاشخصیتاش؟

نکته دیگر به نظر وجود اختــاف طبقاتی بارزی
اســت که بــدان اشــاره کردید بــه ویژه بــه خاطر
اســتفاده از عباراتی مثــل « 100نســل بعد ما» و
«ماشــین آن چنانی و خانه دو هزار متــری» و . ...
مراقب باشــید وجــود اختالف طبقاتی وسوســه
انگیــز و آرزوها ورویاهای شــما که قرار اســت در
خانه یاد شــده به اغنا برســند ،انگیزه شــما برای
ازدواج نباشــند چراکــه ازدواج صرفــا عالقــه و
اشــتیاق نیســت بلکــه اصــوال مبتنی بــر مهارت
همســرداری و کســب شــناخت دقیــق از جنس
مخالف است .بی تردید دارایی خوب و خانه عالی
و رفاه در کیفیــت زندگی موثر اســت ولی مهم تر
از آن دارایی فکری و شــخصیتی دوطرف اســت
که حظ آن ها را از داشــته ها صدچندان می کند
و بالعکس .ســوال مشــخص و واقع بینانه از شما
این است :آیا شیفته ثروت و مکنت آقا داماد شده
اید یا شــخصیت و منش وی؟ درباره آقــا داماد به
نظر پاسخ مشخص است ولی درباره شما چندان

مشخص نیست .از ســویی به اهل کار نبودن وی
اشــاره کردید و از ســویی موافقت بــرای ازدواج،
وجود این تناقض می تواند خطر ساز باشد .توصیه
من این است که در باب چرایی ازدواج با این پسر
با خود صادق باشــید و اگر در نهایت نتوانســتید
تصمیــم مشــخصی بگیریــد با فــرد خبــره ای که
خواستگار شما را نیز مالقات کند مشورت کنید.
دلیل تصمیم خواستگارتان برای ازدواج با

شما چیست؟

شماره
پیامک

2000999 09354394576

عکس تزیینی است

در درجــه اول باید گفــت احتمال بــارداری زنان بعــد از ۳۵
ســالگی کاهش پیدا میکند و بعد از  ۳۸سالگی این کاهش
ناگهانی و شدیدتر است .عالوه بر این احتمال تولد نوزادانی
با ســندروم داون و نواقص ژنتیکی در این زنان بیشتر از زنان
کم سن است .به همین دلیل لزوم انجام تستهای غربالگری
به شدت احساس میشود تا از تولد نوزادان ناقص جلوگیری
شــود .باید توجه داشــت بعد از  ۳۰ســالگی به دلیــل ایجاد
تغییرات هورمونی در خانمها ،احتمال دوقلویی زایی و چند
قلو زایی افزایش پیدا میکند.
یکی دیگر از خطرات بارداری در این سنین ابتال به فشار خون
و دیابت در دوران بارداری است .به دلیل این که این مشکالت
با افزایش سن بیشتر می شود و تغییرات دوران بارداری مزید
بر علت می شود و بر مشکالت دامن میزند.
طبق تحقیقات انجام شــده حاملگی در ســنین باالتر موجب
افزایش درد زایمان ،مشکالت حین تولد بیشتر و استفاده از
فورسپس (چنگکی که در دو طرف سر نوزاد قرار می گیرد و به
خروج نوزاد از بدن مادر کمک می کند) میشود.

این گروه ســنی در زمــان فعالیتهایــی از این دســت نظارت
همیشــگی الزم داشــته و آموزش موارد ایمنی و بهداشــت به
آنها اهمیت بسیاری دارد .کودکان در این سن توان پذیرش
مســئولیت کامل آبیــاری را ندارند امــا از عهــده مرتب کردن
وســایل باغبانی بعد از هــر بار اســتفاده بر میآینــد و میتوان
آبیاری و دیگر مسئولیتها را به صورت مشترک با آنها پیش
برد .برای این گروه سنی مهم است که تغییراتی در برنامه دهید
تا فعالیت به کاری جذاب برای آنها تبدیل شود .به عنوان مثال
اگر دو ،ســه گلدان در بالکن داشته باشــید ،به صورت معمول
نیازی به مترسک نخواهید داشت اما اگر قرار به باغبانی با فرزندتان باشد،
درست کردن یک مترسک کوچک برای همان چند گلدان ،میتواند یک
فعالیت جانبی جذاب باشد .یا اگر قرار به کاشت کمی سبزی خوردن در
باغچهای کوچک باشــد ،به صورت معمول نیاز زیادی به بیل زدن عمیق
باغچهنیستاماخبباوجودداشتنیکدستیارکوچک،گاهیالزماست
اجازه دهید او کمی بیش از حد الزم بیل بزند ،چرا که زیر و رو کردن خاک
فعالیتی لذتبخش برای کودکان است.

خانوادهومشاوره

سامان 34سالهومعتقداستبرایخواسته
ها ،هدف ها و نیازهایش تالش می کند اما
بی حاصل بــوده و ثمره ای برایش نداشــته
اســت .گاهی به دست کشــیدن از زندگی
بــرای تمام شــدن شــرایط ســخت زندگی
اش هــم فکر مــی کنــد .وی احســاس می
کند که تســلط خود بر زندگــی و تمام امید
خود برای پیشــرفت را از دست داد ه است.
سامان به دلیل شکست ها و ناامیدی هایی
کــه از نرســیدن بــه هــدف هایش داشــته،
دچار افســردگی هم شــده اســت .او مدام
احساس تنهایی می کند و می گوید که هیچ
فردی به زنده بودن یا مردن او اهمیت نمی
دهد .ســامان حس بی ارزش بــودن دارد و
در این حالت احســاس بیهودگی می کند.
شاید به همین دلیل است که هرگز قادر به
پذیرش چیزی نیســت و از نظر وی هرگونه
توجــه ،اعتــراض ،عالقــه ،تشــویق و انتقاد
دیگران ناموجه و برمبنای یک فرض اشتباه
اســت .او می گوید که هر وقــت می خواهم
تصمیمی بگیرم ،احساس می کنم که نمی
توانم به درستی آن را به سرانجام برسانم .او
همچنین معتقد است که این عالیم بیشتر
در روزهای پایانی هر ســال ،در او دیده می
شود و حالش را می گیرد.
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نکتهبعدی،چراییمیلوخواستهآقادامادوخانواده
وی در ازدواج بــا شماســت .چرا حاضرنــد از طبقه
اقتصادی به نظر پایین تری(البته جسارت نباشد)
همسر گزینی کنند؟ چه مولفه و متغیری در شما و
خانواده شما دیده اند که اصرار به این ازدواج دارند
یا خیر ممکن است عشق آتشــین و اصرار مبتنی بر
خودشیفتگی آقا داماد ،والدین وی را مجبور به تن
دادن به این ازدواج کرده اســت .در مجموع انتزاع
علل فرضی و اصلی ماجرا کمک بسیاری به اعتبار
تصمیمشماوخواستگارتانخواهدکرد.باتوجهبه
نکاتمطرحشده،امیداستکهشمابتوانیدتصمیم
معتبریبرایمهمترینمرحلهزندگیخودبگیرید.

در یــک شــرکت مهندســی کار مــی
کنم و مدیری داریم که به شدت استرسی
است و معتقد است که اگر خودش وارد کار
نشــود و در جریان جزئیات نباشد ،کارها
روی زمین می ماند و به موقع نمی توانیم
قراردادها را به اتمام برسانیم.
این رفتارش روی اعصاب همه ما تاثیر می
گذارد و خودش هم تا حدودی قبول دارد
اما اســترس اش باعث می شــود تــا ما هم
تمرکزمان از دست برود.
از من خواسته که به شــما پیامک بدهم تا
راهنمایی اش کنید! چــه توصیه هایی به
مدیر  34ساله ،کارشناس ارشد کامپیوتر
و مجرد ما دارید؟
بنده مدت  19سال است که ازدواج
کردم و صاحب فرزند نشــدم در صورتی
که هرچه توان داشتم ،خرج دکتر کردم
و مســتاجر هم هســتم .به جــای توصیه
هــای روان شناســانه از وزیــر محتــرم
بهداشــت تقاضا کنید کــه از من و امثال
من حمایتی داشته باشند تا ما هم از این
نعمت بزرگ بی بهره نمانیم.
پسری هستم  ۲۳ساله .خیلی سعی
کــردم در زندگــی ام جــدی باشــم ولی
نتوانستم .ازتون می خواهم کمکم کنید
تا جدی باشم.
دختری  12ساله دارم که اصال نمی
تواند احساساتش را بیان کند .تا حاال و
حتی یک بار هم من را که مادرش هستم،
بغل نکــرده و نگفته دوســتت دارم .کال
احســاس می کنم در بیان احساسات و
بروز آن ،خیلی خســیس است .به نظرم
این ویژگی شــخصیتی در آینده برایش
دردسرساز می شــود .مقدور است نظر
مشاوران تان را در این باره بدانم.
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