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خشن می شویم؟
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چاق با برنامه کوچ
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یا کک و مکی می شود؟
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هایپرپیگمنتاسیون
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که ممکن است باعث 
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صید ترال، همسان 
جنگل زدایی

جدیدترین بررسی هایی که وزارت بهداشت در 
مورد عوامل خطر بیماری های غیرواگیر انجام 
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گفت وگوی »سالمت« با 
دکترسیاوش منصوری محقق 

اپیدمیولوژی درباره چرایی 
افزایش تلفات کرونا در کشور
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را از دست می دهیم
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رکوردهای پی درپی مرگ ومیر کرونا در کشور نشان 
از وضعیت بحرانی شیوع بیماری دارد، اما چه شد که 

به این نقطه رسیدیم و راه چاره چیست؟... صفحه2
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شماره هفتصدوهفتادویک   ده آبان نودونه2 سالمت در ایران  و جهان

بیش از نیمی از فوتی های روزانه کرونا مربوط به تهران است
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: »بیش از نیمی از 

به تهران است.« فوتی های روزانه کرونا مربوط 
دوره ای  نشست  در  محمدی  کرمی  رضا  ایسنا،  از  نقل  به  »سالمت«،  گزارش  به 
شورای هماهنگی دبیران ستادهای مدیریت بحران مناطق شهر تهران که به صورت 
آنالین برگزار شد با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت: »همه باید کرونا را جدی 
تبدیل شدن آن  به زودی سبب  بیماری  این  تلقی نکردن  بگیریم، چرا که جدی 

به یک فاجعه بین المللی خواهد شد و این موضوع بعید و دور از ذهن نیست.«
در  ما  در کشور  مبتالیان  به  فوتی ها  تعداد  نسبت  اینکه  بیان  با  محمدی  کرمی 
مقایسه با سایر نقاط جهان بیشتر است، گفت: »درحال حاضر بیش از نیمی از 
تعداد فوتی های روزانه کرونا در کشور مربوط به تهران است.« وی ادامه داد: 
در جریان جنگ  که  دادیم  از دست  کرونا  به  ابتال  دلیل  به  را  از هموطنانمان  نفر  ۳۳هزار  ماه   8 به  نزدیک  درحالی طی  »متاسفانه 

تحمیلی ساالنه حدود ۳۰ هزار نفر از رزمندگان و هموطنان ما به شهادت  می رسیدند.«
باشند،  فعال تر  مناطق  در  کرونا  با  مقابله  است، ستادهای  اینکه الزم  بیان  با  تهران  بحران شهر  مدیریت  و  پیشگیری  رئیس سازمان 

نیز شهرداری تهران هستند.« گفت: »ستادها ملزم به رعایت و اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا و 

فاجعه کرونا در کمین کارگران
با شدت گرفتن پیک سوم بیماری کرونا دستورالعمل های بهداشتی سختگیرانه ای در شهرهایی که وضعیت حاد دارند اعمال شده است. 
دورکاری کارمندان، استفاده از 5۰ درصد ظرفیت نیروها در ادارات و دستگاه ها، کاهش ساعت کاری، تعطیلی کامل در برخی از شهرها، 
کاهش فعالیت و تعطیلی اصناف و... همه بخش هایی از این محدودیت ها است تا تردد و حضور افراد در مناطق پرخطر کم و شاید زنجیره 
بیماری به تدریج قطع شود اما  در تمام این شرایط گروهی هستند که امکان رعایت این موازین را ندارند، کارگرانی که در کارخانجات و 
بخش های خصوصی کار می کنند و اگر یک روز سر کار نروند، نه کارفرما از آنها قبول می کند و نه چرخ تولید می چرخد. کارگران یکی 
از گروه هایی هستند که به شدت در معرض ابتال به کرونا قرار دارند، گاهی مجبورند در محیط های محدود و سربسته ساعت طوالنی کنار 

یکدیگر بمانند و به عالوه خستگی ناشی از کار بدنی، آنها را ضعیف و مستعد بیماری می کند. 
از سوی دیگر بسیاری از کارگران حداقل دستمزد را دریافت می کنند که گاهی کمتر از 2 میلیون تومان است و اگر بخواهند هر روز مواد 
ضدعفونی کننده و ماسک برای خود و اعضای خانواده شان تهیه کنند باید بخش زیادی از درآمد ناچیز ماهیانه را به این کار اختصاص 
بدهند که عمال شدنی نیست. یک فعال کارگری معتقد است، کارگران بیشتر از هر قشر دیگری در جامعه در معرض خطر بیماری کرونا 

قرار دارند و دریافتی آنها اجازه تامین تجهیزات حفاظتی کافی را به آنها نمی دهد. 
جواد اکبری در گفت وگو با ایسنا، درباره سالمت کارگران در شرایطی که با وضعیت حاد شیوع بیماری کرونا مواجهیم ابراز نگرانی کرد 
و گفت: »متاسفانه کارگران امکان رعایت دستورالعمل های بهداشتی را آنطور که باید، ندارند.« وی افزود: »شرایط کاری کارگران به گونه ای 

نیست که بتوانند مانند کارمندان دورکاری کنند یا 5۰ درصد نفرات در محیط کار حاضر باشند.«

خبــر

پی درپی  رکوردهای 
مرگ ومیر کرونا در کشور 
بحرانی  وضعیت  از  نشان 
شیوع بیماری در کشور دارد 
نیست،  خوب  اصال  حالمان  روزها  این  و 
راه  و  نقطه رسیدیم  این  به  که  اما چه شد 

چاره چیست؟
اینها بهانه گفت وگوی »سالمت« با یک محقق 
اپیدمیولوژی است که این روزها همه وقت 
خود را صرف تحقیق درباره راه های مقابله 

با کرونا کرده است.
دکتر سیاوش منصوری، محقق اپیدمیولوژی 
و فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد 
معتقد است: »وظیفه اخالقی و حرفه ای هر 
پزشکی این است که در زمان بروز همه گیری 
و پاندمی فارغ از رشته و گرایش تحصیلی 
وارد عمل شود و به کنترل و درمان بیماری 

در جامعه کمک کند.«
به گفته او، امروز با یک بیماری مرگبار مواجه 
هستیم که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و 
حتی سیاسی به همه دنیا آسیب زده و افراد 
در هر لباس و حرفه ای که هستند باید بیماری 
را بشناسند و راه های کنترل و پیشگیری از 
یاری گر  تا  دهند  آموزش  دیگران  به  را  آن 

بخش درمان باشند.

فکر نمی کردیم خطری به این 
بزرگی در پیش باشد

منصوری افزود: »ابتدای بحران و زمانی که با 
بیماری مواجه شدیم فکر نمی کردیم خطری 
به این بزرگی در پیش باشد چراکه اطالعات 
ما به قدر کافی نبود و حتی موضوع را هم به 

این حد جدی نگرفته بودیم.«
باال  به  اشاره  با  اپیدمیولوژی  محقق  این 
»به  گفت:  ایران،  در  کرونا  تلفات  بودن 
لحاظ اپیدمیولوژی و جمعیت شناسی میزان 
مرگ ومیر در بیماری های ویروسی نباید تا 
به این حد باال باشد. عالوه بر این به دلیل 
تزریق واکسن »ب ث ژ« در کشورهای شرقی 
بیماری های  برابر  افراد در  ایران،  دنیا مانند 
با  همچنین  دارند.  بیشتری  مقاومت  ریوی 
بودن جمعیت  به هرم سنی و جوان  توجه 
کشور نباید میزان مرگ ومیر تا به این اندازه 
باال باشد ولی متاسفانه به چند دلیل مرگ ومیر 
اینکه  نخست  دلیل  باالست؛  ما  کشور  در 
وقتی بیماری به ایران هجوم آورد، مراکزی 
به  بیماری بودند  که کانون توزیع و پخش 
دالیل مختلفی قرنطینه و محدود نشدند و حتی 
کنترل هوشیارانه و با برنامه ریزی نیز در این 
شهرها انجام نگرفت. عالوه بر این بیماری تا 
مدت ها به دالیل مختلف ازجمله ناشناخته 
بودن انکار  شد و بعد از عیان شدن بیماری 
اقدامات  اپیدمیولوژی  نظر  از  متاسفانه  نیز 

درستی در خصوص بیماری انجام نشد.«
منصوری ادامه داد: »وقتی بیماری مسری است 
و با اندک تماسی امکان انتقال آن وجود دارد، 
بیماریابی و محدود کردن  وظیفه حاکمیت 
ترددهای آن برای جلوگیری از انتشار بیماری 
است بنابراین هر زمان که همه گیری در حال 
است  این  اقدام  نخستین  باشد،  شکل گیری 
در  زیرا  انجام شود  به درستی  بیماریابی  که 
بخش درمان نمی توان اقدام مهمی انجام داد. 
ازاین رو، پس از نشان دار کردن بیمار حداقل 
کاری که می توان انجام داد این است که تماس 
فرد آلوده با سایر افراد کاهش یابد که متاسفانه 
این اتفاق در کشور )به دالیل احتمالی چون 
مشکالت اقتصادی و نداشتن اطالعات کافی 
اتفاق نمی افتد. همچنین در بخش  بیمار  از 
اکثر  اگرچه  شود  قید  باید  زودرس  درمان 

ندارند  قطعی  درمان  ویروسی  بیماری های 
ولی در این مورد شاید بتوانیم با درمان های 
اولیه میزانی از مرگ ومیر را کاهش داده و 
عوارض بیماری را کمتر کنیم و بخش های 
بیمارستانی به ویژه ICU را خلوت کنیم( 
و  نیفتاد  اجتماعی  محدودیت های  حتی  و 
همین مساله سبب شد بیماری در کل کشور

منتشر شود.«
»وقتی  داد:  توضیح  گوارش  متخصص  این 
بیماری در کل کشور انتشار یافت حتی در 
مراحل بعد می توانستیم آن را به نحوی کنترل 
کنیم اما این اتفاق هم نیفتاد چراکه برنامه ریزی 

معینی برای کنترل افراد وجود نداشت.«
وی با اشاره به ساختار اجتماعی کشور افزود: 
»ایرانیان از لحاظ فرهنگی و روابط خانوادگی 
با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت هستند. 
عالوه بر این تراکم جمعیتی در شهرهای ایران 
بسیار بیشتر از نقاط دیگر جهان است و این 
بیماری بسیار کمک کننده  انتشار  عوامل در 
بودند. متاسفانه این عوامل در مراحل نخست 
انتشار بیماری به مردم توضیح داده نمی شد 
انگاشته  ساده  بسیار  ابتدا  بیماری  حتی  و 
می شد و مسووالن اعالم می کردند بیماری 
شبیه آنفلوانزا است و کشندگی باالیی ندارد 
این  خروجی  که  نیست  کنترل  به  نیازی  و 
بیماری در کل  انتشار سریع  نیز  برخوردها 

کشور بود.«

ایمنی گله ای بزرگ ترین خطا بود
اگر یک بحران  اینکه  بر  تاکید  با  منصوری 
مهم اپیدمیولوژی برای مردم ساده توصیف 
سخت  آن  درباره  عمومی  باور  تغییر   شود 
خواهد بود، اظهار داشت: »دومین اتفاق بدی 
که افتاد این بود که اعالم شد اگر 6۰ درصد 
قابل کنترل  بیماری  مبتال شوند  افراد جامعه 
بزرگ ترین  این  که  ریشه کن خواهد شد  و 
نبود  بود زیرا هنوز مشخص  خطای علمی 

در  ایمنی  با  مساوی  بیماری  به  مبتال شدن 
برابر ابتالی مجدد است یا نه.«

مردم  به  باور  این  »متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
بیماری  برابر  ایمنی گله ای در  داده شد که 
قابل اطمینان است، حال آنکه بیماری ناشناخته 
بود و ما حق نداشتیم چنین اطمینانی به مردم 
بدهیم. ازاین رو، همین تصورات غلط موجب 
شد مردم ابتدای پاندمی سهل انگاری کنند و 
باشند که  داشته  بیماری  درباره  باور غلطی 
درنهایت موجب شد به جای اینکه بخواهند 
کنند  بسنده  این  به  کنند  مبارزه  بیماری  با 
ایمنی زا  و  آسان  بسیار  بیماری  به  ابتال  که 

خواهد بود.«
کرد:  تصریح  اپیدمیولوژی  محقق  این 
»درنهایت باور غلطی در اذهان شکل گرفته 
بود که کرونا یک بیماری سهل است و موجب 
شد مردم در برابر بیماری بدعادت شوند و 
بیماری به صورت افسارگسیخته در کل کشور 
انتشار یابد. عالوه بر این، باور غلط درباره 
ایمنی جوانان در مواجهه با بیماری و مختص 
شد  موجب  مسن  افراد  به  مرگ ومیر  بودن 
آنها ابتال به کرونا را جدی نگیرند و امروز 
شاهد هستیم سن ابتال به بیماری و تلفات آن 
به شدت کاهش یافته است؛ موضوعی که در 
حال حاضر اروپا و آمریکا هم با آن مواجه 
هستند و سبب اوج گیری مجدد بحران در 

همه جهان شده است.«
وی افزود: »یکی دیگر از علل تلفات باالی 
کرونا در کشور این است که ما نمی توانیم 
جمعیت با خطر باالی ابتال به بیماری مانند 
افراد مسن یا افراد دارای بیماری های زمینه ای 
را در یک محل مشخص جمع کنیم تا در تماس 
با افراد جوان تر نباشند و حتی آموزش های 
الزم هم در این زمینه به مردم داده نشده است 
بنابراین همه این افراد اعم از پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها یا افراد دارای بیماری های قلبی 
و ریوی و دیابتی در اماکن   عمومی حاضر 

می شوند که بعد از ابتال نیز درصد باالیی از 
آنها فوت می کنند.«

سیستم بیماریابی به درستی عمل نکرد
در  بیماریابی  نحوه  به  ادامه  در  منصوری 
کشور و ایرادات آن پرداخت و گفت: »در 
ابتدای  از  بسیاری  ایرادات  نیز  بخش  این 
ابتدا  همان  از  زیرا  داشت  وجود  بحران 
شهرهای کانون بیماری تحت پوشش قرار 
نگرفتند و قرنطینه و کنترل هوشمند درمورد 
آنها به اجرا گذاشته نشد، حتی در مراحل 
بعدی نیز این اقدامات انجام نگرفت. البته با 
توجه به شرایط اقتصادی نمی توانستیم همه 
انجام  احسن  نحو  به  را  کنترلی  برنامه های 
در کشور  اما سیستم های هوشمندی  دهیم 
وجود داشت که می توانستیم به کمک آنها 
انجام دهیم و شبکه های  بیماریابی درستی 
مراجعه  با  می توانستند  نیز  بهداشتی کشور 
به در منازل یا با گرفتن تماس تلفنی با افراد 
دارای خطر باالی ابتال به آنها آموزش دهند.«
این متخصص بیماری های گوارشی و کبد 
اضافه کرد: »متاسفانه امروز هم که بیش از 8 
ماه از ورود بیماری به کشور می گذرد سیستم 
بیماریابی به درستی عمل نمی کند زیرا فردی 
رها  جامعه  در  می شود  مثبت  او  تست  که 
شده و در شهر می گردد، درحالی که این فرد 
باید بالفاصله به قرنطینه برود. یکی دیگر از 
ایرادات سیستم بیماریابی نحوه آموزش به 
افراد و بیماران است. برای مثال در همان 
روزهای ابتدایی به همه مردم گفته شد که 
نیست و حتی  ماسک  از  استفاده  به  نیازی 
دستورالعمل های بهداشتی هم چند بار تغییر 
کرد و همین موجب شد مردم سردرگم شوند؛ 
و  دارد  ادامه  متفاوت  روندهای  هم  امروز 
و  بیماریابی  گفت   می توان  یک جمله  در 
نشان دار کردن بیماران از همان ابتدا به درستی 

انجام نشد.«

زمان طالیی درمان کدام است؟
منصوری درباره اشکاالت روند درمان بیماری 
کرونا در کشور اظهار داشت: »یکی از اشکاالت 
بزرگ روند درمان کرونا در کشور این بود که 
گفته شد بیماری هیچ درمان مشخصی ندارد 
و اگر فرد مبتال شود فقط باید دو هفته در 
منزل بماند و مایعات مصرف کند و اگر درمان 
نشد بعد به بیمارستان مراجعه کند، درحالی که 
زمان طالیی درمان بیماری 2 تا ۳ روز نخست 
بیماری است و حتی در موارد ابتالی خفیف 
به بیماری هم اگر مراجعه و درمان به موقع 
انجام نگیرد، کنترل و درمان بیماری سخت 
خواهد شد بنابراین اگر درمان زودرس آغاز 
شود احتمال اینکه بیمار در هفته دوم که هفته 
تیرگی و شومی بیماری است، زنده بماند بیشتر 
می شود و حتی بیماری با درمان های ساده نیز 

قابل درمان خواهد بود.«
وی تاکید کرد: »پس نباید گفت بیماری هیچ 
درمانی ندارد زیرا این گفته به فرد این ذهنیت 
را می دهد که باید در خانه بماند و نیازی به 
مراجعه به پزشک ندارد بنابراین فرد زمانی که 
مراجعه می کند دیگر زمان طالیی درمان را از 
دست داده است و همین مساله موجب باال 

رفتن مرگ ومیرها خواهد شد.«
منصوری گفت: »راه چاره این است که بیمار در 
همان روزهای نخست با مراجعه زودهنگام به 
کلینیک های درمانی و دریافت درمان های اولیه 
روند بیماری را کنترل کند تا میزان مراجعات 
به بیمارستان ها کاهش یابد.  کنار این اقدامات، 
دستورالعمل های وزارت بهداشت باید صراحت 
داشته باشد و آموزش های الزم به پزشکان داده 
شود زیرا هنوز برخی پزشکان نمی  دانند گرفتن 
تست آنتی بادی ارزش تشخیصی ندارد و در 
بسیاری از موارد نتیجه آنتی بادی 2 تا ۳ هفته 
بیماری خود را نشان  به  ابتالی فرد  از  پس 
می دهد که در این صورت فرد زمان طالیی 

درمان را از دست داده است.«

باید تست های PCR افزایش پیدا کند
راهکار  درباره  اپیدمیولوژی  محقق  این 
کاهش تلفات و مدیریت بحران کرونا نیز 
گفت: »در وهله اول باید ستاد ملی مقابله با 
بحران کرونا تحت نظر یک مقام عالی رتبه 
باشد که حرف او همه جا شنیده و اجابت 
نیست  بیماری ای  کرونا  بحران  زیرا  شود 
که فقط مربوط به وزارت بهداشت باشد، 
و  است  کشور  کل  به  مربوط  بحران  بلکه 
در  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  همه  باید 

این مسیر خود را دخیل بدانند.«
نهادهای  به  نمی توان  اینکه  بیان  با  وی 
خصوص  این  در  که  گفت  خصوصی 
خواست  آنها  از  باید  بلکه  باشند  بی اعتنا 
کمک  و  شده  درگیر  این خصوص  در  تا 
کنند، افزود: »باید از سازمان های مردم نهاد 
و خیرین سالمت هم خواست که پای  کار 
در  کنند.  مشارکت  زمینه  این  در  و  بیایند 
بحث آموزش نیز باید نهادهای مردمی کمک 
کنند و در هزینه کردها کمک کار بیمارستان ها 
بی بضاعت  بیماران  برای  همچنین  باشند. 
بیمه گر  زیرا سازمان های  فکری شود  باید 
از پس هزینه های درمان آنها برنمی آیند.«

منصوری تصریح کرد: »همه نهادها اعم از 
دولتی و خصوصی باید در این بخش کمک 
کنند چراکه این یک بحران عمومی است 
باشند.  همراه  بخش  این  در  همه  باید  و 
مشکل منحصر به وزارت بهداشت و چند 
وزارتخانه نیست و تمام نهادهای کشوری 
باید در این زمینه مشارکت کنند. ازاین رو، 
نهادی مانند شهرداری نمی تواند بگوید که 
پر کند  با تمام ظرفیت  را  می خواهد مترو 
وزارت  و  دهد  ادامه  را  ترافیک  طرح  و 
بهداشت تنها معترض باشد و نتواند کاری 
باید  باال  از  کنترل  سیستم  یک  پس  بکند. 
در این بخش شکل بگیرد و دستورات آن 
خصوصی  بخش  و  کنند  اطاعت  همه  را 
نیز به این سیستم کمک کند تا بتوانیم در 
کنترل بیماری موفقیت هایی داشته باشیم.«

این متخصص بیماری های گوارشی و کبد 
اضافه کرد: »دومین راهکار، انجام اقدامات 
از  یکی  که  است  بخش  این  در  عملی 
 PCR تست های  افزایش  آنها  مؤثرترین 
البته هر فردی که این تست را داد  است. 
باید به صورت هوشمند نشان دار شده و با 
گرفتن نشان قرمز از تماس با دیگران منع 
شود. با قاطعیت می توان گفت اگر این اتفاق 
نیفتد بیماری در کشور کنترل نخواهد شد 
بهداشت،  وزارت  مسووالن  گفته  به  زیرا 
رسمی  آمار  برابر  چند  امروز  تا  بیماری 
کنیم  کاری  باید  بنابراین  داشته  مرگ ومیر 
که در وهله نخست میزان تست ها افزایش 
زودرس  درمان  دوم  وهله  در  و  کند  پیدا 
حتی  دهیم.  آموزش  پزشکان  همه  به  را 
می توان در همه بخش های پرستاری تریاژ 
به  توجه  با  را  بیماران  و  کرده  راه اندازی 
خطر بیماری و داشتن بیماری های زمینه ای 
از یکدیگر تفکیک کرد. کنار این اقدامات 
خانواده  پزشکان  و  عمومی  پزشکان  باید 
بیماری در خط  با  مبارزه  کنترل و  نیز در 
بیشتر  آنها  از خدمات  قرار گیرند و  مقدم 

استفاده شود.«
سمت  به  »باید  گفت:  پایان  در  منصوری 
گسترده  تست های  انجام  زودرس،  درمان 
و  بیماری  دارای  افراد  هوشمند  کنترل  و 
ممنوع کردن هر نوع تجمعی به بهانه های 
بخش های  تعطیلی  همچنین  و  مختلف 
در  را  بیماری  بتوانیم  تا  برویم  غیرضرور 

کنیم.« کنترل  کشور 

گفت وگوی »سالمت« با دکتر سیاوش منصوری محقق اپیدمیولوژی درباره چرایی افزایش تلفات کرونا در کشور

زمان طالیی درمان را از دست می دهیم

زمان طالیی درمان 
کرونا 2 تا 3 روز 
نخست بیماری 
است و حتی در 
موارد ابتالی خفیف 
به بیماری هم اگر 
مراجعه و درمان 
به موقع انجام نگیرد، 
کنترل و درمان 
بیماری سخت خواهد 
شد بنابراین اگر 
درمان زودرس آغاز 
شود احتمال اینکه 
بیمار در هفته دوم 
که هفته تیرگی و 
شومی بیماری است، 
زنده بماند بیشتر 
می شود و حتی 
بیماری با درمان های 
ساده نیز قابل درمان 
خواهد بود
- منصوری
محقق اپیدمیولوژی

 علی 
ابراهیمی
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آسیب به پیکره ازدواج که 
زن وشوهرها  از  بسیاری 
گرفتارش می شوند، با عدم 
تفاهم درباره موضوعی آغاز 
می شود و با دوری از یکدیگر، تمرکز بیش از 
حد روی مشکل و ضربه وارده، ادامه دشمنی، 
پافشاری و دنبال کردن موضوع و فرصت دادن 
به ایجاد طعنه و تلخی و به هم ریختن اعصاب 
یکدیگر ادامه می یابد که به جنگ سرد و درنهایت 

سرخوردگی ختم خواهد  شد.

راز
یا نکردن مساله ای  بازگو کردن  به دلیل  اگر 
همسرتان  از  کاری  ندادن  یا  دادن  انجام  یا 
رابطه خود  برای حفظ  رنجیده خاطر شدید، 
به  با همسرتان  باید درباره وضعیت موجود 
گفت وگو بنشینید. مطالعات نشان می دهد یکی 
از شایع ترین دالیلی که افراد برای طالق به آن 
استناد می کنند این است که در صحبت کردن 

با یکدیگر مشکل دارند.
طبق گفته های جرالد فولی در کتاب »وقتی 
ازدواج شما صدمه می بیند، در عشق شجاعت به 
خرج بدهید«، ازدواج ها به دلیل تجمع آسیب ها 
و دردهای ناشی از بی تفاوتی، عدم حساسیت، 
انتقام جویی، سوءاستفاده و خشونت جسمی، 
انتقاد، دلخوری یا آسیب رساندن به طرف دیگر 
برای جلب توجه متالشی می شوند. زمانی که 
ما صدمه می بینیم، این درد باعث می شود فقط 
به خودمان نگاه کنیم و به جای توجه به طرف 
مقابل فقط روی صدمه وارده متمرکز شویم. چه 
کسی که صدمه دیده است و چه کسی که صدمه 
وارد کرده، هر دو به بهبود و التیام نیاز دارند.

احساسات
وقتی فردی آسیب می بیند، احساسات منفی در 
او به وجود می آید. این احساسات می توانند افکار 
آزار دهنده قوی تری نیز به همراه داشته باشند. 
اگر در مورد چیزی که درون شما اتفاق می افتد 
صحبت نکنید و حرفی به میان نیاورید، آسیب 
و مشکل رشد کرده و بزرگ می شود. در ادامه 
فهرستی از کلمات احساسی آورده شده که به 
شما کمک می کند درمورد چنین احساساتی 

بیشتر یاد بگیرید.
نپذیرفتن، دلخوری، جریحه دار شدن، ناامیدی، 
عصبانیت، سوءظن، دست درازی، سرافکندگی، 
دلواپسی و دلهره، سردی، تنهایی، بیماری، به 
پوچی رسیدن، جنگ و جدل، مورد سوءاستفاده 
خستگی،  احتیاط،  سردرگمی،  گرفتن،  قرار 
نابسامانی، آشفتگی، شکست خوردن، تحقیر، 

طرد شدن و حالت تدافعی.
بیان  در  توانایی  می دهد  نشان  تحقیقات 
احساسات منفی با پیامدهای بهتری در رابطه 
مرتبط است. بیان این احساسات منفی در دریافت 
حمایت و ایجاد احساس نزدیکی و صمیمیت 

بیشتر رابطه مستقیم دارد.

صدمات غیرعمدی
صدمات غیرعمدی آنقدر زیاد هستند که در 
یک فهرست گنجانده نمی شوند. ممکن است 
این آسیب ها به یک شخص لطمه وارد کند اما 
به شخص دیگری آسیب نزند. در ادامه چند 
روش معمول وجود دارد که زن وشوهرها بدون 
آنکه قصدی داشته باشند با انجام چنین کارهایی 

به یکدیگر صدمه می زنند.
 بی فکری
 فراموشی

 عدم حساسیت
 نامهربانی

 شوخی های آزاردهنده
 خودخواهی
 کنترل کردن

 تهدید با سکوت
 نادیده گرفتن همسر

 بی تفاوتی

صدمات عمدی
صدمات عمدی زمانی اتفاق می افتند که شما به 
همسرتان آسیبی وارد می کنید و خودتان از این کار 
آگاهی دارید و می دانید که به او صدمه می زنید. 
این دردها و آسیب ها اغلب میان استدالل ها و 
جروبحث ها، درگیر شدن با هم و سوءتفاهم ها 

به وجود می آیند.
نمونه ای از ایجاد صدمه عمدی زمانی است که 
فرد کاری را انجام می دهد که می داند همسرش 
ناراحت می شود، مانند تماشای یک فیلم خاص. 
نمونه های دیگری که با انجام آنها می توانید عمدا 

به ازدواج خود آسیب وارد کنید عبارتند از:
 صرف کردن وقت زیاد برای بازی های  رایانه ای، 
رسانه های اجتماعی، پرداختن به امور داوطلبانه به 

غیر از مسائل منزل یا بیش از حد درگیر کار بودن
 دروغ گفتن در مورد امور مالی یا برقراری 

ارتباط خارج از چارچوب ازدواج 
 کمک نکردن در انجام کارهای مختلف خانه 

یا عدم تمایل به مراقبت از فرزندان
 طفره رفتن از صحبت کردن در مورد مشکالت 
جنسی، مسائل قانونی خانواده، نگرانی های مربوط 
به روابط دوستانه، اختالفات و سایر موارد حل نشده 

 عدم احترام به همسر

 کارشکنی در ازدواج 
 غیرمسوول بودن

 عمل نکردن به وعده های خود

کاری که باید انجام بدهید
 چند روش مثبت وجود دارد که می تواند به بهبود 

آسیب هایی که در ازدواج دیده اید، کمک کند:
 دلیل آسیب و صدمه را پیدا کنید.

 در مورد دلیل آسیب صحبت کنید.
 به حرف های همدیگر گوش بدهید.

 به یک مشاور ازدواج حرفه ای مراجعه کنید.
 گذشت کنید و اجازه بدهید دردها و آسیب ها 

از شما دور بشوند.
 مسائل و حرف هایی که بین شما رد و بدل 

شده را نادیده نگیرید. زمانی که آسیبی به روابط 
وارد می شود، اگر کاری نکنید، نهایتا از هم 
جدا خواهید شد. اجازه ندهید عقب نشینی 

عاطفی بخشی از ازدواج شما باشد.

درک نقاط قوت همسرتان
نقطه ضعف های  از  از شما بخواهند  اگر 
همسرتان بنویسید، صادق باشید. بسیاری از 
افراد از روی غریزه به جستجوی ریزبینانه 

نقاط ضعف می گردند و کتابچه ای ضخیم از نقاط 
ضعف همسرشان تهیه می کنند اما بسیاری از نقاط 
ضعفی که امروز در همسر خود می بینیم، ممکن 
است بیشتر از نقاط قوتی باشد که وقتی برای اولین 
بار همسرمان را مالقات کردیم، در او دیده باشیم.

با گذشت زمان، دیدگاه های ما تغییر می کنند. به 
عنوان مثال، قبال برای شما زودجوشی و بگو 
و بخند بودن همسرتان در مهمانی جذاب به 

نظر می رسید اما حاال 

ممکن است در نظر شما نشانی از بی مالحظگی 
یا بی نظمی باشد. قانونمندی و توجه به جزئیات 
که در اولین مالقات با همسرتان باعث می شد 
احساس امنیت کنید، ممکن است اکنون این 
حس را در شما به وجود بیاورد که با فردی 

انعطاف ناپذیر یا منتقد زندگی می کنید.

هدف متفاوت است
اگر نقاط قوت همسرتان را ضعیف می بینید، احتماال 
باید دیدگاه خودتان را دوباره ارزیابی کنید.کلید 
اصلی صمیمیت طوالنی مدت و افزایش 
قوت  نقاط  از درک  زناشویی  تعهد 
همسرتان به دست می آید. تمرکز 
بر نقاط قوت او برای مقابله با 
4 زمینه قابل پیش بینی درگیری 
مهم است که هر زن وشوهری 
با آن روبرو خواهد شد. این 4 
حوزه مربوط به تفاوت های 
اعتماد،  در  آنها  طبیعی 
پرخاشگری، تصمیم گیری 

و خطر پذیری است.

1. اعتماد
آیا شما جزو آن گروه از افرادی 
هستید که خیلی راحت و سریع به 
اشخاص جدید اعتماد می کنید یا حرفشان 

را باور دارید؟

درمورد مسائل مالی همیشه با همسرتان روراست 
باشید زیرا زن و شوهر در زندگی کنار هم قرار 
می گیرند و در مشکالت هم از یکدیگر پشتیبانی 

می کنند اما به راحتی به دیگران اعتماد نکنید.

2. پرخاشگری
دومین سوالی که باید از خودتان بپرسید این است: 
زمانی که می خواهید مشکالت را حل کنید، به 
فردی پرخاشگر تبدیل می شوید یا آرام هستید؟

حل مساله به آرامی می تواند نقطه قوت باشد. برخی 
موقعیت ها خواستار رویکردی آرام و هوشمندانه 
هستند و تعدادی هم عملکرد جسورانه می طلبند. 
اگر هر مشکلی را در خانه خود به طرز تهاجمی 
حل کنید، متوجه می شوید چند مشکل دیگر هم 
به وجود خواهد آمد. داشتن هر دو توانایی حل 
مساله؛ چه جسورانه و چه آرام در زمان خاص 
خودش در خانه شما می تواند بسیار مثبت باشد.

3. تصمیم گیری
آیا ترجیح می دهید خیلی سریع تصمیم بگیرید یا 

برای تصمیم گیری وقت می گذارید؟
برخی افراد ترجیح می دهند سر فرصت تصمیم 
بگیرند و بفهمند تصمیمشان چه تاثیری روی 
دیگران دارد. گروهی برای تصمیم گیری حتما 
کمک و نظر همسرشان را مورد بررسی قرار 
می دهند. هنگامی که تصمیم گرفته شده مورد 
قدردانی قرار می گیرد، همسران بدون شتابزدگی 

می توانند با قاطعیت عمل کنند.

4. خطر پذیری
آیا دوست دارید قوانین و رویه های همیشگی را 

دنبال کنید یا خطر کردن برایتان راحت است؟
تجسم کنید در بازی بسکتبال سرمربی هستید. 
تیم شما با کسب دو امتیاز عقب است و فقط یک 
پرتاب دیگر باقی مانده است. آیا شما فقط تالش 
می کنید تا آخر بازی دو امتیازتان را حفظ کنید یا 
بهترین بازیکن خود را برای پرتاب 3امتیازی و 

برنده شدن انتخاب می کنید؟
مواقعی وجود دارد که ما به افراد باشهامت نیاز 
داریم تا خطر کنند و زمانی دیگر به افراد با خرد 
احتیاج داریم تا با دقت و درایت بیشتری حرکت 
کنند. یاد بگیرید که چگونه از نقاط قوت خود و 
همسرتان قدردانی کنید. شاید نقاط ضعف دوباره 

به نقاط قوت تبدیل شوند.
همه همسران با مشکل روبرو هستند. همسران با 
هم تفاوت هایی دارند. محوریت این اختالفات 
ممکن است روی پول، فرهنگ، دین یا هر زمینه 
دیگری در زندگی متمرکز باشد. وقتی یکی یا هر 
دو شریک زندگی اعتقاد دارد فقط راه و روش او 
درست است و حرف حرف او است، به سمت 
سردی و زمستان زندگی زناشویی قدم برمی دارند. 
این سردی ممکن است یک ماه یا برای سالیان 

سال طول بکشد.
 https://drugfree.org/parent-blog, :منابع
www.drugabuse.com

وقتی به پیکر ازدواج ضربه وارد می شود، چگونه از روابطمان نگهداری کنیم؟

چرخه آسیب 
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

  پیشنهاد کارشناسان
بیشتر اوقات احساس ناراحتی یا تحریک پذیری دارد. )به راحتی ناراحت می شود(

بنا به گفته اچ واالس گودارد، کاتلین راجرز در کتاب »ازدواج خود را تقویت 
کنید«، به جای سرزنش یا صدمه زدن به همسر خود برای یافتن پاسخ و راه حل 

با هم صحبت کنید. دلیل گفت وگو در مورد مشکالت، پیدا کردن راه های بهتری 
برای ادامه ازدواج است. 

وقتی ما به جای مواجهه با مشکالت، آنها را در نهان دفن می کنیم و زمانی که به جای 
برخورد با دردهایمان آنها را در سینه خودمان حبس می نماییم، حرکت شروع می شود. شما 

فکر می کنید با حبس کردن و خاموش نگه داشتن مشکالت با آنها مقابله می کنید و از شر آنها 
اما فقط مشکل را زنده دفن می کنید و صدمات همچنان شما  خالص می شوید 
از مقابله رودررو سرانجام شما را به  را گیر می اندازند. دوری کردن و اجتناب 
سمتی که نباید سوق می دهد، طالق عاطفی ... رویای زناشویی که روزگاری با 
همسرتان به اشتراک می گذاشتید به آرامی و به طرز دردناکی از بین خواهد رفت.
یکی از کلیدهای پیروزی در ازدواج موفق، قدردانی از نقاط قوت یکدیگر است. 
در هر ازدواجی مشکالتی وجود دارد اما با استفاده عاقالنه از نقاط قوت می توانید 

رابطه را ادامه بدهید و پایه های ازدواج را محکم تر کنید.

 10 نقطه قوت زوج های خوشبخت 
1. من از نحوه گفت وگو با همسرم بسیار راضی هستم.
2. ما در برطرف کردن اختالفات خود خالق هستیم.

3. احساس نزدیکی زیادی بین ما وجود دارد.
4. به ندرت شریک زندگی من کنترلگر می شود.

5. هنگام بحث در مورد مشکالت، شریک زندگی من نظرات و 
ایده هایم را درک می کند.

6. من از میزان محبت شریک زندگی خود کامال راضی هستم.
7. ما تعادل خوبی برای سپری کردن اوقات فراغت کنار هم یا گاهی 

به صورت انفرادی برقرار کرده ایم.
8. نزدیکان شریک زندگی من به ندرت در روابط ما دخالت می کنند.

9. ما در مورد چگونگی هزینه و خرج کردن پول تفاهم داریم.
10. من از نحوه بیان ارزش ها و عقاید معنوی همسرم راضی هستم.

10 مانع بزرگ بر سر راه همسران
1. ما در تقسیم مسوولیت ها به طور برابر مشکل داریم.

2. شریک زندگی من بعضی اوقات خیلی سرسخت می شود.
3. بچه دار شدن رضایت زناشویی ما را کاهش می دهد.

4. شریک زندگی من بیش از حد منفی است.
بیشتری  انرژی  و  وقت  من  با  تفریح  برای  همسرم  کاش   .5

صرف می کرد.
6.  ای کاش همسرم احساساتش را با من درمیان می گذاشت.

7. همیشه مسوولیت ها برعهده من است.
8. من برای جلوگیری از درگیری با شریک زندگی خود از 

حرف و حق خودم می گذرم.
9. ما در انجام وظایف یا مسوولیت ها با مشکل روبرو هستیم.

10. به نظر می رسد اختالفات ما هرگز برطرف نمی شود.

پروردگار را حمد و سپاس می گوییم که با حمایت و یاری نیک مردمانی از سراسر ایرانمان 45 سال است که توانسته ایم میزبان 3 هزار نفر )سالمند، معلول، بیماران ام اس و ضایعه نخاعی و کودکان معلول 
ذهنی و اوتیسم( باشیم و کهریزک را خانه ای بسازیم برای زندگی، نه زنده ماندن. با توجه به نیاز ضروری بخش کودکان به پوشک اکنون از شما سرور ارجمند خواهانیم با درخواست کمک نقدی مبلغ 

300،000،000 ریال هزینه خرید )3 تن برنج جهت نیاز 3 ماه و 1/5 تن مرغ جهت نیاز 1 ماه(، در حد مقدورات و صالحدید ما را در این مسیر انسان دوستانه یاری نمایید. ضمنا به استناد بخشنامه 172 کمک به آسایشگاه 
کهریزک جزو هزینه های قابل قبول است و از درآمد مشمول مالیات کسر می شود. پیشاپیش از بذل توجه شما نیکوکار بزرگوار سپاسگزاری می کنیم و برایتان از درگاه ایزد منان طلب خیر و سالمت داریم.
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نکته مهم در کشور ما درباره خشونت 
این است که نه توافقی جامع بر سر 
نه  این مقوله وجود دارد و  تعریف 
آماری که بتوان آن را شمایی هرچند 

مبهم از رواج خشونت در جامعه دانست.
گسترش فضای مجازی و دست به دست شدن برخی 
عکس ها و ویدئوها بین مردم این باور را به وجود 
می آورد که خشونت بیشتر شده اما هیچ کس نمی تواند 
به درستی پاسخ دهد که آیا خشونت بیشتر شده یا تنها 
مردم بیشتر به آن حساس شده یا آن را بیشتر می بینند. 
ویدئوهایی از صورت خون آلود زنی در آبادان که زیر 
دست و پای افرادی دیگر در حال کتک خوردن است 
یا پلیسی که بنا بر اعالم رسانه ها به دلیل استفاده از 
اسپری فلفل و شوکر باعث مرگ جوانی 27 ساله شده، 
همه نشان می دهند جامعه ما به خشونت حساس است 
و اگر انجام آن خشونت ها را خبری بسیار بد برای 
جامعه مان بدانیم، دست کم خبر خوب این است که 
جامعه از کنار این خشونت ها بی تفاوت نگذشته است. 
دیدگاه های ما از خشونت نیز تغییر پیدا کرده، مثال تا 
یکی- دو دهه قبل، تنبیه فرزند به خصوص از سوی 

پدر مصداق خشونت نبود یا خشونت ورزی در 
کانون خانواده امری خصوصی تلقی می شد 

و به این ترتیب رنجی که بسیار از زنان 
و کودکان و گاهی مردان در خانواده 

به  سر  راز  می شدند،  متحمل 
پایان  تا  که  بود  نگویی  مهر 

عمر برون رفتی برای آن 
امروز  نبود.  متصور 
جامعه شناسان  اما 
روان شناسان  و 
معتقدند تنبیه فرزند 

یکی از نطفه های بروز 
سال های  در  خشونت 

است.  فرد  زندگی   آینده 
عدم  قانونی  خالء  که  بگذریم 

قتل  در  حتی  پدر  مناسب  مجازات 
و  دردآور  موضوعات  از  هنوز  فرزند 

حل نشده جامعه ماست.
به معنای  تنها  پیشرفته، خشونت  در کشورهای 

آزار و اذیت جسمانی نیست، بلکه هر کالم یا خطاب 
در  او  میل  برخالف  را  مقابل  طرف  که  نگاهی  یا 
وضعیت ناخوشایند قرار دهد مصداق خشونت است. 
حتی شاید عجیب باشد که بدانیم خطاب قرار دادن 
افراد با القابی مانند»تپلی«، »دراز بدقواره« یا مانند آن 
که حمل بر تمسخر فرد است، از مصادیق خشونت 
هم  مجازات هایی  حتی  کشورها  برخی  در  و  است 

برای آنها تعیین شده.
مانند  باشند،  خشونت ها می توانند در سطح خانواده 
خشونت شوهر علیه زن یا برعکس یا خشونت های 
والدین علیه فرزندان یا در محل کار مانند خشونت 
ناامن شغلی،  فضای  ایجاد  با  کارمندان  علیه  مدیران 
جامعه  اداره  برای  پلیس  طرف  از  که  خشونتی  یا 
ملی  و  قومی  یا خشونت های  می شود  گرفته  کار  به 
در جنگ های بزرگ و کوچک علیه مردم عادی که 
مبحثی سیاسی و گاهی عقیدتی است، مثال هیتلر و 
سیستم نازی با باور برتری نژاد ژرمن خشونت های 
باورنکردنی در جنگ دوم جهانی اعمال کرد و ده ها 

میلیون نفر را کشت و بی خانمان کرد.
ما امروز بنا داریم تا در میزگردی با حضور کارشناسان 

مقوله خشونت را به طور کلی بررسی کنیم. 

بی توجهی والدین به احتیاجات کودک 
هم خشونت است

دکترای  اعزازی،  شهال  دکتر 
دانشگاه  مدرس  و  جامعه شناسی 
عالمه طباطبایی که درباره خانواده 
داده،  انجام  مختلفی  تحقیقات 
خشونت را اینطور تعریف می کند:
در  که  دربرمی گیرد  را  مختلفی  مقوله های  خشونت، 

تعریف آن باید ملحوظ شوند. 
معضلی که در مورد خشونت وجود دارد این است 
که اولین بار که به خشونت نگاه کردند، خشونت های 
جسمانی شدیدی بود که فرد را به بیمارستان می فرستاد. 
این نگاه از غرب شروع شد؛ حدود سال های 1967، 
1968 اولین نگاه ها به خشونت پدیدار شد و تا االن 
که حدود سی سال )سه دهه( کار در مورد خشونت 
مشخص  آن  مختلف  اقسام  و  انواع  گرفته،  صورت 
سطح  و  جوامع  به  باتوجه  واقع  در  که  است  شده 
آگاهی مردم، انواع آن را باید از هم جدا کنیم اما به 
آشناترین  از جمله  هر حال خشونت های جسمانی، 
است  طور  همین  و  هستند  مردم  برای  خشونت ها 

خشونت های روانی. 
معنا  بدین  آن، خشونت های جسمانی است؛  از  بعد 
با  افراد را حبس می کنند و نمی گذارند  که در واقع 
می تواند  باشد. حاال  اجتماعی  روابط  دارای  دیگران 
بچه باشد که نگذارند با دوستانش بازی کند یا فرد 
بزرگسال باشد که اجازه ندهند به خانه پدر و مادرش 

برود یا دوستان و فامیل خود را ببیند.
از دیگر خشونت ها، خشونت های مالی است که البته 
امروزه  اما  کرد  بازگو  را  آن  دیگر  مصادیق  می توان 

کارها  بیشتر 
درباره  به خصوص 
به ویژه  بچه هاست، 
نگاه ها در کشورهای دیگر 
نسبت  بی توجهی  روی  بیشتر 
به کودکان است؛ یعنی آن را که 
هنوز هم در ایران مطرح نشده به 
عنوان خشونت می بینند. کودک در زمینه های 
مختلف احتیاجاتی دارد و والدین در قبال او مسوول 
هستند و باید زندگی او را از هر حیث تأمین کنند. 
بی توجهی والدین به خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، 
بهداشت و دیگر احتیاجات کودک، هم خشونت است.
 اگر بخواهیم در مجموع یک تعریف ساده از خشونت 
درون خانواده ارائه دهیم که شاید در جامعه هم همان 
معنا را بدهد، باید بگوییم فردی که در خانواده دارای 
می تواند جسمانی،  هم  اقتدار  آن  است؛ حاال  اقتدار 
مالی، اجتماعی، عاطفی باشد، که آن هم انواع مختلفی 
به  را  دیگری  تا  می کند  استفاده  اقتدار  این  از  دارد، 
انجام کاری در جهت تمایل خود وادار کند؛ هرچند 

این کار برخالف میل فرد باشد.

ریشه های روانی خشونت
ریشه های روانی خشونت یکی از 
است.  خشونت  بررسی  راه های 
سرگلزایی،  محمدرضا  دکتر 
ریشه های  درباره  روان پزشک 
»درباره  می گوید:  روانی خشونت 
می زند  خشونت  به  دست  متمدن  انسان  چرا  اینکه 

وجود دارند. مختلفی  نظریه های 
»زیگموند فروید«، پایه گذار روانکاوی که هسته مرکزی 
انگیزش در انسان را غریزه جنسی )لیبیدو( می دانست، 

سرکوبی این غریزه را ریشه خشونت معرفی کرد. 
فروید  برخالف  دیگر،  وینی  پزشک  آدلر«،  »آلفرد 
از  می دانست.  »عقده حقارت«  از  ناشی  را  خشونت 
نظر آدلر هر کس بیشتر تحقیر شده باشد تمایل بیشتری 
برای خشونت دارد. خشونت رفتاری جبرانی است 
برای اینکه فرد به خودش و دنیا ثابت  کند در موضع 
قدرت است و موضع ضعف خود را ترک گفته است.

پیروان  اولین  از  که  آلمانی  روانکاو  هورنای«  کارن 
فروید بود در این زمینه نظر دیگری دارد. او اعتقاد 
دارد. هر چه کودکی  ترس  در  ریشه  دارد خشونت 
خشونت  به  او  تمایل  رشدکند  امن تری  فضای  در 

کمتر می شود.
در هر جامعه ای که کودکان در دوران نوزادی و نوسالی 
حضور فیزیکی و روانی بیشتری از مادر را تجربه می کنند 
خشونت کمتر است. حضور بیشتر مادر نزد کودک در 
او احساس امنیت ایجاد می کند و آستانه تحریک سیستم 
»ستیز- گریز« مغز او را باالتر می برد. چنین کودکی در 
سراسر عمر دیرتر احساس تهدید و ناامنی می کند و 
دیرتر از کوره درمی رود و دست به خشونت می زند.

کنار این نظریات روانکاوانه، نظریات رفتارگرایان بر 
همانندسازی و یادگیری تاکید بیشتری دارند. از نظر 
مستقیم  صورت  به  می تواند  خشونت  رفتارگرایان، 
این  برای  و غیرمستقیم آموزش داده شود. زمانی که 
کودکان تفنگ اسباب بازی تولید می کنیم یا زمانی که 
در کتاب های تاریخ به کودکان راجع  به دوران طالیی 
امپراتوری بزرگ مان »شبه اطالعات« می دهیم در حال 

آموزش خشونت به آنها هستیم.«

افراد با قرار گرفتن در جامعه خشونت طلب امیال 
و کنش های متفاوتی را از خود بروز می دهند

امیرعلی مالکی، جامعه شناس درباره خشونت عقیده دارد 
خشونت در زندگی روزمره ایرانیان شاید شناخته شده ترین 
کنشی باشد که در جامعه با انواع مختلف آن برخورد 
داریم. خشونت گاهی جامه دعواهای خیابانی را به تن 
می کند و گاهی از مجلس و جنگ های لفظی و فیزیکی 
نمایندگان سر برمی آورد. خشمی که یک پای آن در فضای 

مجازی ریشه دوانده و پای دیگرش در جهان حقیقی.
اریک  و  لورنس  فروید،  مانند  اندیشمندان  از  بسیاری 
فروم معتقدند خشونت امری اتوماتیک و ذاتی در وجود 
انسان هاست و از بدو حیات بشر اینچنین رفتارها در او 
نهادینه شده است. از سوی دیگر، نظریه پردازانی مانند 
دورکیم و مرتون معتقدند خشونت امری اکتسابی است و 
انسان تحت شرایط متفاوتی مانند قرار گرفتن در محیط های 

خانوادگی و جامعه با خشونت روبرو می  شوند.
ایرانی امری برآمده از اکتساب و  خشونت در جامعه 
مبتنی بر کنش هایی است که در جامعه صورت می گیرد. 
سرخوردگی های اجتماعی و خانوادگی به برافروختن آتش 
خشم دامن می زند اما تنها نمی توان آن را امری مبتنی بر 
اکتساب دانست و به صورت تام آن را به جامعه نسبت داد. 
برخی افراد از بدو تولد با مشکالت روانی دست و پنجه 
نرم می کنند و به علت کمبود خدمات نسبت به این افراد 
امکان دارد آنها با خشونت های درونی خود پا در جامعه 
بگذارند و مشکالتی را پدید آورند. البته برخی افراد با 
ورود در جامعه خشونت طلب، استعداد خودپدیدآوری را 
آشکار می کنند که محصول برخوردهای آنها با این کنش 
در طول روز است، به عبارتی دیگر، ذات انسان شاید 
به طور معمول خشونت طلب نباشد اما پس از گذشت 
مدتی افراد با قرار گرفتن در جامعه خشونت طلب امیال 

و کنش های متفاوتی را از خود بروز می دهند.
ایرانیان در طول زندگی روزمره خود خواه ناخواه با خشونت 
دست و پنجه نرم می کنند. رفتارهای خشونت آمیز در 

مترو، اتوبوس، ادارات، ورزشگاه ها و...
آنها بسان بینندگان تئاتر به تماشای اینچنین رفتارهایی 
می نشینند. تماشاگری در خشونت امری است که باعث 
کنجکاوی و گاهی حتی احساس لذت می شود. افرادی 
که در جامعه تماشاگران خشونت هستند ممکن است 
در روزهای بعدی تبدیل به کنشگران خشونت شوند. به 
عبارت دیگر، این افراد از آنجایی که با خشونت رابطه 
مستقیم دارند و بیشتر اوقات آن را لمس می کنند، این 
احساس در وجود آنها تبلور می یابد و از آن جهت که 
آنها تنها با این نوع اعمال کنش در جامعه برخورد دارند 
جذب آن می  شوند یا به صورتی دیگر برایشان عادی 

می شود و این عادت به خشونت جمعی دامن می زند.

را  رانندگی  ما خشونت های  اغلب 
نمی دانیم خشونت 

و  جامعه شناس  بخارایی،  احمد   
خشونت  درباره  دانشگاه  استاد 
می خوانیم  آمارها  در  که  می گوید 
افزایش  نزاع های خیابانی در حال 
هستند. برخی می پرسند چرا ما داریم 
نظرم  به  ناآرام می شویم؟  و  مردمی خشن  به  تبدیل 
پدیده ای  به صورت  را  نزاع های خیابانی  بهتر است 
جدا در نظر نگیریم. نزاع های خیابانی یکی از نمودهای 
ما  آن  از  پیش  اما  است  عریان  یا  آشکار  خشونت 
خشونت  هم  آن  از  مهم تر  و  داریم  پنهان  خشونتی 

دیگری هست و آن خشونت نمادین است. خشونت 
نمادین؛ یعنی اینکه خشونت »مشروع سازی« می شود. 
و  باورها  برخی  گفت  می توان  بهتر  توضیح  برای 
اعتقادات خشونت را مشروع و درست نشان می دهند 
یعنی  می کند.  تایید  را  آن خشونت  اعمال  باوری  و 
خشونت قبل از آنکه عرف شود، باور و ایده می شود. 
و  آداب  و  عرف ها  از  ریشه ای تر  ایده ها  و  باورها 
رسوم هستند، مثال اینکه بچه را باید تنبیه بدنی کرد، 
جامعه  این  افراد  از  بسیاری  در  که  است  خشونتی 
کامال مشروع به نظر می آید. درواقع درستی و حتی 
و  کم  که  است  باوری  کودکان  علیه  لزوم خشونت 

بیش رواج دارد.
مثال دیگر آن، خشونت علیه زنان است. شکل های 
متفاوتی از خشونت ها علیه زنان که در جامعه ما ساری 
و جاری است و آنقدر تکرار شده که بسیاری از مردم 
آن را عادی می دانند، ریشه در باورها و نگاه ما نسبت 
به زن به عنوان یک موجود درجه2 و زیردست دارد. 
اغلب  می گوییم.  نمادین  باورها خشونت  این  به  ما 
ریشه  هستند،  پنهان  و  پیدا  امروز  که  خشونت هایی 

در باورهای خشونت آمیز ما دارند. 
نتیجه  در  گفت،  باید  پنهان  خشونت های  درباره 
همین خشونت نمادین؛ یعنی باورهای خشونت آمیز، 
بسیار  شکل های  که  می شود  ایجاد  پنهان  خشونت 
زیادی دارد. نگاه تحقیرآمیز، شوخی های هدف دار 
که یا قومیت یا شهر و ملیت و حتی ظاهر و جنسیت 
شکل های  از  می توان  را  می دهند،  قرار  هدف  را 
لطیفه های  آورد.  حساب  به  پنهان  خشونت  متنوع 
مختلف  قومیت های  یا  زبان ها  یا  به شهرها  مربوط 
فضای  در  و  مردم  بین  وفور  به  روزها  این  که 
دارد،  خنده داری  ظاهر  هرچند  می چرخد،  مجازی 
از مصادیق خشونت پنهان است و از آن دردناک تر 
ناتوانی های  یا  تفاوت ها  به واسطه  شوخی هایی که 

می شنویم. افراد  ذهنی  یا  جسمی 
به نظر من، خشونت های رانندگی از نوع خشونت های 
عریان است؛ یعنی هرچند نام تخلف به آن می دهیم،  
چه  و  باشیم  پیاده  چه  که؛  است  خشونتی  درواقع 
سواره، هر روز چند بار شاهد آن هستیم و متاسفانه 
اغلب ما آن را خشونت نمی دانیم. در خیابان های ما 
اعمال خشونت در رانندگی به شیوه غالب رانندگی 
ما تبدیل شده و در خیلی از موارد اگر از این الگوی 
نمی توانیم در شهرهای  نکنیم،  پیروی  خشونت آمیز 
پایی  و  دست  بی  آدم های  و  کنیم  رانندگی  بزرگ 
رانندگان  متلک های  سیل  با  و  می آییم  حساب  به 

می شویم. روبرو  دیگر 
حرکات مارپیچی ناگهانی بدون روشن کردن چراغ 
راهنما یا ترمزهای ناگهانی، الیی کشیدن، نزدیک شدن 
بیش از حد به ماشین جلویی که خطر یک تصادف و 
درنتیجه استرس و اضطراب را بیشتر می کند، ورود 
با سرعت به خیابان های ورود ممنوع یا انحراف های 
پی در پی در خطوط رانندگی، یا وقتی راننده ای در 
می کند  حرکت  آهسته  آنقدر  دیگر  ماشینی  جلوی 
قانونی،  تخلف های  بر  ببندد، عالوه  او  بر  را  راه  تا 
نوعی خشونت و تجاوز به حریم فردی افراد هستند.
وقتی به دلیلی ضمن رانندگی فریاد می زنیم یا فحاشی 
با  نرسد،  دیگر  راننده  به  صدا  وقتی  حتی  می کنیم، 
حرکات دست و سر و نگاه های غضب آلودی که این 
روزها دیگر عرف رانندگان شده، اعتراض خود را 
نشان می دهیم، فضای خشونت آمیزی ایجاد می کنیم 

که باعث افزایش تنش های فردی و اجتماعی می شود. 
رانندگان  ارتباط  به  منحصر  فقط  نوع خشونت  این 
گفت  بتوان  شاید  نمی شود.  هم  با  خوروها 
می شود،  اعمال  پیاده  عابران  بر  که  خشونتی 
از خشونت راننده های دو خودرو شدیدتر 
و خطرناک تر است. عمال در فرهنگ 
شهری ما، عابر پیاده حقی ندارد 
و در طراحی های خیابان ها و 
ما آخرین حقی  کوچه های 
می شود،  گرفته  نظر  در  که 
طراحی  است.  پیاده  عابر  حق 
شهری به کنار، خود ما ساکنان شهرها 
بر  خشونت  و  فشار  اعمال  ابزارهای 
خشونت ها  این  متاسفانه  هستیم.  یکدیگر 
آنقدر تکرار شده اند که ما آنها را غیرعادی و 
ناظرانی که  اما  نمی دانیم  نقض حقوق فردی 
پیشرفته می آیند،  و  آرام  به نسبه  از کشورهای 

از دیدن این رفتارها کالفه می شوند.

مهم ترین ابزار برای نظم پذیری بدون 
خشونت تقویت مثبت و تشویق است

دکتر بهنام اوحدی، روان پزشک از 
جنبه ای دیگر خشونت را مورد توجه 
وی،  گفته  به  است.  داده  قرار 
احترام  و  اعتمادبه نفس  زورگویی 
می کند.  خدشه دار  را  خویشتن  به 
و  دارد  خودش  از  فرد  که  ذهنی  پنداره  و  تصویر 
تعریفی که از موجودیت ذهنی و موجودیت معنوی اش 
دارد به شدت آسیب می بیند. این آسیب حتی درباره 
فعالی  حضور  خشونت  چرخه  در  خود  که  کسانی 
دارند، مانند افراد حرفه ای که درون رینگ های مسابقه 
به شدت یکدیگر را کنک می زنند، پس از شکست 
تا چند روز آدم قبلی نیستند و شهامت و جسارت 
خود را از دست می دهند  تا دوباره مربی آنها را به 

سر خط برگرداند و او را آماده نبرد دیگری کند.
در روش های تربیتی جوامع مدرن خشونت جایگاهی 
ندارد زیرا باعث به وجود آمدن چرخه  بازتولید خشونت 
می شود. خشونت و پرخاش تبدیل به چرخه ای معیوب 
می شود که یکدیگر را تقویت می کنند و لجبازی و 
خصومت و کینه توزی را افزایش می دهد و ویژگی های 
منفی را تقویت می کند. فرد کیفرداده شده با خشونت 

ترغیب می شود و بیشتر لجبازی می کند. 
عزت  کاهش  باعث  خشونت  گرفت  نتیجه  می توان 

نفس و بازتولید خشونت می شود. 
فرد در این شرایط شرطی می شود که اگر خشن نباشی، 
خشن تری می آید تو را له می کند. اگر پرخاشگر نباشی، 
پرخاشگرتری تو را له می کند. بدترین صورت این 
حالت آن است که مدیر و ناظم و معلم و بعد هم 
در  نظم  ساماندهی  نقش  که  پلیس  مانند  نیروهایی 
ابزار  از  بخواهند  شده،  گذاشته  آنها  برعهده  جامعه 
خشونت برای پیشبرد سیاست های خود، صرف نظر 
از ماهیت این سیاست ها، استفاده کنند. در اینجا کسی 
را  پرخاشگری  باشد،  آرامش  و  نظم  عامل  باید  که 
الگوی  یک  عنوان  به  و  می دهد  افزایش  جامعه  در 
غلط مطرح می شود و مردم عادی خشونت نهادهای 

باالدستی را همانندسازی می کنند.
نوعی از خشونت نه پرخاش کالمی است و نه فیزیکی. 
به عنوان مثال، فرد را همواره در موضع بدهکار قرار 
می دهند. تحقیر آدم ها یکی از ابزارهای اعمال خشونت 
است. قرار دادن فرد در موقعیت های حقارت آمیز و او 
را دچار درماندگی آموخته شده کردن، جزو ساختار 

خشونت تعریف می شود.
حتی اگر فرد مجبور و محکوم به گدایی شده باشد، 
این مصداقی از خشونت است. اگر انتخاب خود او 
باشد، در تعریف خشونت جا نمی گیرد. اگر گدایی را 
از کودکی به فرد یاد داده باشند، این روش سیستمی از 
خشونت است. نمونه مشهور آن رمان الیور توییست 
نوشته چارلز دیکنز و در کشور خودمان کودکان کار 

در این سیستم پرورش پیدا می کنند.
اگر ابزار خشونت را برای نظم پذیری یا آموزش و 
تربیت بخواهیم کنار بگذاریم، روش هایی را می شود 

کرد. جایگزین 
مهم ترین ابزار برای نظم پذیری بدون خشونت تقویت 
مثبت و تشویق است که متاسفانه در کشور ما کمتر 
از آن استفاده می شود. فرهنگ آموزشی و تربیتی ما 
و  تحقیر  و  نهی  یعنی  منفی؛  تقویت  ابزار  از  بیشتر 
تمسخر و محکوم کردن استفاده می کند و پاداش و 
تشویق و تمجید جایگاه بسیار کمرنگی دارد. بسیار 
فداکارانه و خالق  انجام کار  با  فرد  کم می بینیم که 
مورد تشویق قرار گیرد، حتی بسیار دیده ایم که او را 
به خاطر انرژی فکری و زمانی که برای بهبود کاری 
به سرعت  اشتباهی  هر  اما  می کنند  مسخره  گذاشته 
برجسته می شود و مورد تقبیح و توبیخ قرار می گیرد. 
این روش می تواند هر کسی را دچار یأس، درماندگی، 
ناکامی و سرخوردگی پایدار کند. در این فضا، افراد 
و  می شوند  خاموش  فداکارانه  کار  انجام  به  نسبت 
سعی می کنند بدون ایجاد هیچ حاشیه ای در سیستم 
با حداقل کارایی و خطا باقی بمانند. برای همین کمتر 
در  تغییری  ایجاد  ایران جسارت طرح  در  کارمندی 

سیستم را دارد.

بررسی علل مختلف اجتماعی و روانی بروز خشونت در فرد و جامعه

چراماافرادیخشنمیشویم؟
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یشایایی 
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 مهرو ماهر

 »هشدار! هشدار! در فضای 
کودکانتان  مراقب  مجازی 
باشید«، »مومو شوخی است؛ 
تهدیدها را جدی نگیرید«، 
»فوری! مومو به ایران رسید«، »پیش از مرگ 
کودک دلبندتان مومو را دریابید« این تنها بخشی 
از پیام هایی است که این روزها در شبکه های 
اجتماعی و به ویژه گروه های واتساپی خانوادگی 
و اولیای دانش آموزان یکی پس از دیگری پخش 
می شود. چه بسا در برخی از پیام ها شماره  تلفنی 
با پیش شماره غیرایرانی نیز در گرو ه ها دست به 
دست می چرخد، مبنی براینکه »این شماره مومو 

است، پیامش را باز نکنید.«
شوخی یا جدی مومو یک چالش نگران کننده در 
فضای مجازی است که تا امروز در سراسر دنیا 
جان تعدادی از کودکان و نوجوانان را گرفته است. 
البته هیچ یک از نهادهای داخلی و خارجی مراکزی 
از جمله انجمن ملی پیشگیری از ظلم به کودکان 
)NSPCC( در بریتانیا، »مرکز اینترنت امن تر« 
بریتانیا، »انجمن حمایت از کودکان در اینترنت« 
در فرانسه و حتی پلیس فتای ایران خودکشی و 
مرگ نوجوانان در پی این چالش را تایید نمی کنند 
و معتقدند تاکنون هیچ مدرک تأییدشده ای درباره 
اقدام به خودکشی به دلیل ارتباط با چالش مومو 
یافت نشده است، با این وجود، در اخبار دیده 
می شود که تاکنون خودکشی تعدادی از کودکان 
در سراسر جهان از جمله آرژانتین، کلمبیا، فرانسه، 
هند و ایران را به این چالش مرتبط دانسته است. 
در حالی که این روزها ماجراهای وحشتناکی در 
مورد »چالش مومو« به گوش می رسد که این چالش 
واتساپی کودکان را به حمالت خشونت آمیز و 
مسووالن  برخی  می کند،  تشویق  خودکشی 
معتقدند مومو چالش جدی نیست اما باید توجه 
داشته باشیم این چالش فضای امنی برای افراد 
کودک آزار و روان پریش فراهم کرده تا با استفاده از 
شماره های ناشناس خارجی اقدام به کودک آزاری 
کنند، همان گونه که اخیرا نیز در هرمزگان دیده 
شد فردی به بهانه شوخی با پسرعمه خود با 
شماره های موقت خارجی، اکانت های واتساپی 
با نام مومو ایجاد کرده تا از این طریق نوجوانان 
را تهدید و تشویق به خودکشی کند که از سوی 

پلیس دستگیر شد.

مومو کیست؟
مومو یک اکانت واتساپی است که تصویر پروفایل 
آن، به صورت عکس دختری زشت با چشم هایی 
از حدقه بیرون زده و خنده  جوکری شکل نمایان 
است؛ گفته می شود این تصویر یک مجسمه از 
مجموعه آثار عروسک های نمایشگاه توکیو ژاپن 
است که قسمت هایی از آن بریده شده و تنها 
تصویر صورت زشت آن، در پروفایل نمایش داده 
شده است. براساس افسانه های ژاپنی، این موجود 
وحشتناک که پاهایی به شکل مرغ دارد سال ها پیش 
به عنوان دزد بچه ها معرفی شده بود و اولین بار 
تصویر مومو در اینستاگرام یک عروسک ساز به نام 
ناناکو منتشر شد که با این تصویر به شهرت جهانی 
رسید. چالش خطرناک مومو از جایی آغاز شد 
که پس از شهرت این مجسمه تعدادی از کاربران 
فیس بوک با ایجاد شماره ناشناس مدعی شدند که 
چنانچه پیامی برای مومو ارسال کنند، مومو پاسخ 
آنها را با تصاویری وحشتناک، خشونت آمیز و حتی 

تهدید می دهد. این بازی با ارسال پیامی از سوی 
مومو آغاز شده و در صورت تایید و پاسخگویی 
مخاطب دیگر پایانی جز خودکشی و مرگ در 

انتظار مخاطب نیست. 
اولین بار چالش مومو از آرژانتین آغاز شد و سپس 
تا ایاالت متحده، آلمان، فرانسه، هندوستان و دیگر 
کشورها گسترش یافت و تاکنون خودکشی یک 
دختر نوجوان ۱۲ساله را به آن نسبت می دهند. به 
تازگی نیز مرگ یک پسر ۱۱ ساله اهوازی در ایران 

به این چالش مرتبط دانسته می شود. 

آسیب های روانی مومو چست؟
مشاور  و  انزانی،روان شناس  یسنا  گوهر  دکتر 
آسیب های چالش مومو بر کودکان را برشمرد و 
گفت: »در کالس های درس آنالین دانش آموزان 
تمرکز دقیقی روی درس ندارند و به دلیل اینکه 
آموزگار و دانش آموزان نمی توانند تماس چشمی 
برقرار کنند کودکان به شبکه های اجتماعی دیگری 
پناه می برند و باتوجه به اینکه سرگرمی های اینترنتی 
مثل بازی و فیلم برای کودکان جذابیت بیشتری 
دارد آنها به این سمت گرایش پیدا می کنند؛ چه 
بسا که ناخواسته وارد چالش و بازی شوند که 
آسیب های جبران ناپذیری برای آنها در پی دارد. 
البته هنوز تحقیقات خاصی انجام نگرفته که بتوان 
گفت خودکشی  کودکان در سراسر جهان به این 
چالش مرتبط است اما می توان با نظارت و برقراری 
ارتباط ایمن از بروز چنین مشکلی پیشگیری کرد. 
این روان شناس از والدین خواست ارتباط کالمی 
صمیمانه و نزدیک با کودکان خود برقرار کنند 
تا فرزندان بتوانند به محض رویت چنین پیام و 
تصویری موضوع را با آنها مطرح کنند. شتابزده عمل 
نکنند و با افزایش سواد رسانه ای و اطالعات روز 
کودکان را نسبت به چالش مومو آگاه کنند؛ محیط 
امن و آرام و بی استرسی برای آنها فراهم کنند و 
حتما جنبه حمایتی درون خود را افزایش دهند و 
گوش شنوا داشته باشند. اجازه بدهند کودکان از 
اتفاقات روزانه و حرف هایی که می شنوند برایشان 
حرف بزنند، حتی اگر خیلی خسته هستند بازهم 

گوش شنوا باشند. به محض شروع صحبت آنها 
شنونده خوبی باشند و میان کالمشان نپرند و اجازه 
دهند فرزندان همه مسایل و کنجکاوی های خود 
را با آنها در میان بگذارند زیرا بچه ها قادر به درک 
مفاهیم بازی ها و فیلم هایی که می بینند، نیستند پس 
اگر به آنها آگاهی می دهید مومو چیست، در صورتی 
که متوجه نشدند آنها را تحقیر و سرزنش نکنید.  
صحبت های خود را با سن و مراحل رشد آنها 
متناسب کنید و به آنها نگویید شجاع باشید برای 
شما اتفاق نمی افتد زیرا آنها از روی کنجکاوی و 
اینکه به شما ثابت کنند می توانند در معرض آسیب 
قرار بگیرند ممکن است در صورت مواجهه با این 

چالش به شما اطالع ندهند. 
چالش مومو می تواند برای کودکان و خانواده هایشان 
دلشوره  و  نگرانی  خشونت،  اضطراب،  ترس، 
با  کودک  مواجهه  در صورت  پس  کند  ایجاد 
چنین چالشی عجله نکنید و نترسید. سعی کنید 
با افزایش اطالعات و سواد رسانه ای از کودکان 
محافظت کنید؛ فیلترشکن را از گوشی تلفن پاک 
کنید تا کودکان دسترسی نداشته باشند، با کودکان 
حرف بزنید، افکار و احساسات خود را کنترل و 
مدیریت کنید تا بتوانید جو روانی امن و آرامی 
برای کودکان فراهم کنید تا درصورت مواجهه 
کودکان با چالش مومو بتوانند با امنیت موضوع را 
با شما در میان بگذارند. دقت کنید دوران کودکی و 
نوجوانی دوران پنهان کاری است و بچه ها ترجیح 
می دهند برخی مسایل را در خود نگه دارند و با 
خانواده مطرح نکنند اما این هنر پدر و مادر است 
که بتوانند صبورتر و نسبت به مسایل روز آگاه تر 
باشند و از این طریق به کودکان خود کمک کنند. 
چالش مومو برای کودکان پیامدهای جبران ناپذیری 
دارد به طوری که عالوه بر افزایش ترس و اضطراب 
آنها را به اقدامات خطرناک و خشونت آمیز تشویق 
می کند. بر همین اساس چنانچه ترس و اضطراب 
کودکان به موقع درمان نشود ممکن است به صورت 
ترس غیرعادی و مزمن دربیاید و به تدریج زندگی 
روزمره کودکان را دچار اختالل و پریشانی کند و 
آثار مخربی بر سالمت و امنیت روان به جا بگذارد. 

»ترس یک واکنش هیجانی است 
که می تواند امنیت جسمی و عاطفی 
و شخصیتی هر فردی را به خطر 
بیندازد و در این صورت مراحل 
تکامل و بلوغ شخصیتی کودکان 
را از مسیر اصلی خود منحرف 
می کند« این بخشی از آثار مخرب 
ترس در روند رشد کودکان است 
که انزانی به آن اشاره کرد و ادامه داد: 
»شب ادراری، کابوس های شبانه و 
تغذیه نامناسب زنگ خطری برای 

شماست که دقت کنید در اثر چه موقعیتی ایجاد 
شده بنابراین قبل از خواب کودکان دوش آب 
گرم را برای آنها در نظر بگیرید، برای آنها کتاب 
بخوانید، سعی کنید در قالب داستان های تخیلی 
و با خالقیت آرام برای آنها توضیح دهید که در 
برخورد با مشکالت چه رفتاری داشته باشند، در 
قالب قصه گویی به آنها بیاموزید که در صورت 
مواجهه با تصویر مومو حتما موضوع را با شما 
مطرح کنند و اوقاتی را در شبانه روز در نظر بگیرد 
که با همسرتان در مورد چنین مسایلی صحبت 
کنید که بچه ها این فرایند را یاد بگیرند که در مورد 
مسایلی که برای آنها اتفاق می افتد با والدین خود 
صحبت کنند. باید بدانیم در حال حاضر انکار 
کردن مسائل و مشکالت راه حل ما نیست و 
باید مسائل را کامل بشناسیم و خالق باشیم و از 
متخصصان این حوزه کمک بگیریم و باید بدانیم 
اولین اصل فرزندپروری درست ارتباط گیری موثر 
و مناسب با فرزند است و زمانی که کودکان بدانند 
از حمایت والدین برخوردارند راحت تر می توانند 

موضوعات را با آنها در میان بگذارند. 
نحوه برقراری ارتباط در فضای اجتماعی را به 
کودکان بیاموزید، شبکه های مناسب با سن آنها را 
معرفی کنید، مدیریت خشم و استرس و ترس را 
بیاموزید زیرا اعتیاد به تلفن همراه شایع ترین اعتیاد 
بدون مواد مخدر در کودکان است و نیاز به اطالعات 
روز دارد. بازی های موبایل مثل سحر و جادو است 
و بالفاصله کودکان را به خود عالقه مند و معتاد 

می کند که امکان دارد در مواقع هویت سازی پنهان 
کنند پس اگر استعداد آنها را کشف نکنید و اجازه 
ندهید بچه ها از خود واقعی شان برایتان حرف بزنند 
ممکن است در آینده شاهد پیامدهای آن باشید. 
پرخاشگری و طالق عاطفی والدین ممکن است 
کودکان را پنهان کار کند پس باید بدون سلطه حس 
حمایت از فرزندانتان را باال ببرید و استعدادهای 
آنها را شناسایی کنید، به آنها مسوولیت بدهید و 
کنارشان باشید. همچنین در زمان برگزاری کالس 
آنالین به صورت غیرمستقیم روی عملکرد آنها 
نظارت کنید یا اگر چنین امکانی ندارید کسی 
را در این ساعات کنار کودک بگذارید که با او 
همراه باشد و او را به متمرکز بودن روی مطالب 

کالس تشویق کند. 

روزانه زمانی را با کودکان بگذرانید و به طور مثبت 
کنار هم فضای مجازی را تجربه کنید؛ به کودکان 
اجازه دهید خواسته ها و مطالبات خود را مطرح 
کنند، مهارت نه گفتن را در خالل بازی و صحبت 
به کودکان بیاموزید. با توجه به شرایط مشورت با 
مشاوران کودک و روان شناس هم می تواند کمک 
کند تا بتوانیم کودکان را ایمن نگه داریم زیرا ما 
نمی توانیم همیشه خانواده را از بحران ها حفاظت 
کنیم پس باید با آموزش مهارت های زندگی به آنها 
یاد بدهیم که چطور در برابر مسائل و بحران ها 

از خود دفاع کنند. 

والدین نگران بخوانند
 با توجه به شیوع کرونا در ایران دانش آموزان 
ناچارند برای ادامه تحصیل در کالس های مجازی 
و آنالین شرکت کنند که این شیوه تحصیل پای 
بسیاری از دانش آموزان را به فضای اینترنت باز کرد 
و خانواده ها ناچارند تلفن همراه هوشمند و تبلت 
خود را روزانه چند ساعتی در اختیار فرزندشان 
قرار دهند و از آنجایی که کودکان بسیار کنجکاو 
هستند به شبکه های اجتماعی سرک کشیده و از 
آن استفاده می کنند بر همین اساس با ززمه های 
ورود چالش مومو به ایران بسیاری از خانواده ها 

و اولیای مدارس بیش از پیش نگران شده اند. 
در پی این نگرانی ها دکتر امیر محمود حریرچی، 
جامعه شناس و مدرس دانشگاه در گفت وگو با 
خبرنگار ما با اشاره به چالش مومو در دنیا به 

والدین توصیه کرد: خانواده از آگاهی الزم و سواد 
رسانه ای باالتری برخوردار شوند تا با هیجان کاذب 
اخبار و اطالعات فیلم های فضای مجازی را در 
فضای خانواده و در حضور کودکان مطرح نکنند 
زیرا ناخواسته این اطالعات و احساسات به کانون 
خانواده و کودکان نیز منتقل می شود و کودکان را 
نسبت به موضوع کنجکاوتر می کند تا سریع تر 

موضوع را تجربه و نسبت به آن مطلع شوند. 
به گفته این استاد دانشگاه، در کشور های توسعه یافته 
مردم نحوه استفاده از فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی را آموخته اند اما متاسفانه در کشور ما 
افراد بدون آموزش و آگاهی ساعات بسیاری را در 
این فضا صرف دریافت اطالعات و اخبار غیرمفید 
و غیرآموزشی می کنند که با نقل این اخبار ناگوار 
در دورهمی و محفل خانواده آسیب  های جبران 

ناپذیری به کودکان وارد می کنند.
باید راهکار منطقی و مناسبی برای محدودیت 
دسترسی کودکان به اینترنت آزاد در نظر گرفت 
زیرا فیلترینگ در کشور ما موثر نیست البته در 
افراد  از  گروهی  دسترسی  کشورها  از  برخی 
به فضای مجازی محدود شده و از فیلترینگ 
استفاده می کنند اما متاسفانه در دوره ای که در 
و  فیس بوک  مانند  اجتماعی  شبکه های  ایران 
تلگرام فیلتر شد فروش فیلترشکن ها افزایش 
یافت بنابراین اعمال فیلترینگ در ایران کارساز 
نیست و باید برای رفع این مشکل تدبیر دیگری 
اندیشید. باتوجه به اینکه 70درصد از شخصیت 
امروزه  تا 6 سالگی شکل می گیرد و  کودکان 
آگاهی کودکان با کمک فضای مجازی بسیار 
باالرفته و از این طریق آموزش می بینند باید توجه 
داشته باشیم این فضا آثار مخرب و زیان باری نیز 
همراه دارد که در صورتی که از سوی خانواده 
مدیریت و کنترل نشود می تواند خطرناک باشد 
و آسیب های روانی برای کودکان و نوجوانان به 
دنبال داشته باشد به طوری که در سال های گذشته 
نیز شاهد آسیب های بازی نهنگ آبی بودیم. این 
جامعه شناس به والدین پیشنهاد کرد برای بخشی 
از برنامه های اینترنتی و اپلیکیشن ها از قفل کودک 
استفاده کنند؛ همچنین سواد رسانه ای خود را 
افزایش دهند زیرا آگاهی خانواده در رشد و 
تربیت کودک بسیار تاثیرگذار است و نباید هر 

خبری را در حضور کودکان مطرح کنند. 
عالوه بر خانواده، رسانه های جمعی و انجمن اولیا 
و مربیان مدارس نیز می توانند نقش تاثیرگذاری 
در آموزش و آگاه سازی مردم ایفا کنند که باید از 
این ظرفیت استفاده کنیم اما متاسفانه هم اکنون در 
کودکستان ها و مهدکودک ها مهارت های اجتماعی 
الزم را به کودکان آموزش نمی دهند زیرا مربیان 

تخصص و توانایی الزم را ندارند. 
بنابر مطالعات انجام گرفته متاسفانه خانواده های 
ایرانی نسبت به کودکان خود احساس مسوولیت 
چندانی ندارند، به طوری که بخشی از خانواده های 
طبقه مرفه و برخوردار با خرید آخرین برندهای 
گوشی تلفن همراه و تبلت سعی تصور می کنند 
که به کودکانشان محبت کنند و از سوی دیگر 
خانواده های دهک های پایین جامعه نیز به دلیل 
مشغله های کاری و عدم تامین مالی درگیر تامین 
معاش خانواده هستند و زمان الزم را برای آموزش 
و کنترل و نظارت فرزندان خود صرف نمی کنند 
به همین دلیل بسیاری از کودکان و نوجوانان ایرانی 
بدون سرپرست در فضای مجازی رها شده اند.  

مومو؛ چالشی که زندگی کودکان را به بازی گرفت

مومو، بازی با زندگی است
توجه به انجام حرکات فیزیکی 
و فعالیت های ورزشی موضوع 

بسیار مهمی است که حتما باید در 
برنامه روزانه کودک در نظر گرفته 
شود. نداشتن فعالیت و ساعت ها 
میخکوب و خیره شدن کودکان و 
نوجوانان به صفحه های گوشی یا 

کامپیوتر باعث می شود آسیب های 
جسمی زیادی به آنها وارد شود

چطور از خطر مومو در امان بمانیم؟
با توجه به اینکه طعمه اصلی چالش مومو کودکان و 
نوجوانان هستند پلیس فتا به صورت مکرر توصیه هایی 
به والدین و دانش آموزان ارائه کرده است، مبنی بر اینکه 
دانش آموزان و معلمان برای آموزش فقط از شبکه شاد 
استفاده کنند و از برگزاری کالس های مجازی مدارس 
در پیام رسان های خارجی بپرهیزند. والدین و معلمان 
به هیچ وجه دانش آموزان را به استفاده از پیام رسان های 
خارجی هدایت نکنند و در صورتی هم که به هر دلیل 
نیاز به استفاده از بستری غیر از برنامه شاد وجود داشت، 
از پیام رسان های داخلی استفاده کنند. همچنین هموطنان 
هرگونه مشکل و موارد مشکوک در فضای مجازی 
را با سایت پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir یا 

شماره تماس 0۹6۳۸0 در میان بگذارند.

روی بینی اش را چسب زده، به دختربچه ای که همراهش 
است چشم غره می رود و می گوید ماسکت را باال بکش. 
رو به من می کند و می گوید: »با این حالم به خاطر این که 
وقت را از دست ندهم و به خاطر این وروجک که برای 
ما زندگی نگذاشته، امروز مجبور شدم بدون ماسک بیایم.«

جمله را طوری ادا می کند که احساس می کنم منتظر است 
از ایشان تشکر کنم. از ایشان می پرسم چند روز است 
که جراحی انجام داده است؟ می گوید برای بار دوم و به 
خاطر افتادگی بینی در این روزهای کرونایی مجبور شده 

تن به جراحی بدهد.
برای من جای تعجب دارد که چطور چنین عمل غیراورژنسی 
در این روزها قابل انجام بوده است. می پرسم مشکل اصلی 
بچه چیست؟ می گوید: »صبر ندارد، هرچه که می خواهد 
باید در چشم برهم زدنی برایش فراهم شود وگرنه زمین 
و زمان را به هم می دوزد. اعتماد به نفسش پایین است، 
خودش را دوست ندارد. ناسپاس است، هر کاری که برایش 

بکنیم هنوز تمام نشده به دنبال بهانه بعدی است. دائم من 
و پدرش را به جان هم می اندازد و انگار از این کار لذت 
می برد. همه  هوش خود را صرف کارهای منفی می کند. 
برای استفاده از کالس های مجازی مدرسه ابتدا مجبور 
شدیم تبلت بخریم، بعد گفت من لپ تاپ می خواهم، 
قول دادیم و در تابستان برایش تهیه کردیم. چند روز پیش 
دیدم در گوشی من کلمه سقط را سرچ کرده، راستش 
را بگویم حسابی کتکش زدم. نگران شدم دختری که در 
۹ سالگی سر از این گونه کارها درآورد، خدا می داند در 
دوران بلوغ قرار است چه بالیی سر خودش بیاورد. بعد 
از اینکه حسابی کتک خورد متوجه شدم چند روز پیش 
که با خواهرم در این مورد صحبت می کردم فال گوش 
ایستاده و هرچه را که نباید بشنود شنیده است. االن هم 
تهدید می کند که به پدرش می گوید که قرار است چه 

کاری انجام دهیم و...«
داستان واقعی از کشمکش های خانوادگی را خواندید که البته 
با جرح و تعدیل نوشته شده و حکایتی است از مشکالت 
انبوه خانواده ها در دوران کرونا. مشکالتی که انگار تمامی 
ندارند. وقتی به شرایط تاسف انگیز برخی خانواده ها در این 
روزها نگاه می کنیم، لزوم افزایش مهارت های زندگی را در 
این شرایط بحرانی بیش از پیش احساس می کنیم. به راحتی 

می توان فهمید افرادی که در روزگاری نه چندان دور )۸ 
ماه قبل( با بضاعت ناچیز خود در مهارت های زندگی 
و حل مساله بازحمت مشکالت را وصله پینه می کردند 
و روزگار می گذراندند در این روزها با مشکالتی بسیار 

پیچیده و گاهی غیرقابل حل مواجه شده اند.
در موردی که ذکر آن رفت به نظر می رسد مادر مشکالتی 
را در مورد کودکش بیان می کند که خود نیز از آن رنج 
می برد، اما پذیرش این که ساقه از ریشه گرفتار شده 
برایش دشوار است. انجام ۲ بار عمل بینی در روزهایی 
که بسیاری از افراد برای مشکالت جدی تر هم به پزشک 
مراجعه نمی کنند، تامل برانگیز است و نشانگر بی صبری مادر 
در برابر رسیدن به خواسته ها است. حضور نداشتن پدر 

در جلسه ای که برای مشاوره مراجعه کرده اند نیز گویای 
مشکالت ارتباطی است، یعنی با خانواده ای روبرو هستیم 
که به جای گفتگو در مورد مسائل و سعی در یافتن 
راه حل جمعی انگشت اتهام را به سوی کودکی خردسال 
گرفته اند و او را بالگردان خانواده کرده اند. اگر این نبود 
و این مشکالت را نداشت ما در یک مدینه فاضله زندگی 
می کردیم. این نگاه به مشکالت در جامعه ما روشی مرسوم 
است وقتی به برنامه هایی در تلویزیون نگاه می کنید که 
چند مسوول در آن قرار است به مشکلی واحد بپردازند، 
می بینید که هر یک خود را تبرئه کرده و سازمان دیگر را 
مسوول گرفتاری و مشکالت تلنبار شده می دانند. در این 
وضعیت هیچ کس به سهم خود برای کاهش مشکالت 
اشاره نمی کند و غالبا همه دنبال مقصرند و این گونه است 
که مسائل بدون راه حل می مانند و برنامه تلویزیونی پایان 
می یابد. در پایان این گونه برنامه ها غالبا بینندگان گیج تر، 

ناامیدتر و درمانده تر از قبل هستند. 
در خانواده هم که یک واحد کوچک از اجتماع است این 
سیر در جریان است. بچه ها که نمی توانند راهی برای حل 
مشکالت پیدا کنند، به تبع والدین شان شروع به تهدید 
می کنند. این می شود که شما دختر ۹ ساله ای را می بینید 
که برای آن که در موقع مناسب بتواند از اطالعات استفاده 
کند دزدکی فال گوش می ایستد و مکالمه پنهان مادر و 
خاله را ضبط می کند و االن که باید بگوید در اینترنت 

چه می کرده است تهدید می کند که هر چه را شنیده است 
به پدر بازگو می کند.

از شما چه پنهان من پس از دیدن این مادر و دختر 
حالی بهتر از آنان نداشتم و این فرسایشی است که عاید 
روان پزشکان از مشاهده روابط نامتعادل افراد در خانواده 
می شود. در پایان می خواهم از تلخی این نوشتار با نثری 
زیبا از موالنا بکاهم که به حق می تواند روزهای قرنطینه 
را قابل تحمل تر کند، باشد که از این قرنطینه آب دیده تر 

بیرون بیاییم و بیشتر به فکر هم باشیم.   
عشق را بی معرفت معنا مکن

زر نداری مشت خود را وا مکن
گر نداری دانش ترکیب رنگ 
بین گل ها زشت یا زیبا مکن

خوب دیدن شرط انسان بودن است 
عیب را در این و آن پیدا مکن

دل شود روشن ز شمع اعتراف 
با کس ار بد کرده ای حاشا مکن

ای که از لرزیدن دل آگهی
هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن

زر بدست طفل دادن ابلهی است
اشک را نذر غم دنیا مکن
پیرو خورشید یا آیینه باش

هرچه عریان دیده ای افشا مکن

کودکان؛ آینه تمام نمای والدین 
 دکتر میترا حکیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان



آنچه باید در مورد بیماری های فصول سرد سال بدانیم

سرما با سایه »کروناویروس«

عالئم مشکوک »کووید-19«
بارزترین عالئم ابتال به کروناویروس، تب همراه با سرفه های 

نسبتا خشک و تنگی نفس است. البته خستگی و کاهش 
اشتها نیز از عالئم شایع محسوب می شود. در شمار 

کمتری از بیماران، اسهال و حالت تهوع و استفراغ 
نیز ظاهر می شود و برخی دیگر با از دست دادن 

البته  مواجه می شوند.  بویایی  و  چشایی 
شایان ذکر است که بسیاری از مبتالیان 

با سطح بسیار خفیفی از این عالئم 
همراه هستند که حتی ممکن است 

متوجه بیماری خود نشوند. 
معموال عالئم ابتال به کروناویروس 

طی 5 روز ظاهر می شود اما ممکن است 
این دوره به 14 روز نیز برسد. 

یا  کووید-19  بروز عالئم مشکوک  در صورت 
تماس با فرد مبتال، در وهله اول الزم است با مراکز 

درمانی تماس گرفت و عالئم را تشریح کرد. کارشناسان 
این مراکز با بررسی عالئم حتما ضرورت مراجعه حضوری 

و انجام تست های تشخیصی را توصیه می کنند. در چنین مواردی 
فرد باید حداقل 14 روز و بهتر اینکه تا 20 روز در قرنطینه خانگی 

بماند، استراحت کافی داشته باشد، مایعات فراوان و غذاهای سالم اما مقوی مصرف کند 
و از تماس با افراد مستعد بیماری مانند سالمندان و مبتالیان به ناراحتی های زمینه ای 
بپرهیزد. البته نسبت به تغییر و تشدید عالئم باید کامال هوشیار بود و در چنین مواردی 

به پزشک مراجعه کرد.

عالئم مشکوک »آلرژی فصلی«
پاییز و بهار فصولی هستند که بسیاری از افراد دچار عالئم آلرژی یا حساسیت می شوند 
اما توجه به دو نکته در مورد عالئم حساسیت مهم است: معموال مبتالیان به حساسیت های 
فصلی در سال های قبل طی بهار و پاییز دچار عالئم بوده اند و از طرفی خارش چشم و 
بینی حالت بسیار شایع مرتبط با حساسیت است. در موارد کمتری می توان به گرفتگی و 
آبریزش بینی، عطسه، درد گلو یا سرفه به دلیل بازگشت ترشحات پشت حلق نیز اشاره کرد.
بهترین روش تشخیص آلرژی، مراجعه به متخصص آسم و آلرژی و انجام تست های 
تاثیر  از  قبل  دارای زمینه حساسیت حتما در سال های  افراد  تخصصی است. همچنین 
مطلوب داروهای ضدحساسیت خوراکی یا اسپری بهره  برده اند که اگر با مصرف تحت نظر 
پزشک در این روزها نیز عالئم بهبود یابد، می توان تشخیص آلرژی فصلی را داشت. 
نکته دیگر اینکه معموال عالئم آلرژی فصلی طوالنی است، محدود به چند روز نیست و 

هنگام حضور در محیط باز و طبیعت تشدید می شود. 

عالئم مشکوک »سرماخوردگی«
سرماخوردگی شایع ترین بیماری پاییز و زمستان است که عمدتا با گرفتگی و احتقان بینی 
همچنین گلودرد، سردرد و احساس کسالت عمومی بدن ظاهر می شود. سرفه خفیف 
به  دلیل ترشحات پشت حلق و عطسه نیز در بعضی افراد وجود دارد اما خارش معموال 
چندان موردانتظار نیست. عالئم شدید مانند تب و تنگی نفس نیز جزو نشانه های معمول 

سرماخوردگی نخواهدبود. 
داروهای بهبود سرماخوردگی که معموال بدون نسخه نیز به فروش می رسد برای تسکین عالئم 
کاربرد دارد. سرماخوردگی معموال طی حدود یک هفته پس از شروع عالئم بهبود می یابد. 

عالئم مشکوک »آنفلوانزا«
آنفلوانزا دیگر بیماری در فصول پاییز و زمستان است که بعضی از ویروس های عامل 
بیماری زمینه ساز عالئم شدید خواهندبود. آنفلوانزا با تب، لرز، دردهای عضالنی و احساس 
خستگی مفرط همراه است. عالئم برخالف سرماخوردگی، ناگهان ظاهر می شود و در حد 
خفیف مانند آبریزش بینی، سردرد و گلودرد ممکن است شبیه سرماخوردگی باشد. حالت 
تهوع و استفراغ در مبتالیان بزرگسال به ندرت دیده می شود اما در کودکان قابل انتظار است. 
برای تشخیص بیماری بهترین اقدام مراجعه به پزشک با شروع عالئم و مصرف داروهایی 
است که به کاهش شدت و مدت عالئم کمک کنند. تزریق واکسن آنفلوانزا نیز یکی از 
اقدامات مؤثر در زمینه  پیشگیری محسوب می شود. مدت عالئم آنفلوانزا حدود یک هفته 

است اما از روز پنجم به تدریج با بهبود همراه است.

چرا در هوای سرد، زودتر بیمار می شویم؟
برخالف تصور، پوشیدن دائم لباس های گرم یا دمای باالی منزل باعث محافظت از بیماری های 
فصل سرما نمی شود. در واقع، بروز چنین ناراحتی هایی ناشی از عملکرد ویروس هاست که 

تحت تاثیر وضعیت سالمت فردی با عالئم کم وبیش جدی همراه خواهدبود: 

ضعف سيستم ايمنی
زمانی که هوا سرد می شود، تمام ارگان های بدن هماهنگ می شوند تا دمای 
درونی الزم برای عملکرد مطلوب حفظ شود. در زمان این بسیج هماهنگی 
اندام ها، عروق خونی منقبض می شوند و فعالیت گلبول های سفید 
کاهش می یابد. کنار این شرایط، باید به کاهش دریافت نور خورشید 
و کمبود ویتامین D نیز اشاره کرد که به طور کلی زمینه ساز مقاومت 

کمتر قوای بدن در برابر ویروس ها خواهدبود.

ضعف سيستم تنفسی
مکانیسم مخاط های بینی طوری است که هنگام تنفس از طریق بینی، هوا گرم  می شود 
و سپس درون بدن می رود. این فرایند با تولید رطوبت همراه است و به  همین دلیل 
آبریزش بینی در هوای سرد اتفاق طبیعی است. حال آنکه، طی این فرایند به تدریج مخاط ها 
خشک می شوند و عملکرد محافظت آنها کاهش می یابد. درنتیجه، ویروس ها راحت تر 

می توانند درون بدن نفوذ کنند.
همچنین در فصول سرد، مجاری تنفسی تحت تاثیر قرار می گیرند. اولین علت این 

است که پنجره ها غالبا بسته هستند و ذرات گردوغبار و آلودگی ها وارد مجاری 
تنفسی می شوند. دومین علت این است که معموال هوای سرد، خشک 

است و می تواند موجب تحریک مجاری تنفسی شود که به این ترتیب، 
ویروس ها فرصت بهتری برای آلوده کردن سلول ها خواهندداشت. 

خورشيد ويروس ها را ضعيف می کند اما سرما، نه!
سرما به تنهایی هیچ تاثیری بر بدن ندارد، بلکه همراهی با انواع ویروس ها 

در این شرایط عامل بیماری است. در واقع، با کوتاه شدن روزها و کاهش 
نور خورشید، ویروس ها عملکرد بیشتری خواهند داشت زیرا پرتوهای فرابنفش 

برای نابودی ویروس ها کمتر می شود. همچنین به نظر می رسد که سرما غشای بعضی 
ویروس ها مانند ویروس سرماخوردگی و ویروس التهاب گوارش را مقاوم می کند. از طرفی، 

رطوبت ناکافی در محیط نیز باعث کاهش حجم میکروارگانیسم ها می شود و به خصوص 
ویروس های آنفلوانزا امکان ورود به بدن انسان را پیدا می کنند.

با ورزش از بیماری های فصل سرما در امان بمانید
همه ما بارها شنیده ایم که ورزش برای حفظ سالمت و پیشگیری از بیماری ها بسیار 
مفید است. این موضوع در مورد بیماری های فصل سرما نیز صادق است زیرا به طور 

کلی ورزش سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. 
براساس نظر کارشناسان، 40 دقیقه پیاده روی سریع در روز با حد بیشتر  دریافت اکسیژن 
می تواند دوره های ابتال به سرماخوردگی و گلودرد را به نصف برساند. ورزش همچنین 

جریان خون را فعال می کند و منجر به تولید گرما در بدن می شود.
البته در زمان ورزش باید تعادل بین دریافت اکسیژن و توان بدنی برای ادامه تمرین 
وجود داشته باشد و نباید بدن بیش از حد خسته شود زیرا سیستم ایمنی بدن ضعیف 
می شود. در واقع، هنگام تمرینات شدید ورزشی، تنفس سلولی افزایش می یابد و بدن 
شدیدتر  عملکرد  به  نیاز  که  خواهدبود  مواجه  آزاد  رادیکال های  از  بیشتری  با حجم 

متابولیسم و قدرت آنتی اکسیدانی  دارد. 
حتما برای بهره مندی از تاثیرات ورزش باید به استراحت کافی و تغذیه درست برای 

تامین نیازهای بدن نیز توجه کرد. 

نوشيدن کافی آب هنگام ورزش
به دلیل  بدن  ورزش  زمان  در  اینکه  دیگر  مهم  نکته 
تعریق شروع به دفع مواد زائد و سمی می کند. از 
همین رو، باید به اندازه کافی طی انجام تمرین 

ورزشی آب نوشید. 
البته دمنوش های گیاهی مانند آویشن 
و مرزنگوش نیز مفید است و تاثیر 
خوبی در حفظ دمای بدن دا رد. 
با این حال نباید حین تمرین 
مقدار زیادی آب نوشید؛ 
مگر در موارد تعریق بسیار 
شدید یا ورزش در محیط خیلی 
گرم که معموال در روزهای سرد اتفاق 
نمی افتد. به طور کلی یک لیتر آب طی 

هر ساعت ورزش کافی است. 
نوشیدن مقدار زیاد آب یکباره موجب می شود 
تا بدن فرصت کافی برای هضم نداشته باشد و آب 
خیلی سریع بدون بهره مندی از خواص آن، دفع شود. 

آبريزش بينی، تب، سرفه و... عالئمی هستند که همه ما بارها در طول زندگی خود تجربه کرده ايم اما هيچ وقت به اندازه اين روزها که ويروس کرونا جوالن 
می دهد، نگران نبوديم. کروناويروس واقعا شوخی بردار نيست و از همين رو، متخصصان همواره به رعايت اصول بهداشتی و توصيه های پيشگيرانه تاکيد دارند. 
 از طرفی بايد دانست حساسيت های فصلی، سرماخوردگی و آنفلوانزا نيز در پاييز و زمستان شايع می شوند. همچنين استرس و اضطراب بيش از حد به طور 
جدی بر عملکرد ايمنی بدن تاثير می گذارد که چه بسا زمينه  وخامت و حتی بستری ناشی از بيماری را نيز در پی داشته باشد پس بهتر است اين روزها بيشتر 

از هميشه عالئم بيماری های شايع در فصول سرد را بشناسيم و با رعايت توصيه های الزم بهداشتی، اين دوران را به سالمت طی کنيم:

بهترین راهکارها برای تقویت ایمنی بدن و دوری از بیماری ها
Cدريافت کافی ويتامين

مصرف منظم ویتامینC تاثیر عالی در مقابله با خستگی دارد و درنتیجه می تواند از افت 
انرژی در روزهای سرد و همچنین ابتال به بیماری های شایع این فصل پیشگیری کند. 
نیاز روزانه بدن به ویتامین C حدود 100 میلی گرم است اما سالمندان، افراد سیگاری، 
خانم های باردار و همچنین افرادی که استرس شدیدی تحمل می کنند به  مقدار بیشتری 
از این ویتامین نیاز دارند. این ویتامین اساسا در میوه ها و سبزیجات به خصوص مرکبات، 
کیوی، انواع فلفل، گوجه فرنگی و جعفری وجود دارد. البته بهتر است این خوراکی ها 
به شکل خام یا بخارپز میل شود تا حد بیشتر  مقدار ویتامین حفظ شود. مصرف مکمل های 
ویتامینC نیز در این زمینه مؤثر است اما از افراط باید خودداری کرد زیرا عوارضی مانند 

حالت تهوع، استفراغ و اسهال درپی دارد.

شستشوی مکرر دست ها
سطح بسیاری از وسایل که روزانه با  آنها سروکار داریم، مانند تلفن، میز کار، صفحه کلید 
رایانه و دستگیره های در، مملو از مقدار زیادی از انواع باکتری هاست. گرچه از زمان 
همه گیری کروناویروس، توصیه جدی به شستشوی مکرر دست ها یکی از مهم ترین و 
مؤثرترین توصیه های پیشگیری از ابتال به بیماری مطرح است، این نکته در مورد دیگر 
ویروس ها مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا نیز وجود دارد. حتما دست ها باید پس از ورود 

به منزل، پیش از صرف غذا و پس از استفاده سرویس بهداشتی با آب و صابون به مدت 
20 ثانیه کامال شسته و سپس با دستمال تمیز خشک شود. استفاده از ژل و محلول های 
حاوی الکل که این روزها بسیار کاربرد دارد نیز فقط در موارد  دسترسی نداشتن به آب 

و صابون توصیه می شود و هرگز تاثیر شستشو را نخواهدداشت.

پرهيز از بسته ماندن مداوم پنجره ها
بیشتر  افراد در روزهای سرد معموال دمای منزل را بیشتر می کنند اما این کار می تواند زمینه 
رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها را تشدید کند، در حالی که تهویه مناسب محیط منزل 
بسیار مهم است زیرا آلودگی درون منزل نیز به اندازه بیرون آسیب زا خواهدبود. توصیه 

می شود هر روز دو بار پنجره ها به مدت حداقل 15 دقیقه باز باشد. 

مقابله با استرس و کسب آرامش
استرس تاثیر منفی روی سالمت روان و همچنین سالمت جسمی دارد، به طوری که 
یکی از پیامدهای آن، تضعیف سیستم ایمنی بدن است. این روزها کروناویروس منشاء 
استرس های شدید است اما نباید پیامدهای آن را فراموش کرد. کنار رعایت اصول 
بهداشتی و توصیه های مراقبت از سالمت، الزم است در مدت قرنطینه خانگی، حتما با 
انجام اقداماتی مانند مطالعه، تماشای فیلم های موردعالقه، گوش دادن به موسیقی، انجام 

کارهای هنری و... به تقویت روحیه و کسب آرامش پرداخت.
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8ایدهبرایبهبودتغذیهدرروزهایکروناییبهمناسبت13آبانروزدانشآموز

ماهی چرب بخورید!
13 آبان در تقویم کشورمان با عنوان 
»روز دانش آموز« نامگذاری شده است. 
یکی از مواردی که می تواند باعث حفظ 
از  پیروی  دانش آموزان شود،  سالمت 
الگوی غذایی سالم است. اگر دانش آموزان بتوانند مصرف 
منظم بعضی از مواد غذایی را در رژیم روزانه داشته باشند، 
هم تمرکز باالتری برای درس خواندن خواهند داشت و 
هم با تقویت سیستم ایمنی بدن، احتمال ابتال به بیماری های 
ویروسی فصلی یا بیماری هایی مانند کرونا را در خود کاهش 
می دهند. از این رو، در ادامه این مطلب با بهترین موارد تغذیه ای 
که به بهبود عملکرد مغزی دانش آموزان کمک می کنند و 
التهاب های بدنی آنها را کاهش می دهند، آشنا خواهید شد.

 
1. ماهی های چرب، مغزها و دانه های خام را 

مصرف کنید
یکی از مهم ترین راه های افزایش یا بهبود عملکرد مغز، دریافت 
مقادیر مناسبی از اسیدهای چرب امگا3 در طول روز است. 
زمانی که دانش آموزان به صورت روزانه امگا3 کافی را از 
طریق مواد غذایی دریافت می کنند، قدرت تمرکز و یادگیری 
آنها افزایش پیدا می کند و میزان التهابات بدنی شان بسیار 
کمتر می شود. همین موضوع می تواند درنهایت به تقویت 
سیستم ایمنی بدن منتهی شود. اسیدهای چرب امگا3 تا حد 
قابل قبولی در ماهی های چربی مانند سالمون، ساردین، کیلکا 
و قزل آال وجود دارند. عالوه بر این، دانش آموزان می توانند 
امگا3 مورد نیاز بدن را از طریق مصرف روزانه بعضی دانه ها 
و مغزهای خام دریافت کنند. میان مغزها و دانه های خام 
می توان به گردو، بذر کتان، دانه سویا و تخمه کدو به عنوان 

منابع خوبی برای دریافت امگا3 اشاره کرد. 

2. شکالت تلخ بخورید
معموال بیشتر دانش آموزان عالقه زیادی به مصرف انواع شکالت 
دارند. حاال اگر دانش آموزان بتوانند شکالت تلخ حاوی حداقل 
70 درصد کاکائو را به صورت متعادل و روزانه مصرف کنند، 
عالوه بر تامین انرژی مورد نیاز بدن در طول روز، می توانند 
تا حد قابل توجهی قدرت تمرکز برای درس خواندن را هم 
باال ببرند. درواقع، شکالت تلخ مانند نوعی سوخت برای 
مغز عمل می کند. منظور از مصرف متعادل شکالت تلخ، 
خوردن حدود 15 گرم از این محصول در طول روز است. 
به یاد داشته باشید فالونوئیدها و آنتی اکسیدان های نهفته در 
شکالت تلخ به کاهش استرس و اضطراب در دانش آموزان 

هم کمک می کند. 

3. غالت سبوس دار را جایگزین غالت 
تصفیه شده کنید

اگر شما هم دانش آموزی در خانه داشته باشید، حتما با این 
مشکل مواجه شده اید که فرزندتان هر 2 تا 3 ساعت یکبار 
اظهار گرسنگی می کند و همین ریزه خواری های بین روز 
نهایتا خطر ابتال به اضافه وزن، چاقی و افت عملکرد سیستم 

دفاعی بدن یا افت تمرکز مناسب را برای او در پی 
خواهد داشت. یکی از بهترین راه ها برای پیشگیری از 

گرسنگی های مداوم دانش آموزان در طول روز، 
این است که غالت سبوس دار را جایگزین 

غالت آرد سفید در رژیم روزانه آنها کنید. 
انواع نان های سبوس دار، برنج قهوه ای 
و پاستاهای قهوه ای، حجم باالیی از 
آنتی اکسیدان ها و فیبر غذایی را در خود 
جا داده اند. به همین دلیل هم هضم 
آنها در سیستم گوارشی به کندی انجام 

می گیرد و می تواند باعث ایجاد حس 
سیری طوالنی تر همراه با انرژی الزم برای 

فرزندتان شود. از طرف دیگر، فیبر موجود در 
غالت سبوس دار از طریق کنترل کلسترول خون 

باعث گردش خون بهتر در سلول های مختلف بدن )خصوصا 
سلول های مغزی( می شود و به این ترتیب عملکرد مغزی 

دانش آموزان را بهبود می بخشد. 

4. گوجه فرنگی، بروکلی و اسفناج را فراموش نکنید
 بهتر است تمامی دانش آموزان بدانند این مثلث سه گانه جزو 
قدرتمندترین مواد غذایی برای بهبود عملکرد مغز، قدرت حافظه 
و قدرت تمرکز است. زمانی که شما گوجه فرنگی، بروکلی 
و اسفناج را به طور منظم در رژیم غذایی روزانه جا می دهید، 
عالوه بر بهبود عملکرد مغزی برای درس خواندن، باعث 
افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن هم می شوید. ریزمغذی های 
فراوان موجود در این مثلث سالمت هم می توانند به افزایش 
شادابی و انرژی روزانه شما کمک کنند. گوجه فرنگی می تواند 
به سادگی کنار همه وعده های صبحانه یا عصرانه جا بگیرد و 
بروکلی و اسفناج هم می توانند به عنوان دورچین غذاها، ساالدها 
یا در ترکیب با سوپ و بورانی های مختلف به مصرف برسند. 

5. روزی 3 تا 4 عدد میوه تازه بخورید
 مصرف روزانه 3 تا 4 عدد میوه فصل که 
وزن هر کدام بین 40 تا 60 گرم 

باشد،  می تواند ویتامین های فراوانی به بدن دانش آموزان برساند 
و عالوه بر تقویت سیستم ایمنی بدنشان باعث تقویت حافظه، 
بهبود عملکرد مغز و افزایش تمرکز در ساعات مطالعه آنها 
شود. میوه ها به دلیل داشتن قند طبیعی، منبع بسیار خوبی برای 
دریافت سوخت و انرژی مورد نیاز بدن دانش آموزان هستند. 

6. لبنیات کم چرب استفاده کنید
انواع لبنیات مانند ماست و شیر باید حداقل روزانه 2 تا 3 واحد 
توسط دانش آموزان مصرف شوند. لبنیات عالوه بر داشتن 
پروتئین و کلسیم، منبع خوبی هم برای دریافت ویتامین های 
گروه B محسوب می شوند. زمانی که دانش آموزان در طول 
روز ویتامین B کافی دریافت می کنند، تمرکزشان باالتر می رود 

و قدرت یادگیری شان هم افزایش پیدا می کند. اگر بتوانید 
لبنیات غنی شده با ویتامین D خریداری و مصرف کنید، به 

تقویت عملکرد مغز کمک بزرگی خواهید کرد.  

7. استفاده از حبوبات را جدی بگیرید
انواع حبوبات )خصوصا لوبیاهای مختلف( منبع بسیار خوبی 
برای دریافت پروتئین، منیزیم و ویتامین های گروه B )به جز 
B12( هستند. تمام این ترکیبات به عنوان سوخت مغز عمل 
می کنند و باعث بهبود قدرت یادگیری و تمرکز دانش آموزان 
می شوند. از طرف دیگر، حبوبات حجم قابل توجهی از فیبر 
غذایی و کربوهیدرات های پیچیده را در خود جا می دهند. 
به همین دلیل هم به آرامی در سیستم گوارشی هضم می شوند 
و می توانند دانش آموزان را برای ساعات طوالنی تری در طول 
روز سیر نگه دارند. از این  رو، به همه مادران توصیه می شود 
حداقل هفته ای 2 تا 3 بار غذاهای حاوی حبوبات )خصوصا 
غذاهای حاوی انواع لوبیا( را در رژیم غذایی دانش آموزان 
بگنجانند. متخصصان تغذیه توصیه می کنند برای دریافت 
فیبر، پروتئین و ویتامین های گروه B از طریق حبوبات، 
حداقل در هر وعده حدود نصف تا دوسوم لیوان از حبوبات 

پخته را مصرف کنید.

 ترجمه: 
ندا احمدلو

مصرف روزانه 3 تا 4 عدد میوه فصل که وزن 
هر کدام بین 40 تا 60 گرم باشد،  می تواند 
ویتامین های فراوانی به بدن دانش آموزان 

برساند و عالوه بر تقویت سیستم ایمنی 
بدنشان باعث تقویت حافظه، بهبود عملکرد مغز 

و افزایش تمرکز در ساعات مطالعه آنها شود

لبنیات،  سبزی ها،  میوه ها،  مصرف  که  همان طور 
گوشت های کم چرب، حبوبات و غالت سبوس دار 
می تواند برای دانش آموزان مفید باشد و به بهبود عملکرد 
آنها در مدرسه کمک کند، بعضی مواد غذایی هم 
وجود دارند که اگر به صورت روزانه یا افراطی توسط 
دانش آموزان مصرف شوند، می توانند اثر سوء بر سالمت، 
قدرت تمرکز و میزان یادگیری آنها داشته باشند. مهم ترین 

این مواد غذایی شامل موارد زیر هستند.
قند و شکر و خوراکی های حاوی آنها: متاسفانه 
بسیاری از کودکان و نوجوانان دانش آموز به مصرف 
فراورده های گوشتی مختلف مانند سوسیس، کالباس، 
همبرگر و... عالقه شدیدی دارند. مصرف این خوراکی ها 
عالوه بر اینکه خطر ابتال به سرطان روده، یبوست های 
مزمن، افزایش التهابات بدنی، ابتال به بیماری های قلبی و 
افت عملکرد سیستم دفاعی بدن را در پی دارد، می تواند 
شدیدا باعث ایجاد تاثیری منفی بر عملکرد مغزی افراد 
شود. زمانی که دانش آموزان در مصرف فراورده های 
گوشتی زیاده روی می کنند یا این خوراکی ها در رژیم 
غذایی ثابتشان جا می گیرد، کم کم و به دلیل نوساناتی 
که در فشار خون، قند خون و کلسترول خون آنها 
ایجاد می شود، عملکرد مغزشان هم ضعیف تر می شود 
و عالوه بر کاهش تمرکز به مشکالتی مانند اختالل 
یادگیری هم دچار می شوند بنابراین، بهتر است  مصرف 
فراورده های گوشتی )چه برای دانش آموزان و چه برای 
سایر افراد خانواده( به 1 بار در هر 1 یا 2 ماه محدود 
شود. ضمن اینکه برای کاهش سوء  اثر این مواد غذایی 
باید آنها را با سبزی ها و صیفی های فراوانی مانند کاهو، 
 گوجه فرنگی، خیار و حتی یک لیوان آب میوه طبیعی 

به جای نوشابه مصرف کرد.
فراورده های گوشتی: متاسفانه بسیاری از کودکان و 
نوجوانان دانش آموز به مصرف فراورده های گوشتی 
مختلف مانند سوسیس، کالباس، همبرگر و... عالقه 
شدیدی دارند. مصرف این خوراکی ها عالوه بر اینکه 
خطر ابتال به سرطان روده، یبوست های مزمن، افزایش 
التهابات بدنی، ابتال به بیماری های قلبی و افت عملکرد 
سیستم دفاعی بدن را در پی دارد، می تواند شدیدا باعث 
ایجاد تاثیری منفی بر عملکرد مغزی افراد شود. زمانی که 
دانش آموزان در مصرف فراورده های گوشتی زیاده روی 
می کنند یا این خوراکی ها در رژیم غذایی ثابتشان جا 
می گیرد، کم کم و به دلیل نوساناتی که در فشار خون، 
قند خون و کلسترول خون آنها ایجاد می شود، عملکرد 
مغزشان هم ضعیف تر می شود و عالوه بر کاهش تمرکز 
به مشکالتی مانند اختالل یادگیری هم دچار می شوند 
بنابراین، بهتر است  مصرف فراورده های گوشتی )چه 
برای دانش آموزان و چه برای سایر افراد خانواده( به 
1 بار در هر 1 یا 2 ماه محدود شود. ضمن اینکه برای 
کاهش سوء  اثر این مواد غذایی باید آنها را با سبزی ها و 
صیفی های فراوانی مانند کاهو،  گوجه فرنگی، خیار و حتی 
یک لیوان آب میوه طبیعی به جای نوشابه مصرف کرد. 
و  خوراکی ها  صنعتی:انواع  خوراکی های  انواع 
کلوچه ها،  کیک ها،  مانند  صنعتی  اسنک های 
بیسکویت ها، پاستیل ها، ژله ها، چیپس ها و فراورده های 
برپایه ذرت، همگی حجم قابل توجهی از نمک، چربی 
و شکر را در خود جا داده اند. تمامی این موارد که 
متاسفانه طرفداران زیادی هم میان دانش آموزان دارند، 
می توانند هم مستقیم باعث افزایش التهابات بدنی در 
آنها شوند، هم افت عملکرد سیستم بدنی شان را 
به دنبال داشته باشند و هم باعث تضعیف عملکرد 
مغزی برای حفظ قدرت یادگیری شان شوند. از این رو، 
بهتر است مصرف این خوراکی ها را در رژیم غذایی 
دانش آموزان محدود کنید و به جای آن خودتان در 
خانه و با استفاده از مواد اولیه و تازه، اسنک های مغذی 

و هیجان انگیزی برایشان تهیه کنید.

بدترین خوراکی ها 
برای دانش آموز ان 

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدحسن انتظاری
عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان 

7سفره سالم شماره هفتصدوهفتادویک   ده آبان نودونه

W
eb
M
D

ع: 
منب

 8. در انتخاب میان وعده ها هوشیار باشید
بسیاری از دانش آموزان عالقه زیادی به ریزه خواری در طول روز دارند و همین مساله می تواند زمینه ابتال به اضافه وزن، افزایش التهاب در بدن و 
افت عملکرد مغزی در آنها را به دنبال داشته باشد بنابراین، اگر دانش آموزان بتوانند 3 میان وعده صبح، عصر و قبل از خواب را کامال هوشمندانه 
انتخاب کنند،  هم ریزمغذی های کافی به بدن می رسانند و هم انرژی مورد نیاز بدن را به خوبی تامین می کنند. از بهترین میان وعده های مناسب برای 
دانش آموزان می توان به چنین مواردی اشاره کرد؛ نان سبوس دار با مقداری پنیر و کمی گوجه فرنگی یا خیار یا مغزها و دانه های خام؛ مخلوط ماست 
با انواع مغزها و دانه های خام؛ یک لیوان شیر کم چرب همراه با دو عدد خرما و یک عدد گردو؛ بیسکویت ها یا کیک های خانگی که با آرد سبوس دار 

تهیه شده اند؛ یک لیوان شیر ولرم با یک قاشق عسل طبیعی؛ دو عدد میوه فصل تازه و ذرت بوداده خانگی و کم نمک.



: آقای دکتر! ابتدا برایمان بگوید 
دانش آموزان،  چاقی  و  وزن  کنترل  برای 
پرورش  و  آموزش  در  برنامه هایی  چه 

وجود دارد؟
 در حال حاضر به دلیل شرایطی که ایجاد 
شده و زندگی آپارتمان نشینی، استفاده بچه ها 
شده  بیشتر  رایانه  و  تبلت  همراه،  تلفن  از 
است. از آن طرف، کم تحرکی و استفاده از 
فست فودها و تنقالت بی ارزشی مثل چیپس 
و پفک هم دست به دست هم داده تا اضافه 
وزن و چاقی در کل کشور و بین دانش آموزان 
هم باال برود. به همین دلیل و حاال که در 
زمان  دانش آموزان  و  هستیم  کرونا  شرایط 
ورزش  فضای  و  هستند  خانه  در  بیشتری 
از  پیشگیری  ضرورت  است،  کمتر  کردن 
چاقی دانش آموزان بیشتر احساس می شود. 
به همین دلیل، پروژه کنترل وزن و چاقی 
دانش آموزان با رویکرد ترویج شیوه زندگی 
سالم و فعال را در دستور کار خود قرار دادیم. 
به استناد سندهای تحولی خودمان که سند 
تحول و برنامه درس ملی است و براساس، 
تربیت  معاونت  بدنی  تربیت  سیاست های 
بدنی وزارت آموزش و پرورش، پروژه هایی 
کنار درس تربیت بدنی داریم. فعالیت هایی 
مثل المپیادهای ورزشی، کانون های ورزشی، 
ورزشی  انجمن  پویا،  مدرسه  پویا،  حیاط 
دانش آموزی، مدرسه قهرمان در حوزه تربیت 

هستند.  فعال  بدنی 
در حوزه سالمت هم طرح آهن یاری، سفیران 
مدارس کل  در  مکمل یاری هم  و  سالمت 
به  حاضر  حال  در  می شود.  اجرا  کشور 
زندگی  و  شده  ایجاد  که  شرایطی  دلیل 
تلفن  از  بچه ها  استفاده  آپارتمان نشینی، 

همراه، تبلت و رایانه بیشتر شده است. 
از  استفاده  و  کم تحرکی  طرف،  آن  از 
مثل  بی ارزشی  تنقالت  و  فست فودها 
هم  دست  به  دست  هم  پفک  و  چیپس 
داده تا اضافه وزن و چاقی در کل کشور 
و بین دانش آموزان هم باال برود. به همین 
هستیم  کرونا  شرایط  در  که  حاال  و  دلیل 
خانه  در  بیشتری  زمان  دانش آموزان  و 
هستند و فضای ورزش کردن کمتر است، 
دانش آموزان  چاقی  از  پیشگیری  ضرورت 
دلیل،  همین  به  می شود.  احساس  بیشتر 
پروژه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان با 
رویکرد ترویج شیوه زندگی سالم و فعال 

را در دستور کار خود قرار دادیم.

: اجرای این طرح قرار است در 
کل کشور باشد یا فعال به صورت پایلوت 

در برخی از شهرها اجرایی می شود؟
آموزش  وزیر  امضای  به  آن  دستورالعمل 
و پرورش رسیده و به همه استان ها ابالغ 

شده است. 

:لطفا در مورد اجرای طرح کوچ 
دهید.  توضیح 

ما برای اجرای این طرح، دوره های آموزشی 
را برگزار کردیم و در همه استان ها تقسیم کار 
انجام شده و از شروع هفته تربیت بدنی، اجرای 
آن آغاز شد. باید یادآور شوم این یک پروژه 
فرایندی است و گروه مورد ارزیابی مان تمام 
دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی است. 
هدف ما بهبود نگرش دانش آموزان و والدین 
برای مدیریت وزنشان است. روش کار ما از 
طریق گرفتن »بی ام ای« دانش آموزان است و به 
کمک افرادی که انتخاب شدند در مدارس انجام 
می شود. در مدارس ابتدایی توسط آموزگاران 
پایه و در مدارس متوسطه توسط یکی از معلمان 
به انتخاب مدیر و معلمان تربیت بدنی به عنوان 
مشاوران این پروژه هستند و معاونان اجرایی و 
معاون آموزشی هم در اجرای این پروژه کمک 
می کنند اما در این شرایط کرونایی استفاده از 

ظرفیت والدین هم مورد توجه است.

: در حال حاضر بیشتر فعالیت های 
آموزشی در خانه و آنالین برگزار می شود 
و همه دانش آموزان به مدرسه نمی روند. 
دانش آموزان  بی ام ای  است  قرار  چگونه 

اندازه گیری شود؟

همه مدارس تعطیل نیستند، برخی از مدارس 
از کرونا، وضعیت  که ستاد ملی پیشگیری 
باز  کرده،  اعالم  زرد  یا  سفید  را  شهرشان 
هستند. در مدارسی که وضعیت کرونا در 
شهرهای آنها قرمز است، با هماهنگی مراقب 
سالمت و معلم تربیت بدنی و آموزگار و 
مدیر، والدین کمک می کنند اندازگیری قد 
اندازه گیری  بی ام ای  و  شود  انجام  وزن  و 
وارد  دانش آموزی  سناد  سامانه  در  و  شده 
 5 دانش آموزان،  بی ام ای  براساس  می شود. 
وضعیت را در نظر گرفتیم، طبیعی، اضافه 
وزن، چاق، الغر و الغری شدید. بچه هایی که 
در وضعیت الغری شدید و چاقی قرار دارند 
به مراکز جامع سالمت ارجاع داده می شوند. 
با توجه به هماهنگی که با وزارت بهداشت 
معاون  رئیسی،  دکتر  که  نامه ای  و  داشتیم 
معاونان  تمام  به  بهداشت،  وزیر  بهداشتی 
مراکز  در  کرده،  ابالغ  کشور  کل  بهداشتی 
جامع سالمت به دانش آموزان خدماتی که 
نیاز دارند، ارائه می شود تا وزنشان را کنترل 
کنند. بچه هایی که دارای اضافه وزن هستند 
از 15 آبان آمارشان مشخص می شود. کار 
دو  در  مشاوره  و  حمایت  مداخله  ما  مهم 
دیگری  و  بدنی  فعالیت  یکی  است؛  بحث 
تغذیه ای. ما محتواهای متفاوتی را در قالب 

موشن  اینفوگرافی،  انیمیشن،  کلیپ،  فیلم، 
هم  و  والدین  برای  هم  وبروشور  گرافی 
پرتال  روی  و  کردیم  آماده  دانش آموزان 
اگر  گذاشتیم.  پرورش  و  آموزش  وزارت 
وارد سایت وزارت آموزش و پرورش، دفتر 
تربیت بدنی شوید، تمام محتواها هست. در 
کانال شاد و در کانال تربیت بدنی بخشی 
که  کوچ  کانال  عنوان  تحت  گذاشتیم،  را 
محتواها را در دسترس عموم و فرهنگیان 
قرار دادیم. بعد از بحث مداخله و مشاوره، 
انجام  ماه  اسفند  اواخر  تا  ثانویه  سنجش 
می دهیم و در روز نیکوکاری و درختکاری 
افرادی موفق شدند وزنشان  اینکه  به یمن 
را پایین بیاورند، یک نهال می کاریم و در 
از  است  فروردین  اواخر  که  هفته سالمت 
را  وزنشان  توانسته اند  که  دانش آموزانی 
آنها  به  و  می شود  تجلیل  کنند،  مدیریت 

مدال داده خواهدشد.

: وزارت آموزش و پرورش هفته 
کشور  تغذیه  تحقیقات  انستیتو  با  گذشته 
چاقی  کاهش  جهت  در  تفاهم نامه  یک 
کرد.  تنظیم  دانش آموزان  وزن  اضافه  و 
انستیتو تحقیقات تغذیه در این زمینه چه 

اقداماتی قرار است انجام دهد؟

زمینه  این  در  که  ظرفیت هایی  تمام  از  ما 
می توانند کمک کنند استفاده کردیم، وزارت 
کشور ورزش و جوانان، وزارت بهداشت 
هم  االن  سیما.  صداو  و  وزارت صمت  و 
قضیه  این  با  که  مردم نهادی  سازمان های 
انستیتو  آمده اند.  کار  پای  هستند،  مرتبط 
تحقیقات تغذیه هم با توجه به ظرفیت هایی 
که برای اطالع رسانی و آموزش تغذیه سالم 
دارد، می تواند در این زمینه به ما کمک کند.

در شرایط  که  در حال حاضر   :
کرونایی هستیم، بسیاری از دانش آموزان 
که قبال چاق هم نبودند به دلیل کم تحرکی 
دچار  یا  یا چاق شده   ماندن  خانه  در  و 
با  و  زمینه  این  در  شده اند.  وزن  اضافه 
برنامه هایی  آیا  جدید،  شرایط  به  توجه 

برای ورزش بچه ها در خانه دارید؟ 
بله، در سامانه شاد یک کانال به نام محتوای 
رسمی است که پایه ابتدایی و متوسطه اول و 
دوم در آن مشخص شده است. روی هر کدام 
از پایه ها، فعالیت تربیت بدنی بارگذاری شده 
و دانش آموزان می توانند فیلم ها و کلیپ ها را 
بردارند و با توجه به شرایطشان استفاده کنند. 
عالوه بر این، در کانال شاد یک کانال تربیت 
بدنی است که یک قسمت اطالع رسانی دارد 

و یک کانالی دارد، تحت عنوان کانون های 
ورزشی در 4 رشته توپی و 2 رشته راکتی و 
قامتی هر  ناهنجاری های  رشته طناب زنی و 
کدام کانون  های جداگانه دارند. ما برای هر 
کدام فیلم هایی را برای شرایط در منزل آماده 
کردیم. این فیلم ها در 3 سطح مبتدی، پیشرفته 
و نیمه پیشرفته است و فعالیت های ورزشی در 
آنها بارگذاری می شود که بچه ها استفاده کنند. 
غیر از این یک کار دیگر در کانال تربیت بدنی، 
کانال بدنسازی و آمادگی جسمانی گذاشتیم و 
تمام فعالیت هایی که در منزل می توان انجام 
داد، در آن وجود دارد. این فعالیت ها در قالب 
فیلم های 3، 4 و 5 دقیقه ای است و در حال 
حاضر این کانال، نزدیک به 500 هزار نفر عضو 
دارد. یک کار دیگر هم در شبکه آموزش انجام 
شده و همچنین با رادیو ورزش تفاهم نامه ای 
از ساعت   را امضا کردیم که هر روز صبح 
8:30 تا 9 از رادیو ورزش فعالیت ورزشی و 

نرمش صبحگاهی پخش شود.

و  فیلم ها  این  تمام  مورد  در   :
کلیپ ها و کانال ها، اطالع رسانی گسترده ای 
انجام نگرفته و همه دانش آموزان از این 

نیستند! مطلع  برنامه ها 
البته بیشتر این برنامه ها در سامانه شاد هست 
و دانش آموزان می توانند به آنها مراجعه کنند. 
فیلم کوتاهی هم در حال آماده شدن است که 
در شبکه های مجازی پخش شود و برنامه ها را 
بیشتر معرفی کند تا همه از آن مطلع شوند. 

www.salamat.ir

s a l a m a t

پای صحبت های دکتر محمد جعفری مدیر کل دفتر تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش درباره:

شناسایی دانش آموزان چاق با برنامه کوچ
جدیدترین بررسی هایی که وزارت بهداشت در مورد عوامل خطر 
بیماری های غیرواگیر انجام داده نشان می دهد، بیش از نیمی از 
از  درصد   ۷۳/۵۸ دارند،  وزن  اضافه  یا  چاقند  کشور  جمعیت 
جامعه افراد کم تحرک و ۲۵/۴۶ درصد دارای کلسترول باال هستند 
و۴۰/۲۶ درصد فشارخون باال دارند. از آن طرف، طی ۲دهه گذشته چاقی بین 
کودکان هم رشد ۲برابری داشته و این یعنی نسلی خواهیم داشت که عوامل خطر 
اصلی بیماری های قلبی- عروقی، دیابت و برخی سرطان ها را دارند. البته باید 
بپذیریم تغییر شیوه زندگی در چاقی و بی تحرکی کودکان تاثیر زیادی دارد. در 

حال حاضر، فعالیت بدنی کودکان کم شده و بیشتر تمایل به بازی های کامپیوتری 
دارند و از آن طرف، نوع تغذیه آنها نتیجه ای جز چاقی و اضافه وزن نخواهد 
داشت. این در حالی است که بررسی های وزارت بهداشت در مورد دانش آموزان 
نشان می دهد ۲1درصد دانش آموزان و 1۴ درصد نوآموزان هم چاق هستند. تمام 
این آمارهای نگران کننده از چاقی کودکان، حاال با طوالنی شدن دوران کرونا، 
وضعیتی بدتر از قبل را ترسیم می کند زیرا هم اکنون، بیشتر اوقات دانش آموزان 
در خانه می گذرد و از ورزش و تحرک فیزیکی هم خبری نیست. عالوه بر این، 
تا  است  علت  بر  مزید  بی ارزش  تنقالت  و  شیرین  پرچرب،  غذاهای  مصرف 

سالمت کودکان و نوجوانان را به خطر بیندازد. در این بین، جمعیت 1۴ میلیونی 
دانش آموزان و دسترسی آسان تر به خانواده های آنها، فرصتی است که می توان از 
آن برای اصالح شیوه تغذیه ای و کنترل چاقی و اضافه وزن کودکان، از آن بهره 
برد. وزارت آموزش و پرورش در همین راستا در هفته تربیت بدنی، طرحی را 
شروع کرده تحت عنوان »کوچ« که با اجرای آن قرار است چاقی دانش آموزان ۳ 
درصد کمتر شود. در صفحه »دیده بان تغذیه« این هفته در مورد اجرای این طرح 
و برای کسب اطالعات بیشتر درباره آن با دکتر محمد جعفری، مدیر کل دفتر 

تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش گفت وگو کردم.

 مهدیه 
آقازمانی 

دیده بان تغذیه شماره هفتصدوهفتادویک  ده آبان نودونه8

کار مهم ما مداخله، 
حمایت و مشاوره در 
دو بحث است؛ یکی 

فعالیت بدنی و دیگری 
تغذیه ای. ما محتواهای متفاوتی را 

در قالب فیلم، کلیپ، انیمیشن، 
اینفوگرافی، موشن گرافی و بروشور 
هم برای والدین و هم دانش آموزان 

آماده کردیم و روی پرتال وزارت 
آموزش و پرورش گذاشتیم. اگر وارد 
سایت وزارت آموزش و پرورش، دفتر 

تربیت بدنی شوید، تمام محتواها 
هست. در کانال شاد و در کانال تربیت 
بدنی بخشی را گذاشتیم، تحت عنوان 
کانال کوچ که محتواها را در دسترس 
عموم و فرهنگیان قرار دادیم. بعد از 

بحث مداخله و مشاوره، سنجش ثانویه 
تا اواخر اسفند ماه انجام می شود و 

در روز نیکوکاری و درختکاری به یمن 
اینکه افرادی موفق شدند وزنشان را 

پایین بیاورند، یک نهال می کاریم



بسیاری از جراحی های زیبایی برای کاهش وزن، 
طبق علم روز منسوخ شده ولی متاسفانه در کشور 
ما هنوز انجام می شود. عالوه بر آن بسیاری از این 
می شود.  انجام  هم  غیرعلمی  مراکز  در  جراحی ها 
به طور مثال عمل لیپوساکشن یک جراحی زیبایی 
محسوب می شود و خطراتی به دنبال دارد زیرا احتمال 
آمبولی یا لخته خون در این جراحی ها وجود دارد.
در عمل گاسترکتومی یک مقدار معده را برمی دارند یا 
معده را به روده وصل می کنند. در این روش، دستگاه 
گوارش را از مسیر جذب خارج می کنند بنابراین 
پایه  باید  بر  عمل های جراحی برای کاهش وزن 
اصول علمی و توسط پزشک متخصص انجام شود، 
البته باز هم برای همه افراد چاق توصیه نمی شود. 
در  سوء جذب  که  عمل هایی  چه  دیگر،  سوی  از 
دستگاه گوارش ایجاد می شود و چه عمل هایی که با 
محدودیت حجم معده همراه است، این گونه نیست 
که بعد از رژیم محدودیتی در خوردن غذا نداشته 
باشیم. در برخی عمل ها ممکن است فرد در 2 تا 
3 ماهه اول 20 تا 30 کیلوگرم وزنش را از دست 
بدهد اما اگر تمام اصول رژیم درمانی و کنترل وزن 
برمی گردد.  قبلی  وزن  به  مکررا  نکند،  رعایت  را 
این اتفاق با وجود آنکه سوء جذب در بدن ایجاد 
ایجاد  اینکه  به وجود می آید. ضمن  باز هم  شده، 
سوء جذب به بدن آسیب می زند زیرا در آن محل، 
جذب بسیاری از مواد مغذی هم انجام می شود که 
در آن اختالل ایجاد شده است پس این افراد باید 
مولتی ویتامین ها را با دوز باال مصرف کنند که کمبود 

ویتامین و امالح پیدا نکنند. 

در کل، این جراحی ها برای افرادی است که چاقی 
برای آنها خطر مرگ دارد، مثال فردی دیابت شدید 
به  نمی شود،  کنترل  قندخون اش  و  دارد  چاقی  با 
عنوان راه حل آخر سراغ جراحی می روند تا خطر را 
رفع کنند. بعد از جراحی هم با آموزش های درست 
تغذیه ای به فرد کمک می شود شیوه زندگی اش را 

اصالح کند تا وزنش را کنترل کند. 
نکته دیگر اینکه چاقی موازنه ای است بین کالری که 

از طریق خوراک و مواد آشامیدنی دریافت می کنیم 
و کالری که بدنمان در حال مصرف آن است. اگر 
آن کالری دریافتی بیشتر باشد، مقدار کمی از آن 
به صورت گلیکوژن در ماهیچه ذخیره می شود و 
بقیه را بدن به چربی تبدیل می کند. چربی هم در 

جاهای مختلف جمع می شود. 
آقایان در ناحیه  در خانم ها در باسن و ران و در 
شکم جمع می شود و بعد از یائسگی خانم ها و آقایان 

مثل هم می شوند. اساسا رژیم درمانی؛ یعنی تغییر و 
این تغییر در شیوه غذا خوردن و شیوه زندگی باید 
ایجاد شود. اصول رژیم درمانی برای فردی که عمل 
جراحی انجام داده با یک فرد عادی چاق یکسان 
است و باید متذکر شوم، 60 درصد رژیم درمانی، 
تغییر رفتار است بنابراین، سرعت غذا خوردن، نظم 
در غذا خوردن و نوع غذا همه اینها باید تغییر کند. 
همچنین اولین نکته در رژیم الغری این است که 
فرد سیر شود وگرنه در مسیر راه خسته می شود و 
رژیم را رها می کند. وقتی فرد با رژیم احساس سیری 
کرد کم کم عادت های غذایی اش هم تغییر می کند. 
توانسته اند  که  تبریک گفت  باید  به خانم شاکری 
وزنشان را 30 کیلوگرم پایین بیاورند. باید بدانیم 
وزن کم کردن کار پیچیده ای نیست ولی تغذیه علم 
کیفیت زندگی است و رژیم باید به گونه ای باشد که 
فرد در تمام روز احساس سیری داشته باشد. نه اینکه 
یک وعده پیتزا بخورد و وعده دیگر گرسنه باشد 
یا فقط چند تا سنجد بخورد. در این صورت، همه 

سلول های بدن بد کار می کنند و ما به بدن آسیب 
می رسانیم. ما برای رژیم درمانی، کالری شماری را 

به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم. 
اندازه یک کف دست  دبل برگر،  یک  کنید  تصور 
است با سیب زمینی سرخ کرده و یک لیوان نوشابه 
1800 کیلوکالری دارد. اگر فردی برای ناهار، این 
دبل برگر را بخورد، کل کالری مورد نیاز روزش را 
گرفته اما این طور غذا خوردن کم کم غیرقابل تحمل 

و خسته کننده می شود. 
نکته دیگری که برای کاهش وزن مهم است، اینکه 
دانسیته کالری مواد غذایی را بدانیم و مواد غذایی 
که دانسیته باالیی دارند؛ یعنی تراکم کالری در واحد 
وزنش باال باشد، کم مصرف کنیم. باالترین دانسیته 
کالری برای چربی است، مثال هم روغن در پخت 
نان و هم پنیر پیتزا و هم سیب زمینی سرخ کرده و 

هم سوسیس و کالباس چربی دارند. 
کسی که ذائقه خودش را با چربی زیاد عادت داد، 
معنی اش این است که باید مقدار بیشتری مواد غذایی 
یا  چرب بخورد و وعده های بعد را کمتر بخورد 
اصال نخورد. از این طریق، التهاب در بدن زیاد و 

آنتی اکسیدان کم می شود. 
اگر خانم شاکری کنار رژیم ورزش نکنند، درصد 
چربی بدنشان مثل فرد چاق خواهد بود. کالری شماری 
در بلندمدت، جنبه های اصولی رژیم را ندارد زیرا 
ترکیب بدن مهم است و نه فقط وزن کم کردن بلکه 
پیاده روی کنار رژیم هم خیلی خوب است. با کاهش 
وگرنه  شود  بیشتر  ورزش  مدت  کم کم  باید  وزن 

نمی توان بافت ماهیچه ای بدن را حفظ کرد.

نگاه متخصص تغذیه

: خانم شاکری! شما از چه زمانی چاق شدید؟ 
من از کالس اول راهنمایی تقریبا وزنم زیاد شد و چاق شدم 

و هر سال وزنم بیشتر افزایش پیدا کرد.
: چه زمانی به فکر کم کردن وزنتان افتادید؟ 

بار رژیم های  یعنی چند  بگیرم؛  نتوانستم رژیم   من هیچ وقت 
اینترنتی  را امتحان کردم ولی موفق نشدم و چند کیلوگرم وزنم 
پایین آمد ولی دوباره چاق شدم. در سال 93، 82 کیلوگرم شدم. 
در آن سال می خواستم ازدواج کنم. بعد از ازدواج عمل لیپوماتیک 
کرده  بدنم خارج  از  کیلوگرم چربی   8 که  گفت  دکتر  و  کردم 
ولی بعد از چند روز که روی ترازو رفتم، فقط 4 کیلوگرم وزنم 
کمتر شده بود. در واقع، در وزنم تغییری ایجاد نشده بود ولی 
در ظاهر، یک سایز و نیم از قبل عمل، کوچک تر شده بودم. 

لیپوماتیک کردید؟  : چه نواحی ای را 
من از ران و باسن چاق بودم و همیشه پایین تنه ام با باالتنه ام 1/5 
سایز اختالف داشت. ما به صورت ژنتیکی اندام گالبی شکل داریم. 
من لیپوماتیک از ناحیه ران و باسن انجام دادم ولی بعد از جراحی 
باالتنه ام چاق شد و انگار چربی ها این بار در ناحیه سینه و بازوهایم 
جمع شد و بعد از ازدواج مجدد چاق شدم و به 102 کیلوگرم رسیدم. 

: بعد از جراحی رژیم نگرفتید؟ 
بیاورم.  چند بار رژیم گرفتم ولی موفق نشدم وزنم را پایین 

: شیوه غذا خوردنتان چگونه بود؟ 
اما  دارم  دوست  حجیم  غذاهای  و  هستم  غذاخور  خیلی  من 
خوردن  شیرینی  اهل  و  نمی خورم  زیاد  تنقالت  و  هله هوله 
خیلی  هم  فست فود  و  می خوردم  زیاد  را  غذا  نیستم.  زیاد  هم 
 75 به  و  گرفتم  رژیم  تاکنون  گذشته  سال  از  داشتم.  دوست 
با  ناموفق بودم. االن  اپلیکیشنی  البته در رژیم  کیلوگرم رسیدم. 

گرفتم.  رژیم  کالری شماری 
: در حال حاضر وزنتان چند کیلوگرم است؟ 

 حدود 4 ماه است که 75 کیلوگرم شده ام و وزنم ثابت مانده است.
بگیرید؟  رژیم  گرفتید  تصمیم  : مجدد 

پیش  سال  یک  از  و  گرفتم  رژیم  خودم  دفعه  این  ولی  بله، 
که  است  ماه   4 حدود  حاال  و  کردم  شروع  را  کالری شماری 
وزنم ثابت مانده. من به کمک یک برنامه هر روز کالری مواد 
غذایی مصرفی ام را محاسبه می کردم و با وجود اینکه چند بار 
میزان کالری مواد غذایی آشنا  با  تقریبا  بودم،  قبال رژیم گرفته 

بوده و هستم. 
: منظورتان این است که هر روز با کمک آن برنامه 
غذایی تان  وعده های  بعد  و  محاسبه  را  غذایی  مواد  کالری 

می کردید؟  تعیین  را 
من از صبح هر ماده غذایی ای که می خواستم بخورم، کالری اش را 

محاسبه می کردم. مثال کره بادام زمینی و ارده را خیلی دوست دارم 
و در وعده صبحانه می خورم ولی کالری اش را محاسبه می کردم. 
میان وعده هم میوه و بادام می خوردم. برای ناهار اگر دلم پیتزا 
می خواست، چنانچه نصف پیتزا را می خوردم محاسبه می کردم 
تا شب کالری ندارم و فقط شام یک سیب زمینی آبپز می خوردم. 

روزی 30 دقیقه هم پیاده روی می کردم. دوچرخه هم می زنم.
: طی این یک سال مشکلی برایتان ایجاد نشد؟

مکمل  خوردن  با  که  کردم  پیدا  مو  ریزش  مدت  یک  فقط  نه، 
ریزش مویم هم برطرف شد. 

قبل،  دفعات  برخالف  شما  که  افتاد  اتفافی  چه   :
30 کیلوگرم کم کنید؟  توانستید وزنتان را حدود 

 موضوعی که به من انگیزه داد این بود که می خواستم بچه دار 
شوم و می دانستم چه مشکالتی در بارداری برایم ایجاد می شود. 
: فکر می کنید تا چند وقت می توانید با کالری شماری 

وزنتان را ثابت نگه دارید؟ 
قبل  مثل  نمی خواهم  نمی کنم و دیگر  را رها  بار رژیم  این  من 
غذا زیاد بخورم چون سرکار می روم و خیلی فرصت غذا درست 
کردن ندارم. شام گاهی نان و پنیر و گردو یا پوره سیب زمینی 
به جای آن سنجد  ناهار هم نمی خورم و  بدون کره می خورم. 

و آجیل می خورم.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود ارائه 
مي دهند لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

خانمشاکریکهموفقشدهطییکسالوزنشراحدود30کیلوگرمکمکند،میگوید:

با کالری شماری وزنم را کم کردم 

انجام می شود  نوع عمل جراحی که  هر 
یک اثر موقت دارد؛ یعنی اگر فرد شیوه 
زندگی اش را اصالح نکند در بیشتر موارد، 
بعد از چند سال به وضعیت نزدیک به قبل 
نیاز روزانه  عمل برمی گردد زیرا ما یک 
به غذا و کالری داریم و یک نیاز مصرف 
روزانه داریم و باید بین نیاز روزانه به غذا 
و مصرف آن تناسب وجود داشته باشد. 
و یک  می شود  انجام  که جراحی  زمانی 
قسمت از چربی را از بدن خارج می کنیم، در 
واقع چربی کم شده ولی هنوز بدن کالری 

قبل از عمل را مصرف می کند. 
سوخت وساز هم مربوط به قبل از جراحی 
بدن  می گذرد،  چه  هر  درنتیجه  و  است 
شروع به ذخیره بافت چربی می کند. این 
بار ذخیره بافت چربی در قسمت هایی از 
بدن رخ می دهد که سلول های چربی زیادی 
دارد مثل شکم، پهلو و بازوها، درنتیجه 
بعد از مدتی فرد به شرایط قبلی بر می گردد 
و ممکن است افزایش وزن را در نواحی 

دیگری از بدن داشته باشد. 
بنابراین توصیه اولیه این است که بعد از 

جراحی شیوه زندگی اصالح شود. 
اصالح شیوه زندگی اول با محدودیت در 
مصرف کالری و دوم با افزایش مصرف 
کالری؛ یعنی فرد از رژیم متناسبی استفاده 
و  بیشتر  میوه جات  و  سبزیجات  و  کند 
چربی ها را کمتر مصرف کند. کنار آن باید 
سوخت وساز بدن را باال ببرد که بهترین راه 
برای باال بردن سوخت وساز، ورزش است.
با  روزانه  فرد  که  است  این  ما  توصیه 
ورزش های هوازی 200 تا 250 کیلوکالری 
انرژی بسوزاند که در حفظ تناسب اندام 

کمک کننده است. 
کنار ورزش هوازی با برخی ورزش های 
قدرتی با وزنه یا کش ترابان یا سایر تجهیزات 
هم باید بدن را به فعالیت واداشت تا تراشیده 

و متناسب شود. 
 درنتیجه هم کالری سوزی و هم ورزش های 
قدرتی کنار هم باید برای تناسب اندام باشد. 
پیاده روی هم خوب است ولی پیاده روی 

ابتدای کار است و اصل کار نیست. 
ما توصیه می کنیم فرد از تردمیل، دوچرخه 
استفاده  پارک است،  و تجهیزاتی که در 
کند و اگر فردی به اینها دسترسی ندارد، 
پیاده روی اش باید برنامه ریزی شده و سریع 
باشد؛ یعنی بتواند 60 درصد ضربان قلب 
دست  به  پیاده روی  حین  را  حداکثرش 
آرام  و  ساده  پیاده روی  اینکه  نه  بیاورد، 
باشد بنابراین حتما باید تعریق ایجاد شود 

و فرد نفس هایش را حس کند.

 پیاده روی کنار 
ورزش های قدرتی، تناسب 
اندام را حفظ می کند 

 دکتر شاهین صالحی/عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

تاکیددکترمحمدرضاوفابهسوژه»میزگردتغذیه«

بعد از عمل جراحی باید رژیم و ورزش داشته باشید

راه های میانبر زیادی برای کاهش وزن و تناسب اندام وجود دارد، حتی تنوع 
رژیم های کاهش وزن هم آنقدر زیاد شده که در شبکه های اجتماعی انواع و 
اقسام آنها را می توان پیدا کرد. بسیاری از افراد چاق که در رژیم گرفتن ناکام 
شده اند، دنبال این راه های میانبر یا رژیم هایی می روند که در مدت کمی آنها 
را به تناسب اندام برساند. رژیم های اپلیکیشنی یا استفاده از جراحی شاید راه های ساده تری از 
رژیم گرفتن به نظر برسد اما آیا این روش ها می توانند کاهش وزن پایدار ایجاد کنند؟ چه فرد 
چاقی واجد شرایط جراحی است و نکته مهم تر آنکه آیا بعد از جراحی، دیگر چاقی و اضافه 
وزن اتفاق نمی افتد؟ خانم پریسا شاکری 5 سال پیش جراحی لیپوماتیک انجام داده ولی بعد 
از جراحی باز هم وزنش باال رفته است. در »میزگرد تغذیه« این هفته با ایشان گفت وگو کرده 

و در ادامه نظر متخصصان »سالمت« را جویا شده ایم.

 مهدیه 
آقازمانی 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنخانمپریساشاکری
باحضوردکترمحمدرضاوفامتخصصتغذیه

ودکترشاهینصالحیمتخصصپزشکیورزشی

کاهش وزن 
با کالری شماری

اولین نکته در رژیم الغری 
این است که فرد باید 

سیر شود و اال در مسیر 
راه خسته می شود و رژیم 

را رها می کند. وقتی 
فرد با رژیم احساس سیری کرد کم کم 
عادت های غذایی اش هم تغییر می کند 
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دین و سالمت

دگی
ی زن

وزه ها
آم

شیطان، شرخر بزرگ!
در هر لحظه فکرهای زیادی در فضای ذهن ما رفت و 
آمد می کند. برخی از این فکرها روشن و دوست داشتنی اند 
ولی بعضی دیگر ما را به کارهایی دعوت می کنند که جالب 
نیست. زمانی که به ذهن تان می زند حرفی در منزل بزنید که 
می دانید باعث دعوا و مشاجره است، یکی از همان فکرها به 
سراغ شما آمده است. گاهی هم هوس چیزی می کنید مثال 
دل تان می خواهد همین االن هندوانه بخورید و فورا دست 
به کار می شوید و بدون آنکه به زمان و شرایط نگاه کنید، 
دنبال هندوانه می گردید. این گونه وسوسه ها، سیگنال های 
مخفی هستند که در سیستم ما راه می افتند. شناسایی این 

سیگنال ها یک آدم حرفه ای می خواهد. 

دام و دانه
پرنده های حرفه ای، با دیدن هر دانه ای خوشحال نمی شوند، بر 
خالف جوجه ها و پرنده های تازه کار. کسی که در حال پرواز 
به سوی خوبی هاست، یک پرنده است. ممکن است خیلی ها 
سر راهش دانه  بپاشند؛ دانه های رنگارنگ مثل سی دی های 
متنوع، کلیپ های باحال، دوستان خوش مرام، رفاقت های 
مسموم، لذت های گناه و مانند آن. مرغ زیرک، در دام نمی افتد 
و پیش از پرواز با این دانه های پرخطر آشنا می شود. در آسمان 
فیروزه ای که بندگان خوب خدا در آن پرواز می کند، یک 
شکارچی بزرگ با سالح سرد و گرم، در کمین پرنده هاست. 
خدا در قرآن نسبت به این شکارچی، بارها هشدار داده و 
از ما خواسته تا در ارتفاع باال و با قدرت پرواز کنیم تا از 
تیررس او دور باشیم. این شکارچی، یک شرخر بزرگ است 

که همه او را با نام شیطان می شناسیم.

نقل  و نبات
وقتی نام شیطان را می بریم، بعضی ها آن را در کتاب های 
دینی خودشان جستجو می کنند. نه، نیاز نیست راه دوری 
بروید. یک لحظه تمرکز کنید. پیشنهادهایی که امروز وارد 
سیستم پیغام گیر شما یعنی دل و ذهن تان شده است را یک 
بار دیگر مرور کنید: »نمی خواد بری مسجد، هوا گرمه«، »مگه 
هر چی بابا و مامان گفتند باید گوش کنی«، »یک نگاه که به 
جایی بر نمی خوره«، »اگه همین جوری سخت گیری کنی، 
به زودی همه دوستانت رو از دست می دی، یک کم مثل 
اونا باش«، »حال داداشت رو بگیر، خیلی روش زیاد شده«. 
این پیام ها برای شما آشناست؟ اینها همان نقل و نبات های 
سمی شیطانند که به ظاهر خیرخواهانه است، ولی با پذیرفتن 
آنها، دردسرهای زیادی شروع می شوند. کمی فکر کنید. اگر 
به هر کدام از این سیگنال های مخفی، جواب مثبت می دادید، 

االن چه کارنامه ای داشتید؟

وقتی شیطان دور بردارد...
برنامه های شیطان حساب شده است. تمام تالش خود را برای 
رقابت با خدا انجام می دهد. او با پیشنهادهای رنگی اش تالش 
دارد تا خدا را از صفحه ذهن و احساس بندگانش پاک کند،  
پرونده ای پر از نمره های منفی به دست آنها بدهد،  بین دوستان 
خدا و نزدیک ترین افراد خانه هم دعوا بیندازد،  آنها را قدم به 
قدم از مسیر پرواز دور کند، رفاقت با قرآن را از آنان بگیرد،  
با ظاهری آراسته و اتو کشیده رفاقت کند،  برادر ناتنی شان 
شود  و نتیجه برادری و رفاقتش هم، یک نامردی بزرگ باشد؛ 
یعنی دوستانش را به خاک سیاه بنشاند و ورشکستگی را کف 

دست شان بگذارد و برود سراغ نفر بعدی... .  

من بی گناهم
جالب ترین قسمت کار شیطان این است که وقتی با موفقیت 
شکارش را انجام دهد، گوشه ای می نشیند و می گوید: من فقط 
پیشنهاد دادم، می  خواست قبول نکند. مجبورش که نکردم.  
راست هم می گوید. قدرت شیطان بیشتر از قدرت خدا و 
دوستان خدا نیست. آدم ها می توانند از شیطان خرید کنند و 
می توانند جنس او را پس بزنند و مشتری اش نباشند. شیطان 
اراده ما را تسخیر نمی کند ولی تالش خود را برای جلب 
رضایت ما انجام می دهد. از روش ها و حقه های گوناگونی 

هم استفاده می کند که در شماره بعد با آنها آشنا خواهیم شد.

»پسر کوچکی در مزرعه ای دور دست زندگی می کرد. هر 
روز صبح قبل از طلوع خورشید از خواب بر می خاست 
و تا شب به کارهای سخت مشغول بود. هم زمان با طلوع 
خورشید، از نرده ها باال می رفت تا کمی استراحت کند. در 
دوردست ها خانه ای با پنجره های طالیی همواره نظرش 
را جلب می کرد و با خود فکر می کرد چقدر زندگی 
در آن خانه با آن وسایل شیک و مدرنی که باید داشته 
باشد، لذت بخش و عالی خواهد بود. با خود می گفت: 
»اگر آنها قادرند پنجره های خود را از طال بسازند، پس 
سایر اسباب خانه حتما بسیار عالی خواهد بود. سرانجام 

روزی به آنجا می روم و از نزدیک آن را می بینم...«
یک روز پدر به پسرش گفت که به جای او کارها را 
انجام می دهد و او می تواند در خانه بماند. پسر هم که 
فرصت را مناسب دید، غذایی برداشت و به طرف آن 
خانه و پنجره های طالیی رهسپار شد. راه بسیار طوالنی تر 
از آن بود که تصورش را می کرد. بعد از ظهر بود که به 
آنجا رسید و با نزدیک شدن به خانه متوجه شد که از 
پنجره های طالیی خبری نیست و در عوض خانه ای 

رنگ و رو رفته و با نرده های شکسته دید. 
به سمت در قدیمی رفت و آن را به صدا در آورد . 
پسر بچه ای هم سن خودش در را گشود. سؤال کرد که 
آیا او خانه ای با پنجره طالیی را دیده است یا خیر؟ 
پسرک پاسخ مثبت داد و او را به سمت ایوان برد. در 
حالی که آنجا می نشستند، نگاهی به عقب انداختند و 
در انتهای همان مسیری که طی کرده بود و هم زمان با 
غروب آفتاب، خانه خودشان را دید که با پنجره های 

طالیی می درخشید«.
این حکایت بسیاری از ماست که بی توجه به توانمندی های 
ما  همه  می بینیم.  دیگران  در  را  خوشبختی  خودمان، 
داشته هایي داریم که از آنها غافلیم، معادني که تنها باید 
استخراج شوند؛  استعدادهایي که باید شکوفا شوند، 

توانایي هایي که باید کشف شوند. 
به  و  شناخته  را  خود  که  موفقند  کساني  دنیا  این  در 

گنج هاي درون خود پي برده اند.  
سرآمدان این عرصه، پیامبران و اولیای الهي هستند؛ آنها 
که از خودشناسي گذشته و به خداشناسي رسیده اند.  ما 
نیز اگر بخواهیم به موفقیت، شکوفایي و سعادت برسیم، 
باید گام در مسیر این بزرگان نهیم و با توکل و امید 
به خدا دست ها را بر زانوي خود زده و حرکت کنیم.

در جهان بال و پر خویش گشودن آموز
که پریدن نتوان با پر و بال دگران

من که هستم؟
خودباوری، یکی از پایه های موفقیت و کامیابی است. 
یکی از قدم های اصلی و مقدمات الزم برای دستیابی به 
روحیه خودباوری، شناخت توانایی ها و به کارگیری آنها 
است. از این رو الزم است تا بیشترین سرمایه گذاری را 
روی خویشتن یابی خود گذارده و سپس انتظار بروز و 
ظهور آن گنج های به دست آورده را در مسیر زندگی 
خود داشته باشد. کسانی که در آموزه های دینی پژوهش 
کرده اند، عوامل شکوفایی را در محورهای زیر خالصه 

می کنند:
1. شناخت

2. خودباوری
3. ارتباط با خداوند

4. دوست شایسته
5. خوشی های حالل و نیرومند ساختن بدن

6. ارزش های اخالقی و رفتاری 

دشواری خودیابی در دنیای ما
امروزه با توجه به گسترش ابزارهای اطالع رسانی و 
دسترسی همگان به رسانه های جمعی، گم گشتگی و 
سرگردانی آدم ها در انبوهی از اطالعات خام، مسئله ای 

نیست.  کتمان  قابل 
بی هویتی، ندانم کاری و روزمره گی به گونه ای فراگیر 
در ذهن و روان انسان ها رخنه کرده و معنای حقیقی 
غلبه  مقتضای  به  است.  برده  یادشان  از  را  زندگی 
نیز تغییر  این فرهنگ ارمغانی، ذائقه روانی  انسان ها 

است. یافته 
همچنین دوره ای که در آن هستیم دو ویژگی دیگر 

هم دارد: عصر سرعت و لذت. 
به  رسیدن  پی  در  رایانه ای،  بازی های  بسان  برخی 
هستند  سرعت  باالترین  با  خود  تمایالت  و  اهداف 
و در این مسیر آمادگی روانی الزم برای نابودی همه 
موانع را در بازی های شان هر روزه تمرین می کنند. 
بسیاری از مردان و زنان عصر ما بیش از هر چیزی 
به  نیل  برای  باالترند و  به لذت  اندیشه دستیابی  در 
آن هیچ حد و مرزی نمی شناسند و چون لذت های 
موجود بسان آب شوری است که نوشندگان آن را 
تشنه تر می کند، هیچ گاه به آنچه می خواهند نمی رسند. 
از لذت  به این چنین لذت هایی ما را  سرگرم شدن 
حقیقی پایدار و برتر بازداشته و آنچه را در بیرون از 
خود به دنبال آن هستیم، حوادث گوناگون آن چنان 
با سرعت پدید می آیند که فرصت تفکر و تأمل را از 
آدمی سلب می کنند، در نتیجه مجالی برای تامل در 
انسان  نمی نماند و  باقی  برون  دنیای درون و جهان 
این موجود سرگشته و درمانده نه تنها لذت تفکر را 
حس نمی کند، بلکه انگیزه کافی برای اندیشیدن در 

باب ضروریات زندگی در خود نمی یابد. 
جهان  و  خویشتن  با  او  بیگانگی  روند،  این  حاصل 
خارج از خویشتن است. ولی آنچه دردآورتر، عمیق تر 
و دشوارتر رخ می کند، بیگانگی با خود)عالم درون( 
پرتالطمی  سن  با  وقتی  دشواری هایی  چنین  است. 
خویشتن یابی  سختی  می شود،  همزمان  جوانی  مانند 

را چند برابر می کند. 

تعریف خودیابی
و  مطمئن  پاسخ های  زیر  پرسش های  برای  آدمی  اگر 
متقاعدکننده ای بیابد، در حقیقت هویت خویش را باز 

یافته است و خود را شناخته است:
 بداند جایگاه، منزلت و مرتبت او دقیقا چیست و 

چه تعریفی دارد؟
 آگاه باشد که چه پیوندها، رشته ها و ارتباط هایی 

او را به خود و جهان خارج از خود متعلق می سازد؟
 درک کند که چه نقش ها، وظایف و مسئولیت هایی 

در قبال خود و دیگران بر عهده دارد؟
 شناخت واقع بینانه ای از توقعاتش نسبت به خود و 

دیگران به دست آورد.
 نسبت خود را به گذشته، حال و آینده به درستی بداند.

خودیابی و خودباوری از نگاه اسالم
امام علی)ع( به انگیزه انسان در پیگیری و حل بحران 
هویت بدین صورت اشاره می کنند که انسان دارای عطشی 
است که فقط با پیمودن راه خدا و لقای او فرو می نشیند. 
ایشان در جای دیگر انسان فرزانه و شایسته لطف خدا 
را کسی می داند که به حل سه سؤال درباره خود راه 
یافته باشد:1. از کجا آمده است؟ 2. در کجاست؟ 3. 
به سوی چه مقصدی راه می پوید؟  این سه شناخت در 
حقیقت دستیابی به نوعی معرفت درباره نفس است که 
الزمه اش شناخت مبدأ نفس یعنی خدای متعال، مقصد 

و منتهای نفس  و شناخت نفس در این عالم است.
اساسی  اهمیت  هویت  بحران  در  آنچه  اسالم  نظر  از 
در چگونگی  که  است  اصیل جهان بینی  مسائل  دارد، 
شکل گیری نیروهای بالقوه فرد تأثیری عمیق به جای 
مسائل  می توان گفت حل صحیح  بنابراین  می گذارد. 
اساسی در جهان بینی می تواند راه را برای حل مسائل 
دیگر باز کند. کسی که نسبت به خدای متعال شناخت 
انسان در این  پیدا کرده وبه هدف و فلسفه وجودی 
جهان پی برده است، با کسی که به این معرفت دست 
نیافته، در رفتارها و جهت گیری ها بسیار متفاوت است.  
طور  به  که  دارد  وجود  زیبایی  روایات  باره  این  در 

مختصر در پی می آیند:  

پیامبر اکرم )ص(:
 »کسی که خود را شناخت، خدای خود را شناخته 

است«. 
به  که  است  به خدا کسی  نسبت  »آگاه ترین شما   

خود آگاه تر باشد«.
حضرت علی )ع(:

 »برترین معرفت آن است که انسان نفس خود را 
بشناسد«. 

 »آن کس که قدر خود را نشناخت هالک خواهد شد«. 
 »کسی که خود را نشناسد از راه رستگاری و نجات 
دور شده و به وادی جهل و گمراهی کشیده می شود«. 
 »در شگفتم از کسی که گمشده اش را می جوید، در 
حالی که نفس خود را گم کرده و در جستجوی آن نیست«. 
 »شگفتا کسی که خود را نمی شناسد، چگونه پروردگار 

خویش را می شناسد«.  
همچنین در نگاه دینی، خودباوری دارای مؤلفه هایی 
آنها را می توان در محورهای زیر  است که مهم ترین 

خالصه کرد:
1. تصمیم: امام علی)ع(: »از راه تصمیم راسخ گرفتن، 

با سستی نبرد کنید«. 
2. تالش: امام علی)ع(: »آنکه نهایت کوشش خود را به 

کار گیرد، به نهایت خواسته هایش می رسد«. 
3. بلندهمتی: امام علی)ع(:»هیچ چیز آدمی را چون 
همت، بلند مرتبه نمی گرداند و هیچ چیز او را مانند 

شهوت، خوار نمی سازد«. 
4. عزت: امام صادق)ع(:»هر کس عزت و آقایی بدون 
تبار و بی نیازی بدون ثروت و هیبت بدون قدرت و 
سلطنت را می خواهد، باید خود را از خواری گناه و 

نافرمانی خدا به عزت پیروی از او بکشاند«. 
5. بی نیازی از دیگران: امام سجاد)ع(:»تمام خیر و برکت 

را در بریدن طمع از آنچه دست مردم است، یافتم«. 
6. پایداری: امام علی)ع(:»آنکه پیوسته پایداری کند، 

آرامش و سالمت، پیوسته با اوست«. 
7. توکل: امام جواد)ع(: »اعتماد به خداوند، بهای هر 

گرانقیمتی و نردبان هر بلندمرتبگی است«. 
ادامه دارد...
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داشته باشد

 

خودت را بشناس! )بخش اول(

گنـاه نکـن!
زمانی که خوردن چیزهای مضر برای ما عادی می شود، 
چه اتفاقی می افتد؟ وقتی که هیچ برنامه مشخصی برای 
خواب نداشته باشیم، چه؟ زمانی که زندگی ما بدون 
باشد،  شده  تنظیم  عادت ها  اساس  بر  تنها  و  مدیریت 
چه نتایجی ممکن است به دست آوریم؟  شاید جواب 
این باشد که به تدریج خودمان را به سمت بیماری و 
شکست می کشانیم. روز اول که ما را از خوردنی های 
نام آن را  زیانبار نهی می کنند، حال خوشی نداریم و 
گیردادن می گذاریم و به هیچ وجه به ذهن  ما خطور 
یک  بتواند  مضر  ولی  ساده  یک خوردنی  که  نمی کند 
دردسر بزرگ تولید کند، ولی بعد از آنکه سر به سنگ 
خورد و نعمت سالمتی از دست رفت، تازه به دلیل امر 

و نهی ها پی می بریم.

دیده بان
زمانی سالم می مانیم که از خود مراقبت کنیم و زمانی 
از خود مراقبت می کنیم که راه آن را بلد باشیم. یکی 
از کارهای الزم در این باره، شناخت عوامل سالمت و 
بیماری است. پزشکان ما را از مصرف سیگار منع می کنند، 

استفاده زیادی از شیرینی و شکر را مضر دانسته و مراعات 
نکردن نظافت و بهداشت را دلیل اصلی بیماری می دانند. 
شما تصمیم می گیرید که این دالیل را بهتر بشناسید. با 
پزشک مشورت می کنید، دنبال اطالعات الزم در البالی 
کتاب ها، مجالت و سابت ها می گردید و تجربه دیگران 
را در این باره جدی می گیرید. به هر روشی شده، روز 
به روز بر اطالعات پزشکی خود می افزایید تا به هدف 
مهم تان یعنی سالمت برسید. درباره موفقیت و شکست 

هم، این داستان وجود دارد.

گام به گام
زمانی که دالیل بیماری و عوامل سالمت را شناختیم، 
گام مهم شروع می شود. در این گام الزم است تغییراتی 
را شروع کنیم. قبل از این عادت های خواب و تغذیه 
و نواقصی داشته ایم که ما را دچار بیماری می کرده و 
االن می دانیم و می خواهیم آنها را مدیریت کنیم. تغییر 
عادت کار آسانی نیست و نیاز به تصمیم، اراده قوی 
و برنامه دارد تا اتفاق بیفتد. در این مسیر گاهی زمین 
می خوریم، گاهی تنبلی می کنیم، زمانی بی خیال هدف مان 
می شویم ولی باز به آن برمی گردیم. همه این اتقاقات 
طبیعی است و برای تقویت نیروی تازه ای که در اختیار 

داریم، الزم است. نگران نباشید.

کمکم کن!
برخی به تنهایی نمی توانند از پس عادت های بدشان بربیایند. 
مثال نوجوانی را در نظر بگیرید که شب ها تا دیروقت 
بیدار است و روزها زمان زیادی را می خوابد. وقتی قرار 
است این برنامه عوض شود، نیاز است به کمک یکی 
از اعضای خانواده کار را شروع کند. از او بخواهد که 
یادآوری به موقع داشته باشد و در بیدار کردن او کمکش 
کند. اما بهتر است پس از مدتی روی پای خودش بایستد 
و با مدیریت خود به این هدف نزدیک شود. مزه ای که 

در مستقل بودن هست، در وابستگی نیست.

تقوا یعنی خودپایی
در  می پردازیم.  خداوند  از  جدیدی  پیشنهاد  به  اکنون 
تقوا صحبت  نام  به  واژه ای  از  گوناگون، خدا  آیه های 
کرده است. آیا تاکنون درباره معنای آن دقت کرده اید؟ 
تقوا، به معنای مراقبت از خود در برابر خالف، گناه و 
کارهای زشتی است که ممکن است به آنها عادت کرده 
باشیم، از گناه بودنش با خبر نباشیم یا اراده ما برای تغییر 

آن ضعیف شده باشد. 
زمانی که می خواهیم به این مهارت مهم و سرنوشت ساز 

برسیم،  الزم است تمام گام های باال را برداریم. 
اول عادت های بد را که موجب گناه کردن ما می شود، 

مثل بدگویی از دیگران، بشناسیم. 
دوم، انواع گناهان یعنی کارهایی را که نباید انجام دهیم، 

شناسایی کنیم. 
گام سوم این است که شروع کنیم و از هر جا که می توانیم، 
جلوگیری کنیم. با تمرین می توان تعداد گناهان را کاهش داد. 
گام چهارم کمک گرفتن از دیگران در این زمینه است. 
خصوصا از خداوند بخواهیم که ما را در موفقیت و به 

دست آوردن این مهارت یاری دهد. 
َ َمَع الَّذیَن اتََّقْوا َو  وعده خداوند به ما چنین است: »إِنَّ اللَّ
الَّذیَن ُهْم ُمْحِسنُوَن؛ خدا با کسانی است که پروا داشته اند 

و ]با[ کسانی ]است [ که آنها نیکوکارند«.  

نیروهای کمکی
بیرون  گناه  دام  از  را  می گیریم خودمان  تصمیم  وقتی 
به نجات زیاد است. یک حامی بزرگ  امید  بیندازیم، 
نتایج این کار  قرار است در این مسیر کمک  مان کند. 

هم بی شمار است. 
شود،  دور  ما  از  گناه  ناجور  و  بد  احساس  که  زمانی 
نشاط و شادابی جایش را می گیرد، با روحیه ای قوی تر 
به جنگ مشکالت می رویم، خودمان را شایسته رسیدن 
به موفقیت های مهم می بینیم و در رسیدن به اهداف مان 

نزدیک تر می شود. 
وعده خداوند این است که اهل تقوا، از بدی ها، مشکالت 
حل نشدنی، ناراحتی های پی درپی و ناامیدی دورند و به 
خوبی ها، موفقیت های چشم گیر، نشاط، آینده خوب و 

زندگی آرام و شیرین نزدیکند. 
ي  یُنَجِّ »َو  است:  آمده  این وعده در سوره زمر چنین 
ُهْم  ال  َو  وُء  السُّ ُهُم  یََمسُّ ال  بَِمفاَزتِهِْم  اتََّقْوا  الَّذیَن   ُ اللَّ
به  پیشه کرده اند،  تقوا  که  را  یَْحَزنُوَن؛ و خدا کسانی 
نجات  بوده،  رستگاری شان  مایه  که  کارهایی  ]پاِس [ 
غمگین  و  نمی رسد  آنان  به  بدی  و  عذاب  می دهد. 

نخواهند گردید«.  
یادمان باشد که مسیر هزار کیلومتری هم با گام های اول 

آغاز می شود. راه بیافتیم تا نیروهای کمکی هم برسند.

پیشنهادهای بارانی

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر مرکز مشاوره مأوا
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 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

اغلب مردم دو برابر بیشتر برای از دست دادن 
توانایی ذهنی نسبت به توانایی جسمی خود 
نگران هستند. برخی می پرسند: »من برای چه 
کاری به اینجا آمده  ام؟«، »من او را می شناسم اما اسمش را به 
خاطر نمی آورم.« و... فقط شما نیستید که یک یا چند مورد از 
این عبارات را به صورت ساعتی/ روزانه/ هفتگی فراموش 
می کنید. در حال حاضر، ممکن است شما فکر کنید از دست 

دادن حافظه و سن مانند دو نخود در یک غالف هستند.
گرچه برخی درجات از دست دادن حافظه بخش مهمی از پیری 
است )در دهه سوم زندگی وزن مغز و شبکه عصبی و جریان 
خون آن کاهش می یابد(، از بین رفتن حافظه اجتناب ناپذیر 
است. انتخاب های روزمره شما می توانند تاثیر زیادی بر توانایی 

سالمندی مغز داشته باشند.
کتی آلسی، دکتر متخصص، رئیس بخش سالمندان در سیستم 
مراقبت بهداشت و درمان لس آنجلس و حومه می گوید: 
»عوامل زندگی می توانند برای جلوگیری از کاهش شناختی 
در افراد مسن بسیار مهم باشند. ممکن است برخی موارد 
مانند ژنتیک، ضربه مغزی در گذشته یا برخی اختالالت 
عصبی خارج از کنترل شما باشند اما عوامل دیگر می توانند 

با حفظ سن از حافظه شما محافظت کنند.«
با نگاهی دقیق به شیوه زندگی و عادات روزمره خود شروع 
کنید. شما ممکن است به اندازه کافی ساده باشید، حتی بدون 
اینکه متوجه شوید، تیزبینی ذهنی خود را خراب می کنید. در 
ادامه به عوامل موثر در کاهش عملکرد حافظه اشاره کرده ایم.

1. داروهای مصرفی شما
آیا برخی داروهای معمول و بدون نسخه مانند آنتی هیستامین ها 
و مسکن ها را مصرف می کنید؟ این داروها ممکن است در 
حافظه شما اختالل ایجاد کنند. به گفته دکتر السی، داروهایی 
که مکانیسم آنها بر مغز شما اثرگذار است، مانند داروهای 
ضدافسردگی، ضدروان پریشی و کمک کننده به خواب و 
اضطراب، به احتمال زیاد دردسرآفرین هستند. او می گوید: 
»برخی داروها باعث می شوند حافظه به طور ناگهانی از دست 
برود اما معموال کوتاه مدت است و به محض متوقف کردن 
مصرف دارو، احتماال بهبود می یابد. اگرچه ممکن است برخی 
افراد با این داروها و تاثیر آن بر حافظه مشکلی نداشته باشند، 
بعضی افراد، به ویژه کسانی که پیش از این در به یادآوری 
و شناخت مشکل داشته اند یا تجربه از دست دادن حافظه 

اولیه را دارند ممکن است مستعد تر باشند.«
دکتر السی توصیه می کند به طور دوره ای توسط پزشک 
خود معاینه شوید تا مطمئن باشید هنوز هم دارو الزم است. 
او هشدار می دهد هرگز به طور ناگهانی دارو را قطع نکنید. 
ممکن است الزم باشد به آرامی دارو را کم کنید تا بدن خود 
را تنظیم کند. از طرف دیگر، نتایج تحقیقات جدید نشان 
می دهد مصرف داروهای کاهش دهنده کلسترول )استاتین( 
ممکن است آثار محافظتی بر ذهن داشته باشد. در حالی که 
تحقیقات با هم آمیخته شده، به نظر نمی رسد این داروها باعث 
از بین رفتن حافظه شوند، همان طور که قبال تصور می شد.

2. سطح استرس شما
آیا غالبا احساس سرگشتگی یا اضطراب دارید؟ وقتی استرس 
دارید، استرس می تواند به صورت فراموشی، سردرگمی یا 
مشکل در تمرکز به مغزتان آسیب برساند. البته استرس فقط 
بر مغز شما اثر ندارد، بلکه می تواند روی شکم شما نیز مانند 

مغز تاثیر بگذارد.
در این مواقع چه اتفاقی می افتد؟ بدن در پاسخ به استرس، 
هورمون کورتیزول آزاد می کند. مقادیر باالی کورتیزول باعث 
تجمع چربی شکم می شود که به نوبه خود می تواند منجر به 

از دست دادن حافظه و اختالل شناختی شود.
تحقیقات اثبات کرده افراد میانسال با مقادیر زیاد چربی شکمی، 
در طول زندگی آینده 3/6 برابر بیشتر در معرض ابتال به افت 
حافظه و زوال عقل هستند. توصیه می کنیم با ورزش منظم 
استرس خود را به حداقل برسانید. ورزش باعث افزایش 
جریان خون در مغز می شود و حتی ممکن است به رشد 
سلول های جدید مغز نیز کمک کند. فعالیت هایی مانند یوگا، 
تمرینات آرام سازی و تای چی نیز در کاهش میزان استرس 

موثر هستند.

3. رژیم غذایی شما
آیا رژیم غذایی شما حاوی مقادیر زیادی غذای سالم برای 

مغز است؟ باید همین طور باشد.
»دریافت  کتاب  نویسنده  تغذیه،  متخصص  هلر،  سامانتا 
هوشمند«، نسخه تغذیه ای برای تقویت قدرت مغز و بهینه سازی 
سالمت کامل بدن نوشته است. او می گوید: »خوردن غذای 

سالم تر به معنای مغزی سالم تر است.«
چربیها: از آنجا که دوسوم مغز از چربی تشکیل شده، خوردن 
چربی یک راه اساسی برای ارتباط نورون ها با یکدیگر است. 
چربی های خوب اشباع نشده، در دمای اتاق مایع هستند و به 
طور کلی از گیاهان تهیه می شوند )به استثنای روغن نارگیل، 
نخل و روغن هسته خرما که چربی های اشباع هستند(. آنها 

در غذاهایی مانند ماهی، مخصوصا ماهی قزل آال، ماهی تن، 
ساردین و ماهی خال مخالی(، آووکادو، آجیل، آفتابگردان، 

بذر کتان و کدو تنبل و توفو یافت می شوند.
ماهی: زنانی که اعالم کرده اند حداقل هفته ای یکبار ماهی 
تن یا ماهی با گوشت تیره مانند شاه ماهی، ماهی قزل آال یا 
ماهی شمشیری می خورند، از زنانی که کمتر از هفته ای یکبار 
ماهی مصرف می کنند، 4 سال بیشتر از حافظه کالمی خوب 

برخوردار بوده اند.
میوههاوسبزیجات: حاوی ترکیباتی هستند که به کاهش 
استرس اکسیداتیو کمک می کنند و در رشد و پیشرفت پیری 
مغز و افت شناختی نقش دارند. هلر می گوید: »سبزیجات 
مانند کلم پیچ، کلم بروکلی، اسفناج و کاهو به نگه داشتن منبع 
مناسب آنتی اکسیدان ها برای محافظت از سلول ها و پشتیبانی 
از مغز سالم کمک می کند. دفعه بعد که میوه می خورید، 
زغال اخته را در نظر بگیرید. طبق مطالعه ای در دهه 70 
بین بزرگساالنی که کاهش حافظه اولیه را تجربه می کردند، 
افرادی که روزانه 2 یا 1/2 لیوان آب زغال اخته وحشی را 
به مدت 3ماه  نوشیدند، در مقایسه با بزرگساالنی که آب 
زغال اخته مصرف نمی کردند، در تست های حافظه به طور 

قابل توجهی بهتر عمل کردند.
خوردن  می دهد،  نشان  مطالعات  که  طور  آن  غالت: 
کربوهیدرات ها حافظه را تقویت می کند.  هلر می گوید: 
»غالت را پوست نکنید، بلکه کامل آن را مصرف کنید. 
غالت سبوس دار مانند نان های گندم کامل و پاستا، کینوآ، 
برنج های قهوه ای و وحشی و کراکرهای دانه ای دارای فیبر 
حاوی ویتامین ها، مواد معدنی و کربوهیدرات هایی هستند 

که مغز شما برای سوخت به آنها نیاز دارد.«

4. خواب شما
شب گذشته چطور خوابیدید؟ ممکن است زیاد خوب نخوابیده 
باشید. حقیقت غم انگیز این است که با افزایش سن، کیفیت 

و کمیت خواب رو به وخامت می گذارد. نه تنها خواب شب 
بد می تواند برای شما دلهره آور باشد، بلکه می تواند با ذهن و 
مغزتان بازی کند. نتایج تحقیقات نشان می دهد تقویت حافظه، 
از طریق تقویت اتصاالت عصبی که حافظه ما را تشکیل 
می دهند، در طول خواب اتفاق می افتد. بدون خواب کافی، 
ایجاد حافظه دشوار است تا بتواند در آینده برای ما بازخوانی 
کند. تحقیقات بیشتر نشان می دهد اگر به خوبی استراحت 
نکنید، خستگی به راحتی در ادغام و بازیابی اطالعات اختالل 
ایجاد می کند. ذهن شما ممکن است هنگام خسته شدن، 

تمرکز و یادگیری سختی داشته باشد.

اقداماتی برای خواب بهتر
 هر شب در ساعتی معین به رختخواب بروید و هر روز 

صبح در همان ساعت بیدار شوید.
 سعی کنید روزانه 20 تا 30 دقیقه ورزش کنید تا کسل نباشید.

 از نوشیدنی های حاوی کافئین که به عنوان محرک عمل 
می کند و شما را بیدار نگه می دارد، خودداری کنید. منابع 
کافئین شامل قهوه، سودا، شکالت، چای های غیرگیاهی، 
داروهای رژیمی و برخی داروهای تسکین دهنده درد است.
 اگر نمی توانید بخوابید، تا زمانی که احساس خواب آلودگی 
کنید، مشغول به کار دیگری شوید؛ مطالعه کنید، موسیقی 

گوش بدهید و...
 دمای اتاق خواب را متعادل نگه دارید. از افراط و تفریط 
اجتناب کنید. اتاقی که خیلی گرم یا خیلی سرد باشد می تواند 

در خواب اختالل ایجاد کند.

5. سطح فعالیت شما
آیا شیوه زندگی شما، شیوه بی تحرکی است؟ توجه کنید ورزش 
همان طور که برای سالمت بدن مفید است، برای سالمت 
مغز نیز مفید خواهد بود و ممکن است یکی از بهترین و 
ارزان ترین روش های درمانی برای کمک به حافظه شما در 
عملکرد بهتر باشد. با افزایش سن، مغز ما کوچک شده و منجر 
به اختالل در حافظه می شود. هلر می گوید: »ورزش منظم به 
چربی مغز کمک می کند و در هر سنی باعث تقویت حافظه 
در افراد می شود. تحقیقات حاکی از این است که تمرینات 
هوازی، اندازه هیپوکامپ را افزایش می دهد و باعث بهبود 
حافظه می شود. دانشمندانی که بزرگساالن را مورد مطالعه 
قرار داده اند، دریافتند تمرین ورزش هوازی 1 تا 2 سال باعث 

کاهش افت حافظه مرتبط با سن می شود.
ورزش خیلی هم وقت گیر نیست. برخی متخصصان پیشنهاد 
می کنند 20 تا 30 دقیقه ورزش متوسط را 5 روز در هفته 
انجام بدهید. راه رفتن سریع، شنا و هر کار دیگری که قلب 
شما را پمپاژ کند، از جمله ورزش در حیاط یا کارهای خانه، 
کفایت می کند. برخی افراد می گویند فقط قدم زدن به مدت 
40 دقیقه 3بار در هفته، از افزایش اندازه هیپوکامپ و بهبود 
حافظه بعد از تنها یک سال خبر می دهد، حتی در افرادی 

که قبال به تلویزیون معتاد بوده اند.
www.considerable.com:منبع
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می خواهیم  ما  همه 
طوری  را  داروهایمان 
مصرف کنیم که بیشترین 
تاثیر را داشته باشند، و به 
همین علت ممکن است الزم باشد از خوردن 
داروها همراه با برخی از غذاها یا داروهای 
دیگر خودداری کرد و تداخل داروها با هم 
را باید در نظر گرفت. همچنین در برخی از 
موارد مهم است که دارو را در زمان خاصی 
از روز مصرف کرد. این رویکرد که اصطالحا 
آن را »کرونوتراپی« یا »زمان درمانی« می گویند، 
دارد توجه ها را به خود جلب می کند، چرا که 
پژوهش ها نشان می دهند رابطه  ای میان زمان 
مصرف داروها و چگونگی تاثیر آنها وجود دارد.

داروهای موقع خواب
به نظر می رسد برخی از داروها اگر پیش از 
خواب مصرف شوند، بهتر اثر می کنند. این 
موضوع برای برخی از داروهای استاتینی که تولید 
کلسترول در بدن را مهار می کنند، صادق است.

برخی از استاتین ها مانند فلواستاتین، لواستاتین 
و سیمواستاتین برای مدت زیادی در بدن باقی 
نمی مانند. این دارو را در شب ها هنگامی که کبد 
بیشترین میزان کلسترول را می سازد، مصرف 
مدت  برای  استاتینی  داروهای  سایر  کنید. 
طوالنی تری در بدن باقی می مانند، بنابراین 
شوند،  هم خورده  روز  اوائل  در  اگر  حتی 
مشکلی پیش نمی آید و زمان بندی مصرف 

آنها کمتر اهمیت دارد. 
داروهای فشارخون نیز یک نمونه دیگر از 
داروهای موقع خواب هستند. یک دلیل این کار 
این است که مصرف این داروها در شب ممکن 
است باعث شود که اوج میزان این داروها در 
خون در صبح روز بعد رخ دهد، یعنی هنگامی 

که معموال خطر حمله قلبی باالتر است.
اما اگر داروهای مدر یا ادرارآور برای کاهش 
فشارخون مصرف می کنید، شاید مصرف شبانه 
آنها مناسب نباشد. این داروها نیاز شما را به 
ادرار کردن را افزایش می دهند و ممکن است 
باغث قطع شدن خواب شما شوند. البته اگر 
داروهای ادرارآور تیازیدی باعث قطع خوابتان 

نمی شوند، می توانید آنها را در شب  مصرف 
کنید و به این ترتیب احتماال اثر بیشتری در 

کاهش فشارخون شما خواهند داشت.
یک دلیل دیگر مصرف داروها در شب این است، 
این است که آنها شما را خواب آلود می کنند، 
برای مثال داروی ضدافسردگی ترازودون. این 
داروهای ضدافسردگی که خواب آلودگی ایجاد 
می کنند، می توانند به حل مشکل خواب هم 
کمک کنند. در واقع امروزه ترازودون بیشتر 
به عنوان داروی خواب آور استفاده می شود تا 

داروی ضدافسردگی.

داروهای بامدادی
برخی از داروها را بهتر است در صبح ها مصرف 
کرد. یک دلیل این است که این کار به جذب 
دارو کمک می کند؛ بهتر است دارو را قبل از 

صبحانه مصرف کنید.
خوردن غذا، نوشیدنی  ها و سایر داروها ممکن 
است جذب سایر داروها را مختل کنند و از 
تاثیربخشی آنها بکاهند. یک نمونه در این باره 

رده داروهایی به نام »بیسفوسفونات ها« مانند 
داروی آلدرونیت، ایباندرونیت و ریسدرونیست 
پوکی  در  از شکستگی  پیشگیری  برای  که 
استخوان استفاده می شوند. این داروها را باید 
اول صبح دست کم 30 دقیقه پیش از خوردن 
یا نوشیدن چیزی و پیش از مصرف داروهای 
دیگر با لیوان بزرگ آب مصرف کرد. داروهای 
ضدافسردگی گروه »مهارکننده های انتخابی 

بازجذب سروتونین« یا SSRIs نیز صبح ها 
مصرف می شوند، چرا که به خصوص در آغاز 
مصرف شان ممکن است با خواب تداخل کنند.

چه کار باید کرد؟
هنگامی که پزشکتان داروی جدیدی را برایتان 
تجویز می کند، از او درباره بهترین زمان مصرف 

آن برای ایجاد حداکثر تاثیر سوال کنید. زمان بندی 
درست مصرف قرص ها می تواند به عوامل 
داروهای  مثال  برای  باشد.  مرتبط  بسیاری 
مانند   PPIs یا  پروتون  پمپ  مهار کننده 
امپرازول که برای کاهش ترشح اسید معده 
مصرف می شوند، باید با معده خالی، 20 تا 30 
دقیقه پیش از وعده غذایی معموال در صبح ها 
مصرف شوند. اما اگر عالئم سوزش معده بیشتر 
در عصرها یا شب ها شما را آزار می دهد، از 
پزشکتان درباره مصرف امپرازول 20 تا 30 
دقیقه پیش از شام با معده خالی سوال کنید، 
چرا که هیچکدام از PPIs برای 24 ساعت 

در بدن باقی نمی مانند.
اگر زمان بندی یک دارو برای برای شما مناسب 
نیست، ممکن است داروی مشابهی را پیدا کنید 
که بتوان آن را در زمان دیگری از روز مصرف 
کرد. برای مثال داروهای پیشگیری از میگرن را 
در نظر بگیرید: یکی داروهای پیشیگیری کننده 
میگرن دارهای ضدافسردگی سه حلقه ای مانند 
آمی تریپتیلین هستند که توصیه می شود آنها را در 
هنگام خواب مصرف کنید، چرا که مدت خواب 
عمیق را افزایش می دهند. اما یک داروی دیگر 
پیشگیری از میگرن به نام توپیرامیت را می توان 

در ساعت های صبح یا بعدازظهر مصرف کرد.

بهترینموقعمصرفداروهاچهوقتیاست؟
 ترجمه: 
دکتر علی 

مالئکه
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ميزگرد »سالمت« درباه ریزش مو با حضور 
دكتر سيدمسعود داوودی متخصص پوست، 

دكتر غالمرضا كردافشاری متخصص طب ایرانی، 
دكتر حسين ابراهيمی مقدم روان شناس 

و دكتر حسين ایمانی متخصص تغذیه

ریـزش مـو؛ 
یک اتفاق و چند دلیل

تشخیص علت »ریزش مو«  اولین گام درمان است

تدابیر طب ایرانی در بهبود پسوریازیس تاثیر دارند

  دكتر سيدمسعود داوودی/عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا ... )عج(

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص طب ایرانی

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید 
سوژه »میزگرد زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر! لطفا ابتدا بفرمایید »ریزش 
مو« در چه حدی طبیعی است؟

روزانه حدود 100 تار مو می ریزد. این میزان کامال 
طبیعی است زیرا موهای سر بعد از 3 سال دچار 
توقف رشد می شود، به تدریج سست شده و می ریزد 
و موهای جدید جایگزین می شوند. البته موهای 
جدید برای اینکه به اندازه  موهای قبل برسند، 3 
سال زمان الزم دارند اما در هر حال، به ازای هر 
تار مو که می ریزد، تار جدید می روید و از آنجا که 
رشدونمو همه  موها یکسان نیست، همیشه حجم 
موها یکسان باقی می ماند؛ به شرطی که ریزش تارها 
بیشتر از 100 نباشد. البته در حمام ریزش موها تا 

200 تار نیز طبیعی است.
: در چه شرایطی مشورت با پزشک در 

زمینه  »ریزش مو« را توصیه می کنید؟
ریزش مو مشکلی است که فرد به  دلیل نگرانی از 
تغییر ظاهر و زیبایی به متخصص پوست مراجعه 
می کند. اگر فردی با ریزش مو بیشتر از 100 تار در 
روز مواجه شد، الزم است به متخصص پوست 
مراجعه کند. البته ممکن است فردی با ریزش بیشتر 
از 100 تار مو در روز مواجه باشد اما حجم موها ثابت 
بماند که در این حالت ریزش مو غیرعادی نیست 

زیرا تعادل بین ریزش و رویش موها وجود دارد.
به دلیل  درمان  مورد ضرورت  در  عامل  مهم ترین 
ریزش مو زمانی است که حجم موها کم شده و 

موها کم پشت شوند.
: شایع ترین علت »ریزش مو« چیست؟

علل مختلفی برای ریزش مو وجود دارد اما شایع ترین 
عامل در خانم ها و آقایان، ریزش مو نوع ژنتیک 
است که به نام  »ریزش مو الگوی مردانه« یا »ریزش 
مو آندروژنتیک« نیز شهرت دارد.این نوع ریزش مو 
به زمینه  ارثی افراد بستگی دارد. در چنین شرایطی، 
بعضی افراد مستعد حالتی هستند که ریشه  موها 
تحت تاثیر هورمون آندروژن که در بدن خانم ها و 
آقایان وجود دارد، آسیب می بینند. در این وضعیت 
به تدریج عروق تغذیه کننده ریشه و پیاز مو تنگ شده 
و خونرسانی به ریشه موها  کاهش می یابد که درنتیجه 
موها نسبت به قبل کوتاه، نازک و کرکی خواهندبود. 
ریزش مو آندروژنتیک در آقایان تا مرحله  طاسی جلو 

و وسط سر پیش می رود اما خانم ها هیچ گاه طاس 
نمی شوند ولی دچار کم پشتی نسبتا قابل توجه خواهند 
شد که تاثیرات روانی بر کیفیت زندگی خواهد داشت.
:معموال خانم ها پس از زایمان با ریزش 
موهای شدید مواجه می شوند. در این شرایط چه 

باید کرد؟
نوعی از ریزش مو  »تلوژن افلویوم« نام دارد که 
ریزش مو نگران کننده و شدید است و بیمار با حجم 
زیادی مو در شانه مواجه می شود. این مشکل بعد از 
عفونت، جراحی بیماری های تب دار و استرس های 
شدید اتفاق می افتد و زایمان مشهورترین این نوع 

ریزش مو در خانم هاست. 
در نتیجه هر یک از شرایط ذکرشده، تعداد زیادی از 
ریشه موها موقت در شوک و توقف رشد می مانند 
و دچار ریزش می شوند. ریزش مو تلوژن افلویوم 
معموال حدود 3ماه پس از زایمان، بیماری تب دار و... 
دیده می شود. از آنجا که ریشه موها دوباره رویش پیدا 
می کنند و جایگزین موهای ازدست رفته می شوند، این 
نوع ریزش مو دائمی نیست و طی چند ماه جبران 
می شود. مراجعه به متخصص پوست می تواند نگرانی 
در این مورد را برطرف کند و ممکن است داروهای 

خوراکی یا موضعی نیز تجویز شود.
: بیماری های داخلی نیز می توانند با ریزش 

مو مرتبط باشند؟
ریزش مو در اثر برخی بیماری های مزمن و داخلی 
نیز دیده می شود که شایع ترین مورد اختالالت تیروئید 
مثل کم کاری و پرکاری تیروئید است و معموال با 

درمان عامل زمینه ای، ریزش مو نیز بهبود می یابد.
کم خونی فقر آهن نیز می تواند باعث ریزش مو 
شود بنابراین در زمینه  ریزش مو به خصوص برای 
خانم ها، احتمال کم خونی و کمبود فقر آهن حتما 

بررسی می شود. 
کمبود بعضی ویتامین ها و امالح به خصوص زینک 
نیز توسط پزشک مدنظر است. معموال کنار درمان 
برای  نیز  مولتی ویتامین  داروهای  اصلی، تجویز 

جبران کمبودهای احتمالی مفید خواهدبود. 
بیماری  های مزمن نیز در ریزش مو نقش دارند. ابتال به 
بیماری های مزمن مانند لوپوس یا روماتیسم مفصلی 
است، به علت طوالنی بودن بیماری و مشکالت ناشی 

از آن، ممکن است سالمت موها را نیز تحت تاثیر 
قرار دهد و فرد دچار کم پشتی موها شود. 

: آیا »ریزش مو« پس از شیمی درمانی 
جبران پذیر است؟

نوعی دیگر از ریزش مو در افرادی که تحت  داروهای 
شیمی درمانی قرار می گیرند، دیده می شود. این روش 
درمان مبتنی بر نابودی سلول های سرطانی است. تقسیم 
سلولی  در سلول های سرطانی بیشتر از حد طبیعی 
است و داروهای شیمی درمانی می توانند سلول هایی 

که چنین وضعیتی دارند را از بین ببرند.
از بین سلول های مختلف بدن، سلول های مو نیز تقسیم 
نسبتا باالیی دارند و به همین دلیل، به ریشه موها هم 
آسیب می رسانند، موها دچار توقف رشد می شوند 
و با ریزش عمومی همراه خواهند شد اما اگر روند 
درمان موقت باشد، موها دوباره رشد می کند. البته 
اگر کنار شیمی درمانی، رادیوتراپی نیز الزم باشد و 
به خصوص در قسمت های سر به طور مستقیم انجام 
شود، ممکن است بعضی ریشه موها آسیب دائمی 

ببینند و رشد مجدد موها امکان پذیر نباشد.
: ریختن قسمت کوچکی از موهای سر 

نیز می تواند ریزش مو دائمی تلقی شود؟
در زمینه  ریزش مو با نوعی مواجه هستیم که تفاوت 
اساسی با موارد ذکرشده دارد. این حالت ریزش موهای 
تکه ای و پراکنده هستند که مشهورترین آنها ریزش 
مو سکه ای است که با نام علمی »آلوپسی آره آتا« 
شناخته می شود. ریزش مو سکه ای به این شکل 
است که به طور ناگهانی موهای قسمتی از موهای 
سر یا ریش حدودا به اندازه یک سکه می ریزد. البته 
از آنجا که امکان دارد همزمان چند منطقه نزدیک 
هم دچار ریزش مو سکه ای شود، بخش وسیعی را 
دربرمی گیرد و حتی تقریبا تمام موهای سر می  ریزند. 
مراجعه به متخصص پوست در چنین مواردی برای 
تشخیص دقیق مشکل و تجویز درمان های الزم، 

حتما توصیه می شود.
: آسیب به پوست سر نیز با ریزش مو 

ارتباط دارد؟
در نوعی دیگر ریزش مو منطقه ای است که درنتیجه 
التهاب یا آسیب در پوست سر، ریشه موها صدمه  
اساسی می بینند. معموال پس از بهبود جراحت در 

پوست، اسکار یا سیکاتریس به وجود می آید. تصور 
کنید فردی دچار سوختگی با آب جوش در ناحیه 
سر شود. در این شرایط سوختگی شدید باعث التهاب 
جدی و آسیب به ریشه موها می شود. مشابه این 
وضعیت در مورد بیماری های التهابی مانند لیکن پالن، 
لوپوس جلدی پوست سر، عفونت های قارچی یا 
میکروبی پوست سر، تصادف و جراحات شدید نیز 
دیده می شود. متاسفانه در موارد ریزش مو همراه با 
سیکاتریس امیدی به رشد مجدد موها نیست زیرا ریشه 
موها کامال از بین رفته  بنابراین، هرچه این  بیماری ها 
زودتر تشخیص داده شود، احتمال آسیب به پوست 
سر و ریزش موهای باقی مانده نیز کمتر خواهدبود. 
در واقع، نقش مهم درمان به شرطی چشمگیر است 

که هرچه زودتر آغاز شود.
: داروی فیناستراید در درمان »ریزش 
مو« کاربرد دارد. آیا مصرف خودسرانه خطرناک 

است و در چه مواردی نمی توان مصرف کرد؟
فیناستراید داروی مؤثر برای نوع ریزش مو مردانه 
است اما تشخیص اینکه چه فردی می تواند از این 
دارو استفاده کند، فقط با متخصص پوست خواهدبود 
تا در وهله  اول، نوع ریزش مو تشخیص داده شود. 
این دارو برای آقایان قابل تجویز است و درمورد 
افراد مجرد با اطمینان بیشتر می توان استفاده کرد زیرا 
در کاهش میل جنسی نقش دارد. در مورد خانم ها 
بیفتد، مصرف دارو می تواند  اتفاق  بارداری  اگر 
است.  ممنوع  داروها  خیلی  مانند  و  باشد  مضر 
البته در سنین پیش از ازدواج یا خانم های پس از 
یائسگی روش مطلوبی است. این دارو نیز مانند 
هر نوع دارویی می تواند عوارضی داشته باشد اما 
مهم ترین عارضه هنگام بارداری خانم ها و کاهش 

میل جنسی آقایان است. 
نکته مهم اینکه فیناستراید در 60درصد موارد می تواند 
باعث رشد مجدد موها شود اما اگر فردی پس از 6 
ماه تاثیری ندید، ادامه دادن روند درمان منطقی نیست. 
گرچه فیناستراید داروی هورمونی نیست که نگرانی 
در مورد سرطان پستان یا رحم را باعث شود اما 
به خاطر اینکه تعادل هورمونی در بدن خانم ها به هم 
می خورد، بهتر است در افراد دارای زمینه  خانوادگی 

این بیماری ها از مصرف صرفنظر شود.

علت ریزش مو از دیدگاه طب ایرانی، اشکال 
در هضم های چهارگانه و دفع نادرست مواد زائد 
از بدن است بنابراین رعایت اصول خوردن و 
نوشیدن، پرهیز از غذاهایي که مواد زائد و غلیظ 
زیادی در بدن تولید می کنند و اصالح عملکرد 
معده، کبد و پرهیز از یبوست مهم ترین پایه های 

درمان ریزش مو هستند.
البته عوامل دیگری نیز از جمله پرهیز از قرار 
گرفتن در معرض هوای خشک و هوای آلوده، 
خواب منظم و کافی، ورزش معتدل و منظم و 

پرهیز از استرس و عصبانیت نیز بسیار بااهمیت 
هستند که خود این عوامل بر کیفیت هضم نیز 

تاثیر می گذارند.

پرهیزها و توصیه ها برای »ريزش مو«
پرهیزها

فست فود و غذاهای بسته بندی صنعتی، غذاهای 
خمیري و سنگین و با هضم سخت مثل ماکارونی، 
الزانیا، الویه، قارچ، حلیم، کله پاچه و ....، نوشابه ها و 
آبمیوه های صنعتی، تنقالت صنعتی مانند چیپس و 

پفک و کیک و کلوچه و ...، کاکائو، یخ، گوشت های 
با هضم سخت مثل گوشت گاو و گوساله، جگر 
سفید گوسفند، پرهیز از مصرف ماهی، پرهیز از 
مصرف بادمجان، انبه و موز، پرهیز از غذاهای 
سرخ کرده و پرادویه، پرهیز از شانه زدن مو در حمام

توصیه ها
1. روزی 3 استکان آب هویج میل شود.

2. بادام درختی، حریره بادام و شیر بادام روزانه 
مرتب میل شود.

3. مویز روزانه 21تا30 عدد میل شود.
4. آب سیب شیرین رسیده پوست کنده با یک 
قاشق غذاخوری خاکشیر روزی 3 لیوان میل شود.
5. 1 فنجان پسته با 1 فنجان شکر آسیاب  شده 
و هر 3 ساعت یک قاشق مرباخوری میل شود.

6. در ریزش مو با موی چرب: مغز فندق 5 عدد 
بعد از غذا، بادام یا شیر بادام میل شود.5 گرم 
سبوس برنج  در یک لیوان آب جوش ریخته 
شده و 10 دقیقه دم بکشد. سپس صاف شده و 

روزی 2 بار میل شود.

به متخصصان پوست  افراد  مراجعه  از شایع ترین علل  یکی  مو«  »ریزش 
است. از آنجا که این مساله تاثیر جدی در ظاهر دارد، معموال عامل نگرانی 
به خصوص در سنین جوانی است. عوامل متعددی در حفظ سالمت موها 
تاثیر دارند که زمینه ژنتیک، تغذیه و بیماری های التهابی از جمله مهم ترین 
آنها محسوب می شوند. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: 
»32 سال دارم و 3 ماه پیش با ریزش شدید موها مواجه شدم. پزشک تشخیص ریزش 
مو مردانه را داشت و داروی فینستراید را برایم تجویز کرد اما پس از مراجعه مجدد و 
داروی  از  االن  کرد.  دارو  قطع  به  توصیه  در خانواده  پستان  بروز سرطان  زمینه   به دلیل 
دیگری استفاده می کنم اما نگرانم که تاثیری نداشته باشد. رعایت چه نکاتی می تواند به 

لطفا راهنمایی ام کنید.« بهبود وضعیت موها کمک کند؟ 

 مریم سادات 
کاظمی
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 دكتر حسين ایمانی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نگاه روان شناس

نگاه متخصص تغذیه

»ریزش مو« یکی از مسائلی است که دغدغه بسیاری از افراد است. معموال زمانی 
که چنین اتفاقی پیش می آید، انتخاب انواع شامپو، مراقبت های پوست و کاشت 
مو راهکاری برای رهایی از مشکل تصور می شود که حتی می تواند پرخطر و 
حداقل پرهزینه باشد اما آنچه در این زمینه مغفول می ماند، جنبه  روان شناسی است 
و به نظر می رسد اگر سالمت روان و به طور خاص استرس نادیده گرفته شود، 

بروز چنین مشکلی دور از انتظار نیست.
استرس سبب فرسایش بدن می شود و ریشه موها به شدت تحت تاثیر این وضعیت 
است. براساس نظریه  ارگانیستی یا عضوی، استرس به عضوی از بدن که حساس تر 
یا ضعیف تر است، آسیب وارد می کند. افراد دارای زمینه  موهای ضعیف، تحت تاثیر 

استرس به تدریج دچار ریزش و کم پشتی موها می شوند.
در شرایط استرس زا، ضربان قلب و فشار خون باال می رود، تنش عضالنی افزایش 
می یابد و دستگاه گوارش نیز دچار اختالل می شود که می توانند ریشه موها را از 
نیازهای ضروری محروم کرده و زمینه ساز ریزش موها شوند که به تدریج، فرسایش 
بیشتر و طوالنی تر به وجود می آید. با افزایش استرس، عملکرد قلب برای حفظ 
وضعیت طبیعی بیشتر شده و حالت کوفتگی، خستگی و تنش های شدید در بدن 
احساس می شود که در بسیاری موارد با ترشح چربی و عرق بیشتر همراه است و 

مسلما سطح باالی چربی و عرق نیز بر سالمت پیاز مو تاثیر می گذارد.
از طرفی، هر کدام از سلول های بدن زمان مشخصی برای استراحت دارند. دانشمندان 
از طریق آزمایش های کروموزومی سن سلول ها را تعیین کرده و پژوهش ها ثابت 
می کند که استرس ادراک شده، پیری زودرس و اختالل در عملکرد سلول های 

ایمنی ارتباط نزدیکی دارند. 
استرس می تواند در بدن واکنش هایی مانند ترشح کورتیزول ایجاد کند. سطح 
باالی کورتیزول عامل افزایش تری گلیسیرید خون، انسولین و قندخون است 
که از جمله عوامل تاثیرگذار بر ریزش موها خواهدبود. بررسی ها نشان می دهد 
ریزش موها با افزایش هورمون تستوسترون ارتباط دارد. زمانی که سطح این 
هورمون باال می رود، پرخاشگری اتفاق می افتد و اتفاقا ریزش موها نیز در این 
حالت تشدید می شود. البته حالت غمگینی و ناراحتی نیز شبیه این وضعیت را 
برای موها ایجاد می کند  که به طور کلی توجه به سالمت روانی و کنترل این 
شرایط را می طلبد.استرس ایمنی بدن را ضعیف می کند و احساس ناخوشایندی 
پیش می آید که در سالمت موها تاثیر خواهدداشت. از همین رو، معموال افرادی 

که بیماری های خودایمنی دارند، ریزش موها را تجربه کرده اند.
مشکالت خواب دیگر پیامد استرس است. اساسا خواب برای سالمت جسمانی و 
روانی بسیار مهم است و به عنوان شارژ بدن تلقی می شود اما اگر قوای ازدست رفته 
جبران نشود، پیامدهای مختلفی از جمله ریزش مو قابل انتظار است. معموال افرادی 
که استرس و اضطراب زیادی تجربه می کنند، دچار اختالالت خواب هستند و 
احتمال ریزش مو افزایش می یابد.معموال استرس های مزمن با افسردگی ارتباط 
دارند و مانند چرخه معیوب یکدیگر را تشدید می کنند تا جایی که اختالل در 
روابط ایجاد می شود. راهبردهای مقابله اجتنابی از قبیل انکار، انزوای اجتماعی، 
نادیده گرفتن رویدادها و... جزو عالئم افسردگی است و در نتیجه فرد توجه چندانی 
به بهداشت و وضعیت ظاهری ندارد و از همین رو، ریزش مو نیز تشدید می شود. 
استرس بر عادت های سالمت بدن تاثیر می گذارد و افرادی که تحت تاثیر استرس 
مزمن هستند معموال توجهی به تغذیه سالم و ورزش ندارند که این عوامل 
زمینه ساز آسیب های مختلف بر سالمت پوست و مو مانند ریزش موها خواهدبود. 
استرس و ریزش مو از جنبه های دیگر نیز مرتبط هستند. عالوه بر مسائل جسمی، 
وضعیت رفتاری را نیز نباید فراموش کرد. در واقع، استرس باعث می شود فرد 
به سمت الگوهای ناسالم مانند سیگار، اختالالت خواب، تغییرات تغذیه و... برود 
و فرد دچار مشکالت عدیده ای مثل ریزش مو شود.اگر ریزش مو از حد طبیعی 
بیشتر است، حتما نیاز به بررسی شیوه زندگی و شرایط استرس زا خواهدبود و 
توجه به خواب، تغذیه و عادات ناسالم در زمینه بهداشت ضروری است. مراجعه 
به روان شناس کنار مشورت با متخصص پوست به تشخیص بهتر عامل زمینه ای 

و اقدامات مؤثر درمان کمک می کند

تغذیه یکی از عوامل اساسی در تقویت موها و پیشگیری از ریزش موها محسوب 
می شود. فراموش نکنیم سوءتغذیه یکی از عواملی است که در ریزش مو نقش دارد 
و گاهی فردی که به خاطر ریزش مو به پزشک مراجعه کرده، دچار این مشکل است.

 Bخیلی از مواد مغذی در رژیم غذایی مانند زینک و ویتامین های مختلف گروه
مانند B12 ،B6،B1، بیوتین)B7( و اسید پانتوتنیک )B5( در این زمینه مؤثر هستند. 
از درشت مغذی های بسیار مهم در تقویت موها، پروتئین ها را باید نام برد. افرادی 
که رژیم های فاقد مقدار کافی پروتئین یا رژیم گیاهخواری را دنبال می کنند، جزو 
افراد مستعد ریزش موها هستند. این نکته به خصوص در مورد کسانی که موهای 
ضعیف دارند، جدی تر است. پروتئین ها به ویژه پروتئین های حیوانی منبع غنی از 
آمینواسیدها هستند و از بین آمینواسیدها، انواع سولفوردار مانند سیستئین و متیونین 
نقش اساسی در تقویت موها دارند. در بسیاری از مکمل های تقویت مو از این 

دو آمینواسید استفاده می شود. 
البته به خاطر داشته باشیم که در تهیه  غذاهای حاوی پروتئین از روغن زیاد و 
سرخ کردن شدید پرهیز شود و همچنین قسمت های سیاه  در اثر حرارت نیز کنار 
گذاشته شود زیرا مقدار زیادی رادیکال آزاد مضر برای سالمت پوست و موها دارند. 
خیلی از اوقات ریزش مو در اثر رژیم های الغری اتفاق می افتد. از آنجا که در رژیم 
غذایی کاهش وزن مواد مغذی کمتر می شود، می تواند با ریزش مو همراه باشد. 
افرادی که رژیم الغری را طی چند ماه ادامه می دهند، حتما در برنامه غذایی خود 
از مکمل های تقویت مو استفاده کنند. زینک )روی(، ویتامین های گروه B، سلنیوم 

و ویتامینC به عنوان آنتی اکسیدان مؤثر حتما درنظر گرفته شود. 
البته باید دانست کاهش چربی در رژیم الغری ممکن است با کاهش اسیدهای 
چرب امگا3 نیز همراه باشد. کمبود این چربی منجر به خشکی پوست است که 
ریزش مو را درپی دارد.نوشیدن مایعات کافی عامل مهم دیگر در سالمت پوست 

و مو است و کاهش آب بدن عامل مهمی در ریزش مو خواهدبود. 
بهتر است تا حد امکان نیازهای غذایی پوست و مو از طریق غذاها تامین شده و در 
غیر این صورت از مکمل ها استفاده شود. غالت کامل یا سبوس دار خوراکی های بسیار 
مفید برای پوست و مو هستند زیرا منبع غنی ویتامین های گروهB محسوب می شوند. 
سعی شود در رژیم غذایی جوانه های گیاهی به خصوص جوانه گندم به دلیل مقدار 
فراوان ویتامین های گروه Bو E گنجانده شود.رژیم غذایی متعادل، متناسب و 
متنوع با دارابودن 5 گروه اصلی غذایی با تاکید بر حبوبات، سبزیجات، میوه ها و 
غالت سبوس دار حتما برای سالمت پوست و مو ضروری هستند. رژیم های 
تک غذایی که برای کاهش وزن امروزه رایج شده، غیرعلمی هستند و به سالمت 

عمومی بدن از جمله پوست و مو آسیب می رسانند.

»استرس« با آسیب جدی 
به موها همراه است

جوانه های گیاهی، پروتئین و امگا3 را 
برای پیشگیری از »ریزش مو« مصرف کنید

  دكتر غالمرضا كردافشاری/ مدرس دانشگاه  
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چراپوستمانلکیاککومکیمیشود؟

دانستنی هایی درباره هایپرپیگمنتاسیون
که  اطالعاتی  براساس 
بین المللی  وب سایت های 
مسائل  زمینه  در  فعال  و 
منتشر  پوست ومو و زیبایی 
کرده اند، سواالت مربوط به  هایپرپیگمنتاسیون 
از  دریافت شده  سواالت  پرتکرارترین  جزو 
عارضه  این  اگرچه  هستند.  مخاطبان  سوی 
به وجود  مبتال  فرد  برای  را  خاصی  خطرات 
نمی آورد و در گروه عارضه های بی ضرر قرار 
می گیرد، همین گزارش های آماری نشان می دهند 
مساله  هایپرپیگمنتاسیون همچنان ذهن بسیاری 
از مردم جهان را به خود مشغول کرده است. 
بنابراین در ادامه این مقاله با پاسخ های متخصصان 
پوست به رایج ترین و مهم ترین سواالت درباره 

 هایپرپیگمنتاسیون آشنا می شوید. 

پیگمنتاسیون چیست؟
برای داشتن درک درست از  هایپرپیگمنتاسیون، 
ابتدا باید در دِل تاریخ به عقب برگردیم. درواقع 
تکامل انسان در گذر صدها هزار سال دقیقا همان 
عامل بنیادین و مهمی است که رنگ های گوناگون 
پوست انسان ها را در سراسر جهان خلق می کند. 
نظریه پردازان گفته اند رنگدانه های دائمی و تیره 
پوستی )همان مالنین( در پوست پیشینیان ما 
به عنوان نوعی الیه محافظتی طبیعی در مقابل نور 
خورشید به وجود آمده است. مالنین در سلول هایی 
به  نام »مالنوسیت« شکل می گیرد که در اپیدرم 

)بیرونی ترین الیه پوست( وجود دارند. 
دکتر مونا گوهارا، متخصص پوست  و استاد 
دانشکده پزشکی دانشگاه ییل می گوید: »مالنین 
واقعا عنصری جادویی است چراکه انگار خود 
طبیعت اسرارآمیز این عنصر محافظتی را در 
مقابل نور ماورای بنفش به ما اعطا کرده است«. 
به طور کلی، میزان مالنین نهفته در پوست ما 
نهایتا رنگ پوست را تعیین می کند و دو نوع 
مالنین، به  نام های »اومالنین« و »فومالنین«، در 

بدن انسان ها وجود دارد. 
اومالنین ها همان رنگدانه های تیره ای هستند که 
در پس لکه های پوستی ناشی از نور خورشید هم 
وجود دارند. به همین دلیل هم هر چقدر اومالنین ها 
در پوست بیشتر باشند )یعنی پوست تیره تر باشد(، 
احتمال آفتاب سوختگی، ابتال به سرطان پوست و 
پیری پوست در مقایسه با پوست های روشن تر 

کاهش می یابد. 
فومالنین ها نیز رنگدانه های زرد و قرمزی هستند 
که در پوست همه انسان ها وجود دارند اما طبیعتا 
در پوست های روشن به  میزان بسیار بیشتری 
یافت می شوند. فومالنین ها بدون قدرت های 
محافظت کننده در مقابل نور خورشید هستند 
اشعه های  به  ذاتا حساسیت پوست نسبت  و 
ماورای بنفش را افزایش می دهند. به همین دلیل 
است که پوست های روشن تر سریع تر دچار 

آفتاب سوختگی می شوند و در بلندمدت بیشتر 
با مشکالت پوستی ناشی از نور خورشید مواجه 

خواهندشد.

هایپرپیگمنتاسیون چیست؟
به  گفته دکتر گوهارا، پدیده  هایپرپیگمنتاسیون 
زمانی به وجود می آید که مالنوسیت ها )یعنی 
همان سلول های تولیدکننده رنگدانه ها( تصمیم 
می گیرند بیش از حد فعالیت کنند. این تصمیم 
این  بروز می یابد که  نیز زمانی  مالنوسیت ها 
سلول ها احساس تهدید کنند یا توسط عوامل 
محرک تحریک شوند، پس این عمل واکنشی 
گوناگونی  بالقوه  عوامل  به واسطه  می تواند 
برانگیخته شود که در ادامه به آنها اشاره خواهیم 
کرد اما فعال باید بدانید از این نظر محافظت درست 
از پوست بسیار مهم است تا نهایتا مالنوسیت ها 

به فعالیت افراطی رونیاورند.  

هایپرپیگمنتاسیون چه علت هایی دارد؟ 
همان طور که گفته شد، عوامل گوناگونی می توانند 
مالنوسیت ها را به فعالیت افراطی و شدید وادار 
کنند که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره می کنیم.
1. نور خورشید: بنا بر توضیحات ذکرشده اصال 
تعجب آور نیست که بگوییم اصلی ترین عامل  
هایپرپیگمنتاسیون، نور خورشید است. وقتی که 
پوست ما در معرض تماس با اشعه های خورشید 
قرار می گیرد، مالنوسیت ها به طور طبیعی تالش 
می کنند که مالنین بیشتری تولید کنند تا از این 
طریق بتوانند از پوست در مقابل آفتاب سوختگی 
محافظت کرده باشند. این تولید مازاد مالنین ها 
که از تماس با نور خورشید تغذیه می کند، باعث 

شکل گیری لکه های تیره ای روی پوست می شود 
که با عنوان sunspot یا لکه های ناشی از نور 
خورشید شناخته می شوند. به گفته دکتر گوهارا، 
کک ومک ها نیز که معموال ژنتیکی هستند و در 
دوران کودکی شکل می گیرند، درواقع لکه های 
ناشی از نور خورشید هستند؛ البته با این تفاوت که 
این لکه ها در تابستان به حالت تیره درمی آیند و در 
زمستان محو می شوند و معموال هم کوچک هستند. 
از دیگر سو، لکه های پیری یا age spots که 
به گمان بیشتر افراد صرفا به علت پیری شکل 
می گیرند، در حقیقت همان لکه های ناشی از 
نور خورشید هستند. به گفته دکتر گوهارا، اگر 
کسی 100 سال هم سن داشته باشد ولی در 
معرض تماس با نور خورشید قرار نگیرد، دچار 

این لکه ها نخواهد شد. 
2. نور مصنوعی: نورهای مرئی )حتی نور 
بنفش  ماورای  اشعه های  مانند  نیز  المپ ها( 
خورشیدی می توانند باعث تولید بیش از حد 
رنگدانه ها شوند و این اثرگذاری منفی خصوصا 
برای پوست های تیره تر با شدت بیشتری اتفاق 
می افتد. دکتر گوهارا تاکید می کند که نور آبی 
صفحات نمایش انواع وسیله های الکترونیک 
مانند تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و... هم می تواند 
در شکل گیری پدیده  هایپرپیگمنتاسیون میان 
بعضی افراد نقش تحریک کننده ای داشته باشد. 
نور آبی حتی می تواند در شکل گیری مالسما 

هم چنین نقشی ایفا کند.  
3. حرارت: یکی از ناشناخته ترین علت های  
هایپرپیگمنتاسیون، حرارت است. هر نوع تماس 
حرارت با پوست، از نشستن دور شعله آتش تا 
حضور در انواع محیط های شدیدا گرم، می تواند 

وادار  مالنین  مازاد  تولید  به  را  مالنوسیت ها 
که  فعالیت می کنند  وقتی  کند. مالنوسیت ها 
احساس کنند آسیب دیده اند و حرارت زیاد 
دقیقا همین پیام را به مالنوسیت ها می فرستد. 
یافته های علمی تا امروز نشان داده اند آمادگی 
پدیده  شکل گیری  برای  پوست  استعداد  و 
 هایپرپیگمنتاسیون اساسا ژنتیک است و تبارهای 
آسیایی، آفریقایی ـ  آمریکایی یا التین بیشتر از 
دیگران در معرض ابتال به لکه های تیره پوستی 

ناشی از تماس با حرارت هستند.  
4. هورمون ها: افزایش استروژن در بدن )که 
اغلب به علت بارداری یا مصرف قرص های 
پیشگیری از بارداری اتفاق می افتد(، می تواند 
باعث شکل گیری لکه های مختلف روی پیشانی، 
گونه ها و چانه شود. این لکه دار شدن پوست 
که با عنوان »پدیده مالسما« شناخته می شود، 
با  هایپرپیگمنتاسیون رایج تفاوت دارد چراکه 
در درجه اول به واسطه تاثیرات هورمونی شروع 
دارای  افراد  در  عمدتا  مشکل  این  می شود. 
پوست های تیره تر اتفاق می افتد، احتماال به این 
دلیل که تعداد سلول های رنگدانه ساز فعال در 
پوست های تیره تر به طور طبیعی بیشتر است. 
براساس گزارش های آکادمی درماتولوژی آمریکا 
)AAD(، 90 درصد افراد مبتال به مالسما را 
زنان تشکیل می دهند اگرچه مردان هم ممکن 
است به واسطه عواملی مانند پیش زمینه ژنتیکی، 
بیماری های مختلف یا مصرف داروهای خاص 
به مالسما مبتال شوند. به این پدیده »ماسک 
بارداری« هم می گویند چون عمدتا میان خانم های 
بارداری مشاهده می شود که تغییرات هورمونی 
چشمگیری را تجربه کرده اند. مالسما می تواند 

نور  با  تماس  اما  شود  تشدید  خودبه خود 
خورشید هم می تواند باعث تشدید آن شود. 
5. آکنه:  آخرین عامل مهمی که می تواند باعث 
شکل گیری لکه های تیره پوستی شود، آکنه است. 
درست زمانی که تصور می کنید باالخره یک 
جوش آزاردهنده و دردسرساز از بین رفته است، 
ممکن است یک لکه قهوه ای رنگ به جایش 
ظاهر شود. به این پدیده،  هایپرپیگمنتاسیون 
پس از التهاب )PIH( می گویند و دلیلش تروما 
یا آسیب پوستی ای است که آکنه در پوست 
به وجود می آورد. همین تروما می تواند به تولید 
مالنین در یک موضع مشخص پوستی منتهی 
شود که ممکن است بسیار طوالنی تر از خود 

جوش روی پوست باقی بماند.  

چگونه می توان از  هایپرپیگمنتاسیون 
پیشگیری کرد؟ 

استفاده از کرم های ضدآفتاب مناسب نه تنها از 
تحلیل کالژن جلوگیری می کند، بلکه ساده ترین راه 
برای پیشگیری از شکل گیری  هایپرپیگمنتاسیون 
است. ضدآفتاب های مینرال حاوی اکسید زینک 
یا دی اکسید تیتانیوم از بهترین محصوالت برای 
محافظت از پوست در مقابل همه طیف های نوری 
)ازجمله نورهای مصنوعی مانند نور آبی( هستند. 
افراد سفیدپوست و دارای پوست های روشن هم با 
توجه به اینکه ذاتا نسبت به اشعه های ماورای بنفش 
آسیب پذیرتر هستند، باید به SPF محصوالت 
ضدآفتاب بیشتر دقت کنند. پوست های روشن 
مقاومت  دارای   SPF نظر  از  ذاتی  به صورت 
3/4 درجه ای هستند، درحالی که این میزان در 

پوست های تیره به 13/4 می رسد. 
البته با اینکه مقاومت ذاتی پوست های تیره تر 
نسبت به نور خورشید بیشتر است، افراد دارای 
پوست های تیره تر باید اقدامات احتیاطی بیشتری 
را برای جلوگیری از تغییر رنگ پوست انجام 
دهند. هرچه رنگ پوست تیره تر باشد، دوری از 
الیه بردارهای مکانیکی، ترکیبات تحریک کننده 
پوست )مانند الکل، پروپیلن گلیکول و النونین(، 
شیوه درمانی IPL )پالش شدید نوری( و لیزرهای 

سایشی هم بیشتر ضرورت می یابد. مردمان آسیای 
شرقی از نظر پوستی حساس تر هستند و به همین 
دلیل هم باید قبل از استفاده محصوالت پوستی 
حاوی اسید گلیکولیک یا اسید الکتیک برای تمام 
صورت، حتما مقداری از محصول را روی چانه 
امتحان کنند. این آلفا هیدروکسی اسیدها می توانند 
باعث قرمزی پوست شوند و به واسطه افزایش 
دادن تولید مالنین ها نهایتا مشکل شکل گیری 

لکه های تیره پوستی را به وجود بیاورند. 

بهترین ترکیبات برای مقابله با لکه های 
تیره پوستی 

با  مقابله  برای  گوناگونی  محصوالت  امروزه 
اما  می رسند  فروش  به  پوستی  تیره  لکه های 
استانداردترین ترکیب برای مقابله با این لکه ها 
»هیدروکینون« است. اگر استفاده از محصوالت 
و  ماه  به مدت 3  ضدلک حاوی هیدروکینون 
به صورت مداوم و بی وقفه ادامه یابد، معموال با 
محو شدن لکه های تیره پوستی همراه می شود. 
اگر هم هیدروکینون کنار رتینوئیدها قرار بگیرد، 
این لکه های پوستی بعد از 4 تا 6 هفته رو به 

روشن تر شدن پیش می روند. 
پیرامون  زیادی  جدال  و  بحث  این حال،  با 
هیدروکینون وجود دارد. به گفته دکتر گوهارا، 
عامل  یک  به عنوان  هیدروکینون  از  اگرچه 
سفیدکننده نام می برند، این ترکیب واقعا پوست 
به نام  آنزیمی  فعالیت  بلکه  نمی کند،  را سفید 
»تیروزیناز« را مهار می کند که در شکل گیری 
رنگدانه ها نقش مهمی دارد. از سوی دیگر، گویا 
هیدروکینون با ابتال به اختاللی به نام اوکرونوز 
)ochronosis( هم مرتبط است که باعث تشدید  
هایپرپیگمنتاسیون می شود. البته دکتر گوهارا تاکید 
می کند که این اختالل بیشتر میان آفریقایی تبارها 
رایج است و نه سفیدپوستان. با این حال، این 
متخصص پوست می گوید که برای جلوگیری 
از ابتال به اختالل اوکرونوز می توان مدت استفاده 
از محصوالت حاوی هیدروکینون را کاهش داد. 
)مانند  رتینوئیدها  که  می افزاید  گوهارا  دکتر 
ترتینوئین تجویزی یا رتینول های بدون نسخه( 
هم برای محو کردن لکه های تیره پوستی بسیار 
مناسب هستند چراکه از انتقال مالنین به سلول های 
الیه بیرونی پوست جلوگیری می کنند و فعالیت 

مالنوسیت ها را نیز کاهش می دهند. 
آلفا هیدروکسی اسیدها )مانند اسید گلیولیک( 
هم تقسیم و تکثیر سلولی را افزایش می دهند تا 
رنگدانه های اضافی روی سطح پوست را کمتر 
کنند و از این طریق وضعیت لکه های تیره پوستی 
را بهتر می کنند. دکتر گوهارا استفاده از محصوالت 
ضدلک حاوی ویتامین C یا اسید ال ـ اسکوربیک 
را هم توصیه می کند چراکه این آنتی اکسیدان ها 
نقش موثری در توقف تولید مالنین ها دارند. 
Allure :منبع

با پایان فصل گرم تابستان، موها نیز طراوت و 
شادابی خود را تا حدودی از دست می دهند و 
بی شک شکننده، آسیب پذیر و کدر می شوند. در 
این مقاله درصدد هستیم تا راهکارهایی برای 
مراقبت از موها در فصل پاییز ارائه دهیم. با اجرای توصیه های 
زیر ریزش موها را در این فصل محدود و آنها را تقویت خواهید 

کرد. با ما همراه باشید.
با فرارسیدن ماه مهر، همان طور که برگ ها از درختان می ریزند، 
به نظر می رسد موها نیز همین آیین را اجرا می کنند. رنگ کدر، 
حجم نامناسب و به عبارتی کم پشتی موها، موخوره، شکنندگی 
و... از عوارضی هستند که ناگهان در سطح موها آشکار می شوند 
و در یک کالم به نظر می رسد چهره غمگین موها دلتنگ تابستان 
است و از رفتن آن، متأسف و پشیمان. توصیه می کنیم از تغییرات 
ناگهانی موهایتان وحشت نکنید، شما می توانید برای لبخند و 

طراوت دوباره آنها کارهای زیادی انجام دهید.
1. متوقف سازی ریزش موها: در حالی که میزان این پدیده در افراد 
مختلف متفاوت است، معموال با شروع فصول سرد سال ریزش موها 
افزایش می یابد. چند عامل در این پدیده تأثیرگذار است؛ هورمون ها، 
تغییرات دما، تابش نور خورشید و گرمای تابستان. برای محدود 
کردن این ریزش، تقویت موهای خود را با استفاده از مکمل های 
 ،B غذایی مو )اسیدهای آمینه گوگردی، روی، ویتامین های گروه
مخمر آبجو( آغاز کنید. برای این منظور حتما با دکتر داروساز 
مشورت کنید. اگر ریزش موها بیش از یک ماه ادامه داشت، حتما 

به متخصص پوست مراجعه کنید.
2. احیای رنگ موها:اگر موهای شما کدر شده است، می توانید برای 
احیای رنگ، دوباره آنها را رنگ کنید و اگر موهایتان رنگ طبیعی 
خود را دارد، می توانید از رنگی استفاده کنید که کمی روشن تر باشد 

تا موهای شما سایه و روشن شود.
3. تغذیه موها در منزل:پاییز برای استفاده از ماسک های مو زمان 
مناسبی محسوب می شود. برای این منظور می توانید یک عدد زرده 

تخم مرغ، ماست )ساده( و دو قاشق غذاخوری روغن )زیتون، بادام 
شیرین، بادام زمینی، نارگیل، آووکادو یا آرگان( را با هم کامال مخلوط 
کنید. ماسک آماده شده را روی ساقه خشک موها بزنید و بعد از 

30 دقیقه موها را با شامپوی همیشگی خود بشویید.
4. نحوه درست آرایش موها:حتی اگر از آن  افرادی هستید که 
موهای خیس را دوست دارید، اکیدا توصیه می شود موهایتان را 
هنگام سرد شدن هوا خشک کنید و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهید 
موها خیس باقی بمانند، خصوصا شب ها و قبل از خواب اما اگر 
معموال عادت دارید صبح بعد از بیدار شدن، به موها مدل بدهید و 
آنها را به شکل خاصی آرایش کنید، توصیه ما به شما این است که 
قبل از خواب شب شامپو بزنید، سپس موها را با آب ولرم بشویید 
و 90 درصد آنها را خشک کنید تا کمی مرطوب بمانند. سپس مدل 
مویی مانند نوعی بافت را انتخاب کنید که بتوانید با آن بخوابید. صبح 
روز بعد، نوارهای بافته شده مو را بازکنید، امواج موها را با انگشتان 

خود یا به کمک سشوار تنظیم کنید و از نتیجه کار لذت ببرید.
با توجه به آسیب پذیری و شکنندگی موها در فصل پاییز و زمستان، 
توصیه می کنیم حتی المقدور صاف کردن یا فر دادن موها را به موعد 

دیگری از سال موکول کنید.
santemagazine.fr :منبع

وقتی اولین عالئم پیری در پوست نمایان 
می شود، بسیاری از افراد سراغ محصوالت 
و فراورده های آرایشی بهداشتی گرانقیمت 
می روند تا برای مدتی این روند پیری را 
به تعویق بیندازند. در این مقاله درصدد هستیم تا به شما 
بیاموزیم برای این منظور حقیقتا نیازی به سرمایه گذاری های 
کالن نیست، بلکه راهکارهایی طبیعی نیز وجود دارند که 
قابلیت های خود را در عمل نشان  داده اند و قطعا مؤثر هستند.  
1. ورزش صورت: جهت تقویت عضالت و پوست صورت و 
نیز برای پاک سازی اولین چین وچروک ها، هیچ چیز به اندازه 
ورزش صورت ارزش و اثربخشی ندارد. پیشنهاد ما به شما 
این است که تا جایی می توانید و دلتان می خواهد، اخم کنید! 
این تمرین را می توانید در هر مکانی انجام دهید چون بسیار 
ساده و آسان است )حتی در فضای باز، البته اگر از نظرات 
همکاران خود یا حرف مردم نمی ترسید!(. برای بهترین نتیجه 
ممکن، می توانید این تمرین را چند بار در روز انجام دهید. به 
عنوان مثال در راستای محدودسازی چین وچروک ها گوشه 
چشم، پلک های خود را تا جایی که می توانید با فشار ببندید، 

سپس چشمان خود را تقریبا 10 بار پشت سر هم و تا جایی 
که ممکن است، باز کنید. برای صاف کردن چین وچروک های 
اطراف لب، یک گونه را باد کنید و از گردش هوای پشت 
لب، در گونه دیگر لذت ببرید. حدود 10 ثانیه صبر کرده و 
بعد به آرامی و با عمل بازدم، هوا را از دهان خود خارج کنید.
2. بهداشت زندگی:توجه به شیوه زندگی به حفظ سالمت 
صورت کمک می کند. حتی االمکان سراغ دخانیات نروید، 
دور مصرف الکل را خط قرمز بکشید، از پوست خود در 
برابر اشعه خورشید محافظت کنید، با نوشیدن حداقل 1/5 
لیتر آب در روز با طراوت و شاداب بمانید و به طور منظم 
ورزش کنید. محصوالت غنی از آنتی اکسیدان مانند چای سبز 
میوه ها و سبزیجات را در سبد غذایی روزانه خود بگنجانید و 
امگا3 را با مصرف ماهی های چرب، آووکادو، آجیل و روغن 

زیتون به بدن برسانید.  
3. مراقبت های خانگی: مراقبت های طبیعی، هم در برابر 
چین وچروک بسیار مؤثرند و هم در کاهش هزینه ها به شما 
کمک می کنند. ماسک هایی که با ماست، سفیده تخم مرغ یا 
موز تهیه می شوند، به پوست شکل و ثبات می دهند، سلول های 
پوستی را تقویت می کنند و در یک کالم در برجستگی صورت 
اثر معجزه آسایی دارند. همچنین می توانید مرطوب کننده خود 
را با روغن های گیاهی مانند روغن آرگان، روغن جوجوبا، 
روغن نارگیل و... جایگزین کنید. پیشنهاد می کنیم قبل از ورزش 
صورت، برای نتیجه بهتر، به کمک یکی از این روغن ها پوستتان 

را به آرامی ماساژ دهید.
به این ترتیب اگر بعد از پشت سر گذاشتن آکنه های دردسرساز 
اولین  ظهور  متوجه  سالگی،  آستانه 30  در  اینک  جوانی، 
چین وچروک ها، روی چشم ها و پیشانی شده اید، وحشت 
نکنید، می توانید آنها را بدون مراجعه به جراح زیبایی و بدون 
صرف هزینه زیاد برای کرم ها و روش های درمانی، با روش های 

پیشنهادی فوق کاهش دهید. 
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روش های طبیعی برای از بین بردن اولین چروک ها

یکی از ناشناخته ترین علت های 
 هایپرپیگمنتاسیون، حرارت است. 
هر نوع تماس حرارت با پوست، از 

نشستن دور شعله آتش تا حضور در 
انواع محیط های شدیدا گرم، می تواند 
مالنوسیت ها را به تولید مازاد مالنین 
وادار کند. مالنوسیت ها وقتی فعالیت 

می کنند که احساس کنند آسیب 
دیده اند و حرارت زیاد دقیقا همین 

پیام را به مالنوسیت ها می فرستد

نحوه مراقبت از موها در پاییز



در حالی که جمعیت انسان ها کمتر از 8 
میلیارد تَن است، تخمین می زنند تعداد 
ماهی ای که هرسال از محیط های 
وحشی )به جز محل های پرورش 
ماهی( صید می شود، بین هزار تا 
2هزار و 700 میلیارد قطعه باشد. 
پژوهش ها نشان داده دوسوم ماهیان 
جهان، بیش از حد صید شده و بقایشان 
به خطر افتاده یا به کلی نابود شده اند. اگر وضع به همین 
ترتیب پیش برود، تا حدود 30 سال دیگر در اقیانوس ها 
و دریاهای جهان هیچ ماهی ای برای صید باقی نخواهد 
ماند. حدود 30 درصد از صیدها به شیوه های غیرقانونی یا 
قاچاق انجام می گیرد و 10 درصد ماهیانی که صید می شوند 
)یعنی میلیاردها قطعه( اصال به مصرف انسان نمی رسند 
زیرا ماهیان غیربازارپسند یا ناسالم هستند. 40 درصد از 
صیدها هم صرف تهیه  خوراک دام می شود )یک آسیب 
بزرگ ناشی از گوشت خواری افراطی انسان!(. شیوه های 
صید صنعتی همچنین سبب گرفتاری جانوران بی شمار 
دیگری مانند الک پشت ، کوسه، وال، و دلفین می شود 
که صید ضایع یا ضمنی )bycatch( خوانده می شود.
صید ترال )trawling( که از قرن پانزدهم میالدی 
متداول شد، روش صیدی است که در آن تور ماهیگیری 
به دنبال یک یا چند کشتی یا قایق کشیده می شود. 
تور ترال، باتوجه به نوع ماهیان موردنظر ممکن است 
در وسط آب کشیده شود یا در کف دریا. آنهایی که 
روی بستر دریا کشیده می شوند، قطعه های فلزی بسیار 
سنگینی دارند که استقرار ترال را در کف دریا ممکن 
می  کند. اشکال بزرگ صید ترال این است که »انتخابی« 
نیست و انواع آبزیان را از گونه های بسیار متفاوت 
و کوچک و بزرگ، گرفتار می کند. پاره ای بررسی ها 
نشان داده که بیش از 70 درصد صیدهای ضمنی که 
مقدار آن در شیوه  ترال بسیار باال و شامل گونه های 

ارزشمند از نظر زیستی اما غیرخوراکی است، دور 
ریخته می شود. همچنین تعداد بی شماری ماهی نابالغ که 
هنوز به اندازه  کافی رشد نکرده اند، به دام می افتند. صید 
ترال میگو، بیشترین صید ضمنی )یا درست تر بگوییم: 
گونه ُکشی فراگیر( را در پی دارد. آسیب بزرگ صید 
ترال »کف روب« )bottom trawling( این است که 
با تجهیزات فلزی سنگین خود، بستر دریا را زیرورو  و 
پوشش گیاهی و مرجان ها را که جای زادآوری ماهیان 
است، نابود می کند. همچنین سبب گل آلودگی آب و به 

هم خوردن فضای زیستی دریا می شود. 
ترال  کشتی  کار  ساعت  یک  از  ناشی  گل آلودگی 
کف روب بیش از 10 برابر ذرات معلق ناشی از ورود 
آالینده های صنعتی و گل والی و فاضالبی است که در 
کالیفرنیای جنوبی وارد دریا می شود. ترال »میان دریایی« 
)midwater / pelagic( در مقایسه با ترال کف روب، 
آلودگی بسیار کمتری دارد و می تواند تک گونه ای صید 
کند اما در این روش هم معموال تعداد زیادی پستاندار 
دریایی مانند دلفین، گرازماهی و وال گرفتار و معموال 

به علت خفگی نابود می شوند.
در ایران، فعالیت کشتی های صید ترال در خلیج فارس و 
دریای عمان سبب کاهش شدید صید توسط ماهیگیران 
بومی شده است. در چند سال اخیر، اعتراض های چند باره  
ماهیگیران و کنشگران محیط زیست، ورود مقام های 
مختلف مانند نمایندگان مجلس، دادستان کل و سپاه 
پاسداران را در پی داشته است. سازمان شیالت در پاسخ 
به این اعتراض ها معموال می گوید روش ترال فقط برای 
صید »فانوس ماهیان« است که در عمق زیاد )حدود 200 
متری دریا( به سر می برند و آسیبی به ذخایر دریایی 
دیگر نمی زنند. فانوس ماهیان برای تهیه  پودر ماهی که 
خوراک ماهیان پرورشی یا مرغ است، صید می شوند 
اما فیلم هایی که از کشتی های ترال آب های جنوب ایران 
منتشر شد، نشانگر یک نسل کشی و رفتار بی رحمانه با 

دریا و آبزیان آن بوده است. اواخر مهرماه امسال، خانم 
رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس اعالم کرد 
که با سازمان شیالت تفاهم نامه ای امضا شده که برپایه  

آن صید ترال برای 2 سال متوقف می شود. 
که  آنجا  از  اما  است  امیدبخش  تا حدی  این خبر 
نبی ا... خون میرزایی، رئیس سازمان شیالت کشور 

گفته که فقط صید ترال فانوس ماهیان، آن هم »برای 
به روزرسانی مطالعات و ارزیابی ذخایر آبزیان و اتخاذ 
تصمیم براساس مطالعات جدید« ممنوع شده و مدیرکل 
دفتر حفاظت از سواحل دریایی سازمان محیط زیست 
هم گفته که »ممنوعیت صید ترال فانوس ماهیان هنوز 
به صورت رسمی به ما ابالغ نشده« به نظر می رسد 
که در موضوع صید ترال، روش »تلطیف فاجعه« 
در پیش گرفته شده و می کوشند جو را آرام کنند، 

درصورتی که مساله باید ریشه ای حل شود. 
نمایندگانی از »شبکه  تشکل های محیط زیست و منابع 
طبیعی« در روز 30 مهر در مجلس دیداری با خانم 
رفیعی داشتند و درباره  صید ترال که آن را هم تراز 
جنگل زدایی و بیابان سازی می دانند، گفت وگو کردند. 
شبکه معتقد است از آنجا که دادستان کل کشور 
صید ترال را عملی مجرمانه اعالم کرده، ضرورت 
دارد این روش به کلی منع شده و مرتکبان آن تعقیب 

و مجازات شوند.
wikipedia :منبع
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بطری های پالستیکی را چه باید کرد؟
در کشورهای پیشرفته سازوکارهای قانونی برای امحا و بازیافت موادی 
که دور انداخته می شوند، پیش بینی شده است، مثال دستگاه های امحای 
لوازم الکترونیکی و المپ ها که هنوز در کشور ما جایی ندارند. این روزها 
بطری های پالستیکی را همه جا می شود دید اما متاسفانه در کشور ما چند 
سالی است که مصرف ظروف پت با شیب تندی رو به افزایش است، 
در حالی که هنوز در مجموعه مدیریتی ما فکری برای امحای بطری های 

مصرف شده نشده است.

راه حلی که دنیا پیش گرفته، چیست؟
به طور کلی دو راه وجود دارد؛ یکی ارائه نوشیدنی و آب در بطری های 
شیشه ای و گرفتن گرویی و تعویض بطری ها. هنوز در خاطره بسیاری از 
ما باقی مانده که  نوشابه ها فقط در بطری های شیشه ای فروش می رفتند 
و در ازای هر بطری گرویی گرفته می شد و مشتری بعد از بازگرداندن 
شیشه یا نوشابه جدید می گرفت یا گرویی را. این یکی از راهکارهای 
کشورهای پیشرفته است و به این ترتیب از تولید انبوه بطری های پت و 
آلودگی جلوگیری می شود. این راهی است که ما تالش می کنیم به آن 

برگردیم. در این کشورها مردم برای کمک به نیازمندان این شیشه ها را در 
جاهای مخصوصی می گذارند تا افراد بی بضاعت با برداشتن شیشه ها پول 

گرویی آنها را بگیرند.
راه دوم کدام است؟

راه دوم پیش بینی راه های امحای درست بطری های پالستیکی است. درواقع 
باید سازوکاری اندیشیده شود تا مثل کشورهای پیشرفته که تجارب موفقی 
در مدیریت پسماند داشته اند، مشتری هنگام خرید پول امحای بطری را 
نیز درضمن بهای بطری بپردازد که حدود 5 تا 10درصد از بهای نوشیدنی 
است. این کار دو فایده دارد؛ هم خریداران را به سوی مصرف بطری های 
شیشه ای سوق می دهد و هم از قبل راهی برای بازیافت بطری های دیرتجزیه 

در طبیعت پیش بینی شده است.

چندپرسشسادهدربارهبطریهایپالستیکی

قاب سبز

یافته های پژوهشگران استرالیایی نشان می دهد بیش از 90 درصد 
گونه های ماهی در معرض انقراض در جهان به طور قانونی و در 

ماهیگیری صنعتی صید می شوند. دانشمندان پیشنهاد می کنند مردم به 
جای خوردن این ماهی ها، عروس دریایی بخورند.  بی بی سی

هر یک واحد افزایش در غلظت ذرات معلق در هوا، ۱0 درصد به 
قربانی های کرونا اضافه می کند. معاون محیط انسانی سازمان حفاظت 

محیط زیست، با توجه به مطالعات منتشرشده درباره تاثیر آلودگی 
هوا بر افزایش مرگ ومیر ناشی از کووید-۱9 در جهان گفت: »در 

آمریکا در ازای هر یک واحد افزایش ذرات معلق ۱0 درصد به 
مرگ های ناشی از کووید- ۱9 اضافه می شود.«

سیمان و تغییر اقلیم. اگر صنعت سیمان را یک کشور فرض 
کنیم، بعد از چین و آمریکا، آن را می توان سومین تولیدکننده 

بزرگ دی اکسیدکربن دنیا نامید.  سیمان در تولید بتن به کار 
می رود که دومین ماده )جنس( مورد استفاده پس از آب است. 
صنعت سیمان منشاء ٨ درصد انتشار دی اکسیدکربن در دنیاست.  

دی اکسیدکربن ناشی از صنعت سیمان بیشتر از دی اکسیدکربن 
صنعت هوایی )٥/٢ درصد( و کمتر از دی اکسیدکربن صنعت 

کشاورزی )۱٢ درصد( در سطح جهانی است.

در سال ٢0۱9 میالدی، بالغ بر ۱۳٥میلیون نفر از گرسنگی حاد 
رنج می بردند اما از ابتدای سال میالدی کنونی این روند، با شیوع 

عالم گیر کرونا با شرایطی بسیار خطرناک مواجه شده، به نحوی که 
SOFI &FAO/( دو گزارش جهانی که به تازگی منتشر شده
OECD( وضعیت بسیار وخیمی را برای امنیت غذایی تا پایان 

سال جاری و در سطح جهان پیش بینی کرده اند.

پایکا؛ منطقه حفاظت شده خواجه خراسان رضوی. 
عکاس: محیط بان، رضا علی میرزایی

بدون شرح

از  عمومی  برداشت  غالبا 
پستانداران پرنده درست نیست. 
برای دکتر بورگارل، بوم شناس 
موجوداتی  اینها  حیات وحش، 
زیبا و حیرت انگیزند؛ »آنها بسیار جالبند اما مردم 

از چیزی که نمی شناسند، می ترسند.«
موسسه  یک  ویروس  شکارچی  بورگارل  دکتر 
تحقیقاتی فرانسوی به نام سیراد است. او در دانشگاه 
زیمبابوه کار می کند و به غارهای خفاش ها می رود 
و از خفاش ها و فضوالتشان نمونه برداری می کند. 
در آزمایشگاه ماده ژنتیکی ویروس های خفاش 

استخراج و تعیین توالی می شود. 
جمله  از  کرونا،  ویروس  دیگر  انواع  قبال  آنها 
ویروسی از همین خانواده سارس و کووید-1۹ 
را شناسایی کرده اند. این تحقیق بخشی از یک 
تالش جهانی است برای بررسی تنوع و ساختار 
ژنتیکی ویروس های خفاش ها تا در صورتی که 
باعث بیماری مردم شوند، ابزار الزم برای واکنش 

سریع فراهم باشد.
دکتر الیزابت گوری از دانشگاه زیمبابوه می گوید: 
 )Guano( مردم محلی برای جمع آوری گوانو«
به عنوان کود، مرتب به محل زندگی خفاش ها 
می روند. به همین دلیل شناخت عوامل بیماری زای 
به  است  ممکن  چون  است  ضروری  خفاش ها 

انسان منتقل شوند.« 
را  »خفاش ها  نام  به  کارزاری  خفاش شناسان 
مالمت نکنید« راه انداخته اند برای زدودن ترس 
که  خفاش ها  درباره  بی اساس  افسانه های  و 
می گویند  آنها  می کند.  تهدید  را  حیات وحش 
خفاش ها بدشناخته شده ترین و قدرنادانسته ترین 
حیوانات کره زمین هستند و مدت هاست هدف 
انزجار، آزار، اذیت و جهل اند و بالهای شیطانی 
انداخته می شود.  آنها  آمده گردن  انسان  که سر 
در  درباره خفاش ها  نادرست  باورهای  و  ترس 

روزگار کرونا شدیدتر هم شده است.

حقایقیدربارهخفاشها
خفاش ها تنها پستاندارانی هستند که می توانند پرواز 
کنند. خفاش های حشره خوار می توانند با کاهش 
میلیارد  کشاورزی، 3/7  به محصوالت  خسارت 
دالر برای کشاورزان آمریکایی صرفه جویی کنند.

به  گرده افشانی  برای  گیاهی  گونه   500 حدود 
نیاز دارند. خفاش ها در معرض خطر  خفاش ها 
تخریب بی سابقه زیستگاه ها، تغییر آب و هوا، شکار 

و فشارهای دیگر قرار دارند.
 

خفاشهامقصرند؟
را  بحرانی  دقیق ویروس کرونا که چنین  منشاء 
در دنیا ایجاد کرده هنوز معلوم نشده ولی بیشتر 
دانشمندان هم عقیده اند که به واسطه حیوانات و 
به احتمال زیاد خفاش، به انسان منتقل شده است. 
این البته به این معنی نیست که خفاش ها را باید 

مقصر دانست.
عامل اصلی، دخالت روزافزون انسان در زندگی این 
موجودات وحشی است. بروز بیشتر بیماری های 
عفونی نوظهور می تواند به تخریب طبیعت به دست 
انسان مربوط باشد. جنگل ها و علف زارها به چراگاه 
دام، مزرعه سویا، جاده و آبادی تبدیل و حیوانات 
وحشی به اجبار به انسان و دام نزدیک و نزدیک تر 
می شوند. این برای ویروس ها فرصت انتقال از یک 

میزبان به میزبان دیگر را فراهم می کند.
ریکاردو روشا از دانشگاه پورتو در پرتغال می گوید: 
»تردیدی نیست که این خطر وجود دارد که خفاش ها 
میزبان  جانوری  گونه های  از  بسیاری  مثل  هم 

بیماری های بالقوه خطرناکی باشند.«
اما اگر شمار گونه های خفاش )بیش از 1400 گونه( 
را در نظر بگیریم، تعداد ویروس هایشان که می توانند 
انسان را مبتال کنند مشابه دیگر پستانداران، پرندگان، 

حیوانات اهلی و  جوندگان است.
دانشمندان تخمین می زنند از هر 4 بیماری عفونی 
نوظهور یا در حال ظهور، 3 بیماری منشاء حیوانی 

دارند. هشدار این خطر در سال 2002 میالدی داده 
نام سارس  به  بیماری اسرارآمیز  شد، وقتی یک 
در چین ظاهر شد که در دنیا جان حدود 800 

نفر را گرفت.
در سال 2017 میالدی، محققان گروهی خفاش 
»نعل بینی« را شناسایی کردند که در غارهای دورافتاده 
در استان یون نان زندگی می کردند و ناقل بخشی از 
ژن های ویروس سارس انسانی بودند. پژوهشگران 
سپس هشدار دادند  ممکن است به بیماری مشابه 

در رابطه مان با حیات وحش تجدید نظر کنیم.
دکتر روشا می گوید که به جای انداختن تقصیر گردن 
یک یا چند گونه جانوری، باید در رابطه مان با عالم 
طبیعت بازنگری کنیم. او به این نکته اشاره می کند که 
خفاش ها برای زیست بوم سالم و رفاه انسان حیاتی 
هستند و هجوم حشرات به محصوالت کشاورزی 
را مهار می کنند. در مناطق گرمسیر، گیاهانی مانند 
کاکائو، وانیل و میوه های خارگیل )دوریان( برای 
گرده افشانی به خفاش ها نیاز دارند. این جانوران، 
دانه های درختان جنگل های بارانی را پراکنده می کنند 
که به مقابله با گرم شدن کره زمین کمک می کند.
دکتر دیوید رابرتز از دانشگاه گالسگو می گوید شیطانی 
جلوه دادن خفاش ها »پیامد وحشتناکی« دارد چون 
انتقال بیماری از حیوانات به انسان بیشتر به این دلیل 
است که انسان ها به قلمرو جانواران دست درازی 
کرده اند، نه برعکس. به احتمال زیاد اجداد ویروس 
کرونا دهه ها بین خفاش ها در گردش بوده  و توانایی 

آلوده  کردن گونه های دیگر حیوانی را هم داشته اند.
به دلیل شیوع کرونا مواردی از حمله به خفاش ها 
گزارش شده، از جمله کشتن یا قصد کشتن آنها در 
پرو، هند، استرالیا، چین و اندونزی. دانشمندان هشدار 
می دهند این اقدامات اشتباه می توانند برای گونه های 
در معرض خطر خفاش عواقب جدی داشته باشند و 

حتی خطر شیوع بیماری ها را افزایش دهند.
داگالس مک فارلین از دانشگاه کمبریج می گوید: 
»یک نگران اصلی این است که بسیاری از گونه های 
خفاش در خطر انقراض هستند. به همین دلیل حتی 
اندک خشونت نابجا می تواند به زیست بوم هایی که 
انسان به آنها وابسته است صدمه جبران ناپذیر بزند 

و عواقب وخیمی داشته باشد.«
قرن هاست که خفاش ها کنار انسان زندگی می کنند و 
نفعش متقابل بوده  است. در شهر دانشگاهی کویمبرا 
در پرتغال، بیش از 300 سال است که خفاش ها در 
یک کتابخانه قرن هجدهمی زندگی و از حشراتی 
تغذیه می کنند که می توانند نسخه های خطی را از بین 
ببرند. اگر غروب از این کتابخانه دیدن کنید، ممکن 
است آنها را ببینید که از پنجره های کتابخانه خارج 
می شوند و بر فراز خیابان های سنگفرش پرواز می  کنند.
باشیم  داشته  یاد  به  باید  ریکاردو روشا می گوید 
پیچیده  شبکه های  عنصر جدایی ناپذیر  خفاش ها 
طبیعی هستند که زیست بوم ها را سالم نگه می دارند. 
پیام این برهه نامیمون تاریخ این است که بیمار کردن 

طبیعت باعث بیماری خود ما می شود.

گزارش سبز

کرونا؛خفاشهارا»مالمتنکنید«
 هلن بریگز

گزارشگر محیط 
 زیست

عاملاصلیبروزکروناودیگربیماریهای
مشترکانسانوحیاتوحش،دخالت

روزافزونانساندرزندگیاینموجودات
وحشیاست.بروزبیشتربیماریهایعفونی
نوظهورمیتواندبهتخریبطبیعتبهدست
انسانمربوطباشد.جنگلهاوعلفزارهابه
چراگاهدام،مزرعهسویا،جادهوآبادیتبدیل
وحیواناتوحشیبهاجباربهانسانودام

نزدیکونزدیکترمیشوندوبهاینترتیب
فرصتانتقالویروسهاازیکمیزبانبه

میزباندیگرفراهممیشود

آسیببزرگصیدترال»کفروب«
)bottom trawling(ایناستکهباتجهیزات
فلزیسنگینخود،بستردریارازیروروو

پوششگیاهیومرجانهاراکهجایزادآوری
ماهیاناست،نابودمیکند.همچنینسبب

گلآلودگیآبوبههمخوردنفضایزیستی
دریامیشود.گلآلودگیناشیازیکساعت
کارکشتیترالکفروببیشاز10برابر

ذراتمعلقناشیازورودآالیندههایصنعتی
وگلوالیوفاضالبیاستکهدرکالیفرنیای

جنوبیوارددریامیشود



عکس و مکث

ثبت است بر جریده 
عالم دوام ما

همه ما روزی می میریم. بدون استثنا، 
دیر و زود دارد اما سوخت و سوز 
ندارد. همه چیز را هم می گذاریم و 
می رویم. یک روز خانه ای که شاید با 
هزار خون دل خریده ایم، کسی دیگر 
تصاحب می کند و مدتی بعد، اتومبیلی 
که دوستش داریم، زیر پای دیگری 
می شود.  اسقاطی  و  خارج  دور  از 
بچه هایی که نفسمان به نفسشان بند 
پایشان  به  خار  نمی خواهیم  است، 
برود و به خاطرشان زمین و زمان را 
به هم می دوزیم، می روند پی کار و 
زندگی شان و شاید حتی بعد رفتنمان 
سر مزارمان هم نیایند. مثل همه آنهایی 

که قبل از ما رفته اند.
فراموش می شویم. شانس بیاوریم، 
بعد از رفتنمان آدم ها هنوز به این معتقد 
باشند که پشت سر مرده نباید حرف 
زد و بترسند که خاک برایمان خبر 
بیاورد. تِه ته این باورها هم این است 
که از یادها می رویم، انگار نه انگار 
که یک روز بوده ایم و چند صباحی 
در دنیا جایی را اشغال کرده بودیم. 
در حد همان  که کاش حضورمان 
بی ضرری اشغال کردن مساحتی از 

کره زمین باشد.
چه دورنمای زشت و ترسناکی است 
از بودن و زندگی اما اگر آدمیت را 
بلد نباشیم، اگر یاد نگیریم، سرمان 
می آید آنچه از آن بیزاریم. می گویند 
اما  جنگید  نمی شود  سرنوشت  با 

دروغ است. 
همین امروز شروع کن؛ خوبی کن 
و خوبی ها را ببین، به جای شمردن 
بدی ها حواست را بده به اینکه کنار 
خودت  به  روز  هر  باشی.  آدم ها 
یادآوری کن؛ همه ما می میریم، دیر 
و زود دارد اما سوخت و سوز نه، 
زندگی کنیم، کمک کنیم و بگذاریم 

دیگران هم خوب زندگی کنند...

حرف آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه 
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

ندیدن  مدارس،  تعطیلی  مانند  مسائلی  روزها  این 
همکالسی ها، سرکار نرفتن پدر و مادر، ندیدن اقوام 
و نزدیکان، نرفتن به تفریح و خرید و... درگیری های 
ذهنی متعددی را در ذهن دانش آموزان ایجاد کرده 
بنابراین باید اطالعاتی درست و متناسب با سنشان را 
در اختیار آنها قرار دهیم. این تصور که فرزندمان کم سن 
و سال است پس متوجه خیلی از مسائل نمی شود، 
اشتباه است چون حتی برای بچه های کوچک نیز تغییر 
روند زندگی محسوس است. آنها نمی توانند درباره 
احساساتشان صحبت کنند و واکنش آنها معموال به 
صورت رفتار بروز می کند. در ادامه به مناسبت روز 
دانش آموز راهکارهایی را برای پدر و مادرها بیان کرده ام. 
در محافظت و مراقبت از کودک و خانواده ممکن 
است والدین،  تعادل خود را از دست بدهند و در دو 

حالت زیر باشند:
1. والدينی كه از ويروس كرونا ترس زياد و مراقبت 
زيادی دارند. این والدین فرزندانشان را می ترسانند و 
آنها را خیلی محدود می کنند. بزرگساالنی که دچار 
اختالل وسواس، خودبیمارانگاری، اضطراب یا برخی 
بیماری های دیگر روانی هستند، بیشتر این رویه را 
دارند و بیماری روانی شان در قضاوتشان درباره مسائل 
مربوط به پیشگیری از بیماری کرونا، مراقبت از خود، 
خانواده و فرزندان تاثیر می گذارد. این افراد سختی 
و فشار زیادی به خود و افراد خانواده وارد می کنند، 
بدون اینکه متوجه باشند کودکان هر قدر کم سن و 
به  برابر فشارهای روانی مربوط  باشند، در  سال تر 

کرونا آسیب پذیرترند.
2. والدينی كه بيش از حد آسان گير و راحت هستند، 
به حدی که ممکن است اهمال آنها افراد خانواده 

ویروس  به  ابتال  معرض خطر  در  را  فرزندشان  و 
کووید- 19 قرار دهد. در مبتالیان به افسردگی و 
برخی اختالالت شخصیت این حالت دیده می شود. 
این افراد باید نقطه ضعف خود را بدانند و در نظر 
بگیرند برای جلوگیری از آلودگی به ویروس، اندکی 

نگرانی و آموزش به کودکان ضروری است. 
 به اين نکات توجه كنيد:

 ممکن است دانش آموزان در اثر استرس یا نگرانی 
بیش از حد دچار عالئمی مثل حالت تهوع، استفراغ، 
پرخاشگری، شب ادراری،  بی قراری،  اسهال، گریه، 
کاهش اشتها یا اختالل خواب شوند. اگر این عالئم 
ناشی از استرس باشد، طبیعی است و با کاهش استرس 
کاهش پیدا می کند ولی در صورت تکرار و طوالنی 

شدن این نشانه ها، حتما با پزشک مشورت کنید.
  بسیار مهم است که کودکان تا حدی در معرض 
اطالعات مربوط به کرونا قرار بگیرند که دچار اضطراب 
و احساسات منفی نشوند. خبرهای ناگواری مثل پر 
شدن بیمارستان ها، آمار مرگ ومیر و بحران ها را در 
حضور کودکان مطرح نکنید چون آنها را بیشتر دچار 
بحران می کند. به جای این کار، روش های درست 
رعایت بهداشت فردی را به کودکان آموزش دهید.

 رسیدگی به موقع به واکنش های روانی کودکان 
و نوجوانان با هدف کاهش واکنش  ها و هیجان های 
شدید و جلوگیری از بروز عـوارضی که منجر به 
افت کیفیت زندگی و کاهش کارایی فرزند می شود، 
از مهم ترین وظایف والدین است. اگر یکی از نزدیکان 
فوت کرد، باید کودکان و نوجوانان از آن آگاه و درگیر 

عزاداری شوند. 
 گفت وگو با کودکان در بحران ها ضرورت دارد. 

فرزندتان را تشویق کنید که نگرانی هایش را با شما در 
میان بگذارد. اگر متوجه شدید استرس زیادی دارد، از 

روان پزشک یا روان شناس کمک بگیرید.
 در ارتباط با کودکان و نوجوانان مخصوصا در 
روزهای سخت قرنطینه آستانه صبر و تحمل خود را 
باال ببرید و در این شرایط کمی سطح انتظارات خود 
را در مورد انجام به موقع تکالیف درسی و حضور 
در مدرسه تعدیل کنید. تا حد امکان در مورد کمیت 
و کیفیت عملکرد دانش آموزان آسان بگیرید. اگر در 
فصل امتحانات و نگران نتیجه هستند، به آنها اطمینان 
بدهید اولیای مدرسه حتما خودشان برای این شرایط 

فکری خواهند کرد یا فرصت جبران خواهند داد.
مانند  دانش آموز  فرزند  روزمره  برنامه های  نظم 
ساعت خواب، غذا و بازی را تا حد ممکن حفظ کنید.
به فرزندتان بگویید ممکن است خیلی ها به کرونا 
مبتال شوند ولی خیلی زود هم خوب می شوند و اگر 
هم بیماری شدید باشد، پزشکان و پرستاران قطعا به 

ما کمک می کنند و اصال جای نگرانی نیست.
اگر عملکرد بهتر تحصیلی از فرزندتان انتظار دارید، 
مدام درباره وضعیت و مشکالت مالی، گرانی، بدهی ها 

و آمار مرگ ومیر در حضور او صحبت نکنید.
فضای  به  دانش آموزان  بیشتر  دسترسی  دلیل  به 
مجازی و برگزاری آنالین کالس ها، نظارت کافی بر 
اطالعاتی که از  طریق فضای مجازی در اختیار آنها 

قرار می گیرد، بسیار اهمیت دارد.
 کودکان و نوجوانانی که پیش از بحران کرونا 
شرایط  این  در  بی شک  بوده اند،  آسیب پذیر  نیز 
آنالین  یا  حضوری  باید  بنابراین  آسیب پذیرترند 

مشاوره های الزم را دریافت کنند.

چگونه با اضطراب دانش آموزان در دوران کرونا مواجه شویم؟

قطعا مشاهده دقیق و کنکاش در طبیعت و موجودات آن مي تواند 
اثر بزرگي بر شیوه زندگي و نگرش ما داشته باشد. چنین تجربه اي 
خو  طبیعت  با  و  گزیده  سکني  طبیعت  نزدیکي  در  که  کساني  را 
گرفته اند، بارها داشته اند و به همین دلیل دور شدن از آن برایشان 

آزاردهنده است.
با یک ماجراي  در کتاب »صداي غذاخوردن یک حلزون وحشي« 
واقعي از زندگي خانم الیزابت تووا بیلی، طبیعت شناسي که به باغباني 
کنار جنگل زندگي مي کند،  عالقه مند است و در خانه اي روستایي 
ناشناخته  ویروس  یک  به  مبتال  سالگي   34 در  او  هستیم.  روبرو 
روزهاي سخت  از  یکي  در  نمی کند.  پیدا  بهبود  هرگز  و   مي شود 
گلدان  یک  مي دهد؛  او  به  سرنوشت ساز  هدیه اي  دوستي  بیماري، 
شیوه  و  حلزون  کوچک.آن  قهوه ای  جنگلی  حلزون  یک  با  بنفشه 
بر  ماندگاری  تأثیر  و  بماند  زنده  مي کند،  کمک  او  به  زندگي اش 
ذهنش مي گذارد. او کم کم متوجه مي شود میان شیوه زندگی حلزون 
و سبک جدید زندگی اش شباهت های غیرمنتظره ای وجود دارد چرا 
که حلزون برخالف ظاهر آسیب پذیرش موجودی مقاوم است که از 
پس چالش های چند 100میلیون ساله حیات در زمین برآمده است. 
آرامش و  به  آناتومی حلزون،  و  نظر گرفتن حرکات  زیر  با  الیزابت 
احساس شگفتي از درک جهان و جایگاه خود در آن دست یافت. او 
در این کتاب در پی نشان  دادن این 
است که چگونه بخش کوچکی 
از دنیای طبیعت می تواند وجود 
انسانی آدم ها را روشن کرده و 
انسان  به  گرانبهایی  درس های 
واقع  در  کتاب  این  بیاموزد. 
یک سفر قابل توجه برای بقا و 
کمک  ما  به  و  است  مقاومت 
می کند تا قدردان زندگی باشیم.
تووا  الیزابت  نوشته  این کتاب 
بایلي، ترجمه کاوه فیض الهي، 
در  19۲ صفحه توسط نشرنو 

به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

15فکر مثبت شماره هفتصدوهفتادویک   ده آبان نودونه

مهارت زندگی مثبت

یکی از مهمترین عوامل موفقیت دانش آموزان در تمام 
مراحل تحصیل، داشتن انگیزه است و معلمان، مربیان 
و والدین نقش محوری در ایجاد آن دارند. البته این 
عمل سخت،  در  اما  است  آسان  سخن  در  موضوع 
چرا که انگیزه هر دانش آموز با دیگری متفاوت است 
و انگیزه دادن به تعداد زیادی از آنها، کاری سخت 
و نیازمند زمان و تالش. به بهانه روز 13 آبان )روز 
دانش آموز( با 10 ایده ساده برای بهبود انگیزه تحصیلی 

در فرزندانمان آشنا می شوید:
1. به دانش آموزان احساس كنترل دهيد. راهنمایی 
کردن آنها بسیار مهم است اما اجازه دادن به ایشان برای 
انتخاب و کنترل در مورد آنچه در کالس رخ می دهد 

از بهترین راه های انگیزه بخشیدن است. 
اگر  باشيد.  شفاف  يادگيری  اهداف  مورد  در   .2
اهداف مشخصی وجود نداشته باشد، انجام تکالیف 
برای دانش آموزان بسیار ناامیدکننده است. الزم است 
آنها بدانند چه انتظاری از آنها می رود. پس در ابتدا 
اهداف، قوانین و انتظارات را مشخص کنید تا دچار 

سردرگمی نشوند.
مثبت  تقویت  كنيد.  ايجاد  تهديد  بدون  محيط   .3
در ایجاد انگیزه بسیار موثرتر از تهدید است. وقتی 

محیطی حمایتی و ایمن برای دانش آموزان فراهم کنیم، 
در حقیقت اعتقاد به توانایی هایشان را تأیید کرده ایم.
یادگیری  شیوه  دهيد.  ارائه  متنوع  تجربه های   .4
دانش آموزان با هم متفاوت است. برای برخی تجربیات 
عملی جذاب است برای دیگری کتاب خواندن در 
سکوت و برای برخی کار گروهی. پس بهتر است به 
منظور ایجاد انگیزه در همه آنها، مخلوطی از روش های 

تدریس بکار ببریم. 
5. از رقابت مثبت استفاده كنيد. رقابت در کالس 
همیشه بد نیست و رقابت مثبت و دوستانه می تواند 
شود.  دانش آموزان  تالش  و  انگیزه  افزایش  موجب 
از  کالس  در  را  دوستانه  رقابت  روحیه  کنید  سعی 
نشان  برای  فرصت هایی  و  بازی های گروهی  طریق 

دادن دانش یا مهارت در آنها تقویت کنید.
6. پاداش پيشنهاد دهيد. هرکسی دوست دارد پاداش 
بگیرد. پیشنهاد تماشای یک فیلم خوب یا اهدا یک 
کتاب و یا حتی یک برچسب زیبا روی کاغذ می تواند 

انگیزه را بیشتر کند. 
انگيزه ذاتی پيدا كنند. کمک به  7. كمک كنيد تا 
دانش آموزان برای ایجاد انگیزه عالی است اما آنها باید 
بتوانند شخصًا در خود انگیزه ایجاد کنند. یاری کردن 

آنها در یافتن دالیل شخصی برای تالش در کالس، 
خواه جذابیت مطالب، خواه ادامه تحصیل در دانشگاه 
یا فقط به بهانه یادگیری، از بهترین هدایایی است که 

می توانید به آنها بدهید.
پيشرفت  برای  فرصت هايی  و  دهيد  بازخورد   .8
خود  روند  از  دانش آموز  است  ممکن  كنيد.  ارائه 
ناامید شود و انگیزه اش از بین برود. در این شرایط ، 
بسیار مهم است که به او بازخورد یادگیری دهید تا 
دقیقًا بداند کجا اشتباه کرده و چگونه می تواند دفعه 

بعدی پیشرفت کند. 
9. كالس درس را با سرگرمی پيش ببريد. دانش آموزانی 
که مدرسه را مکانی برای سرگرمی می دانند، انگیزه 
دارند.  درسی  تکالیف  انجام  و  توجه  برای  بیشتری 
افزودن فعالیت های سرگرم کننده در محیط مدرسه و 

کالس درس، می تواند بسیار انگیزه بخش باشد.
10. اضطراب دانش آموزان را مديريت كنيد. بعضی 
از دانش آموزان احتمال می دهند عملکرد خوبی نداشته 
باشند و دچار استرس و اضطراب می شوند. باید به آنها 
یادآوری کرد که بدون توجه به نتیجه نهایی، تالش 

خود را ادامه دهند.
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 ترجمه: سارا حق بین
10 ایده برای افزایش انگیزه در دانش آموزان

آقا یاسر.ی یک پدر جوان 37 ساله 
است. تا همین چند وقت پیش صبح 
تا شب در گرما و سرما با تاکسی کار 
می کرد تا خانواده اش در آسایش باشند 
و زندگی راحتی داشته باشند. همیشه 
آرزو داشت دنیا را به پای بچه هایش 
بریزد اما حاال حتی نمی تواند نیازهای 
که  را   خردسالش  فرزند  دو  اولیه 
جانشان به جان او بسته است، تامین 
و  بیماری، شیمی درمانی  کند چون 
دیگر اقدام های درمانی که برایش انجام 
می شود، نایی برایش نگذاشته است. 

او به سرطان لنفوم مبتالست.  
آقا یاسر در تمام زندگی روی پای 
خودش ایستاده اما این روزها برای 
تامین هزینه های زندگی، اجاره خانه 
و درمانش دچار مشکل شده و از پس 
پرداخت مبلغ 4 میلیون تومان برای 
درمان و 500 هزار تومان اجاره خانه 
برنمی آید. در حال حاضر تنها ممر 
لطف  اگر  و  است  یارانه  او  درآمد 
با سختی  اقوام شامل حالش شود، 

روزگار می گذراند.  
این روزها که روزگار طعم سختی اش 
را به همه آدم های روی زمین چشانده، 
بهتر درک کرده ایم که باید برای بهتر 
برداریم.  کردن حال دیگران قدمی 
هر  به  می توانید  کار  این  برای 
را  نقد  وجه  می توانید،  که  اندازه 
شماره با  پارسیان  بانک  کارت   به 

نام  به   6۲۲1-0610-8001-0756
عاشورا  امدادگران  خیریه  موسسه 
تلفن  شماره  با  و  کنید  واریز 
شماره  یا  )داخلی۲(   75983000
همراه 0919801۲677 تماس بگیرید. 
این بیمار با کد ۲5359 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

زیبا، زشت، چاق، الغر، باهوش، کم هوش و ...ما طبیعتا احساسات 
مختلفی را در مورد افراد مختلف تجربه می کنیم . برداشت ما از افراد 
و اتفاق ها نیز متفاوت است . از طرفی، تعامالت ما به روان خودمان، 
قضاوت هایمان و واکنش های دیگری بستگی دارد ولی می شود این 
طور فکر کرد که بهتر نیست خوب به دیگری گوش کنیم؟ بهتر نیست 
وقتی از کسی عصبانی می شویم به درونمان سفر کنیم تا صدایش را 

از درون بشنویم؟
روابط انسانی با تأمل بر درون خود، پیچیده و در عین حال ساده تر 
می شود زیرا می توانیم درک کنیم بخش عمده ای از قضاوت کردن 
دیگران و احساسات ما به آنها از مشکالت ما نشأت می گیرند .من 
به همه برای نفرت و خشمشان به خودم حق می دهم، نه برای اینکه 
انسانی واال هستم؛ من هم یک انسانم با تمام هیجان های انسانی . حق 
می دهم چون من هم انسانم . متنفر می شوم، عصبانی می شوم، تحقیر 
می کنم ولی به خودم می آیم و می توانم تغییر کنم . باید برای کسانی که با 
ناآگاهی و نفرت زندگی می کنند دلسوزی کرد چون از رشد می گریزند 
و از انسانیت دور می شوند . مردم با قضاوت کردن ما بخش های بسیار 
مبهمی از خودشان را بر ما فرافکن و با زبان بی زبانی خودشان را بیان 
می کنند . قضاوت دیگران طبیعی است و امکان ندارد وقتی کسی را 
می بینیم، صفات مختلف به ذهنمان نیاید .برخی هنرمند هستند، برخی 
فیلسوف، برخی روشنفکر و... داستان این است که خیلی ها نمی دانند 
می خواستند کجا باشند و چه کسی .  آنها براساس خواسته های دیگری 
)پدر، مادر و  . . .( زندگی می کنند . من فکر می کنم از همه سخت تر این 
است که خودت باشی؛ طوری که خود واقعی و جنسیتت را بپذیری .

ما قضاوت می کنیم زیرا از واقعیت و پیچیدگی ناخودآگاه بی خبریم و 
از طرفی، پذیرش نقاط ضعفمان دشوار است . تا کسی با نقاط تاریک 
روان و شخصیت خود کنار نیاید، دست از قضاوت و تحقیر دیگران 
برنمی دارد . سخت ترین کار مواجهه با درد نداشتن ها و کمبودها و 
آسان ترین کار نشانه گرفتن آنها در دیگری است . وقتی حس حقارت 
داریم و دفاع روانی ما حس خودبزرگ بینی است، خیلی راحت تر است 

دیگری را تحقیر کنیم تا اینکه به حقارت عمیق درونی مان بپردازیم .
در این میان، مردان نسبت به زنان روی قضاوت و باالخص قضاوت 
غیرکالمی کمتر حساس هستند . آنها حساسیت های متفاوتی دارند  اما 
زنان به ارتباطات کالمی، اجتماعی، واکنش های احساسی و بازخوردهای 
اجتماعی توجه ویژه ای دارند . به ندرت پیش می آید فردی زیر سوال 

برود ولی به واکنش دیگران اهمیت ندهد . 
اما چگونه می توان با قضاوت مواجه شد و اثر منفی آن را به حداقل رساند؟
 شناخت ما از احساسات، حساسیت ها، تعارض ها و بخش های 
پنهانی و عمیق درونمان به ما کمک می کند از قضاوت های دیگران 

کمتر تاثیر بگیریم .
 تاثیرپذیری از قضاوت دیگران لزوما به معنای این نیست که ضعفی 
در آن ویژگی داریم یا قضاوت دیگری درست است ولی حتما قضاوت 

کردن دیگران به معنای تعارضات و فرافکنی های ماست .
 گاهی ویژگی منفی خاصی درون خود داریم که دفاع روانی ما مانع 
می شود که آن را درک کنیم . وقتی ویژگی پنهان یا آشکارمان را در 
دیگری می بینیم، احساسات مختلفی در ما به وجود می آید ولی پذیرش 
آن سخت است و آن ویژگی را در دیگری هدف قرار می دهیم و خشم 

و نفرتمان را نسبت به او ابراز می کنیم .
 همه ما حتما به ویژگی ها و مسائل خاصی در دیگران واکنش نشان 
می دهیم . باید بر ویژگی های تنش زا و حساسیت زا برای خودمان تمرکز 
کنیم . آیا افرادی با ویژگی خاصی ما را وادار به قضاوت می کنند؟ آیا 

انگ خاصی را به طور مکرر به افراد نسبت می دهیم؟
 مستقیم یا غیرمستقیم ردپای تعارضات و مشکالت ما در قضاوت هایمان 
نهفته است . نمی توان قضاوت نکرد . هر چه برداشت های ما از دیگران 
سالم تر، منطقی تر و همدالنه تر باشد و باعث عصبانیت و درگیری ذهنی 

ما نشود، با واقعیت های خود آشناتریم و با خود به سازش رسیده ایم .

قضاوت دیگران اجتناب ناپذیر است!

 دکتر شیما وفا
روان شناس کودک و نوجوان
مدرس دانشگاه و درمانگر

جامعه سالم
 کتایون خانجانی
روان شناس، زوج درمانگر

کالمی با والدین

نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته که در حال حاضر 3/5 میلیون دانش آموز به اپلیکشن »شاد« دسترسی ندارند.
محمد وحیدی گفته که این دانش آموزان یا در محلی زندگی می کنند که اینترنت وجود ندارد و یا تبلت و گوشی تلفن مورد نیاز را ندارند.



دوربين سالمت

نتایج یک بررسی 
جدید: ماسک ها تاحدی 
جلوی ذرات ویروسی 

را می گیرند

جدید  بررسی  یک  نتایج 
میزان  ماسک ها  می دهد  نشان 
حامل  هواپخش  ذرات  انتشار 
مانند  تنفسی  ویروس های 
کروناویروس را از دهان و بینی 
فردی که ماسک زده است، کاهش 
ماسک های  حتی  اما  می دهند، 
حرفه ای هم به کلی این خطر 

را رفع نمی کنند.
نتایج  رویترز،،  گزارش  به 
دانشگاه  پژوهشگران  بررسی 
توکیو  که در mSphere یک 
مجله با دسترسی آزاد انجمن 
میکروب شناسی آمریکا منتشر 
شده است، نشان دادماسک های 
پارچه ای، ماسک های جراحی 
می توانند   N95 ماسک های و 
باعث کاهش سرایت قطرک های 
حاوی کروناویروس شوند اما  
نمی کنند.  سد  را  آنها  کلی  به 
دانشمندان،  این  گفته  به  البته 
سرایت ویروس کرونا میان دو 
نفر هنگامی که هر دو ماسک زده 

باشند، بسیار کمتر است.

این پژوهشگران نوشتند: »اگر هم 
پخش کننده ویروس و هم گیرنده 
ویروس ماسک زده باشند، یک 
اثر هم افزا به وجود می آید که 
امکان انتقال را بسیار کمتر می کند.«
پژوهشگران در این بررسی یک 
محفظه بسته ساختند که دو مانکن 
درون آن روبروی هم قرار داشتند. 
کردن  از سرها سرفه  یکی  در 
شبیه سازی شد و ذرات واقعی 
کرونا ویروس را منتشر کرد. در 
سر دیگر تنفس طبیعی شبیه سازی 
شد و با یک اتاقک گردآوری 
در انتهای راه های  تنفسی ذرات 

ویروس گردآوری شدند.
تنفس کننده   مانکن  هنگامی 
ماسک کتانی به چهره داشت، 
میزان انتقال بین ۲۰ تا ۴۰ درصد 
کاهش یافت. ماسک N95 باعث 
شد راه ۸۰ تا 9۰ درصد ذرات 
پخش شده سد شود. هنگامی  که 
روی صورت مانکن سرفه  کننده 
هم ماسک پارچه ای یا ماسک 
جراحی گذاشته شد، میزان انتشار 
کاهش  درصد   5۰ تا  ویروس 
یافت. وجود ماسک N95 روی 
ویروس  پخش کننده  صورت 
درصد   9۰ تا  را  انتقال  میزان 

کاهش داد.
بررسی  این  محدودیت  یک 
پژوهشگران  که  است  این 
نمی توانند بگویند ذرات عبور 
می توانند  ماسک ها  از  کرده 
کنند  ایجاد  بیماری  یا  عفونت 
پایداری  میزان  به عالوه،  نه.  یا 
ویروس در هوا بر اساس اندازه 
قطرک و ذره هواپخش )آئروسل( 

تغییر می کند.
این پژوهشگران توصیه می کنند 
که با توجه به بار ویروسی باال 
 در بینی و گلوی بیماران اعم 
بی عالمت  و  عالمت دار  از 
ماسک زدن در فضاهای عمومی 

توصیه می شود.

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد که در مراحل 
پیشرفته آزمایشی قرار دارد، در سالمندان نیز 
به همان اندازه افراد جوان پاسخ ایمنی ایجاد 
می کند و به این ترتیب امیدها برای دستیابی به 

یک واکسن موثر افزایش می یابد.
به گزارش رویترز، شرکت بریتانیایی آسترا-زنکا 
که واکسن کرونای ساخته شده به وسیله دانشگاه 
آکسفورد را در دست تولید دارد، روز دوشنبه ۲۶ 
اکتبر )5 آبان( اعالم کرد این واکسن همچنین 

عوارض جانبی کمتری در سالمندان ایجاد کرده 
است. دسترسی به یک واکسن موثر می تواند نقش 
تعیین کننده ای در مبارزه با کروناویروس جدید 
که تا به حال باعث مرگ بیش از  1/15میلیون 

نفر شده داشته باشد.
سخنگوی شرکت آسترا-زنکا گفت: »خوشبختانه 
و  سالمندان  میان  در  ایمنی زایی  پاسخ های 
بروز  میزان  و  بود  جوان ترمشابه  بزرگساالن 
عوارض جانبی در سالمندان که دچار بیماری 

شدیدتر کووید-19 می شوند، پایین تر بود.« این 
سخنگو با اشاره به نام فنی این واکسن گفت: 
»این نتایج به مجموعه شواهد درباره بی خطر 
بودن و ایمنی زایی واکسن AZD1۲۲۲ افزوده 
آکسفورد/ واکسن  می رود  انتظار  می شوند.« 

آسترا-زنکا یکی از نخستین واکسن های کرونای 
ساخت شرکت های بزرگ است که به همراه 
واکسن ساخت شرکت های فایزر و بیو ان تک 

مجوز سازمان های ناظر را به دست آورند.

جانسون اند  آمریکایی  داروسازی  شرکت 
جانسون یک بررسی بزرگ نهایی را شروع 
کرده است تا ثابت کند یک دوز واحد واکسن 
کووید-19 ساخت این شرکت می تواند باعث 

حفاظت در برابر ویروس کرونا شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، این بررسی که یکی 
از بزرگ ترین بررسی های واکسن کروناویروس 
تا به حال است، تزریق یک دوز این واکسن 
جنوبی،  آفریقای  آمریکا،  در  افرادی  در  را 
آرژانتین،برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک و پرو 
آزمایش می کند.  چند واکسن کرونای دیگر، از 
جمله واکسن های ساخت شرکت های مدرنا و 
فایزر در آمریکا و چند واکسن در کشورهای دیگر 

از جمله چین در مراحل نهایی آزمایشی هستند.
کارشناسان می گویند امیدوارند تا پایان سال میالدی 
جاری دست کم یک واکسن موثر برای کرونا در 
آمریکا یافت شود. مقامات بهداشتی در آمریکا 
می گویند بی خطر و موثر بودن واکسن را فدای 
شتاب برای تایید واکسنی برای کرونا نخواهند کرد. 
دکتر فرانسیس کالینز، رئیس موسسه های ملی 
بهداشت آمریکا به خبرنگاران گفت: »ما همه 
تالش مان را می کنیم بدون نادیده گرفتن مسائل 
مربوط به بی خطر بودن و تاثیربخشی واکسن، 
به واکسن هایی دست یابیم که زندگی  افراد را 
نجات دهد.« اما بسیاری از متخصصان واکسن 
در آمریکا می پرسند آیا سازمان غذا و داروی 

آمریکا در صورت فشار شدید دولت ترامپ به 
این اهداف پایبند خواهند ماند یا نه. 

ترامپ روز چهارشنبه لینک گزارش خبری 
مربوط به بررسی واکسن جانسون اند جانسون 

را توئیت کرد و نوشت سازمان غذا وداروی 
آمریکا »باید سریع تر عمل کند.« در همین 
حال، آزمایش یک واکسن تجربی دیگر برای 
کرونا در آمریکا که شرکت آسترا-زنکا آن را 
ساخته است، همچنان متوقف است و با اینکه 
بررسی های این واکسن در کشورهای دیگر از 
سر گرفته شده است، مقامات بهداشتی آمریکا 
در حال بررسی علت به وجود یک عارضه 
جانبی وخیم در دو نفر از دریافت کنندگان 
این واکسن هستند. حتی اگر سازمان غذا و 
داروی آمریکا اجازه استفاده اضطراری یک 
واکسن کرونا را تا پایان سال میالدی جاری 

بدهد، عرضه این واکسن محدود خواهد بود.

دانشمندان پروتئینی را در سلول های انسانی 
کشف کرده اند که ممکن است توضیح دهنده 

واگیر بودن شدید کروناویروس باشد.
به گزارش الیوساینس می دانیم که پروتئین های 
به  اتصال  با  کروناویروس  سطح  گل میخی 
گیرنده های ACE۲ در سلول های انسانی وارد 

آنها می  شوند و درون آنها تکثیر می کنند.
اکنون پژوهشگران در دانشگاه فنی مونیخ در آلمان 
و دانشگاه هلسینکی در فنالند پروتئین دیگری 
واگیر بودن شدید کروناویروس باشد. این پروتئین را کشف کرده اند که ممکن است توضیح دهنده 

که نوروفیلین 1 نام دارد در سلول های پوشاننده 
حفره های بینی وجود دارد. این پروتئین پیام های 
درد را در انسان ها انتقال می دهد و در رشد رگ های 
خونی نقش دارد. اکنون پژوهشگران دریافته اند که 
این پروتئین همچنین نقشی به عنوان گیرنده دارد و 
ورود کروناویروس جدید یا سارس-کوو-۲ را به 
سلول ها تسهیل می کند. این پژوهشگران به دنبال 
پاسخ به این پرسش بودند که چرا کروناویروس 
عامل سارس )نشانگان شدید حاد تنفسی( با نام 
علمی »سارس- کوو« در سال ۲۰۰۳ شیوع بسیار 

کوچک تری را باعث شد، اما کروناویروس جدید 
یا »سارس-کوو-۲« رفتار کامال متفاوتی دارد، 
در حالی که گیرنده اصلی برای هر دو ویروس 
پروتئین های ACE۲ در غشای سلول ها هستند. 
آزمایش های انجام شده  روی نمونه های برداشته 
شده از افراد درگذشته به علت کووید-19 و 
موش ها ثابت کرد که نوروفیلین-1 ورود ویروس را 
درون دستگاه عصبی تسهیل می کند. این دانشمندان 
اکنون می خواهند از این کشف برای یافتن راه های 

برای مبارزه با ویروس استفاده کنند.

شرکت  های آسترا-زنکا و جانسون اندجانسون 
آزمایش  که  اعالم کردند  آبان  روز جمعه ۲ 
واکسن های بالقوه شان برای کووید-19 دوباره 
آسوشیتدپرس  گزارش  به  کرده اند.  آغاز  را 
اوایل  در  آسترا-رنکا  بالقوه  واکسن  آزمایش 
سپتامبر )شهریور( متوقف شد و آزمایش واکسن 
جانسون اند جانسون در شروع هفته گذشته دچار 
وقفه شد. هر یک از این شرکت ها علت این توفق 
را دچار شدن یکی از داوطلبان دریافت کننده 
واکسن به عارضه وخیم بهداشتی اعالم کرده بودد.

چند  میان  در  کروناویروس  واکسن  دو  این 
واکسن نامزدشده در مرحله نهایی- قدم پیش 
از درخواست مجوز از سازمان های ناظر- هستند. 

این شرکت ها اعالم کردند روز جمعه تایید شروع 
دوباره آزمایش ها در آمریکا را دریافت کرده اند. 
چنین وقفه های موقتی در جریان آزمایش داروها 
و واکسن ها نسبتا شایع هستند: در پژوهشی که 
شامل هزاران شرکت کننده است، برخی از آنها 
ممکن است به دالیل گوناگون دچار بیماری 
شوند. متوقف کردن بررسی به پژوهشگران اجازه 
تحقیق در این باره را می دهد که بیماری ایجاد 
شده یک عارضه جانبی دارو یا واکسن است 

یا  صرفا یک همزمانی مطرح است.
آزمایش واکسن کرونای شرکت آسترا-رنکا که 
دانشگاه آکسفورد آن را ساخته است، قبال در 
کشورهای بریتانیا، برزیل، آفریقای جنوبی و 

ژاپن هم دوباره شروع شده بود.
بررسی آسترا-زنکا در آمریکا شامل ۳۰هزار 
نفر می شود که گروهی از آنها واکسن واقعی 
و گروهی دیگر تزریق بی اثر دریافت می کنند.

شد  متوقف  هنگامی  واکسن  این  آزمایش 
که یک شرکت کننده بریتاینایی دچار عالئم 
عصب شناختی شد که با »میلیت عرضی« یک 
یک التهاب نادر طناب نخاعی« تطبیق داشت. 
بررسی آسترا-زنکا یک بار دیگر هم در اوایل 

تابستان متوقف شده بود.
شرکت جانسون اندجانسون از شروع دوباره 
واکسن  بررسی  برای  داوطلب  افراد  جذب 
شرکت  این  داد.  خبر  آمریکا  در  کرونایش 
جزئیاتی درباره بیماری یکی از شرکت کنندگان 
که باعث توقف بررسی شد، بیان نکرد و فقط 
گفت ارزیابی کامل مشاهدی به دست نداد که 

واکسن باعث این عارضه شده باشد.

آمریکایی  شرکت  با  موافقت نامه ای  قطر 
تا  است  کرده  امضا  مدرنا  داروسازی 
را  شرکت  این  ساخت  بالقوه  واکسن 
به  شدن  وارد  و  تایید  از  پس  بالفاصله 

بخرد. بازار جهانی 
واکسن  هیچ  هنوز  رویترز،  گزارش  به 
برای  بین المللی  سطح  در  تایید شده ای 
از  واکسن  چند  اما  ندارد،  وجود  کرونا 
جمله واکسن های شرکت های فایزر، مدرنا 

نهایی  مراحل  در  جانسون  جانسون اند  و 
آزمایشی هستند.

عبداللطیف الخال، رئیس گروه ملی بهداشتی 
کووید-19 قطر گفت: »مذاکرات زودرس 
به  برای  را  ما  بخت  توافق  به  رسیدن  و 
به  واکسن  کافی  مقدارهای  آوردن  دست 

طور زودرس بیشتر می کند.«
قطر قبال قراردادهای مشابهی را با شرکت های 

فایزر و بیوان تک هم امضا کرده بود. 

شرکت مدرنا ماه پیش اعالم کرد در مسیر 
تولید ۲۰ میلیون دوز واکسن تا پایان سال 
است و هدفش این است که در سال آینده 5۰۰ 
میلیون تا یک میلیارد دوز واکسن آماده کند.
حال  در  همچنین  آمریکایی  شرکت  این 
 Lonza AG همکاری با شرکت سوئیسی
است تا توان تولیدی اش برای واکسن بالقوه اش 
را باال ببرد تا بتواند واکسنش را به کشورهای 

دیگر به جز آمریکا نیز عرضه کند.

قطر با شرکت مدرنا برای خرید واکسن کرونا قرارداد امضا می کند

واکسن کرونای آکسفورد احتماال در سالمندان هم موثر است

شواهد بیشتری به دست آمده است که نوع 
گروه خونی ممکن است بر خطر دچار شدن 
به ویروس کرونا و بیماری شدید ناشی از 
گزارش وب ام دی  به  باشد.  داشته  تاثیر  آن 
به دو بررسی است که  یافته ها مربوط  این 
 Blood Advances مجله  در   آن  نتایج 

منتشر شده اند.
پژوهشگران در یک بررسی بیش از ۴7۳هزار 
از ۲/۲  بیش  با  را  به کووید-19  مبتال  فرد 

میلیون نفر جمعیت عمومی مقایسه کردند.
در میان بیماران دچار کووید-19 درصد افراد 
دارای گروه خونی O پایین تر و درصد افراد 

دارای گروه A، B و AB باالتر بود.
این یافته ها نشان می دهند که افراد دارای گروه 
خون A ،B و AB با احتمال بیشتری نسبت 

افراد دارای گروه خونی O به کووید-19 مبتال 
می شوند. میزان عفونت در میان افراد دارای 

گروه های خونی A، B و AB مشابه بود.
بررسی دیگر شامل 95 بیمار کووید-19 در 
وضعیت بحرانی بستری شده در بیمارستان های 
کانادا می شد. بیماران داری گروه خونی A یا 
AB با احتمال بیشتری نیاز به اتصال به دستگاه 
تنفس مصنوعی پیدا کرده بودند که نشان می داد 
میزان آسیب ریه ناشی از کووید-19 در این 

بیماران بیشتر بوده است. 
همچنین این بررسی نشان داد شمار بیشتری از 
بیماران دارای گروه خونی A و AB به دیالیز 

برای نارسایی کلیوی نیاز پیدا کرده بودند. 
به گفته پژوهشگران، این نتایج نشان می دهد 
 A بیماران کووید-19 دارای گروه های خونی
و AB نسبت به بیماران دارای گروه خونی 
اختالل  بیشتری  در معرض خطر   B یا   O
کارکرد یا نارسایی اندام های حیاتی هستند. 
این بررسی همچنین نشان داد با اینکه مدت 
 AB و A بستری بیماران دارای گروه خونی
به طور میانگین بیشتر از بیماران گروه خونی 
O یا B نیست، این بیماران مدت بیشتری در 
بخش مراقبت های ویژه بستری شده بودند 

که بیانگر بیماری شدید کووید-19 است.

نوع گروه خونی ممکن است خطر بیماری شدید کرونا را پیش بینی کند

یک بررسی بزرگ بین المللی برای تعیین تاثیربخشی یک واکسن تک دوزی کرونا شروع می شود

دانشمندان دروازه دوم ورود کروناویروس درون سلول ها را کشف کردند

 آزمایش متوقف شده دو واکسن کرونا در آمریکا از سر گرفته می شود

یک افسر پلیس یک درکارزار آگاهی بخشی برای کرونا در دهلی نو شرکت 
AFP            .کرده است 

یک مامور شهرداری در کواال المپور با لباس محافظ در یک مجتمع مواد 
AFP           .ضدعفونی کننده می پاشد 

کارکنان پزشکی با لباس های محافظ پیش از یک بازی فوتبال در برزیل
Getty Images   

یک مامور بهداشتی درون یک اتاقک بدون تماس برای گرفتن تست کرونا در مالزی
AFP   

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
 صاحب  امتیاز: مؤسسه  فرهنگی  ابن سینای  بزرگ

 مدیرمسوول وسردبیر: امیرعباس  فتاح زاده
 نشانی: تهران، ولیعصر، خیابان رضاییان، پالک ۸  صندوق پستی: 1۴1۴5-557

 دبیرتحریریه: علی مالئکه 
 تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی، مریم  منصوری، مرجان یشایایی

 ویرایش: منصوره قدمی  پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
  مشترکین، روابط عمومی، سازمان آگهی ها: ۰91۲9۲۴۳۸۴۳

 تحریریه: ۰91۲9۲۴۳۸۴۳ 
  چاپ: شرکت هم میهن فارس

یک دختر دانش آموز در آلمان در کالس درس با پنجره هاای باز با کت زمستانی 
نشسته است.              رویترز

نقشه سالمت

کاهش سن 
فوتی ها کرونا در 

استان مرکزی/ایسنا

شمار قربانیان کرونا 
در کردستان رو به 
افزایش است/ ایسنا

یک مهماندار در سنگاپور در هواپیمایی که به رستوران تبدیل شده است، غذا 
AFP                   .سرو می کند 
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