نیاز نوزادهای انرس به مراقبتهای کانگورویی!
ساالنه بیش از  ۱۲۰هزار نوزاد در ایران زودتر از موعد به دنیا میآیند
و والدینشان نمیدانند این نوزادان در بزرگ سالی با چه چالشهایی
در زمینه رشد شناختی و عاطفی روبهرو خواهند شد

اتثیر موسییق بر کاهش تفاوتها

به تازگی پزشکی نسخه رفتن به کالسهای آشپزی را به چند مرد میان سال تجویز
کرده که از منظر روانشناسی قابل بررسی است

زندگیسالم
شنبه
     29تیر   1398
شماره 1373

دکتر ساحل گرامی| روانشناس بالینی

مشاوره
زوجین

«در یک اقدام جالب ،این آقایون که در عکس می بینن ،توسط پزشکشون به
کالس آشپزی فرستاده شــدن تا بتونن به نحو صحیح از همسران بیمارشون
مراقبت کنن ».به تازگی عکسی به همراه این متن در فضای مجازی منتشر شده
است ،به همین بهانه تصمیم گرفتیم از منظر روانشناسی به آن نگاهی بیندازیم.

خانوادهومشاوره

مطالعــهای کــه محققان دانشــگاه ژنــو انجــام داده اند و
نتایج آن در سال  2019منتشر شده است ،تایید میکند
پخش موسیقی برای نوزادان نارس میتواند فاصله رشد
شناختی این نوزادان با نوزادان عادی را کاهش دهد .در
این روش الزم اســت برای نوزاد نــارس از همان روزهای
ابتدایــی و در زمان بســتری در بخش نــوزادان به صورت
روزانه یک موسیقی ثابت پخش شود و این کار باید تا زمان
ترخیص او یا معادل  40هفتگی بارداری مادر ادامه پیدا
کند .محققان دانشــگاه ژنو در بررســی خود این روش را
روی گروهی از نوزادان اجرا و ســپس وضعیت شناختی
این نوزادان را در یک و دو سالگیشــان بررســی کردند.
نتایج این مطالعه تایید کرد که استفاده از این روش فاصله
رشد شناختی در این نوزادان را با نوزادانی که سر وقت به
دنیا آمده بودند ،کاهش میدهد.

پزشکی که آقایان را به کالس آشپزی می فرستد

کمی خجالتی و ضعیف در دوستیابی
برچسب :رشد عاطفی-هیجانی
نرگس عزیزی | کارشناس ارشد علوم اعصابشناختی

طبق آن چه به تازگی وزارت بهداشت اعالم کرده ،ساالنه در ایران حدود  120هزار نوزاد
محوری
زودتر از موعد به دنیا میآیند .زمانی که نوزادی پیش از هفته  37به دنیا بیاید ،به او نارس
گفته میشود .این گروه از نوزادان ،بســته به وزن زمان تولد و وضعیتی که دارند ،در غالب
موارد برای چند روز تا چند هفته باید در بیمارســتان و در دســتگاه از آن ها مراقبت شود.
مشکالت و چالشهای جسمی این گروه از نوزادان ،موضوعی است که اطالعات تقریبا دقیقی درباره آن وجود
دارد اما در کنار مشکالت جسمانی ،این گروه از نوزادان در طول رشد خود با مسائل دیگری نیز دست به گریبان
خواهند بود؛ مسائلی در حوزه رشد و توانایی شناختی و البته توانمندیهای آنها در حوزه روابط عاطفی.
از دیکته ضعیف تا فراموشکاری
برچسب :رشد شناختی
بررسیها نشان میدهد نوزادان نارس در سنین مدرسه
باچالشهایبیشترینسبتبههمساالنخودمواجهاند.
عقبماندگیدررشدکالمی،ضعفدردرکقواعدزبانی،
مشــکل در تمرکــز و به یادســپاری و نداشــتن هماهنگی
بینایی-حرکتی متناسب با سن ،از جمله مشکالتی است
که این گروه از کودکان ممکن اســت با آن روبه رو شــوند.
البته این به آن معنا نیســت که هم ه نوزادان نارس چنین
وضعیتیرادرآیندهتجربهخواهندکردبلکهبنابهوضعیت
نوزاد در بدو تولد (از جملــه هفته تولد و وزن او) ،شــرایط
مراقبتی در روزهای ابتدایی و البته مداخالت تخصصی
برای او ،وضعیت کودک میتواند متفاوت باشد.

مراقبت کانگورویی ،موثر و ساده

یکــی از قدیمیترین روشهای کمک به نــوزادان نارس،

فرنگیس یاقوتی

شاد بودن اصل اول زندگی است ،اصلی که گاهی
آن را فرامــوش میکنیم و تحــت تاثیــر اتفاقها و
مشکالت و باال و پایینهای زندگی یادمان میرود
باید شــاد باشیم .جالب اســت بدانید کافی است
هدف خود را در زندگی ،شادی انتخاب کنید بعد
همین شــادی باعث میشود به سمت هدفهای
دیگر پیش بروید.
برای ایــن که مــادر شــادی باشــید بایــد در ابتدا
خودتان را دوســت داشــته باشــید و بــه خودتان
اهمیت بدهید .موضوع خیلی مهم این است که ما
گاهی فکر میکنیم چون نقش مادر را داریم باید
خودمان را فراموش کنیم ،در حالی که فرزندان ما
نیاز به یک مادر سرزنده دارند نه یک مادر غرق در
نقش مادری که خودش را فراموش کرده و دایم در
حال فداکاری است.
یک تکنیک ساده برای این که مادر شادی باشید
این اســت که گاهی بــی دلیل بــرای خودتان یک
هدیه کوچک یا گل بخرید .باور کنید تاثیر همین
کار کوچک آن قدر در روحیه شــما بزرگ است که
خودتانباورتاننمیشود.بایدصلحباخودتانرااز
یکجاییشروعکنیدوشایدهمینهدیهکوچکیا
یکشاخهگل،نقطهشروعصلحدرونیشماباشد.
دومیــن گام ایــن اســت کــه بــرای هــر روزتــان
برنامهریزی کنیــد .تمام کارها و مســئولیتهای
خود را به عنــوان مادر و همســر در ابتــدای صبح
فهرســت کنید و بعــد تا پایان شــب فهرســتتان
را انجــام دهید و تیــک بزنید .به این شــکل وقتی
ذهنتان منظم است ،بهتر تمرکز میکنید.
ســومین گام این اســت که برای خودتان در طول
شبانهروزحداقلیکساعتآرامشدرنظربگیرید
مثال یک فنجان چای بنوشــید و کتاب بخوانید یا
جدول حل کنید یا اصال هیــچ کاری نکنید ،روی
صندلیبنشینیدوچشمانتانراببندیدوذهنتان
رارهاکنید.پیداکردناینیکساعتسختاست
اما غیرممکن نیســت .پس شما میتوانید مادری
شاد باشید البته اگر خودتان بخواهید....

رابطهام با دختر 2و نیم سالهام بسیار تیره و تار است!
 36ساله و پدر دختری 2/5ساله ام .روابط من و دخترم بسیار تیره و تار است .مدام به من میگوید
دوستت ندارم و با تو قهرم .هر کاری میخواهم برایش انجام بدهم ،من را منع میکند و از مادرش
کمکمیخواهد.دیروزبهمنمیگویدکهسرسفرهننشین،دوستندارمکنارماباشی!اگر چیزی
برایش بخرم ،شوقی ندارد اما اگر همان را مادرش بخرد ،ذوق میکند .خالصه خیلی ناراحتم از این
شرایط .شما بگویید راهحل چیست؟
ریحانه نوذریان | کارشناس ارشد روان شناسی

آن چــه از شــرح ایــن ماجــرا اســتنباط
تربیت
میشود،ایناستکهاطالعاتچندانی
فرزند
درخصــوص مراحــل رشــد کودکتان
نداریدوواکنشهایطبیعیدخترتانرا
اینگونهبرداشتمیکنیدکهانگارمشکلییاحتیدشمنی
باشمادارد.دوتاسهسالگی،سنلجبازیوابرازوجودکردن
کودکان اســت .کــودکان در این ســن منفیبــاف ،لجوج و
سرسخت اند .کودک دو و نیم ساله دمدمی مزاج است .اگر

مادربهطرفشبرود،پدررامیطلبدواگرپدربهطرفشبرود،
مادررامیخواهد.اودردنیاییازتضادسیرمیکند.کلماتی
مثلمیخواهم،نمیخواهم،انجاممیدهم،انجامنمیدهم،
میتوانم ،نمیتوانم ،بله ،نه و  ...زیــاد بر زبان کودکی در این
سنجاریمیشود.
در آرزوی شیرخوارگی!

کودکدوونیمسالهممکناسترفتارشباشمابسیارخوب
یابسیاربدباشدامادرنهایتاوشمارابسیاردوستداردولی
ممکن است دربسیاری از مواقع مادر را به پدر ترجیح دهد.

دختری 17ساله 2،سال دنبال شمارهام بوده است!
پسری  28ساله و شاغل هستم .دختری  17ســاله ،دو سال پیش من را جایی دیده و دلبستهام شده
اســت .بعد از دو سال پیگیری ،توانسته شــماره من را پیدا کند و االن دو ماه است باهم در ارتباطیم.
تک فرزند است و بسیار خجالتی و زودرنج و من بسیار گرم و شلوغ و پر انرژی .قصد ازدواج داریم.
فریبا البرز | کارشناس ارشد مشاوره خانواده

ازدواج یکــی از مهمترین تصمیمهای
مشاوره
زندگی هر دختر و پسر مجردی است
ازدواج
که اگر دقت کافی در آن نشــود ،باعث
صدمات جبران ناپذیری میشود .پس
الزم است دقت ،درایت و مشورت کافی لحاظ شود.
فقط رویه ماجرا را نبینید

برایداشتنازدواجیموفق،بایددریکسریازشرایطدو
طرفوخانوادههابایکدیگرتناسبداشتهباشند.معیارهایی
ازقبیلموقعیتاجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،اعتقادی،
تحصیالت ،ظاهر و زیبایی ،ســن ،تیپ شــخصیتی ،تعداد
افراد خانواده ،طرز فکر و باورها ،آداب و ســنن و  ...مسائلی

هستند که حتما باید لحاظ شوند .این خانم در15سالگی
یعنینوجوانیوهیجاناتخاصایندورهعاشقشماشدهو
باپیگیریمداومباالخرهشماراپیداکردهاست.احتماالهر
دونفرشمااالنحسخوبیراتجربهمیکنید،اوبهایندلیل
که عشق خود را پیدا کرده و شــما هم فکر این که دختری تا
این حد پیگیرتان بوده .البته این فقط رویه ماجراست .شما
به ازدواج با یکدیگر هم فکر میکنید .ازدواج چیزی فراتر از
عاشقی نوجوانی است .نوجوانی سنی است که شیفتگی
به جنس مخالف در آن شــکل میگیرد و خود فرد هم تصور
میکندانتخابآگاهانهودرستیراانجامدادهدرحالیکه
شخصیتانساندرایندورهثباتیندارد.
شما برونگرا و آن دختر درونگراست

امابهشمابهعنوانفردیکهایندورهراپشتسرگذاشتهوبه

تجویزهوشمندانهاینپزشک

حتما در میان اطرافیان خود مــردان زیادی را دیدهاید
که پــس از بازنشســتگی خانهنشــین شــدهاند و هیچ
کاری انجام نمیدهند .در آن روی سکه ،مردهایی هم
هستند که بعد از بازنشستگی بعضی کارهای خانه را
انجام میدهند یا آشپزی میکنند و هیچ ابایی ندارند
وازاینموضوعاستقبالهممیکنند.یکیازتغییرات
بسیارجالبوچشمگیردرمیانسالیبهتعادلرسیدن
نقشهای جنسیتی است یعنی بسیاری از ویژگیها و
خصلتهایی که مخصوص یک جنســیت است ،رنگ
میبازد و مردان و زنــان خصوصیاتی از جنس مخالف
را پیدا میکنند .مثال مردها راحتتر ابراز احساسات
میکنندوتمایلبیشتریبهارتباطاتصمیمانهدارندو
درمقابلزنهاتسلطواستقاللبیشتریپیدامیکنند.
همینموضوعباعثمیشودرضایتاززندگیمشترک
در میان سالی و در میان بیشــتر زوجها به باالترین حد
خودبرسدواختالفاتکمرنگترشود.حالباتوجهبه
عکس مربوط ،اگر در جوانی از مردان چنین تقاضایی
بشــود بعید اســت که به دلیــل مشــغله کاری و نگرش
فرهنگی از ایــن قبیل آموزشها اســتقبالی شــود اما
انتخاب پزشــک از میان مردهایی که در ابتــدای دوره
سالمندیهستند،هوشمندانهبهنظرمیرسد.

او ممکن اســت بخواهد جالبترین استعدادهایش را فقط
به مادرش نشــان دهد و پدر را دور از قلمرو روابط با مادرش
نگــه دارد .این کــودکان ممکن اســت بخواهنــد خاطرات
شیرخوارگیراتجدیدکنند.ازنظراحساسیمیتواننداین
کارراباچسبیدنبهمادروتقاضایشیرخوردنازمادرانجام
دهند .آنها خود را در آغوش مادر رها میکنند و از این کار
لذت میبرند و ممکن است عالقهای به حضور فرد دیگری
حتیپدرنداشتهباشند.
مهارتهایفرزندپروریتانراتقویتکنید

توجهداشتهباشیدکهکودکشمادراینسنآشناییزیادی
با احساســاتش نــدارد بنابراین هیجاناتش را ممکن اســت
بسیارغلوشدهنشاندهد.رفتهرفتهبابزرگترشدنکودک
وکاملترشدندایرهلغاتش،شمامیتوانیدبرایاحساسات
اووخودتاننامبگذاریدتابهاودرشناختاحساساتخودش
و دیگــران کمک کنیــد .هرچه شــناخت کــودک در زمینه
احساساتخودوتاثیررفتارهایخودبراحساساتدیگران
بیشترشود،بهاحتمالبیشتریبادیگرانمدارامیکند.در
نهایت ســعی کنید اطالعات خود را از روند رشــد فرزندتان
بیشترومهارتهایفرزندپروریخودراتقویتکنید.

ثباتوپختگیالزمرسیدهاید،پیشنهادمیکنمبزرگترین
تصمیم زندگیتان را احساســی و عجوالنه نگیرید .یک بار
دیگر تناســبها را در ازدواج مــرور کنید و ببینیــد چقدر با
هم جور هستید .به عنوان مثال باید گفت شما در بعد تیپ
شخصیتی با هم تناســب ندارید .طبق پیامتان دختر مورد
عالقهتان کمرو ،خجالتی و حســاس است و شــما پر انرژی
وشلوغ! شاید بتوان گفت شــما برونگرا هستید و آن دختر
درونگرایــی بیشــتری دارد .وقتــی دو نفــر با ایــن دو تیپ
شخصیتی متفاوت با یکدیگر ازدواج می کنند ،در مواردی
با هم دچــار ناســازگاری میشــوند مثــل رفــت و آمدهای
خانوادگیودوستانه،ارتباطدراجتماعو رابطهبارفیقو....
باآگاهیازایننکات،تصمیمنهاییرابرایازدواجبگیرید.
از کنار زودرنج بودنش نگذرید!

وقتی همســرتان زودرنج باشــد ،شــما دایم باید در حال
تالش برای رنجزدایی از وی باشید .همیشه باید برای تک
تک حرفها و رفتارهای خودتان ،خانواده و اطرافیانتان
برایش توضیح بدهید تا غبار رنجی به ایشان نماند .به هر
حال مراجعه حضوری به یک مشاور ،پیشنهاد جدیام به
شماست .حتما از یک مشــاور کمک بگیرید تا با دانستن
اطالعات بیشتر از شما و انجام تست ها و آزمون های الزم
نظر قطعی را بدهد.

تجویزیکهعشقراپررنگترمیکند!

نکته بعدی ،نقش مهــم رضایت از زندگیمشــترک
در کیفیت زندگی و ســامت جســمانی افراد مسن
و سالمند اســت .تحقیقات متعدد نشــان داده افراد
مسنی که همراه با همســران خود زندگی میکنند،
احساس سالمت جسمانی بیشــتری دارند و خود را
شــادتر میدانند .پس کامال طبیعی اســت که افراد
درباره ســامت جســمانی همسرانشــان حساس
باشند و بتوانند به این احساس خوب تداوم بخشند.
باید تاکید کنیــم تعامالت اجتماعی با دوســتان در
ســنین باال بســیار لذتبخش و از نظــر روانی مفید
اســت ولی جای ارتبــاط با همســر را پــر نمیکند و
رضایت زناشــویی همچنــان اولویت خــود را دارد.
با توجه بــه اینکه در دوره جوانی شــخص بــا اتکا به
نیروی جسمانی قادر به مراقبت بیشتر از خود است،
همراهی و مراقبت از همسر در سنین میان سالی و
پیری اهمیت بیشتری پیدا می کند و نمود بیشتری
مییابد .در نتیجه شخص با یک تیر دو نشان میزند،
هم به مراقبت جســمانی از همســر خود میپردازد
و هم به ســامت روان و رضایــت از زندگی او کمک
میکند که نتیجهاش پررنگتر شدن نقش عشق در
زندگی و احساس خوشبختی بیشتر است.

قرار و مدار

روز دیدن
یه کارتون قدیمی
امروز به یاد گذشته یه کارتون
قدیمی رو دانلود و نگاه کن....
بعدش چشماتو ببند و به بچگی
هات فکر
کن ...چه
بهتر که
این کار رو
با همراهی
دوستات
تجربه کنی

تصویرساز :ندا طاهری

چگونه مادری
شادباشیم؟

بانوان

مراقبت کانگورویی اســت .در این روش تالش میشود تا
نوزاد نارس از همان ســاعات اولیه تولد ،تماس پوستی با
مادر خود داشته باشد .در یک مطالعه ،محققان کانادایی
به تاثیر استفاده از این روش بر تواناییهای شناختی افراد
در بزرگ ســالی پرداختند .نتایج این مطالعه که در سال
 2018منتشر شد ،تایید میکند افراد بزرگ سالی که در
بدو تولد تحت مراقبت کانگورویی قرار گرفته بودند بهره
هوشی و دامنه توجه بهتری نسبت به گروهی که این نوع
مراقبت را دریافت نکرده بودند ،داشتند .مطالعات نشان
میدهد جدای از مراقبت کانگورویی ،تغذیه با شیر مادر،
اســتفاده از برنامههــای «تحریک حســی» و برنامه «گذار
مادر-کودک»نیزتاحدیمیتواندبهبهبودرشدشناختی
کودکدرسنینباالترکمککند(درخصوصجزئیاتاین
برنامهها میتوانید از متخصصان نوزادان اطالعات کسب
کنید) .اما روش کمکی دیگری که کارآمدی آن به تازگی
در یک مطالعه تایید شــده و البته انجام آن نیاز به آموزش
خاصی ندارد ،استفاده از موسیقی است.

حوزه دیگــری که تولــد زود هنــگام میتواند بــر آن تاثیر
بگذارد؛ تاخیر در رشد عاطفی کودکان است .مطالعات
نشــان میدهد کودکانی که نارس متولد میشــوند ،در
دوره پیــش از دبســتان بیشــتر خجالتی هســتند و توان
دوســتیابی آنها نیز ضعیفتر از همساالنشــان است.
این وضعیت البته تا ســنین باالتر نیز ممکن اســت ادامه
پیدا کند و حتی زندگی عاطفی و روابط بین فردی افراد
در بزرگ سالی را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد .به عنوان
مثال در مطالعهای که نتایج آن هفته گذشته منتشر شد،
محققان دانشگاه واریک در انگلستان با بررسی بیش از دو
میلیون بزرگ سال متوجه شدند افرادی که زودتر از موعد
به دنیا میآیند ،در بزرگ سالی تمایل کمتری به برقراری
روابط عاطفی با دیگران دارند ،کمتــر از دیگران ازدواج
میکنند و حتــی تمایل به فرزنــدآوری در بیــن این افراد
نیز کمتر از دیگران است اما چرا چنین اتفاقی میافتد؟
طبــق نظر متخصصــان ،بــه احتمال زیــاد ایــن موضوع،
ریشــه در دوران کودکی و خجالتی بــودن این کودکان و
حمایت بیش از حدی دارد که بسیاری از آنها در سنین
پایین از والدین خود دریافت میکنند .در واقع این افراد
اقبال کمتری برای تمرین و کسب مهارت در حوزه روابط
میانفردی در دوره کودکی دارند و همین باعث میشود
در بزرگ سالی اعتماد به نفس کمتری در این حوزه داشته
باشند .ایجاد فرصت برای تمرین روابط دوستانه از سنین
پایین و حمایت متعادل والدیــن از این کودکان ،از جمله
روشهایی اســت که میتواند به این کودکان کمک کند
تا از تشدید مشکالت در حوزه روابط میانفردی و مسائل
عاطفی پیشگیری کنند.

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

* همسر راجر فدرر رو دیدین با اون ثروت
رویایی ،لباســش مثل مالفه تشک خونه
مابود! اگه زنش اهل جای دیگه بود حتما
یکی از آپشــن هاش این بود از مــچ تا زیر
گردن النگوی طال داشته باشه!
* اگه با توجه به صفحات کودک و نوجوان
یهمطلبهمبهعنوانآموزشهایجنسی
متناســب با سن شون داشــته باشین تا از
آســیب ها و ســوء اســتفاده ها پیشگیری
بشه ،میتونه خیلی مفید باشه.
سعید اکبری نجف آبادی ،استان فارس

* قســمت اندکــی صبــر ،دیدنــی هــا،
ترســانک و پرونده های مجهــول خیلی
جــذاب بــودن ،لطفــا ایــن مطالــب را به
زندگی سالم اضافه کنید.
* درباره سوءاســتفاده از رابطــه با اجنه
نوشــتید ،اگــر واقعــا خواهــان درک
چگونگــی ارتبــاط بــا آن هــا هســتید
میتوانم راهنمایی تان کنم.
گ انداختــن
* از مهریههــایزیــاد و ســن 
جلویازدواججوانانمطالبیچاپکنید.
* میشه درباره دســتور پخت پیراشکی و
غذاهای کره ای هم مطلب چاپ کنید؟
فائزه ،مشهد
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