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پيامك300099004806 :
 نجمه محمودآبادی
آرمان با آن جثه ریز و صورت آفتابسوخته و
آسفالت کف خیابان ،نشسته است
نگاه خیرهاش به
ِ
لبهی جدول جلوی درمغازه گیمنت .انتظارمیکشد
کسی بیاید و سربازی با او شرطبندی کند.
همیشهمیبری؟
گاهی میبرم ،گاهی میبازم.
تا حاال چقدرپول جمع کردی؟
 ۵۰۰هزارتومن.
میخوای پوال رو چکار کنی؟
دوچرخهبخرم.
آرمان سرش را زیرمیاندازد .تا همین یک سال
پیش کسب و کار پدرش پررونق بود .از شیر مرغ
تا جان آدمیزاد برای او و خواهرش میخرید .حاال
با آمدن کرونا پدر تقریبا ورشکسته شده است.
دستش خالی است؛ خالی خالی.
دلم میخواست برم سرکار .مادرم اجازه نداد.
گفت تو باید درس بخونی.
آرمان عاشق فوتبال است .قبال کالس
فوتبال میرفت .حاال یک سال است نه دوستان
فوتبالیاش را دیده نه مربیاش را .آرمان دلش
میخواهد وقتی بزرگ شد فوتبالیست شود.
کالس زبان هم میرفتم .فوتبالیستها باید زبان
انگلیسی بلد باشن .اما االن دیگه کالس زبان هم
نمیرم.
غمها آرمان را با خود میبرند به آن روزها،
روزهایی که نه غم نان بود و نه غم بیپولی و
بیکاری .لبخند محوی لبانش را میپوشاند :اون
موقعها هفتهای یک بار پیتزا میخوردیم .آخرین
بارشش ماه پیش مهمون عمو رضام پیتزا خوردم.
آرمان رویش را برمیگرداند.
کالسچندمی؟
هفتم .مادرم میگه همه چیز درست میشه.
کرونا میره .برمیگردیم به همون روزها .مادرم
میگه واکسنش اومده .میگه خدا بزرگه.
نگاه آرمان پر از پرسش است ،پرسشهای
بیپاسخ .پسری هم سن و سال آرمان ازراه میرسد.
آرمان بلند میشود و خاک شلوارش را میتکاند.
میایستد و با پسرسرپول چانه م یزند .به توافق که
میرسند راه میافتند طرف مغازه گیمنت...
روانشناسان معتقدند نباید جلوی بچهها درباره
مشکالت مالی حرف زد .نباید بچهها را در جریان
قسطهای بانکی ،بدهیها قرار داد اما این روزها
با آمدن کرونا و دیگر مشکالت اقتصادی سفرهی
خانوادهها به خودی خود کوچک شده است و
بچهها این کوچک شدن سفره راعمال میبینند .الله
شریف روانشناس بالینی درباره مشکالت اقتصادی
و چگونگی آماده کردن بچهها برای مواجهه با آن

توضیح داده است.
 چرا حرف زدن
دربارهمشکالت اقتصادی
در حضور بچهها سبب
ایجاد اضطراب در آنها
میشود؟
محرکهایی که در
انسان ترس و اضطراب
ایجاد میکنند در جریان
رشد عوض میشوند .این
تغییربا افزایشتواناییهای
شناختی(ذهنی) و جسمی
کودک و کسب تجارب
جدید دریک راستا هستند.
کودکانی که اختالالت
اضطرابی دارند ،مشکالت
متعددی پیدا میکنند و
کودکی که یک دوره اختالل
اضطرابی دارد ،به احتمال
زیاد چند دوره دیگر هم
خواهد داشت و معموال
با اختالالت اضطرابی
افسردگی هم رخ میدهد.
وجود هیجان اضطراب از
تولد همراه انسان است و
الله شریف ،روانشناس کودک  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
طی روند رشد از ترسهای
در نوزادی مثل ترس از غریبهها ،ترس از صدای والدین برای آشنا کردن کودکان با مسائل مالی
بلند ...در کودکی به ترس از موجودات خیالی ،درست است؟
تنهایی ،حیوانات ...و در اوایل نوجوانی به ترس از
البته که هیچ والدی قصد آسیب زدن به
شکست خوردن ،بیمار شدن ،مشکالت اقتصادی فرزندش را ندارد ولی راهکارهای ما برای مدیریت
تغییرمیکند .درروند رشد ترسها ازمسایل عینی شرایط درست نیست .فکر میکنم با توضیحات
و قابل دیدن و شنیدن به ترسهای انتزاعی و سؤال اول متوجه شده باشید که این راهکار
غیرملموس تغییرپیدا میکنند و البته واکنشهای اشتباه است و بچهها در سالهای اول نوجوانی به
هیجانی و جسمی آنها نیز تغییر مییابد .برای شدت در مورد مسایل اقتصادی و اجتماعی نگران
روشنتر شدن مطلب مثالی م یزنم؛ کودکان یک میشوند و چون تفکر انتزاعی آنها هنوز به خوبی
ساله از قرار گرفتن در کنار غریبهها میترسند و رشد نکرده ،نمیتوانند راهحل مناسبی درنظربگیرند
واکنش گریه کردن را از خودشان نشان میدهند و آیندهنگری نسبت به این مشکل داشته باشند و
آیا والدین حاضر است این گریه و بیقراری را تنها اتفاقی که میافتد این است که ما آنها را
نادیده بگیرد و ساعتها فرزندش را به فرد غریبهای نگران و مضطرب میکنیم.
بسپرد؟ بچه  9ساله هم از مشکالت اقتصادی
 برخی روانشناسان معتقدند مطرح
خانواده میترسد اما واکنش یک نوجوان به کردن مشکالت مالی با کودکان باعث میشود
اضطراب ،مثل گریه کردن نوزاد قابل دیدن نیست دربزرگسالی تنها به ثروت زیاد و جمعآوری پول
و شاید برای همین است که توجه والدین به این فکرکنند .این درست است؟
مسئله جلب نمیشود که نگرانیهای مالی خانواده
ما معموال دربرابرناکامیها سه سبک مقابلهای
آسیب روانی به ویژه برای نوجوانان ایجاد میکند.
داریم که تا اندازه زیادی به سرشت ما برمیگردد.1 :
 بیان مشکالت اقتصادی توسط والدین تسلیم شرایط میشویم و میپذیریم درمورد مسئله
گاهیباهدف این است که کودکتوقعو انتظار مورد بحثمان راهحلی وجود ندارد پس تالشی برای
خریدچیزی ازآنهانداشتهباشند .آیا اینتصور تغییرشرایط اقتصادی نمیکنیم و میپذیریم باید با

به فرزندآوری گرفتهاند ،سطح قابل
قبولی از نظر تامین این نیازهای
اساسی را داشته باشند .اما گاهی
شرایط جوری پیش میرود که
قابل پیشبینی نیست .والدین در
نظر داشته باشند قرار نیست که
بچهها را دریک محیط ایزوله بزرگ
کنیم و مشکالت قسمتی ازماهیت
زندگی هستند .در این شرایط باید با
مهارت حلمسئله جایگزینی برای
تفریحات فرزندمان پیدا کنیم و
فراموش نکنید قرار نیست بچهها
درگیر جزئیات مشکالت اقتصادی
ما شوند .آنها آن چیزی را باور
میکنند که شما باور دارید .اگر در
بهترین شرایط اقتصادی هم زندگی
را سخت و اسفناک توصیف کنید،
فرزند شما باور پیدا میکند زندگی
دشوار است و اگردربدترین شرایط
اوضاع را گذرا ببینید و به عنوان یک
مشکل دنبال راهحل باشید فرزند
شما هم به خوبی با این شرایط کنار
میآید .مسئلهای که من دربرخورد
با مراجعان مراکز روانشناسی زیاد
میبینم این است که والدین تمام
خواستههای کودکان را به شکل
مادی میبینند .در صورتی که بسیاری از نیازهای
کودکان مادیات نیستند .آنها نیازدارند مورد توجه
قرار بگیرند ،دوست داشته شوند ،وقت مشترک با
والدین بگذرانند .امکانات مالی گاهی نه تنها کمک
نمیکند بلکه سدی در برابر صمیمیت و ارتباط
اعضای خانواده میشود و لذت بازی و همکاری
اعضای خانواده را محدود میکند .موضوع قابل
توجه بعدی که همه خانوادهها ،چه در شرایط
معمول چه در شرایط بحران نباید از آن غافل
شوند ،فرزندپروری موثر است .قسمتی از اصول
فررزندپروری موثردرمورد حقوق ،امتیازات و جوایز
فرزندان است که هدف انتظارات معقول فرزندان
و شرایط رفاهی متناسب با وضعیت اقتصادی
خانواده است .پس ما حتی قبل از قرار گرفتن در
بحران در تامین خواستههای مادی فرزندمان باید
تعادل را درنظرداشته باشیم.
آشنا کردنبچههابامفهومپول ،اقتصاد،
پسانداز و استفاده صحیح از منابع مالی
اهمیت دارد .چگونه این کاررا انجام دهیم؟
ما میتوانیم با شروع سن آموزش (6
سالگی) مبلغی که به عنوان پول توجیبی معروف
است را برای فرزندمان در نظر بگیریم که باز هم

گفتوگوی پاسارگاد با الله شریف روانشناس کودک

بچهها را درگیر
مشکالت اقتصادی
خودمان نکنیم

این شرایط بسازیم یا همیشه تحت پوشش دیگران
باشیم .2 .ازمشکل اجتناب میکنیم تا دیگربا آن
روبهرو نشویم .3 .جبران افراطی میکنیم یا به زبانی
دیگر به مشکل حمله میکنیم .کسی که سبک
مقابله او جبران افراطی باشد این باور را دارد« :من
باید به سختی بجنگم و میتوانم خالف آنچه این
مشکل به من میگوید فکرو عمل کنم و ثابت کنم
که آنچه میگوید درست نیست ».برای چنین فردی
قطعا ثروت به یک ارزش تبدیل میشود و برای
کسب آن تالش افراطی میکند و در واقع کسب
ثروت و نه استفاده از آن برایش ارزشمند است.
 والدیندرهنگام مواجه با مشکالت مالی
چگونهبرخوردکنند؟
قبل از هر چیزی به یاد داشته باشیم؛ زندگی
سراسر چالش است و هیچ شرایطی ماندگار
نیست .وقتی دچار بحران میشویم ،خالقیت
و توانمندیهای خودمان را از دست میدهیم
معموال راهحلهای محدود همیشگی به ذهن ما
میآید و به خاطرتغییرشرایط این راهحلها جواب
نمیدهد و ما ناامید میشویم .ما به توانمندی پیدا
کردنبهترینراهحل؛«مهارتحلمسئله»میگوییم
و دقیقا زمانی به ما کمک میکند که با مشکلی

مواجه شدیم و راهحلهای معمول کمکی به ما
نمیکنند .به یاد داشته باشید انسان همان موجودی
است که هر تخیلی را به واقعیت تبدیل کرده و
روی کره ماه پا گذاشته است .پس توانمندیهای
خودمان را دست کم نگیریم .وقتی اسم مهارت
میآید یعنی چیزی که قابل آموزش و یادگیری
است .پس همیشه حتی درسختترین بحران هم
راهحلی وجود دارد .سعی کنیم اول شدت اضطراب
و تنش را در خودمان کاهش دهیم تا بعد بتوانیم
بهترین راهحل را انتخاب کنیم و البته کاهش شدت
اضطراب گاهی به راحتی نیست .در این شرایط
میتوانیم ازمتخصصانسالمتروان کمکبگیریم
و بعد از پیدا کردن آرامش ،مهارت حل مسئله را
بیاموزیم و راهحلی برای مشکالت پیدا کنیم .وقتی
ما این مهارت را داشته باشیم ،میتوانیم آن را به
فرزندمانهممنتقل کنیم.
 درهنگام مواجه با مشکالت مالی چگونه
رفتار کنیم تا هم به والدین فشار نیاید و هم
بچهها ازمادیات محروم نشوند؟
البته تامین نیازهای اولیه مثل خوراک ،پوشاک،
محل زندگی مناسب از جمله نیازهای اساسی هر
انسانی است که انتظار داریم والدینی که تصمیم

نقــاشی
ساختمان

رومـالیــن

09223194846
امتیاز آموزشگاه
آرایش زنانه
(با  30سال سابقه کاری)
به فروش میرسد

فروشی
تعدادی زمین در
نصرتآباد ،جاللآباد،
فخرآباد با  150متر پروانه
به فروش میرسد.
09135029209

09374428873

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

نقاشی ساختمان
09139477334

امـالک امیـرکبیـر

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403

شبانه روزی

۰۹۱۳۶۳۷۰۸۲۰

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را با

بهترین قیمت خریداریم

09132797295
20

 %تخفیف

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

منزل  12قصب 3واحدی خیلی تمیز بر خیابان شهید دستجردی مشعل گاز
معاوضه یا نقدی

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم

 15قصب دو نبش  250متر زیربنا سر خیابان اصناف توافقی
منزل  8قصب دو کله  150متر زیربنا خیلی تمیز خیابان بدر شمالی  1/700م

 2میلیارد

زمین  10قصب درب ساختمان با حصار پروانه موقعیت عالی نزدیک به
شهرک ثاراهلل فاز  3فخرآباد
منزل  8/5قصب تمیز فاز  2فخرآباد  600میلیون

09917665969

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

سلطانی

سلطانی(قدیم)

۰۹۱۳۵۰۱۶۰۳۰

حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب

زمین  3هکتار سر جاده تهران سند تک برگ  100متر بر جاده دو کله
دارای کاربری موقعیت بسیار عالی با تخفیف ویژه

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه
جنب شرکت لنـگر بار
09136473880
42252330
09139473880

کبابی و بریانی نیازمندیم

09132456684

زمین  10قصب درب ساختمان  150متر پروانه شهرک محمودآباد  300میلیون

با مجوز رسمی
و بیمه معتبر

جهت شیفت روز در

09132476144
09133470520

آپارتمان  100متری طبقه دوم دارای آسانسور پارکینگ انباری خیلی شیک
خیابان فردوسی  1میلیارد

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری
صنعتی و غیره

به دو نیروی ساده

محبوبترین اتوبار

خانه باغچه  64قصب دارای  20دقیقه آب قنات درختان بزرگ دارای
حصار،پروانه،ساختمان نیمه ساز؛موقعیت عالی روستای دهسراج توافقی

منزل  8قصب درب ساختمان دو طبقه اراضی غرضی CBG

تاکید میکنم مبلغ باالی این بودجه به معنی
دوستداشتن بیشتر فرزندمان نیست .زمانی ما
حق والدگری را به درستی ادا میکنیم که منطقی
و معقول عمل کنیم .پس مبلغی را برای فرزندمان
در نظر بگیریم و مدیریت استفاده از آن را به او
بسپریم .البته میتوانیم قوانین محدودی برای خرج
کردن این مبلغ با همفکری و رضایت خودش
وضع کنیم .درسالهای نوجوانی نیزباید استقالل
اقتصادی بیشتری به او بدهیم .مثال درصدی از
بودجهای که برای تامن پوشاک در نظر گرفتید را
در اختیارش قرار دهید و او را برای انتخابهای
دلخواهش آزاد بگذارید و درواقع کمکم فرزندمان
را در مدیریت مالی مستقل کنیم و البته منتظر
اشتباه او باشیم .در هر آموزشی خطا وجود دارد.
رمز تسلط بر هر توانمندی تمرین ،تمرین ،تمرین
است و با هرتمرین اشتباه است .از این اشتباهات
نترسیم و اجازه دهیم فرزندمان معنی اشتباه کردن
را بداند .او را سرزنش نکنیم یا ازدست دادن مبلغی
را بیاهمیت جلوه ندهید ،بلکه از او حمایت کنید
و نشان دهید اشتباه کردن قسمتی اززندگی است.
از دست دادن مبلغی پول حداقل اشتباه انسان
است و البته باید مسئولیتش را بپذیرد و از دست
دادن آن را حس کند .توانمندیها و انتخابهای
درست را تشویق کنید و اعتمادتان به قابلیت او را
نشان دهید .پس مبلغی با توجه سن و توانمندی
فرزندتان در اختیارش قرار دهید که از دست دادن
آن منجربه مشکل مالی برای شما و ازدست دادن
اعتماد به نفس فرزندتان نشود .ما یا نباید مبلغی در
اختیارفرزندمان قراردهیم که یا اگرقراردادیم ،حق
سرزنش و انتقاد نداریم .قرار است االن با هزینه
کمتری مدیریت مالی را به فرزندمان بیاموزیم.
 چطور مفهوم پس انداز و ارزشمندی
مادی را بیاموزیم؟
برای این که این مفاهیم را به بچهها بیاموزیم
باید خودشان را به چالش بکشیم .قرار نیست
همه آنچه یک کودک یا نوجوان میخواهد در
اختیارش قرار بگیرد .البته روشن است منظور من
خواستههای مالی و فراترازنیازهای اساسی و حقوق
فرزندان است .برای به دست آوردن مادیاتی که
متناسب با سن کودک یا نوجوان است و والدین با
توجه به فرهنگ خانواده تهیه آن را بالمانع میبینند،
میتوانند به فرزندشان پیشنهاد کنند که آن را با
پسانداز خودت میتوانی تهیه کنی ،یا درصدی
از آن را با پسانداز خودت پرداخت کنی و اجازه
دهند فرزندشان معنای صبرکردن ،منتظرماندن و
مدیریتهزینههایشرابیاموزد.قطعادراینشرایط
بچهها متوجه ارزشمندی داشتههایشان میشوند
و با لذت بیشتری به خواستههایش میرسند.
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با یک بار امتحان مشتری دائمی ما خواهید شد

