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آیا ضدآفتاب ها  مضر هستند؟آیا ضدآفتاب ها  مضر هستند؟
اگر شما از آن دسته افرادی 
دارند  دوست  که  هستید 
از  خارج  را  بیشتری  وقت 
منزل بگذرانند، به یاد داشته 
آفتاب  برابر  در  از پوست خود  باید  که  باشید 
محافظت کنید. وقتی نوبت به خرید ضدآفتاب 
می رسد، انتخاب های زیادی وجود دارد مانند کرم، 
لوسیون، شاسه، اسپری. درباره مواد به کار رفته 
در ضدآفتاب، چه از نظر مزایا و چه از لحاظ 
خطرات آن هنوز احتماالت زیادی قابل بررسی 
است. طبق مطالعه ای که در مجله انجمن پزشکی 
آمریکا منتشر شده است، برخی از مواد شیمیایی 
موجود در ضدآفتاب که جذب خون می شوند برای 
بدن ما مضر هستند.آیا این شایعه درست است که 
یکی از مواد تشکیل دهنده ضدآفتاب یعنی اکسی 

بنزون، باعث ایجاد اختالل هورمونی می شود؟ 
بیشتر مطالعات آزمایشگاهی روی موش ها نشان 
می دهد که اکسی بنزون   برخی از فعالیت های 
هورمون استروژن را مختل می کند. با این حال، 
در این مطالعات از غلظت بسیار باالی اکسی 
بنزون یعنی خیلی بیشتر از میزان دریافتی انسان، 
استفاده شده است. محققان تخمین می زنند که در 
صورت استفاده روزانه از ضدآفتاب حاوی 6درصد 
اکسی بنزون، 277سال   طول می کشد تا این ماده 
بر بدن انسان تاثیر منفی بگذارد. در مرحله بعد 
اکسی بنزون   روی پوست بدن داوطلبان امتحان 
شد و محققان مشاهده کردند که هیچ تغییر قابل 
توجهی از نظر بیولوژیکی در هورمون های تولید 
مثل انسان به وجود نیامد. بنابراین شواهد کافی 
وجود ندارد که ادعا کند این ماده برهم زننده 

تعادل هورمون بدن است. 
امروزه اخبار زیادی در مورد ضدآفتاب ها  به گوش ما 
می رسد. چنین اخبارهایی افکار عمومی را درگیر این 
موضوع کرده است که آیا کرم های ضدآفتاب مضر 
هستند یا خیر؟ خصوصا از زمانی که سازمان غذا و 
داروی آمریکا اعالم کرده است که باید محصوالت 
ضدآفتابی که در آمریکا به فروش می رسند، مورد 
بازبینی و تائید مجدد قرار بگیرند. متخصصان پوست 

توصیه می کنند برای محافظت از پوست خود و 
سایر افراد خانواده در مقابل مضرات اشعه آفتاب 
موارد زیر را رعایت کنند. از آنجایی که تابش نور 
خورشید بین 10:00 صبح تا 2:00 بعد از ظهر در 
شدیدترین حالت خود قرار دارد، اگر بیرون از منزل 
هستید در زیر سایه قرار بگیرید. در این ساعات 

روز وجود سایه اهمیت زیادی دارد.
با پوشیدن پیراهن نخی و آستین بلند، شلوار، 
کاله لبه دار و عینک آفتابی، پوست خود را در 

برابر آفتاب محافظت کنید.
از کرم یا لوسیون ضدآفتاب با SPF 30 یا 50 که 
در برابر طیف گسترده امواج آفتاب از شما محافظ 
کند، استفاده نمایید و به تمام نقاط پوست که با 

لباس پوشانده نمی شود ضدآفتاب بزنید.
ضدآفتاب نقش اساسی در محافظت از پوست در 
برابر آفتاب دارد. هنگامی که از کرم ضدآفتاب 
با طیف گسترده ای با SPF 30 تا 50 استفاده 

می کنید، این محصول می تواند:
 خطر ابتال به سرطان پوست را کاهش دهد.

 از آفتاب سوختگی جلوگیری کند.

 عالئم پیری پوست را کاهش دهد.
طبق مطالعات علمی در آمریکا در مورد محافظت 
منظم  استفاده  به  سرطان،  برابر  در  پوست  از 
ضدآفتاب )با SPF زیر 50( توصیه می شود. با 
توجه به مزایای شناخته شده استفاده از ضدآفتاب 
در بهداشت عمومی آمریکا، مردم تشویق می شوند 
که از ضدآفتاب و سایر اقدامات برای حفاظت در 

مقابل مضرات نور آفتاب استفاده کنند.

آیا کودکان خردسال یا زنان باردار 
باید نگران مواد به کار رفته در 

ضدآفتاب ها  باشند؟
به طور کلی استفاده از ضدآفتاب در نوزادان کمتر از 
6 ماه توصیه نمی شود. بهترین راه برای محافظت از 
آنها این است که نوزادان را در معرض تابش آفتاب 
قرار ندهید. اما برای کودکان خردسال، زنان باردار، 
افرادی که پوست حساس دارند یا کسانی که ممکن 
است به دلیل وجود این مواد عصبی شوند، کرم 

ضدآفتاب فیزیکی توصیه می شود زیرا این کرم ها 
حاوی دو ماده دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی 
هستند که سازمان غذا و دارو آنها را بی خطر و 

موثر اعالم کرده است.

آیا اسپری های ضدآفتاب ایمن هستند؟
آسان  استفاده  دلیل  به  ضدآفتاب  اسپری های 
خردسال  کودکان  برای  خوبی  بسیار  گزینه 
بشمار می روند اما به خاطر داشته باشید که از 
این اسپری ها برای صورت استفاده نکنید زیرا 
احتماالتی در مورد استنشاق سموم موجود در 
اسپری وجود دارد. استفاده از کرم، لوسیون یا 

شاسه برای صورت انتخاب بهتری است.

مردم برای محافظت از پوست خود 
چه کاری باید انجام دهند؟

استفاده از کرم ضدآفتاب با طیف گسترده که پوست 
را از اشعه یو ای وی و یو وی بی محافظت می کند، 
در برابر آب مقاوم بوده و دارای PSF باالی 30 و 

مناسب ترین گزینه هستند. استفاده از کرم ضدآفتاب 
هر دو ساعت باید تمدید شود خصوصاً اگر عرق 

می کنید، صورتتان را می شویید یا شنا می کنید. 
اما ضدآفتاب تنها بخشی از یک تصویر کامل و 
بزرگ از محافظت پوست است. شما باید همیشه 
به دنبال سایه باشید. پرتوهای خورشید بین 10 

صبح تا 2 بعد از ظهر در قوی ترین حالت تابش 
هستند. به دلیل همه گیری بیماری کرونا در حال 
حاضر مردم در فضای باز از ماسک استفاده می کنند.

چرا استفاده از کرم ضدآفتاب روی 
صورت حتی اگر با ماسک پوشیده 

باشد همچنان مهم است؟
ماسک فقط بخشی از صورت را می پوشاند و 
باقی مانده پوست صورت ما در معرض اشعه 
UV قرار می گیرد. نکته مهم دیگر این است که 
بسته به منسجم بودن بافت ماسک، نور ماورای 
بنفش )UV( ممکن است همچنان از ماسک عبور 
کرده و به داخل پوست نفوذ کند و نکته آخر اینکه 
شاید ماسک از جای خود تکان بخورد و از روی 
صورت کنار برود. وقتی ماسک می زنیم استفاده از 
کرم ضدآفتاب کمی دشوار است اما باید مطمئن 
شوید که قبل از خروج از منزل با کرم ضدآفتاب 
تمام صورت خود از جمله بینی و گوش را بپوشانید 
و سپس ماسک را روی صورت قرار دهید. اگر 
عرق کردید یا صورت شما خیس شد، باید هر 2 
ساعت کرم ضدآفتاب را مجدداً روی تمدید کنید. 

شما باید از پوست خود در برابر آفتاب شما باید از پوست خود در برابر آفتاب 
محافظت کنید. وقتی نوبت به خرید محافظت کنید. وقتی نوبت به خرید 

ضدآفتاب می رسد، انتخاب های زیادی ضدآفتاب می رسد، انتخاب های زیادی 
وجود دارد مانند کرم، لوسیون، شاسه، وجود دارد مانند کرم، لوسیون، شاسه، 

اسپری. درباره مواد به کار رفته در اسپری. درباره مواد به کار رفته در 
ضدآفتاب، چه از نظر مزایا و چه از ضدآفتاب، چه از نظر مزایا و چه از 

لحاظ خطرات آن هنوز احتماالت زیادی لحاظ خطرات آن هنوز احتماالت زیادی 
قابل بررسی است. طبق مطالعه ای که قابل بررسی است. طبق مطالعه ای که 
در مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر در مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر 

شده است، برخی از مواد شیمیایی شده است، برخی از مواد شیمیایی 
موجود در ضدآفتاب که جذب خون موجود در ضدآفتاب که جذب خون 
می شوند برای بدن ما مضر هستندمی شوند برای بدن ما مضر هستند

 چه تفاوتی بین انواع ضدآفتاب وجود دارد؟ چه تفاوتی بین انواع ضدآفتاب وجود دارد؟
دو نوع ضدآفتاب در بازار وجود دارند که هر کدام به طور متفاوتی از پوست محافظت 
می کنند. ضدآفتاب ها ی شیمیایی مانند اسفنج کار می کنند و اشعه های خورشید را 
جذب می نماید. اکسی بنزون، آووبنزون، اکتیساالت، اکتوکریلن و این گروه از 

ضدآفتاب ها  شامل مواد شیمیایی اکتینوکسات، هوموساالت هستند.
کرم های ضدآفتاب به راحتی جذب پوست می شوند بدون اینکه لکه  سفید برروی 
پوست باقی بماند. ضدآفتاب ها ی فیزیکی )که به آن ضدآفتاب معدنی نیز گفته می شود( 
مانند یک محافظ عمل می کنند. این نوع از ضدآفتاب ها  کامال روی سطح پوست 
را می پوشاند و اشعه های خورشید را از برخورد با سطح پوست منحرف می کنند. 

معموال اثر این کرم روی پوست به صورت سفیدک باقی می ماند. 
کرم ها حاوی مواد فعال دی اکسید تیتانیوم، اکسید روی یا هر دو هستند.

اگر پوست حساسی دارید، این نوع ضدآفتاب را انتخاب کنید.
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 ترجمه:
مهتا 

زمانی نیک

یکی از مشکالت کنکوری ها در دوران قبل از کنکور و سوالی که عمدتا 
برای آنها پیش می آید، این است که می گویند ما مطالب را تا کنکور 
فراموش می کنیم، پس چرا باید یک الی دو سال قبل از کنکور به مطالعه آنها 
بپردازیم؟ در این مقاله به روش  صحیح یادگیری مطالب کنکور می پردازیم.
در کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی که یکی از پرفروش ترین کتاب ها در 
بهبود و توسعه فردی افراد شناخته شده، به این موضوع اشاره می کند. که 
انجام کارها به طور پیوسته و مداوم، اما به میزان اندک، تاثیر چشمگیرتری 
نسبت به انجام همان کارها، به صورت نامنظم و تایم های بسیار طوالنی و 
کسل کننده دارد. دارن هاردی یکی از دالیل موفقیت افراد را پیوستگی در 
انجام امور، حتی در مدت زمان کم می داند. از طرفی خواندن مطالب و 
مرور آنها در بازه زمانی گسترده، سبب فهم بیشتر مطالب و تسلط بیشتر 
نسبت به آنها و مسائل درسی خواهد شد. پس اینکه شما از یک الی دو 
سال قبل از کنکور مطالعه را شروع کنید و هر روز به طور پیوسته، به مقدار 

اندک، مطالعه کنید؛ نتایج فوق العاده تری را کسب خواهید کرد.
نسبت به وقتی که سعی دارید؛ در بازه زمانی کوتاه، با حجم باالیی از 
مطالب، رو به رو شوید. این کار سبب می شود که کمتر احساس خستگی 
کنید و هم امکان اینکه نزدیک زمان کنکور خسته شوید و از ادامه خواندن 
جا بزنید و کشش مطالعه را نداشته باشید، کمتر شود. پس اصل پیوستگی 
و آهستگی دارن هاردی را نه تنها در مطالعه و کنکور، بلکه در تمام امور 
زندگی اولویت قرار دهید، تا بتوانید باصالبت و جدیت و بدون خستگی، 

جا زدن و پرقدرت ادامه دهید تا نتیجه مطلوب آن را کسب کنید.

مراحل سیستم حافظه
برای اینکه بدانید چگونه از فراموشی مطالب جلوگیری کرده و آنها را به 
خاطرتان بسپارید، اول باید مراحل حافظه را خوب بشناسید. روان شناسان 
معتقدند که انسان دارای سیستم حافظه ای با سه مرحله ی مجزا است:

حسی، کوتاه مدت و  بلندمدت
حافظه حسی: حافظه فرار است و مدت زمان ذخیره سازی اطالعات، 

در آن کمتر از 1 ثانیه است.
حافظه کوتاه مدت: گنجایش بسیار محدودی دارد و پس از فیلتر کردن، 

اطالعات را به سرعت به حافظه بلند مدت، منتقل می کند.
ظرفیت  دارای  مدت:  بلند  حافظه 
با  را  اطالعات  و  است  نامحدودی 
ماندگاری زیاد ثبت می کند. شما می توانید 
چند صد میلیون کتاب را در حافظه بلند 

مدت خودتان به خاطر بسپارید.
فراموشی به این دلیل است که مطالب از 
حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل 
نمی شوند. در واقع هر اطالعاتی که در 
است،اگر  کوتاه مدت  و  حسی  حافظه 
ارزشمند باشد به حافظه بلندمدت برای 

زمان نامحدود انتقال می یابد.

منحنی فراموشی
آیا می دانید روز بعد از درس خواندن چقدر 
از مطالب را فراموش می کنید؟ بعد از یک 

ماه چطور؟ مسئله فراموشی سال ها قبل توسط روان شناسی به نام هرمان 
ابینگ هاوس به صورت تجربی و علمی مورد بررسی قرار گرفته است. 

نتایج تحقیقات او به صورت منحنی فراموشی ارائه شد.
منحنی فراموشی نشان می دهد در صورتی که شما عالی مطالعه کرده باشید، 
بعد از 2۴ تا ۴۸ ساعت تقریبا نصف مطالبی که خواندید فراموش می شود 

و پس از حدودا یک ماه، ۸0 درصد آن از یاد می رود.
ابینگ هاوس به این نتیجه رسید که بهترین زمان برای مرور یک خاطره، 
درست قبل از زمانی است که آن را فراموش کنید. منحنی فراموشی می تواند 
برای شما توضیح دهد که چرا معموال وقتی شب امتحان اطالعات زیادی 
را در مغزتان فرو می کنید، مدت کوتاهی بعد از امتحان )یا خدای نکرده 
همان سر جلسه ی امتحان!(، چیزی از آن اطالعات را به یاد نمی آورید. 
چون کل یادگیری فقط در مدت زمان بسیار کم انجام می شود و بعد از آن 
مرور نمی شود و بالفاصله بعد از یادگیری، فراموش شدن هم آغاز می شود.
1. مرور و تکرار: بسیاری از شما عالقه به خواندن مطالب و کتاب های 
جدید دارید، در صورتی که دقیقا مشکل اصلی شما همین است. به جای 
اینکه وقت خود را صرف مرور و تکرار مطالبی که از قبل خوانده اید، 
کنید؛ تمام وقتتان را صرف خواندن مطالب جدید می کنید و ورودی های 
مغزتان بسیار زیاد می شود. مغز شما ورودی های بسیار زیادی دارد که به 
مرور زمان مطالب هر یک تحلیل رفته، به صورتی که پس از گذشت 

مدتی درصد بسیار کمی از آن را به خاطر می آورید.
در این صورت، ذهنتان سرشار از مطالب پراکنده است؛ که هیچ کدام برای 
شما کارآیی ندارد، زیرا اطالعات شما راجع به هر یک ناقص است. چاره 
چیست؟؟ مرور و تکرار مطالب در بازده صحیح. بیشترین میزان فراموشی 
دقیقا در 2۴ ساعت اول پس از مطالعه مطلب است. پس اولین مرور روز 
بعد از مطالعه است و سپس از فرمول دو به توان n استفاده کنید. یعنی مرور 
بعدی، روز دوم و مرور بعدی روز چهارم و بعد روز هشتم و الی آخر.
با استفاده از این فرمول مطالب به حافظه بلندمدت شما وارد خواهد شد.
 2. توضیح دادن برای دیگران: معموال اگر مطلبی را به کسی آموزش 
دهید، دیرتر آن را فراموش می کنید. شما می توانید متن کتاب را برای خودتان 
با صدای بلند بازگو کنید انگار می خواهید، به فرد دیگری تدریس کنید. 
تحقیقات هم نشان داده اند که اگر مطالب را با صدای بلند بیان کنید، آنها 
را بهتر به خاطر می سپارید. بر اساس هرم 
یادگیری، آموزش به دیگران باعث می شود 

۹0 درصد یادگیری شما افزایش یابد.
3. تست و تمرین فراوان: سعی کنید پس 
از خواندن هر مطلب، از همان سرفصل 
به میزانی که آن مطلب برای شما کامال 
جا بیفتد، تست و تمرین کار کنید. زدن 
تست های آن سرفصل را در روزهای بعد 
و برای مرور فراموش نکنید. مطلبی که 
تمرین و تست های آن را کار نکنید، امکان 

فراموشی آن چند برابر افزایش می یابد.
لطفا و لطفا جدیت، پشتکار و  لطفا و 
خواندن  نکنید.  فراموش  را  عملگرایی 
بهترین مقاالت زمانی که عملگرا نباشید 

ذره ای ارزش ندارد..

v

بهترین روش های یادگیری مطالب بدون فراموشی


