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 » باید توجه داشته باشیم که با افزایش این میزان 
درآمد، اوضاع ما گاهی نه تنها بهتر بلکه بدتر هم 
خواهد شد. یعنی وقتی فکر می کنیم هر چه بیشتر 
داشته باشیم بهترهم زندگی خواهیم کرد؛ اغلب 
حرص و طمع بیشتری هم تجربه خواهیم کرد.« 
به عبارت دیگــر اگر نتوانیم یــا ندانیم که میزان 
درآمد باالتر را چطور به درستی مدیریت کنیم، 
 احتمال دارد درآمد افزایش یافته را صرف خریدها 
و نیازهای کاذب کرده و در عمــل اتفاق مثبتی 
برای ارتقای ســطح زندگی اقتصادی ما نخواهد 
افتاد. گاهی نیز ممکن اســت به دالیل مختلف و 
قرار گرفتن در بحران های اقتصادی نتوانیم به آنچه 
می خواهیم در حد نیازهای اصلی خود برســیم. 
البته قرار گرفتن در چنین وضعیتی آسان نیست، 
اما نبایــد اجازه دهیم تأثیرمخــرب و ماندگاری 
برعزت نفس و اعتماد به نفــس ما بگذارد. چون 
این موضوع ربطی به میزان توانایی های ما ندارد 
و نباید در طوالنی مدت باعث تضیعف روحیه ما 
شود. در غیراین صورت، کودکان ما تحت الشعاع 

چنین تفکری قرار خواهند گرفت.

آموزه های اقتصادی مورد نیاز کودک 
»ما باید به کودکان توضیح دهیم که چرا گاهی 
نمی توانیم چیزهای مورد عالقه آنها را برایشان 
تهیه کنیــم.«؛ این را امیــری می گوید و تأکید 
می کند:»کامال طبیعی است و باید آن را بپذیریم 
و بدانیم هر قــدر هم توان مالی خوبی داشــته 
باشــیم باز هم محدودیت هایــی را در حد توان 
اقتصادی خود تجربه خواهیم کرد.« بسیاری از 
والدین نیز همین روال را دنبــال کرده و با توان 
خوب مالی نیز برای کودک شــان محدودیت در 

رسیدن به خواســته هایش اعمال می کنند تا او 
هم بیاموزد که میان نیاز اصلی و نیاز کاذب تفاوت 
قائل شود. از طرفی الزم است کودکان با مفهوم 
قناعــت و همچنین صرفه جویی و عدم اســراف 
نیز آشنا شوند،  آنها همچنین باید بدانند اوضاع 
مالی همیشه طبق یک روال پیش نخواهد رفت 
و ممکن اســت روزی مجبور به پذیرش شرایط 
متفاوتی شوند.گاهی والدین فکر می کنند لزومی 
ندارد فرزندانشان را در جریان مسائل اقتصادی 
خانواده خود قرار دهند.امــا فراموش نکنیم هر 
شــرایطی در خانواده حاکم باشــد همه اعضای 
خانواده ازجمله کودکان هــم باید در جریان آن 
قرار گیرند. البته با کودکان باید به زبان خود آنها 
گفت وگو کرد. به این ترتیب، کودک احســاس 
امنیت بیشــتری خواهد کرد و عــزت نفس او 
نیزبه عنوان عضو مهم خانــواده افزایش خواهد 
یافت و کمتر احســاس ناتوانــی می کند.امیری 
می گوید: » کودک باید بدانــد گاهی در زندگی 
مشــکالت و محدودیت هایی هم وجود دارد که 
برای بهتر شدن اوضاع باید صبر و تحمل بیشتری 
برای دستیابی به آنچه می خواهد حاصل کند.« 
برای دســتیابی کودکان به چنین توانایی هایی 
باید توجه داشته باشیم اگرشاهد اتفاقات تلخی 
در جامعه هستیم و در شرایط نابسامان اقتصادی 
قرار گرفته ایم؛ مدام غرزدن و گله و شکایت های 
زیاد ما باعث خواهد شــد کــودکان هم رفتاری 
مشــابه ما داشته باشــند. به این ترتیب، خانواده 
سرشار از نارضایتی، ناامیدی و ناامنی خواهد شد 
که رهایی از آن کار آسانی نیست.در واقع صبر و 
تحمل بیشتر ما باعث برخورداری بیشتر کودکان 

از آرامش و امنیت خواهد شد. 

کودک را با مفاهیم 
اقتصادی آشنا 

کنید،  نه مشکالت 
درگیر و دار مسائل اقتصادي نباید کودکان را دچار نگراني کرد

گزارش

راهکاری برای 
بهبود صدای هدفون

هدفون ها جزوی جدایی ناپذیر از وسایل هر روزه ما هستند؛ 
وسایلی که حفظ بهداشت آنها هم روی کیفیت صدا تأثیر 
دارد و هم روی ســالمت گوش هایمان. از زمــان اختراع 
واکمن، هدفون به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل 
شــده، با این حال و با وجود هزینه ای که برای داشتن یک 
هدفون با کیفیت می کنیم به مرور زمــان کیفیت صدای 
هدفون کاهش پیدا می کند و ما مجبوریم به ســراغ خرید 
یک هدفون جدید برویم. اما قبل از خرید یک هدفون جدید 
بهتر اســت آن را تمیز کنیم. این کار برای بهداشت گوش 
هم مفید است. همین االن هدفون یا ایرفون خود را ببینید؛ 
جرم گــوش، چربی و همچنین گردوغبار در شــکاف های 

کوچک آن ذخیره شده است. 
آخرین باری که هدفون تان را تمیز کردید کی بود؟ ما تقریبا 
همیشه آنها را در کیف، جیب  و هر جایی می اندازیم، این کار 
باعث می شود هدفون ما با گردوغبار و کثیفی دیگری که از 
قبل بوده آلوده شود و معموال آن را بدون لحظه ای درنگ در 
گوش خود فرو می کنیم. این کار می تواند منجر به افزایش 
احتمال ابتال به عفونت گوش، انسداد جرم گوش و درنهایت 
دردسر مراجعه به پزشک شود؛ اتفاقاتی که با کمی مراقبت 

و نگهداری از هدفون جلوی آنها گرفته خواهد شد. 
برای تمیز کردن هدفون به این وســایل نیــاز داریم: یک 
پارچه کوچک تمیز، پــد الکلی، پنبه یــا گوش پاک کن، 
صابون، آب و مسواک نرم. هدفون خود را طوری نگه دارید 
که قسمت توری آن به سمت پایین باشد. مراقب باشید که 
به مقدار کم از الکل اســتفاده کنید، پارچه را خیس نکنید 
زیرا ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند. از پاشیدن 
مستقیم الکل روی دســتگاه خودداری کنید. با استفاده از 
یک مسواک خشک و نرم، ترجیحا مسواک کودکان آن را به 
آرامی مسواک بزنید تا هرگونه کثیفی یا چربی مسدود شده 

را از بین ببرید. 
حال با کمک یک پد الکلی یا ضدعفونی کننده دســت که 
روی پارچه پاشیده اید، روی توری فلزی و همینطور سیم ها 
را به سرعت پاک کنید. اگر هدفون شما یک سر سیلیکونی 
جدا شونده دارد، دقت کنید که ضد آب باشد و نه پارچه ای 
یا چرمی، آن را جدا کنید و حدود ۵ دقیقه توی آب گرم و 
صابون قرار دهید. سپس آبکشی کنید و اجازه دهید روی 
یک پارچه نخی کامال خشک شــود. حال که هدفون شما 
تمیز شده، مسواکی که اســتفاده کرده بودید را بشویید، 
خشک کنید و جعبه محافظ و شارژر آن را هم تمیز کنید. 
می توانید برای ضدعفونی شــدن از یک پد الکلی استفاده 
کنید و با کمک یک خالل دندان داخل محفظه بکشــید. 
حال هدفون خود را امتحان کنید: احتماال کیفیت صدای 

آن هم بهتر شده است. 

نشانگان قلب شکسته
حــوادث تکان دهنــده زندگــی می توانند حمالت 
قلبی مرگبار ایجاد کنند که به آن »نشــانگان قلب 
شکسته« می گویند که به دلیل  آزاد شدن مقدار زیاد 
هورمون های استرس، مانع از انقباض درست عضله 
قلب می شود. این عارضه معموالً مدت کوتاهی پس 
از یک حادثه تنش زا مانند تصادف ماشین، ضرر مالی 
یا مرگ غیرمنتظره یکی از عزیزان یا حوادث عاطفی 
با بار مثبت رخ مي دهد. در برخی از افراد ممکن است 
دقایقی پس از دریافت اخبار بد نشانگان قلب شکسته 
رخ دهد و در دیگران ممکن است مدتی وقت بگیرد. 
در این شرایط احساس ناراحتی غیرمعمول در قفسه 
سینه یا تنگی نفس به دنبال یک حادثه تنش زا ممکن 
است نشانه ای از نشانگان قلب شکسته باشد اما همیشه 
این نشانه های هشداردهنده وجود ندارند. از آنجا که در 
نشانگان قلب شکسته شریان های مسدودشده وجود 
ندارد، فقط دارو راهکار است.  گرچه حفظ آرامش با 

کشیدن نفس های عمیق ممکن است کمک کند.

کاسه ات را پر کن
یک بازی ســاده و جذاب برای هماهنگی دو نیمکره مغز و 
هماهنگی چشم و دست کودک، بازی پر و خالی کردن ظرف 
حبوبات است. به این صورت که یک کاسه پر از حبوبات در 
وسط و دو کاسه خالی در طرفین آن بگذارید. حاال از کودک 
بخواهید دو قاشــق بردارد و همزمان با هر دو قاشق از کاسه 
وسطی حبوبات بردارد و در دو کاسه کناری بریزد. وقتی تمام 
محتوای کاسه وسطی خالی شد، از او بخواهید حاال برعکس 
عمل کند و از دو کاســه کناری به طور همزمان حبوبات را 

داخل کاسه وسطی بریزد.

در بطری های رنگی 
در بطری های رنگی در بازی های متعددی به کار می آیند. یکی 
از ساده ترین و سرگرم کننده ترین این بازی ها، به این صورت 
است: از هر رنگ چندین در بطری آماده کنید و آنها را به طور 
پراکنده روی یک صفحه مقوایی بچسبانید. بعد تعدادی کش 
پول به کودک بدهید و از او بخواهید با کمک کش پول، هر 
دو در همرنگ را به هم وصل کند. بــرای بچه های بزرگ تر 
می توانید اعداد فارسی و انگلیسی را روی در بطری بنویسید و 
از کودک بخواهید به هم وصل کند. یا حروف کوچک و بزرگ 

را به هم وصل کند. 

بازي گوشي

تندرست

مهناز جعفري؛ مربي و تسهیلگر کودکترفند

بسیاری از روانشناسان معتقدند حرف زدن درباره مشکالت مالی با کودکان ضروری است. 
به عقیده آنها، مطرح کردن مسائل مالی با کودکان، درک واقعی تر و درست تری از مسائل 
مالی به آنها می دهد. اما عده ای دیگر براین گمانند بچه ها نباید در جریان مشکالت مالی 
خانواده ها قرار بگیرند و حتی نباید در حضور آنها از مشکالت اقتصادی موجود در جامعه صحبت کرد. چرا 
که باعث اضطراب شان می شود. آنها معتقدند کودک نه با مشکالت،  بلکه با مفاهیم و اطالعات اقتصادی 

مناسب سنش باید آشنا شود.

کودکان را مضطرب نکنید 
آشنا شدن بچه ها با مفهوم پول، اقتصاد، پس انداز 
و استفاده صحیح از منابع مالی مورد اهمیت است. 
اما این بدین معنا نیست که ما بچه ها را در جریان 
مشــکالت اقتصادی قرار دهیم. با توجه به اینکه 
کودکان درک درستی از مشکالت مالی و اقتصادی 
ندارند؛ ممکن است والدین به گونه ای باعث نگرانی 
فرزندان شان بشــوند. بنابراین بهتر است حتما 
با مشــورت و کمک گرفتــن از متخصصان، آن 
را بــرای بچه ها توضیح داد چراکه ممکن اســت 
باعث ایجاد هیجانــات منفی در فرزندان شــان 
شوند. نســرین امیری، فوق تخصص روانپزشکی 
کودک و نوجــوان و عضو هیأت علمی دانشــگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشــی در مورد مشکالت 
اقتصادی در خانواده هــا می گوید:»موضوع مهم 
در مســائل اقتصادی، ترویج فرهنگ فراوانی در 
خانواده هاســت. یعنی فکر نکنیم همیشــه باید 
بتوانیم چیزهای زیادی خریداری و ذخیره کنیم. 
در واقع این نوعی تفکر است که می توانیم از آن به 
نوعی بی نیازی یاد  کنیم و آن را به فرزندان خود نیز 
آموزش دهیم. بنابراین بزرگساالن ابتدا خودشان 
بایــد آن را فرابگیرند. ضمن آنکه توجه داشــته 
باشند بعضی نیازهای ما کاذب است؛ نه واقعی.« 
در واقع توجه به نیازهای اقتصادی باعث می شود 
فرهنگ بی نیازی در ما شــکل گیرد. البته پس از 
برخورداربودن از نیازهای ابتدایی خانواده نیازهای 
دیگرنیز باید اولویت بندی و بررسی شوند؛ به ویژه 
در شرایط سخت. به این ترتیب، اقتصاد خانواده 

کمتر آسیب خواهد دید.

تالش مداوم؛ رضایت خاطر 
کودکان باید بدانند به دست آوردن هر چیزی به تالش 
نیاز دارد و نمی توان بدون زحمت،  نتیجه گرفت یا به 
چیزی رسید. این متخصص اما تأکید می کند که این 
تالش نباید مانع از این شود که نتوانیم از داشته های 
خود لذت ببریم. او می افزاید:»همچنین برخوردار بودن 
از احساس رضایت نیز به معنای آن نیست که نیازی 
به تالش بیشــتر نداریم. ما می توانیم در حد توان و 
ظرفیت مان برای آنچه می خواهیم و به دست آوردن 
رفاه بیشتر تالش کنیم. ولی این کار نباید مانع از بین 
رفتن آرامش ما شود.« مثال اگر بخواهیم خانه بهتری 
داشته باشیم برای دستیابی به آن، حتما باید تالش 
بیشتری هم بکنیم. اما باید ببینیم نیازما واقعی است 
یا نوعی نیاز کاذب که با توجه به داشته های دیگران، 
خود را موظف به داشــتن آن کرده ایم.به گفته عضو 
هیأت علمی دانشــگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 
نباید به نیازهای کاذب توجه کنیم. اما بهتر اســت 
همیشه برای بهتر شدن کیفیت زندگی خود و اعضای 
دیگر خانواده ازجمله فرزندان مان بیشتر تالش کنیم. 
فراموش نکنیم اگر ما چنین تفکری داشــته باشیم 
و اینگونه رفتار کنیم، کــودکان هم از چنین الگویی 
تبعیت خواهند کرد. به این ترتیب می توانند آرامش و 

رضایت بیشتری داشته باشند.

پول بیشتر،  همیشه شرایط را بهتر نمی کند 
طبــق تحقیقات ســازمان ملــل، اگــر درآمد 
ما تا ۸ برابــر نیازهــای پایه مــان افزایش یابد 
رفاه و ســرمایه بیشــتری خواهیم داشت. این 
 متخصص در توضیح این موضــوع اما می گوید:


