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گزارش هفته نامه »سالمت« 
به مناسبت روز خانواده؛

به صدا درآمدن 
زنگ خطر»تحدید 

خانواده ایرانی«

وقتی والدین، مربیان 
و اطرافیان، خشم خود را 
روی کودک خالی می کنند

عواقب اعمال 
خشونت بر کودکان
خشم یکی از هیجان هایی است که با وجود آنکه 

اعمال آن گاهی الزم و ضروری است؛ وقتی نابجا 
و بی مورد بر دیگران اعمال شود می تواند تاثیرات 

مخربی بر جای بگذارد. در این میان، اعمال 
خشونت بر کودکان ازجمله ناهنجاری هایی 

است که تأثیر مخربی بر رشد و تکامل کودکان 
دارد و معمواًل نیز بسیار زیان بار است...صفحه11

اقدامات الزم برای 
گوشی اندرویدی 

که خریده اید 
یکی از مهمترین ویژگی های سیستم عامل 

اندروید قابلیت شخصی سازی  آن است. اگر 
به تازگی گوشی اندروید خریده اید، می توانید 
جعبه آن را باز کرده و موبایل را برای خودتان 

اختصاصی کنید و نرم افزارهای مورد دلخواهتان 
را نصب کنید. تصور کنید گوشی اندروید جدید 
خود را تازه از جعبه خارج کرده اید، به نظر شما 
اولین کارهایی که باید بعد از روشن کردن آن 

انجام دهید چیست؟...صفحه15

آشنایی با 8 رژیم غذایی 
منسوخ شده برای سال 2023

ازکالری شماری 
تا  سم زدایی

این روزها بسیاری از افرادی که به دنبال کاهش 
وزن و مخصوصا کاهش وزن سریع هستند، 

با رژیم های غذایی بسیار متنوعی مواجه 
می شوند. بعضی از این رژیم های غذایی در 

گروه رژیم های غذایی ُمد روز جای می گیرند و 
پیروی خودسرانه از آنها می تواند سالمت فرد را 

شدیدا به خطر بیندازد...صفحه7

زمانی که یک محصول مراقبت از پوست جدید را می خرید، با فهرست بلندباالیی 
از ترکیبات تشکیل دهنده روی بسته بندی محصول مواجه می شوید....صفحه13

چگونه درستی یا نادرستی تبلیغات محصوالت 
مراقبت از پوست را تشخیص دهیم؟

4 پرسش اساسی 
هنگام بررسی محصوالت 
مراقبت از پوست اگر شما از آن دسته افرادی هستید که دوست دارند 

وقت بیشتری را خارج از منزل بگذرانند، به یاد 
داشته باشید که باید از پوست خود در برابر آفتاب 
محافظت کنید...صفحه6

بررسی شایعه مضر بودن یکی 
از مواد تشکیل دهنده ضد آفتاب

آیا ضدآفتاب ها  
مضرهستند؟ 

رونق شبکه های اجتماعی باعث شده برخی از مردم احساس کنند 
باید لحظه لحظه زندگی شخصی شان را در آن گزارش کنند،  اما این 
کار چه پیامدهای بدی دارد و چرا نباید این کار را انجام داد...صفحه4

درباره زندگی مان آدرس غلط ندهیم 

چرا نباید زندگی 
خصوصی را درشبکه های 
اجتماعی ریخت؟ 

آیا  افرادی که دچار 
پی تی اس دی هستند، بیمار 

روان به حساب می آیند؟ 

اختالل استرس 
پس ازسانحه 

)پی تی اس دی(

در حالی  بالغ بر یک سال از تصویب و ابالغ قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارائه مشوق  

به خانواده ها برای فرزندآوری می گذرد که متأسفانه 
تعداد والدت های ثبت شده در ۹ ماهه اول امسال 

با کاهش 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل مواجه است و همین امر زنگ خطر »تحدید 

خانواده« را به صدا درآورده است...صفحه2

اختالل استرس پس از سانحه )پی تی اس دی( 
نوعی مشکل سالمت روان است که پس از تجربه 
رویدادهای خطرآفرین و تهدیدکننده یا مشاهده 
حادثه در فرد آسیب دیده ایجاد می شود...صفحه3

تاکید دکترگلبن سهراب متخصص
 تغذیه در خصوص رژیم های الغری

رژیم کتوژنیک را 
متخصص باید 
تجویزکند!

صفحه8

تغییر رویکرد در سیاست های جمعیتی کشور سبب شده تا توجه بیشتری به چالش های فرزندآوری شود تا موانع پیش روی زوجین 
برای فرزندآوری برطرف گردد. از سوی دیگر روند رو به افزایش جمعیت سالمند و درعین حال کاهش آمار ازدواج و پایین آمدن نرخ 

فرزندآوری در بین خانواده ها باعث شده تا سیاست های جمعیتی کشور دستخوش تغییرات اساسی شود... صفحه2

ناباروری، چالش بزرگ فرزندآوری؛

شانه خالی  کر دن بیمه ها 
از تقبل هزینه های در مان
شانه خالی  کر دن بیمه ها 
از تقبل هزینه های در مان
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سیاست های  در  رویکرد  تغییر 
جمعیتی کشور سبب شده تا توجه 
بیشتری به چالش های فرزندآوری 
شود تا موانع پیش روی زوجین 
برای فرزندآوری برطرف گردد. از سوی دیگر روند 
رو به افزایش جمعیت سالمند و درعین حال کاهش 
آمار ازدواج و پایین آمدن نرخ فرزندآوری در بین 
خانواده ها باعث شده تا سیاست های جمعیتی کشور 

دستخوش تغییرات اساسی شود.

شیوع ۲۰ درصدی ناباروری در کشور
ازاین رو هر یک از دستگاه های مرتبط با سالمت، 
افزایش  برای  برنامه هایی  جمعیت؛  و  خانواده 
جمعیت در دستور کار خود قرار داده اند. دراین بین 
دستگاه های  از  یکی  به عنوان  بهداشت  وزارت 
درمان  و  زادوولد  آمار  افزایش  بحث  در  اصلی 
بر  دارد.  بر عهده  را  مهمی  ناباروری مسوولیت 
اساس آمارهای موجود نرخ شیوع ناباروری در 
کشور حدود ۲۰ درصد است؛ بنابراین از هر پنج 
با  فرزندآوری  به  تمایل  به رغم  زوج  یک  زوج 
مشکل ناباروری مواجه است و نیاز به حمایت ها 

و مداخالت درمانی دارند.
چالش دیگر در این راه آن است که هزینه های درمان 
ناباروری برای اغلب زوجین نابارور بسیار سنگین 
است و اغلب آنها در مسیر درمان، دچار مشکل 
شده و قید بچه دار شدن را می زنند. درحالی که موانع 
شود  برطرف  زوجین  این  اقتصادی  مشکالت  و 
آنها نیز شوق فرزندآوری خواهند داشت؛ بنابراین 
مهم ترین چالش پیش روی فرزندآوری در بین زوجین 
نابارور، مسائل مالی و اقتصادی درمان ناباروری و 
ادامه حمایت های تشویقی از زوجین جوان است.
موضوعی که سعید کریمی، معاون درمان وزارت 
می گوید:  و  است  معترف  آن  به  هم  بهداشت 
»در گذشته بحث کنترل جمعیت در دستور کار 
از  یک  هیچ   و  بود  بهداشت  وزارت  برنامه های 
تحت  زوجین  از  حمایت  و  ناباروری  خدمات 

نداشت.« قرار  بیمه  پوشش 
او با اعالم اینکه امروز تمام خدماتی حوزه ناباروری 
»اکنون  بیمه قرار دارند، می افزاید:  تحت پوشش 
این سیاست تغییر کرده و هدف وزارت بهداشت، 
فرزندآوری و افزایش جمعیت است؛ لذا مهم ترین 
کار این است که بتوانیم خدمات درمان ناباروری 
تحت  را  جمعیت  افزایش  به  مربوط  خدمات  و 

پوشش قرار دهیم.«

کار با بیمه ها دلسردکننده است
درمان وزارت  معاون  که  آسانی  به  کار  اما ظاهراً 
با  کردن  کار  و  نمی رود  پیش  می گوید  بهداشت 

بیمه ها همچنان چالش اصلی زوجین نابارور و مراکز 
مرکز  مدیر  که  موضوعی  است.  ناباروری  درمان 
درمان ناباروری ابن سینا هم به آن معترض است و 
با اشاره به مشکالتی که برای پرداخت هزینه های 
می گوید:  دارد،  وجود  بیمه ها  با  ناباروری  درمان 
»اینکه بیمار کلی هزینه کند، اما بعد از آن به دنبال 
دریافت اسناد باشد که پول را از بیمه بگیرد، پیچیده 

و دلسردکننده است.«
علی صادقی تبار با اشاره به اینکه بیمه ها اکنون باید 
تا ۹۰ درصد هزینه درمان ناباروری را پرداخت کنند، 
عنوان می کند: »متأسفانه بروکراسی های دست وپا 

گیر سازمان های بیمه گر سبب شده است که علی رغم 
بودجه خوبی که دولت به درمان ناباروری اختصاص 
داده، این بودجه به درستی به دست مردم نرسد.« او 
می افزاید: »به عبارتی درمان ناباروری یک درمان 
گسترده و گروهی است و سازمان بیمه این روال 
تولید  اقدامی یک سند  برای هر  باید  را دارد که 
شود و طبیعتًا مستندات فراوانی باید برای درمان 
این  می برد  زمان  ماه ها  که  شود  تهیه  زوج  یک 

مستندات تکمیل شود.«
صادقی تبار با اشاره به اینکه مرکز درمان ناباروری 
بوده است، تصریح  پیشرو  این زمینه  ابن سینا در 
می کند: »اما به دلیل این بروکراسی پیچیده سایر 
مراکز درمان ناباروری به خدمات بیمه ای اقبال نشان 
نمی دهند؛ بنابراین حتمًا الزم است یک بازنگری 
در نحوه تعامل بیمه ها با مراکز درمانی ناباروری 
به  جامع  طرحی  ما  راستا  همین  در  شود.  انجام 
ظرفیت  این  از  بتوان  تا  داده ایم  محترم  مجلس 

به درستی استفاده کرد.«
مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره به اینکه 
قریب به ۴۰ درصد درمان های ناباروری کشور را 
مراکز جهاد دانشگاهی انجام می دهند،   تصریح می کند: 

»به همین دلیل ما طرحی به مجلس شورای اسالمی 
ارائه کردیم تا ۴۰ درصد بودجه ای که برای حمایت 
از درمان ناباروری در اختیار سازمان های بیمه گر 
قرار می دهند را برای یک سال به شکل آزمایشی 
در اختیار ما بگذارند تا این بودجه را با سازوکاری 
بدون بروکراسی پیچیده و به شکل کم هزینه در اختیار 
بیمارانی که به مراکز جهاد دانشگاهی مراجعه می کنند 
قرار دهیم و پس از یک سال گزارش عملکرد خود 

از اثربخشی موضوع را اعالم کنیم.«
او تأکید می کند: »امروزه گفته می شود که ۹۰ درصد 
هزینه های درمان زوج نابارور را سازمان های بیمه 
پوشش می دهند که ما معتقدیم به سادگی می شود 
نابارور  این بودجه را به محض ثبت نام یک زوج 
در یک مرکز درمانی با اسکن شناسنامه ها و عقدنامه 
و ثبت کد ملی و تأیید متخصص زنان و زایمان 
مورد تأیید وزارت بهداشت، در اختیار مرکز درمانی 
قرار داد. درعین حال زوج را باید رجیستری کرد 
اینکه  نکنند.  مراجعه  دیگری  درمانی  مرکز  به  تا 
بیمار کلی هزینه کند اما بعد از آن تازه به دنبال 
دریافت اسناد باشد که پول را از بیمه بگیرد، پیچیده 

و دلسردکننده است.«

اجتماعی،  نهاد  کوچک ترین  به عنوان  خانواده 
آسیب پذیرترین گروه در برابر چالش های اجتماعی 
است؛ به طوری که اکثر مشکالت و آسیب ها ابتدا در 
خانواده ها بروز پیدا می کند و در صورت عدم پیشگیری 
و برخورد ناصحیح با آن به درون جامعه رسوخ می کند؛ 
اما به باور تحلیلگران امروز اصلی ترین عامل تحدید 
خانواده ایرانی چالش کاهش تولد و کوچک تر شدن 

آن است.
دکتر محمدمهدی لبیبی، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
علوم اجتماعی در گفت وگو با ایسنا، به نگرش ایرانیان 
به فرزندآوری و نقش اقتصاد پرداخته و اظهار می کند: 
»ازآنجاکه در جامعه ما مسائل اقتصادی در بسیاری از 
ابعاد زندگی افراد تأثیر گذاشته است، افراد همه  چیز را 
از زاویه اقتصاد می بینند و بیشتر پدیده های اجتماعی 
نظیر ازدواج، طالق، سبک زندگی و فرزندآوری نیز 

با توجه به شرایط اقتصادی تحلیل می شوند.«
او با بیان اینکه کسی منکر نقش اقتصاد بر افزایش یا 
کاهش فرزندآوری نیست، درعین حال تصریح می کند: 
نگاه  یک  ببینیم  اقتصاد  زاویه  از  را  همه چیز  »اینکه 
تقلیل گرایانه است چراکه نتایج پژوهش ها و تحقیقات 
یا  تمایل  اخیر نشان می دهد که  علمی در سال های 
عدم تمایل افراد به فرزندآوری را باید فراتر از مسائل 

اقتصادی مورد بررسی قرار داد.«
مسئله  به  تاریخی   - تطبیقی  نگاه  به  اشاره  با  لبیبی 
خانواده در تاریخ می گوید: »خانواده ایرانی هیچ گاه 
قاجار  دوران  در  مثال  برای  است.  نبوده  تک فرزند 
به طور متوسط هر خانواده ایرانی ۴ فرزند داشت. از 
تا ۷ فرزند  سوی دیگر تعداد خانواده های دارای ۵ 
نیز در آن دوران کم نبوده و بسیار به ندرت خانواده 
ایرانی تک فرزند و آن هم بنا بر دالیلی نظیر ناباروری، 
مرگ و یا ابتال به بیماری های خاص وجود داشت.«

این پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی ترس از دست 
دادن فرزند بنا بر دالیلی نظیر مرگ ومیر و یا ابتال به 
بیماری های خاص را ازجمله دالیل افزایش فرزندآوری 
خانواده های ایرانی در گذشته عنوان کرده و می افزاید: 
»در گذشته خانواده ها تصور می کردند اگر روزی اتفاقی 
رخ دهد و فرزندان از بین بروند باید از تعداد مناسبی 
فرزند برخوردار باشند و ازاین رو اقدام به فرزندآوری 
بیشتری می کردند. حتی »خانواده بدون فرزند« در عرف، 
هنجارهای  و  جامعه  جمعی  وجدان  عمومی،  افکار 
نمی شد.  شناخته  رسمیت  به  ایران  تاریخی  گذشته 
به طوری که دو نفر را پس از ازدواج »زن و شوهر« 
می دانستند، اما تا زمانی که صاحب فرزند نشوند آنها 
را به عنوان یک خانواده مستقل به حساب نمی آوردند 
چراکه اساسًا ازدواج بدون اینکه افراد صاحب فرزند 

شوند، معنایی نداشت.«
به  میل  افت  چگونگی  درباره  دانشگاه  استاد  این 
فرزندآوری در بین ایرانیان، می گوید: »وقتی به دهه 
۷۰ رسیدیم قدری فرزندآوری کاهش پیدا کرد. وقتی 
فرزندآوری  کاهش  این  رسیدیم   ۸۰ به   ۷۰ دهه  از 
شیب تندتری را طی کرد و وقتی از دهه ۸۰ به ۹۰ 
رسیدیم گویا در این عرصه سقوط کردیم. علتش هم 
این بود که با نمایان شدن مشکالت دهه شصتی ها، 
زیاد  بچه  و  جمعیت  گویا  که  شد  احساس  اینطور 
دردسرساز است چراکه مشاهدات مردم از مشکالت 
دهه شصتی ها، شیب فرزندآوری را کم کم کند کرد؛ 
بیکار  با دهه شصتی هایی مواجه بودیم که هم  زیرا 
بودند و هم نمی توانستند ازدواج کنند و آن شوق و 
اشتیاق به داشتن فرزند آرام آرام رو به فروکش رفت.«
او تحول در امر فرزندآوری را نوعی چرخش فرهنگی 
اگر  می داند و عنوان می کند: »مردم احساس کردند 
فرزندان کمتری داشته باشند شاید افراد خوشبخت تری 
باشند چراکه در آن عصر فرزند کارکردهای اقتصادی 
گذشته خود را از دست داده بود. چراکه دیگر مانند 
گذشته نبود و به جای آنکه فرزند کمک حال والدین 
باشد این والدین بودند که باید به فرزند برای تأمین 
هزینه تحصیل و تهیه خانه، ماشین و... کمک می کردند. 
در همان زمان با پدیده »تکریم فرزند« مواجه شدیم. 
به طوری که والدین در خدمت فرزندان و نه فرزندان 
در خدمت والدین بودند. گویی یک جابجایی نقش 
اتفاق افتاده بود و این والدین بودند که باید برای به 

آرامش رسیدن فرزندان کمک می کردند.«
به گفته این پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی، از دهه 
شصت که گویی ایران گرفتار یک بی تعادلی شدید 
در حوزه رشد جمعیت شده بود تا دهه نود که شاهد 
نوعی افراط در نداشتن فرزند بودیم؛ هرگز ایران در 
نقطه تعادل و مناسب فرزندآوری قرار نگرفت و از 
همین رو است که می توان گفت تمایل یا عدم تمایل 
اتفاق فرهنگی و  ایران دقیقًا یک  به فرزندآوری در 

نه اقتصادی است.

دالیل بی میلی به فرزندآوری در ایران؛
سقوط از قله باروری 

در دهه ۹۰

ناباروری، چالش بزرگ فرزندآوری؛

شانه خالی کردن بیمه ها از تقبل هزینه های شانه خالی کردن بیمه ها از تقبل هزینه های درماندرمان

در حالی  بالغ بر یک سال از تصویب و ابالغ قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارائه 
مشوق  به خانواده ها برای فرزندآوری می گذرد 
که متأسفانه تعداد والدت های ثبت شده در ۹ 
ماهه اول امسال با کاهش ۴ درصدی )کاهش 
بیش از ۳۳ هزار تولد( نسبت به مدت مشابه 
سال قبل مواجه است و همین امر زنگ خطر 

»تحدید خانواده« را به صدا درآورده است.
به گزارش هفته نامه سالمت، هنوز چند ماهی 
نیست  مشخص  و  مانده  باقی  سال  پایان  تا 
والدت های امسال بیشتر یا کمتر از سال گذشته 
باشد؛ اما آنچه آمار نزولی فرزندآوری طی ۹ 
ماهه نخست سال جاری در قیاس با مدت مشابه 
خود در سال قبل نشان می دهد مبین آن است 
که فرزندآوری در کشور عالوه بر یک مقوله 
اقتصادی یک عنصر فرهنگ هم هست و امروز 
با  در برخی مناطق مرفه نشین که ساکنان آن 
مشکالت اقتصادی دست وپنجه نرم نمی کنند، 

فرزندآوری هستیم. شاهد کاهش 

کاهش ۴ درصدی والدت ها
والدت های  تعداد  ثبت احوال  آمار  اساس  بر 
هزار   ۳۳ امسال  نخست  ماهه   ۹ در  ثبت شده 
سال  در  مشابه  مدت  از  کمتر  مورد   ۸۴۶ و 
گذشته بوده و به بیانی در ۹ ماهه امسال ۸۱۰ 
مشابه  در مدت  و  مورد والدت   ۸۷۷ هزار و 
به  والدت  مورد   ۷۲۳ و  هزار   ۸۴۴ قبل  سال 

ثبت رسیده است.
از سوی دیگر تعداد والدت های ثبت شده طی 
سال های ۹۶ تا ۹۹ در قیاس با آمار سال  قبل 
خود نیز نشان می دهد که همواره فرزندآوری با 

کاهش ۲، ۶، ۸ و در برخی بازه ها ۱۲ درصدی 
از  البته گرچه سیر والدت  مواجه بوده است. 
سال ۹۵ تا ۹۹ همواره نزولی بوده، اما در سال 
۱۴۰۰ حدود ۰.۱۹ درصد رشد نسبت به سال 
قبل خود داشته و سال گذشته ۲۰۸۳ والدت 

بیشتر از سال ۹۹ به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر هنوز تمامی مشوق های در نظر 
گرفته شده در قانون »جوانی جمعیت« به طور 
بی توجهی  به  انتقاداتی  و  نشده  اجرایی  کامل 
مسئولین نسبت به اجرای مواد این قانون وجود 
میلیون   ۱۵۰ ازدواج  وام  پرداخت  زیرا  دارد؛ 
تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر 
از ۲۵ سال و وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی 
به سایر زوجین، ارائه تسهیالت قرض الحسنه 

برای تولد فرزند اول تا پنجم و باالتر به ترتیب 
فرزند  تومان،  میلیون   ۲۰ اول  فرزند  ازای  به 
دوم ۴۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۶۰ میلیون 
به  و  تومان  میلیون   ۸۰ چهارم  فرزند  تومان، 
تومان،  میلیون   ۱۰۰ بعد  به  پنجم  فرزند  ازای 
فروش بدون نوبت و بدون قرعه کشی خودروی 
فرزند  تولد  از  پس  کارخانه  قیمت  به  ایرانی 
برای  قانون  این  ابالغ  زمان  از  و  بعد  به  دوم 
مادران، کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت 
زمان  از  و  فرزند  هر  تولد  ازای  به  سال  یک 
بیمه ای  پوشش  قانون،  این  شدن  الزم االجرا 
درصدی   ۲ افزایش  و  نابارور  زوجین  تمامی 
و  تأهل  ازای  به  استخدام  و  در جذب  امتیاز 
نیز هر فرزند که ازجمله مهم ترین مشوق های 

برای  مذکور  قانون  در  شده  گرفته  نظر  در 
بعد  به   ۱۴۰۰ سال  از  که  است  خانواده هایی 
به صورت  هنوز  کنند،  فرزندآوری  به  اقدام 

تمام و کمال اجرایی نشده است.

لزوم فرهنگ سازی درباره 
فرزندآوری

به گفته کاظم فروتن، دبیر ستاد ملی جمعیت همه 
دستگاه ها قرارگاهی در این راستا ایجاد کرده اند، 
اما فرهنگ سازی در خصوص فرزندآوری مورد 
»باید  است:  معتقد  او  است.  واقع شده   غفلت 
عالوه بر توجه به قانون، به فرهنگ سازی توجه 
شود؛ زیرا فرهنگ سازی موضوعی نیست که یک 

شبه بتوان به آن دست یافت.« 
فروتن افزوده است: »امروز بعد از گذشت یک 
هنوز  جمعیت  جوانی  قانون  تصویب  از  سال 
باید  و  نمی شود  دیده  مراکز  در  الزم  تبلیغات 

نگرش تغییر کند.«

گزارش هفته نامه »سالمت« به مناسبت روز خانواده )25 دی ماه(؛

به صدا درآمدن زنگ خطر »تحدید خانواده ایرانی«

گزارش

 علی 
ابراهیمی

عطاءاهلل کاویان، مدیر کل حفاظت 
محیط زیست مازندران خبر از تعطیلی 
همیشگی بازار فروش پرندگان زنده 
فریدون کنار داده است. وی با تایید 

»برقرار بودن بازار فروش پرندگان در 
فریدونکنار در طی سالیان متمادی« گفته 

است که »امسال در یک اتفاق خوب و 
با پیگیری های انجام شده بازار اصلی 

فریدون کنار به عنوان اصلی ترین بازار 
فروش پرندگان مازندران تعطیل شد

اینکه بیمار کلی هزینه 
کند، اما بعد از آن به دنبال 

دریافت اسناد باشد که پول 
را از بیمه بگیرد پیچیده و 

دلسردکننده است
- علی صادقی تبار
مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا



از  پس  استرس  اختالل 
سانحه )پی تی اس دی( نوعی 
مشکل سالمت روان است 
که پس از تجربه رویدادهای 
خطرآفرین و تهدیدکننده یا مشاهده حادثه در 

فرد آسیب دیده ایجاد می شود.
از  پی تی اس دی  به  مبتال  افراد  از  بسیاری 
افسردگی،  مانند  روان  سالمت  مشکالت 
درد  سرگیجه،  سردرد،  فوبیا،  یا  اضطراب 
قفسه سینه و معده درد، کابوس و اضطراب 
در  کنترل  غیرقابل  افکار  همچنین  و  شدید 
مورد رویداد تجربه شده رنج می برند. گاهی 
سوء  مانند  مخرب  یا  خودآزاری  رفتارهای 
استفاده از مواد مخدر یا سوء مصرف الکل 

نیز بین این افراد دیده می شود. 

اثرات روانی پی تی اس دی چیست؟
افراد مبتال به پی تی اس دی در ارتباط با تجربه 
خود، افکار و احساسات شدید و آزاردهنده ای 
پیشامد  پایان  از  پس  مدت ها  تا  که  دارند 
آسیب زا همچنان باقی می ماند. ممکن است 
افراد آسیب دیده از طریق فلش بک )بازگشت 
به گذشته( یا دیدن کابوس، تجربه و خاطرات 
آسیب وارده را دوباره زنده کنند. شاید بیماران 
به سبب احساس غم، ترس یا عصبانیت منزوی 

و گوشه گیر شوند.

آیا پی تی اس دی می تواند باعث 
ایجاد سایر اختالالت روانی شود؟

ابتال به پی تی اس دی ممکن است خطر ابتال به 
سایر مشکالت سالمت روان مانند افسردگی و 
اضطراب، مشکالت مربوط به مصرف مواد مخدر 

یا الکل و اختالالت اشتها را افزایش دهد.

در صورت بروز پی تی اس دی باید 
چه اقداماتی صورت بگیرد؟

خاطرات  با  را  خود  زندگی  که  افرادی  اکثر 
تجربه رویدادهای آسیب زا می گذرانند ممکن 
است به طور موقت در سازگاری و کنار آمدن 
با مسائل مربوط به تجربه خود با مشکل مواجه 
شوند اما با گذشت زمان و مراقبت از خود، 
معموالً وضع آنها بهتر می شود اما اگر عالئم 
بدتر شوند، یا ماه ها و حتی سال ها بروز عالئم 
طول بکشند یا درعملکرد روزانه شما اختالل 
کنند، ممکن است دچار پی ت اس دی  ایجاد 
شده باشید. دریافت درمان موثر پس از بروز 
عالئم پی تی اس دی برای کاهش عالئم و بهبود 

عملکرد می تواند بسیار حیاتی باشد.

عالئم اختالالت پس از سانحه
عالئم اختالل استرس پس از سانحه ممکن 
است در عرض یک ماه پس از یک رویداد 
اما گاهی اوقات عالئم  آسیب زا شروع شود 
ممکن است تا سال ها پس از اتفاق آسیب زا 
ظاهر نشوند. این عالئم باعث ایجاد مشکالت 
قابل توجهی در موقعیت های اجتماعی یا کاری 
و در روابط فردی می شود. همچنین عالئم و 
مشکالت می توانند در توانایی شما برای انجام 

کارهای عادی روزانه تداخل ایجاد کنند.
عالئم پی تی اس دی می تواند در طول زمان از 
نظر شدت متفاوت باشد. هنگامی که فرد به طور 

کلی استرس دارد یا زمانی که اتفاق دردناکی 
را که از سر گذرانده است به خاطر می آورد، 
ممکن است عالئم پی تی اس دی بیشتری در 
او ایجاد شود. به عنوان مثال، ممکن است فرد 
آسیب دیده با شنیدن صدای مهیب یک ماشین، 
تجارب جنگی یا تصادف را دوباره به خاطر 
بیاورد یا در صورتی که مورد تجاوز جنسی قرار 
گرفته باشد، با شنیدن اخبار مربوط به تجاوز 
جنسی، خاطرات این اتفاق در ذهن او زنده شود.
عالئم پی تی اس دی به طور کلی به چهار نوع 

گروه بندی می شوند: 
خاطرات مزاحم، اجتناب و انزواطلبی، تغییرات 
در  تغییر  و  خو،  و  خلق  و  تفکر  در  منفی 
واکنش های فیزیکی و احساسی. عالئم ممکن 
است در طول زمان یا از فردی به فرد دیگر 

متفاوت باشند.

خاطرات مزاحم در اختالل پس از سانحه
عالئم خاطرات مزاحم ممکن است شامل 

موارد زیر باشد:
 خاطرات ناراحت کننده مکرر و ناخواسته از 

رویداد آسیب زا

 احیای رویداد آسیب زا به گونه ای که گویی 
دوباره اتفاق می افتد )فلش بک(

 رویاهای ناراحت کننده یا کابوس در مورد 
رویداد آسیب زا

 پریشانی شدید عاطفی یا واکنش های فیزیکی 
به چیزی که فرد را به یاد رویداد آسیب زا می اندازد.

اجتناب و دوری گزیدن
عالئم اجتناب و دوری کردن ممکن است 

شامل موارد زیر باشد:
 تالش برای اجتناب از فکر کردن یا صحبت 

کردن در مورد رویداد آسیب  زا
افرادی  یا  از مکان ها، فعالیت ها   اجتناب 

که شما را به یاد رویداد آسیب زا می اندازد.
تغییرات منفی در تفکر و خلق و خو

عالئم تغییرات منفی در تفکر و خلق ممکن 
است شامل موارد زیر باشد:

 افکار منفی در مورد خود، افراد دیگر یا جهان
 ناامیدی نسبت به آینده

 مشکالت حافظه از جمله به یاد نیاوردن 
جنبه های مهم اتفاق آسیب زا

 مشکل در حفظ روابط نزدیک

 احساس جدایی از خانواده و دوستان )انزواطلبی(
 عدم عالقه فرد به فعالیت هایی که زمانی از 

انجام آنها لذت می برد
 مشکل در تجربه احساسات مثبت

 احساس بی تفاوتی احساسی

تغییرات در واکنش های فیزیکی و عاطفی
عالئم تغییرات در واکنش های فیزیکی و 
عاطفی )که عالئم برانگیختگی نیز نامیده 
می شود( ممکن است شامل موارد زیر باشد:
 فرد به راحتی بهت زده می شود یا می ترسد

 همیشه مراقب بودن و فاصله گرفتن ازخطر 
 رفتارهای خود ویرانگر مانند نوشیدن زیاد 

الکل یا رانندگی با سرعت زیاد
 مشکل در خواب دیدن

 مشکل در تمرکز
رفتار  یا  خشم  طغیان  تحریک پذیری،   

پرخاشگرانه
 احساس گناه یا شرم شدید

برای کودکان 6 ساله و کمتر، عالئم 
و نشانه ها ممکن است شامل 

موارد زیر باشد:

 تکرار پیشامد آسیب زا یا جنبه هایی از اتفاق 
آسیب زا از طریق بازی

رویاهای ترسناک که ممکن است شامل   
صحنه هایی از رویداد آسیب زا باشد 

عوامل خطر
افراد در هر سنی ممکن است دچار اختالل 
حال،  این  با  شوند.  سانحه  از  پس  استرس 
برخی از عوامل ممکن است احتمال ابتال به 
پی تی اس دی را پس از یک رویداد آسیب  زا 
افزایش دهند.از جمله این عوامل می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد:
 تجربه آسیب شدید یا طوالنی مدت

 تجربه آسیب اوایل زندگی مانند سوء استفاده 
در دوران کودکی

 داشتن شغلی که خطر قرار گرفتن در معرض 
حوادث آسیب زا را افزایش می دهد مانند پرسنل 

نظامی یا آتشنشانی
 داشتن سایر مشکالت سالمت روان مانند 

اضطراب یا افسردگی
 داشتن مشکالت ناشی از سوء مصرف مواد 
مانند نوشیدن بیش از حد مشروبات الکلی یا 

مصرف مواد مخدر
نداشتن سیستم حمایتی خوب از سمت   

خانواده و دوستان
مشکالت  با  خونی  خویشاوندان  داشتن   

سالمت روان از جمله اضطراب یا افسردگی

انواع حوادث آسیب زا
شایع ترین رویدادهایی که منجر به ایجاد 

پی تی اس دی می شود عبارتند از:
 قرار گرفتن در معرض حمالت جنگی یا مبارزه

 آزار جسمی دوران کودکی
 خشونت جنسی

 حمله فیزیکی
 تهدید با سالح

 تصادف
نیز  دیگر  آسیب زای  رویدادهای  از  بسیاری 
مانند  شوند  پی تی اسدی  به  منجر  می توانند 
سقوط  سرقت،  طبیعی،  بالیای  آتش سوزی، 
هواپیما، شکنجه، آدم ربایی، تشخیص پزشکی 
بیماری سخت یا خطرناک، حمله تروریستی و 
سایر رویدادهای خطرناک یا تهدیدکننده زندگی.

عوارض
اختالل استرس پس از سانحه می تواند کل زندگی 
فرد اعم از شغل، روابط فرد، سالمتی و لذت 
بردن او از فعالیت های روزمره را مختل کند. 
داشتن پیتی اس دی ممکن است خطر 
سایر مشکالت سالمت روان مانند 
افکار و اعمال خودکشی را در 

فرد افزایش دهد.

رویداد  یک  گذاشتن  سر  پشت  از  پس 
عالئمی  ابتدا  در  افراد  از  بسیاری  آسیب زا، 
شبیه به پی تی اس دی مانند ناتوانی در توقف 
فکر کردن به آنچه اتفاق افتاده است را تجربه 
می کنند. ترس، اضطراب، عصبانیت، افسردگی، 
احساس گناه همه واکنش های رایج به تروما 
هستند. با این حال، اکثر افرادی که در معرض 
تروما قرار می گیرند، دچار اختالل استرس پس 

از سانحه طوالنی مدت نمی شوند.

روش های درمان اختالل پس از سانحه
راه های بسیار موثری برای مقابله و درمان اثرات 
روانشناسان  دارد.  وجود  تروما  استرس زای 
اقدامات  این  که  دریافته اند  محققان  سایر  و 

می تواند به افراد کمک کند:
 به عزیزان خود تکیه کنید. اگر برای بحث 
در مورد رویداد آسیب زا آماده هستید، در مورد 
تجربه و احساسات خود با عزیزانتان صحبت 
کنید. همچنین می توانید از آنها بخواهید که در 
انجام کارهای خانه یا سایر تعهدات به شما 
کمک کنند تا مقداری از استرس روزانهتان 

از بین برود.
دریافت کمک و حمایت به موقع ممکن است از 
بدتر شدن واکنش های استرسی طبیعی و تبدیل 
شدن آنها به پی تی اس دی جلوگیری کنند. این 
حمایت ممکن است به معنای نزدیکی فرد به 
خانواده و دوستانی باشد که به صحبت های او 
گوش می دهند و آرامش را برای فرد فراهم 
می کنند. به غیر از دوستان و خانواده، متخصص 
سالمت روان برای یک دوره درمانی کوتاه مدت 
نیز می تواند در حمایت از. فرد بیمار بسیار مفید 
باشد. چنین حمایت هایی می توانند شما را به 

مدار زندگی بازگردانند.
حمایت اطرفیان همچنین می تواند مانع بزرگی 
از روی آوردن فرد آسیب دیده به روش های 
ناسالم مقابله ای مانند سوء استفاده در مصرف 

الکل یا مواد مخدرباشد.
 با احساسات خود روبرو شوید. طبیعی است 
که بخواهید از فکر کردن به یک رویداد آسیب زا 
اجتناب کنید اما با گذشت زمان متوجه می شوید 
که بیرون نرفتن از خانه، بیش از حد خوابیدن، 
منزوی کردن خود و دوری از نزدیکان برای 
فراراز یادآوری مشکالت پیش آمده، راه های 
سالمی برای کنار آمدن با حقیقت نیستند. اگرچه 
اجتناب کردن  طبیعی است اما زیاده روی در آن 
می تواند استرس را طوالنی تر کند و شما را از 
بهبودی باز دارد. سعی کنید به تدریج به روال 

عادی زندگی خود بازگردید. 
 مراقبت از خود را در اولویت قرار دهید. 
تالش کنید تا وعده های غذایی شما مغذی باشند، 
فعالیت بدنی منظم و خواب خوب داشته باشید 
وبه دنبال راهبردهای مقابله سالم دیگر مانند 
و  آرامش  مدیتیشن،  موسیقی،  هنر،  یادگیری 

گذراندن وقت در طبیعت باشید.
 صبر پیشه کنید. به یاد داشته باشید که واکنش 
شدید به یک رویداد ناراحت کننده طبیعی است. 
نمی توان یک روزه به بهبودی رسید، صبور باشید 
و تصمیم بگیرید. با گذشت روزها، عالئم شما 

باید به تدریج رفع می شوند.
www.apa.org :منابع
www.mayoclinic.org

آیا  افرادی که دچار پی تی اس دی هستند، بیمار روان به حساب می آیند؟ 
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تجربهرویدادهایخطرآفرینو

تهدیدکنندهیامشاهدهحادثهدر
فردآسیبدیدهایجادمیشود
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 چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟ 
اگرپس از یک اتفاق آسیب زا، افکار و احساسات آزاردهنده  بیش از 
یک ماه همچنان وجود داشته باشند، شدت آن کاهش نیافته باشد 
یا اگر احساس می کنید در کنترل مجدد زندگی تان با مشکل مواجه 
شده اید، با پزشک یا متخصص سالمت روان صحبت کنید. دریافت 
درمان در اسرع وقت می تواند به جلوگیری از بدتر شدن عالئم 

پی تی اس دی کمک کند.
هنگامی که فرد یک اتفاق آسیب زا مانند مرگ یا تهدید به مرگ، آسیب 
جدی جسمی و روحی یا تجاوز جنسی را پشت سر می گذارد، در 
صورت رویارویی مجدد با این حوادث یا اطالع از موارد مشابه، 

ممکن است دچار اختالل استرس پس از سانحه شود.

پزشکان مطمئن نیستند که چرا برخی افراد دچار پی تی اس دی 
روان،  سالمت  مشکالت  از  بسیاری  مانند  می شوند. 
پی تی اس دی احتماالً توسط ترکیب پیچیده ای از موارد زیر 

می شود: ایجاد 
 تجربیات استرس زا از جمله میزان و شدت ضربه ای که فرد در 

زندگی متحمل شده است.
 خطرات ارثی سالمت روان مانند سابقه خانوادگی اضطراب 

و افسردگی.
 ویژگی های ارثی شخصیت فرد که اکثراوقات از آن به عنوان 

خلق و خوی یاد می شود.
 روشی که مغز شما مواد شیمیایی و هورمون هایی را که بدن در 

پاسخ به استرس آزاد می کند، تنظیم می کند.

وقتی دچار استرس می شوید، راه های 
زیادی برای مدیریت و حتی کاهش میزان 
استرس وجود دارد. غذا می تواند یکی از 
بزرگترین دوستان یا دشمنان شما باشد 
زیرا تغذیه در افزایش یا کاهش سطح استرس بسیار نقش 
دارد بنابراین توجه به تغذیه و مواد غذایی که در زمان استرس 
مصرف می کنید بسیار مهم است. استرس می تواند نیاز شما را 
به برخی مواد مغذی مانند ویتامین C، ویتامین B، سلنیوم و 
منیزیم افزایش دهد. مقدار و کیفیت مواد مغذی و سالمت 
روده می تواند بر مدارهای عصبی بدن که احساسات، انگیزه 
و خلق و خو را کنترل می کنند، تأثیر بگذارد. مبارزه با 
استرس، با غذا روشی است که بدون مصرف مکمل های 

گرانقیمت، در دسترس همگان است. 
چای گیاهی به تقویت احساس گرما و آرامش کمک 
می کند: تحقیقات نشان داده است که مصرف یک نوشیدنی 
گرم صرف نظر از طعم، اثر تسکین دهنده دارد و احساس گرما 
و دوستی بین فردی را افزایش می دهد. برخی گیاهان دارویی 
مانند اسطوخودوس و بابونه به خودی خود اثر آرامش بخشی 
دارند. چای سبز نیز بسیار عالی است زیرا مملو از فالونوئیدها 
است و فالونوئید به سالمت مغز، محافظت از نورون ها در برابر 

آسیب های ناشی از نوروتوکسین ها، سرکوب التهاب عصبی 
و ارتقای حافظه، یادگیری و عملکرد شناختی کمک می کند.
شکالت تیره، غنی از آنتی اکسیدان: شکالت تلخ 
در رژیم غذایی، می تواند استرس را از دو طریق تاثیر 
شیمیایی و عاطفی کاهش دهد. مصرف شکالت لذت بخش 
است و این احساس به تنهایی می تواند به کاهش استرس 
کمک کند. شکالت تلخ سرشار از آنتی اکسیدان است 
و ممکن است با کاهش سطح هورمون های استرس در 

بدن به کاهش استرس کمک کند.
هستند:  ضداسترس  امگا3  چرب  اسیدهای  آووکادو، 
حاوی  بلکه  است  خوشمزه  ساالد  در  تنها  نه  آووکادو 
اسیدهای چرب امگا3 است. این اسیدهای ضروری سالم 
برای کاهش استرس و اضطراب و افزایش تمرکز و بهبود 

خلق و خو شناخته شده اند.
غالت سبوس دار راهی برای افزایش خلق و خوی 
به طور موقت سطح  مثبت: کربوهیدرات ها می توانند 
سروتونین را افزایش دهند، هورمونی که خلق و خو را 
تقویت می کند و استرس را کاهش می دهد. با افزایش 
سطح سروتونین، افراد تحت استرس، تمرکز بهتری خواهند 
داشت. مطمئن شوید که کربوهیدرات های سالم و تصفیه 

نشده مانند سیب زمینی شیرین و غالت کامل را برای 
تغذیه بهتر انتخاب می کنید و مصرف کربوهیدرات های 

ساده مانند کلوچه ها، کیک ها و غذاهای سفید از جمله 
ماکارونی بدون سبوس و نان سفید را محدود کنید.

ماهی می تواند سالمت قلب را تقویت کند و استرس 
را دفع نماید: با افزودن غذاهای دریایی به بشقاب خود، 
با استرس مبارزه کنید و از بیماری شقلبی پیشگیری کنید. 
ماهی های چرب گزینه بسیار خوبی هستند زیرا چربی 
آنها برای قلب سالم بوده و امگا3 نیز به کاهش افسردگی 
کمک می کند زیرا مواد مغذی به راحتی با مولکول های مغز 
مرتبط با خلق و خو در تعامل هستند. ماهی های چرب 
شامل ماهی تن،  هالیبوت، سالمون، شاه ماهی، ماهی خال 

مخالی، ساردین و قزل آالی دریاچه ای هستند.
شیر گرم می تواند به شما کمک کند خواب خوب شبانه داشته 
باشید و استرس را کنترل کنید: قرن هاست که نوشیدن شیر گرم 
برای داشتن یک خواب راحت به عنوان درمان خانگی به دکار 
می رود. شیر گرم می تواند تاثیر آرامش بخشی بر بدن و روان 
داشته باشد. غذاهای غنی از کلسیم بخش ضروری یک رژیم 
غذایی سالم برای سالمت استخوان ها هستند اما این ماده مغذی به 
کاهش افسردگی نیز کمک می کند. شیر و سایر غذاهای لبنی غنی 

شده 
با کلسیم 
 Dویتامین و 
به تثبیت خلق و 
خو و آرامش ماهیچه ها 

کمک می کنند.
چربی های  از  سرشار  آجیل 

عالی برای رفع استرس است: آجیل سالم، یک میان وعده 
سرشار از مواد مغذی از جمله ویتامینB، همراه با اسیدهای 
چرب سالم است. ویتامین های B بخش مهمی از یک رژیم 
غذایی سالم هستند و می توانند به کاهش استرس کمک 
کنند. بادام، پسته و گردو حتی به کاهش سطح فشارخون 
نیز کمک می کنند. پسته به طور خاص می تواند در کاهش 

سطح استرس نقش داشته باشد.
که  هستند  منیزیم  از  سرشار  دانه ها  و  آجیل  همچنین 
مزیت بزرگی به حساب می آید زیرا منیزیم با کنترل بهتر 
اضطراب مرتبط است. منیزیم برای افراد دارای سطوح 

خفیف تا متوسط اضطراب مفید خواهد بود.
مرکبات و توت فرنگی حاوی ویتامین C هستند که به مبارزه 
با استرس کمک می کند: برخی مطالعات نشان داده اند که 

سطح باالی ویتامین C ممکن است به کاهش سطح استرس 
کمک کند. خوردن میوه هایی مانند پرتقال، گریپ فروت و 

توت فرنگی برای تأثیر مناسب هستند.
پروبیوتیک ها می توانند میکروبیوتای سالم روده را تولید 
کنند و به شما در کنترل استرس کمک کنند: بهترین راه برای 
حمایت از هورمون های روده سالم، استفاده از باکتری های مفید 
به نام پروبیوتیک ها است. پروبیوتیک ها می توانند به تقویت 
سیستم ایمنی بدن، محافظت در برابر باکتری های مضر و 
بهبود هضم و جذب مواد مغذی کمک کنند. سالمت روده با 
بهبود اضطراب، افسردگی و خلق و خو ارتباط مستقیم دارد. 
باکتری های روده می توانند مولکول هایی با عملکردهای عصبی 
از جمله سروتونین و گاما آمینوبوتیریک اسید )جی ای بی ای( 

تولید کنند و بر خلق و خو تأثیر مثبت می گذارند.
غذاهای سرشار از فیبر، استرس و اضطراب را کاهش 
می دهند: غذاهای غنی از فیبر برای روده مفید هستند 
و رژیم غذایی پرفیبر ممکن است با کاهش اضطراب، 

افسردگی و استرس مرتبط باشد.
فیبر بیشتر از جمله لوبیا، نخود سبز، انواع توت ها، بادام، 
پسته، بذر کتان، دانه های کنجد و غالت کامل و مقدار 
زیادی سبزیجات مانند کلم پیچ و کلم بروکلی را به غذای 
خود اضافه کنید .همچنین فیبر، قندخون شما را متعادل 
انسولین جلوگیری می کند.  افزایش سطح  از  می کند و 
افت قندخون می تواند باعث خستگی، اضطراب، لرزش، 

تحریک پذیری و مشکل در تمرکز شود.

برایکاهشاسترساینموادغذاییرامصرفکنید
 ترجمه:
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درباره زندگی مان آدرس غلط ندهیم 

چرا نباید زندگی خصوصی را در شبکه های اجتماعی ریخت؟چرا نباید زندگی خصوصی را در شبکه های اجتماعی ریخت؟
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رونق شبکه های اجتماعی در سال های اخیر باعث شده برخی از مردم 
احساس کنند باید خبرنگار زندگی شخصی خودشان باشند و لحظه لحظه 
زندگی شخصی شان را در آن گزارش کنند، از میز غذا گرفته تا رستوران های 
رفته یا حتی نرفته و سفرهای کوتاه وغیره، اما این کار چه پیامدهای بدی 
دارد و چرا نباید این کار را انجام داد. بسیار طبیعی است که شما وقتی در 
حال انجام یک کار خوب و یا جالب هستید بخواهید آن را با آب و تاب 
در رسانه های اجتماعی پست کنید. اما افراط در این موضوع می تواند تبعات 
بدی هم برای خودتان و هم برای دیگران داشته باشند. ضرب المثل رایج 
انگلیسی هست که می گوید »زندگی خصوصی، زندگی شاد است« چون 
مردم نمی توانند در مورد شما زیاد حرف بزنند و یا شایعه پراکنی کنند. 
شما هم پیرامون شایعه هایی که برایتان ایجاد شده است نگران نمی شوید 
و مجبور به تکذیب آن نیستید. برای همین است که زندگی خصوصی 
یک زندگی شاد است و فقط کسانی که به حریم خصوصی شان اهمیت 

می دهند لذت ناشی از آن را می چشند.
 مقاومت در برابر تمایل به اشتراک گذاری بیشتر در شبکه های اجتماعی 
در سال های اخیر تبدیل به یک مشکل بزرگ شده است. به خصوص 
برای کسانی که اطالعات شخصی زیادی را از خودشان در اختیار دیگران 
قرار می دهند. گاهی این اشتراک گذاری به مسائل شخصی نیز می انجامد 
که می توان به این عمل »oversharing« گفت. یکجورهایی سر ریز 
کرده اند. آنها از شبکه به عنوان جایی برای تخلیه منظم احساساتشان 
استفاده می کنند. مدام از خانواده و روابط و مسائل شخصی شان می نویسند. 
و روزی چندبار درباره کارهایی که در حال انجام هستند و یا می خواهند 
انجام دهند پست و مطلب می گذارند. اما چرا نباید زندگی خصوصی 
ما در شبکه اجتماعی مثل یک کتاب باز برای همه قابل خواندن باشد؟
بسیاریازواکنشهابهشماغیرواقعیمیشود. همه برای شما خوشحال 
نیستند. شما لحظات شاد و دستاوردهایتان را در شبکه های اجتماعی پست 
می کنید تا تبریک دریافت کرده و یا افراد بفهمند که زندگی شما چقدر 
شاد است. اما حقیقت این است که حتی با وجود همه نظرات مثبت در 
پست های شما، واقعا همه درباره آن ها خوشحال نیستند و حمایت زیادی 
از آن نمی کنند. بعضی افراد ممکن است شمارا مثل یک انسان مغرور ببینند 
که منجر به حسادت ورزی نسبت به شما می شود.)حتی اگر بهتر باشد که 
ما اهمیتی به آنچه که مردم درباره ی ما فکر می کنند ندهیم( یا حتی تالش 
کنند آن موفقیت را خراب کنند. همچنین پست کردن مسائل احساسی 
یا شرایطی که برای شما اتفاق افتاده است براساس جمع کردن ترحم 
از دنبال کننده هایتان همیشه یک حرکت اشتباه است. درام شما صرفا 

یک سرگرمی برای آن ها است زیرا واقعا هیچ کس اهمیت نمی دهد.
بهدیگرانآدرسغلطمیدهید! وقتی شما دائما از زندگی شخصی تان 
در فضای مجازی مطلب و عکس می گذارید. ناخوادگاه به دیگران این 
حس را می دهید که زندگی تان خیلی بهتر از آنهاست. از این رو غیرمستقیم 
عزت نفس پایین و حس ناامنی در زندگی شخصی آنها ایجاد می کنید. 
همچنین ناخودآگاه آنها را تشویق می کنید که با استانداردهای زندگی 
شما زندگی کنند و حتی تشویق می کنید که آنها هم دائما از زندگی 
شخصی و خصوصی شان عکس و مطلب منتشر کنند و این اصال خوب 

نیست. یعنی اشتباه شما بقیه را نیز به اشتباه می اندازد.
با  برای صمیمی شدن  گاهی شما  پایینمیآید.  عزتنفستان
مخاطبتان در شبکه اجتماعی محتوای خصوصی منتشر می کنید؛ اما 
آن طور که توقع دارید بازخورد نمی گیرید و برخی هم برایتان کامنت های 
بدی می گذارند. این جس بعد می تواند عزت نفس تان را پایین بیاورد 

و حالتان را نسبت به خودتان و زندگی تان و حتی آن خاطره خوشی 
که بابتش عکس منتشر کردید بد کند.

امنیتتانراکممیکند. اطالعات شخصی شما برای شما بسیار مهم 
است و قرار دادن آن ها در اختیار همه برای داشتن بسیار حرکت اشتباهی 
است. بعضی از مردم تالش می کنند با آرشیو کردن اطالعات شخصی 
شما به شما آسیب برسانند و یا با ساختن حساب های کاربری فیک و 
جعلی با شماره و مشخصات شما کالهبرداری کنند.مجرمان سایبری 
تنها نیاز به اطالعات شخصی اندکی از شما دارد تا از طریق آن به محل 

کار، منزل و یا حتی به افراد نزدیکتان آسیب بزنند.
سابقهشماراخرابمیکند. این روزها شما اگر برای کار به هر 
آن  را جویا می شوند.  اینترنتی شما  کنید آدرس های  مراجعه  جایی 
وقت وقتی صفحه شما را چک کنند و ببنند که درباره انتشار مطالب 
خصوصی بسیار فعال هستید. به احتمال زیاد شما را نمی پسندند و 

رد صالحیت خواهید شد حتی اگر شما واجد شرایط آن شغل باشید 
ممکن است این عدم تایید برایتان رخ دهد.

رابطههایتانراخرابمیکند. میل به تولید محتواهای خصوصی و 
حرف زدن درباره رفتارهای همسر،مادر، خواهر و حتی دوست و آشنا و 
ردپایشان در محتواهای شما ممکن است نارضایتی آن ها را در پی داشته 
باشد و رابطه شما را دچار خدشه کند. بسیاری از کسانی که عکس های زن 
و شوهری عاشقانه داشتند و توانسته بودند مخاطبان زیادی را هم جذب 
خودشان کنند به دلیل چالش ها و مشکالت به وجود آمده از پیامدهای 
تلخ همین انتشار عکس های خصوصی مجبور به طالق و جدایی از هم 
شدند. مردم نیز در شبکه همه چیز شما را تماشا می کنند و برای اینکه 

درام زندگی تان را از دست ندهند همچنان دنبالتان می کنند.
فضایمجازیواینترنتفراموشکارنیست! وقتی شما سریع همه 
چیز را در شبکه های اجتماعی پست می کنید این زمینه وجوددارد که شما 
بتوانید یک چیز اشتباه پست کنید قبل از اینکه آن را بسنجید و بخواهید آن 
را پاک کنید. بعضی افراد آن را در تلفن همراهشان ذخیره کرده اند. وقتی 
عصبانیتتان را پست می کنید و یا از ناراحتی تان می گویید ممکن است بعد 
از فرونشستن آن پشیمان شوید و حتی پست تان را پاک کنید. اما همچنان رد 
آن در اینترنت مانده است. وقتی بیش از حد از زندگی شخصی تان عکس و 
فیلم می گذارید و از عشق های آتشین تان می گوید اما دچار پیامدهای تلخ 
و طالق می شوید. فالوئرهایتان هنوز عکس های شخصی شما را خوب به 
یاد دارند و در اینترنت به راحتی یافت می شود و باید به تک تک تان درباره 

جزییات زندگی و دالیل جدایی تان بگویید. این اصال خوشایند نیست.

گاهی شما برای صمیمی شدن با مخاطبتان گاهی شما برای صمیمی شدن با مخاطبتان 
در شبکه اجتماعی محتوای خصوصی منتشر در شبکه اجتماعی محتوای خصوصی منتشر 
می کنید؛ اما آن طور که توقع دارید بازخورد می کنید؛ اما آن طور که توقع دارید بازخورد 

نمی گیرید و برخی هم برایتان کامنت های بدی نمی گیرید و برخی هم برایتان کامنت های بدی 
می گذارند. این جس بعد می تواند عزت نفس تان می گذارند. این جس بعد می تواند عزت نفس تان 

را پایین بیاورد و حالتان را نسبت به خودتان را پایین بیاورد و حالتان را نسبت به خودتان 
و زندگی تان و حتی آن خاطره خوشی که بابتش و زندگی تان و حتی آن خاطره خوشی که بابتش 

عکس منتشر کردید بد کندعکس منتشر کردید بد کند

جدیدترین مطالعه که در نشریه روانشناسی اجتماعی 
و بالینی منتشر شده وضعیت نامساعد سالمت روانی 
را به استفاده از شبکه های اجتماعی ربط می دهد 
و حتی شواهد بیشتری را برای تایید این فرضیه 

ارائه کرده است.
استفاده از شبکه های اجتماعی یک بار دیگر به 
تنهایی و افسردگی ارتباط داده شد. چندین سال 
است که تحقیقات از وجود چنین ارتباطی خبر 
می دهند، اما دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا می گویند 
که این مطالعه جدید جامع ترین و همه جانبه ترین 
و دقیق ترین مطالعه ای است که تا این تاریخ در 

این باره انجام شده است.
شبکه های اجتماعی مزایایی هم دارند، اما اکثر مردم 
معموال در استفاده همراه با اعتدال از حساب های 
کاربری شبکه های اجتماعی خود مشکل دارند. بر 
اساس این مطالعه جدید، این نوع استفاده می تواند 
وضعیت ذهنی فرد را دچار مشکالتی کند تا جایی 
که حتی برای کسانی که به شبکه های اجتماعی اعتیاد 
پیدا کرده اند درمان ها و بازپروری هایی در نظرگرفته 
شده است. از آنجا که سایت هایی چون فیس بوک 
و اینستاگرام به بخشی از زندگی روزمره تبدیل 
شده اند، دانشمندان به فکر افتاده اند که آیا استفاده 
از آنها می تواند در ایجاد مشکالت سالمت روانی 

نقش داشته باشند یا خیر.
به نوشته دیس اینسایدر در واقع مطالعات از ارتباط 
بین استفاده از شبکه های اجتماعی و افسردگی چندین 
سال است که خبر می دهند. ما به نقطه ای رسیده ایم 
که در آن مردم در دورکردن خودشان از شبکه های 

اجتماعی دچار مشکل شده اند.
این جدیدترین مطالعه که در نشریه روانشناسی 
اجتماعی و بالینی منتشر شده وضعیت نامساعد 
سالمت روانی را به استفاده از شبکه های اجتماعی 
ربط می دهد و حتی شواهد بیشتری را برای تایید 
این فرضیه ارائه کرده است. پژوهشگران دانشگاه 
پنسیلوانیا آگاهانه تجربه خود را به گونه ای طراحی 
کرده اند که به نسبت مطالعات پیشین فراگیری بیشتری 
داشته باشد. آنها به جای اتکا به داده های آزمایشگاهی 
کوتاه مدت یا پرسشنامه هایی که خود فرد پاسخ 
اسکرین  تا  خواستند  دانشجو   143 از  می دهد، 
شات هایی را از نمایشگر تلفن خود در طول یک 
هفته به اشتراک بگذارند تا از آنها برای گردآوری 
داده هایی در این باره استفاده شود که آنها چگونه 
از اپلیکیشن های شبکه های اجتماع از جمله فیس 

بوک، اسنپ چت و اینستاگرام استفاده می کنند.
بر اساس یک گزارش از این مطالعه که دیس اینساید 
انجام داده، به سوژه های این مطالعه نه گفته شد که رفتار 
معمول خود را در شبکه های اجتماعی حفظ کنند و 
نه زمان استفاده از آنها را به 10 دقیقه در روز محدود 
کنند. در کنار داده های دریافتی از اسکرین شات 
ها، پژوهشگران میزان ترس از گمشدن، اضطراب، 
افسردگی و تنهایی را که مشارکت کنندگان تجربه 

کرده اند را نیز زیر نظر داشتند.
ملیسا جی.هانت روانشناس از دانشگاه پنسیلوانیا و 
نویسنده ارشد این گزارش می گوید: »یک الگوی 
مشخص در این مورد وجود داشت. استفاده کمتر از 
میزان معمول از شبکه های اجتماعی، به کاهش های 
قابل مالحظه ای در میزان افسردگی و تنهایی منجر 
می شود. این اثرات به خصوص در کسانی متمایزتر 
بود که وقتی وارد مطالعه شدند افسرده تر بودند. این 
یافته کمی نمادین است که کاستن از میزان استفاده از 
شبکه های اجتماعی، عمال موجب می شود که کمتر 
احساس تنهایی کنید.« وی افزود: »برخی از مطالعات 
موجود در مورد شبکه های اجتماعی می گویند که 
اجتماعی  مقایسه های  از  عظیمی  حجم  آنها  در 
اتفاق می افتد. وقتی به زندگی دیگران به خصوص 
دراینستاگرام نگاه می کنید، به سادگی ممکن است 
چنین نتیجه گیری کنید که زندگی هر کس دیگری 

بهتر و یا شادتر از زندگی شماست.«
آلیسون آبرامز به بیزینس اینسایدر می گوید: »اگر شما 
بیشتر وقتتان را صرف گشت و گذار در میان فیدهای 
خبری و کنترل زندگی دیگران و مقایسه آنها با زندگی 
خودتان کنید، در معرض خطر نشان دادن نشانه های 
افسردگی یا اضطراب )یا موقعیتی بدتر از این( قرار 
می گیرید. به خصوص در کسانی که اعتماد به نفس 

پایینی دارند این وضعیت بیشتر صادق است.«
یقینا مزایای فیزیکی و سالمت روانی مشخصی در 
استفاده از فناوری وجود دارد. نتایج نشان می دهند 
که شبکه های اجتماعی و نمایشگرها هر دو را باید با 
اعتدال استفاده کرد: درست مثل اکثر چیزهای دیگر. 
هانت می گوید: »وقتی که شما سرگرم وقت گذرانی 
در شبکه های اجتماعی نیستید، عمال زمان بیشتری 
را صرف چیزهایی می کنید که بیشتر محتمل است 
احساس بهتری را نسبت به زندگی خودتان در شما به 
وجود بیاورند. به طور کلی من می گویم که گوشی تان 
را کنار بگذارید و وقتتان را با کسانی سر کنید که در 

زندگی تان حضور دارند.«

نتیجه مطالعه ای که در کنفرانس ساالنه انجمن روانشناسان انگلیس ارائه شده نشان می دهد 
تماشای صحنه های خشن در رسانه های اجتماعی ممکن است به بروز اختالل تنش زای پس 
از رویداد منجر شود. دکتر »پم رامسدن« استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بردفورد که 
این مطالعه را انجام داده می گوید: تاثیر منفی تماشای صحنه های خشن و رنج دیگران روی 
اشخاصی که مشاغل درمانی دارند مدت هاست که شناخته شده است. مطالعات مختلف نشان 
داده اند دیدن افرادی که آسیب روحی خورده اند باعث صدمات روحی در بیننده می شود که به 
آن »آسیب روحی نیابتی« می گویند. وی افزود: شبکه های اجتماعی باعث شده اند تا همه بتوانند 
اخبار خشونت بار و تصاویر فجیع را با جزئیانی وحشتناک و بدون تعدیل ببینند. تماشای این 
اتفاقات و حس کردن عذاب افرادی که آنها را تجربه کرده اند ممکن است بر زندگی روزمره 
ما تاثیر بدی داشته باشد. در این بررسی ما می خواستیم دریابیم که آیا ممکن است تاثیر دیدن 
این تصاویر بر مردم طوالنی تر باشد و باعث اضطراب و استرس و نیز بروز اختالل تنش زای 
پس از رویداد در آنها شود؟ در این مطالعه 189 نفر زن و مرد که متوسط سن شان 37 سال بود 
شرکت داشتند که پس از تماشای صحنه های وحشتناک از جمله فرو ریختن برج های تجارت 
جهانی، تیراندازی به شاگردان مدرسه و بمب گذاری انتحاری از چندین زاویه از نظر روانی 
ارزیابی شدند. بررسی نتایج ارزیابی ها نشان داد که 22 درصد افراد شرکت کننده به طرز بارزی 

از نظر روانی تحت تاثیر تماشای این تصاویر قرار گرفته بودند در حالی که هیچ یک از آنها در 
معرض هیچ رویداد تکان دهنده ای در زندگی خود نبودند و فقط این تصاویر را در شبکه های 
اجتماعی تماشا کرده بودند. دکتر رامسدن می گوید: این واقعا نگران کننده است که نزدیک به 
یک چهارم کسانی که این تصاویر را تماشا کرده بودند در ارزیابی بالینی از نظر ابتال به اختالل 
تنش زای پس از رویداد، نمره باالیی گرفتند و این خطر برای افراد معاشرتی و برونگرا بیشتر 
بود. وی تاکید کرد: با وجود تلفن های هوشمند و تبلت که دسترسی به شبکه های اجتماعی را 
افزایش داده الزم است که مطمئن شویم مردم از خطرات تماشای چنین تصاویری آگاهند و 

در صورت نیاز از کمک و حمایت برخوردار هستند.
اختالل تنش زای پس از رویداد معموال در افرادی بروز می کند که شاهد اتفاقات وحشتناک 
بوده اند، کسانی که در جنگ یا اسیر بوده اند و نیز افرادی که شاهد یا قربانی تصادف ترافیکی 
یا قربانی تجاوز بوده اند. این افراد مرتب خاطره، صحنه ها و احساسات خودشان در زمان این 
اتفاقات برایشان زنده می شود یا خواب آنها را می بینند. آنها اضطراب و افسردگی شدید پیدا 
می کنند و به راحتی از کوره در می روند و به شدت عصبانی می شوند. این افراد احساسات و 
عواطف مثبت را حس نمی کنند، عالقه به زندگی و فعالیت هایش را از دست می دهند و برای 

پرهیز از زنده شدن آن اتفاق، فعالیت و معاشرت های خود را محدود می کنند.

تاثیر سوء مشاهده تصاویر خشن در شبکه های اجتماعی بر سالمت روان

ارتباط استفاده از شبکه های اجتماعی 
حتما شما هم می دانید که شبکه های با تنهایی و افسردگی

اجتماعی می توانند روی روابط عاطفی 
ما تاثیر منفی بگذارند، اما چگونه می توان 
به فعالیت خود در شبکه های اجتماعی 
ادامه داد به گونه ای که آسیبی به روابط 
عاطفی مان وارد نشود؟ در این مطلب به رفتار های ممنوعه ای 
که متاهل ها باید در شبکه های اجتماعی، چون اینستاگرام 

خودداری کنند، اشاره کرده ایم.
شریکقبلیزندگیتانرافالونکنید. حتی اگر فردی که 
در حال حاضر در زندگی تان است مشکلی با این که شما 
عشق قبلی تان را دنبال کنید نداشته باشد، باز هم بهتر است 
که این کار را انجام ندهید. اگر چه شریک زندگی تان به 
روی خودش نمی آورد اما در اعماق قلب اش عالقه ای به 
این موضوع ندارد. اگر شما واقعا او را از زندگی تان بیرون 

کرده اید، پس باید از دنیای مجازی تان هم بیرونش کنید.
عکسهایغیراخالقیراالیکنکنید. شبکه اجتماعی چون 
اینستاگرام پر از عکس های مختلف، از دخترها و پسرها گرفته 
تا عکس های غیراخالقی و... است. شما با الیک کردن چنین 
عکس هایی، در واقع طرف مقابل تان را حساس می کنید. بنابراین 
بهتر است از الیک یا دنبال کردن چنین عکس هایی بپرهیزید.
پیغامخصوصیندهید. آیا شما دوست دارید که شریک 
زندگی تان به یک جنس مخالف پیغام خصوصی دهد؟ آیا 

اگر او پیغام خصوصی شما را با فرد دیگری ببند، ناراحت 
نمی شود؟ اگر نمی توانید جلوی خودتان را برای پیغام دادن به 
افراد دیگر بگیرید، بدین معنی است که برای شروع یک رابطه 
عاطفی هنوز آمادگی ندارید. اگر چه ممکن است این کار از نظر 
شما خیانت نباشد اما می تواند میان تان آتشی بزرگ برپا کند.

بهعکسهایاوواکنشمنفینشانندهید. دوست داشتن 
زیاد حساسیت هم می آورد. اینکه شما دوست نداشته باشید 
شریک زندگی تان از خودش در اینستاگرام عکس بگذارد، طبیعی 
است اما نباید بدون دلیل نسبت به این مساله واکنش منفی 
نشان دهید. تنها در صورتی که دیدید عکس های او مشکلی 

دارند، آن را با زبان خوش به او گوشزد کنید.
رابطهتانراپنهاننکنید. اگر شما واقعا در رابطه ای عاطفی به 
سر می برید، نباید آن را در اینستاگرام پنهان کنید. البته الزم نیست 
که این مساله را جار بزنید اما این که با جنس های مخالف به 
گونه ای برخورد کنید که گویی مجرد هستید، عاقبت خوبی ندارد.
پسازدعوا،پستنگذارید. اگر با شریک زندگی تان دعوا 
کرده اید، عصبانیت تان را در اینستاگرام خالی نکنید. در واقع 
شبکه های اجتماعی نباید وسیله ای برای اذیت طرف مقابل تان 
باشد. حتی اگر شما پس از آن دعوا و پست، آشتی کردید و همه 
چیز را از یاد بردید، فالوورهایتان پست شما را فراموش نمی کنند.
احساستانرابیانکنید. شما مجبور نیستید هر پستی که 
شریک زندگی تان منتشر کرد را الیک کنید. اگر چیزهایی 

که او در صفحه اش می گذارد شما را ناراحت کرد، حتما 
احساسات تان را با او در میان بگذارید. 

شریک  اگر  باشید.  نداشته کاری او قبلی باعکسهای
زندگی تان عکس هایی قبل از آشنایی با شما در اینستاگرام 
خود دارد، به آنها گیر ندهید. شما می توانید در مورد پست هایی 
که او در طول رابطه با شما گذاشته با او بحث کنید اما نباید به 
گذشته او کاری داشته باشید. گذشته هر چه بود گذشت و حال 
شما در زندگی او هستید، بنابراین تالش تان را برای ساختن 
آینده ای روشن صرف کنید، نه گذشته ای که دیگر برنمی گردد.
درگذشتنعکسهایمشترک،زیادهروینکنید. حتما 
دیده اید زوج هایی را که از هر قدمی که برمی دارند عکس 
می گیرند و عکس هایشان را در اینستاگرام منتشر می کنند. 
خوب است که شما هر از گاهی عکسی از عشق تان را در 

صفحه تان بگذارید اما نباید در این کار زیاده روی کنید. 
اینستاگرامراخیلیجدینگیرید. شبکه های اجتماعی فواید 
بسیاری دارند، به عنوان مثال ما را از اخبار روز جهان باخبر 
می کنند، ارتباط مان را با دوستانمان حفظ می کنند و قدرت 
خالقیت ما را باال می برند اما نباید آن را خیلی جدی بگیریم. شما 
نباید به تک تک قدم هایی که شریک زندگی تان در اینستاگرام 
بر می دارد حساس باشید. عشق تان جدا از دنیای مجازی، یک 
دنیای واقعی دارد که شما را در آن شریک کرده پس واقعیت 

را به خاطر یک دنیای مجازی نابود نکنید.

کار های ممنوعه برای متاهل ها در اینستاگرام

 ترجمه: 
پردیس 
بختیاری
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عکس و مکث

سخنی با والدین

بی تفـاوتـی تـلـخ
برف می بارد. از آن برف ها که با دیدنش 
دلت می خواهد کاش سیاهی اندوه و 
تمام زشتی های جهان را رنگی از سپیدی 
بزند. خیال کردن که جرم نیست، پرنده 
خیال می تواند هر جا پر بزند و هر چیز را 
همان طور که دلت می خواهد تصور کند. 
تصور کند دنیای رنگارنگی را که در آن 
هیچ سیاهی و سیاه اندیشی خانه ندارد. 
دنیایی  سالح،  و  جنگ  بدون  دنیایی 
زندان،  بدون  تهمت،  و  نیرنگ  بدون 
بدون خالف، بدون بی رحمی، دنیایی 
بدون اختالف طبقاتی، بدون کارتن و 
گورخواب ها، بدون بچه های کار و زنانی 
تکیده که کودک بسته به پشت، در سرما 
فریاد  را  و گرما چشمانشان حسرت 
می زند، بدون اعتیاد و درد و بیماری، 
دنیایی بی فریاد خشم و اعتراض و فریاد 
درد و حسرت، دنیایی آرام، با صلح و با 
طبیعتی که همه حواسشان به آن هست.
دلم دنیایی می خواهد که در آن نه فقط 
خندان  قلب ها  و  چشم ها  که  لب ها، 
باشد. دهان ها فقط از خوبی بگویند و 
قلم ها بر مدار خیر و حقیقت و زیبایی 
حرکت کنند. نه کسی بتواند بر حق 
دیگری دست بگذارد و نه کسی دلی 
را پایمال کند. هیچ کس نداند تیر و 
ترکش و موشک و بمب چیست و هیچ 
فرزندی، هیچ پدر و مادری و هیچ زنی 
داغ اصابت این سیاه  ترین ساخته های 

دست بشر را نچشیده باشد. 
دلم دنیایی چهار فصل و پر از زیبایی 
برای همه اهالی آن می خواهد. از آن 
دنیاها که مردمانش عبوس، پر خشم، 
دلگیر،  دل آزار،  دل  مرده،  دل چرکین، 
عدالت نشناس،  بی رحم،  ساکت، 
مهم تر  همه  از  و  افسرده  غمگین، 
یک  همین  اگر  که  نباشند  بی تفاوت 
کار،  کودک  اگر  نبودند،  را  آخر  قلم 
رنجور  بیمار  کم بضاعت،  همسایه 
بی خرج درمان مانده، بچه های یتیم 
بی خرجی و برای نان شب وامانده را 
می دیدند و کاری می کردند، حال دنیا 

و ساکنانش به از اینها بود.
 حقیقت تلخ تر از این حرف هاست؛ 

هیچ برفی این سیاهی را سپید نمی کند.

در مورد چگونه شاد بودن نکات زیادی برای گفتن وجود 
دارد و البته شادی باعث می شود در شغل و زندگی خود 
بهتر، سالم تر و روابط خوب بیشتری داشته باشید و حتی 
می تواند عمر شما را افزایش دهد. اگر سعی کرده اید هم 
شاد باشید و هم ناشاد، پس می دانید که شاد بودن بسیار 
سرگرم کننده تر و لذت بخش تر است. در مورد شادی و 
بدست آوردن آن حتی تغییرات بسیار کوچک هم می تواند 
تأثیر بسیار زیادی داشته باشد. مطمئناً دانستن اینکه شادی 
برای شما خوب است، شما را خوشحال و شاد نمی کند. 
برای بسیاری از ما، شادی عادتی است که می توانیم آن را 
پرورش دهیم. به این دلیل که به لطف تکامل، مغز انسان 
طوری طراحی شده که به افکار و محرک های منفی بیشتر 
از افکار مثبت توجه کند. بنابراین، ارزش این را دارد که 
یاد بگیریم چگونه به افکار مثبت در مغز و محرک های 
زندگی خود توجه بیشتری داشته باشیم زیرا تمایل طبیعی 
ما کم اهمیت جلوه دادن آنهاست. در ادامه به نکاتی اشاره 

خواهیم کرد که بکار بستن شان می تواند موثر باشد.
1.ازخودبپرسیدکهآیامثبتفکرمیکنید؟ این 

موضوع مهمی است که باید در نظر گرفته شود، عمل 
ساده پرسیدن این سوال به شما کمک می کند تا بیشتر به 
افکار مثبت فکر کنید. اینکه بطور مرتب از خود بپرسید 
که آیا مثبت فکر می کنید یا خیر، به شما کمک می کند تا 
تمرکز خود را روی نکات مثبت  در اطراف تان بیشتر کنید. 
2.فهرستیازکلماتشادرابهخاطربسپارید. 
ممکن است بعید به نظر برسد که صرفاً به خاطر سپردن 
فهرستی از کلمات مرتبط با شادی برای شادتر کردن 
شما کافی باشد، اما می تواند. به این دلیل که وقتی مغز 
خود را مجبور می کنید تا مکرراً از کلمات مثبت استفاده 
کند، این کلمات و معنای اصلی آن ها را در دسترس تر، 
مرتبط تر و راحت تر در مغز خود فعال می کنید. بنابراین، 
وقتی می خواهید کلمه یا ایده ای را از حافظه خود بازیابی 

کنید، موارد مثبت راحت تر به ذهنتان می رسند.
3.شکرگزاریراتمرینکنید. شواهد زیادی وجود 
دارد که قدردانی برای اتفاقات خوب زندگی حتی بسیار 
ساده، شما را شادتر می کند. بنابراین هر روز صبح قبل 
از بلندشدن از رختخواب، سه چیز را که بخاطرشان 

سپاسگزارید به صورت ذهنی فهرست کنید. راه های متعدد 
دیگری نیز وجود دارد که می توانید روزانه به خودتان 
یادآوری کنید تا روی چیزی تمرکز کنید که باید برای 

آن سپاسگزار باشید. 
4.هرروزچنددقیقهراصرفنوشتندرموردچیزی
کنیدکهشماراخوشحالکردهاست. در یک آزمایش 
از یک گروه خواسته شد که افراد هر روز 20 دقیقه را 
صرف نوشتن درباره یک تجربه »به شدت مثبت« کنند و 
از گروه دیگر خواسته شد تا در مورد یک موضوع خنثی 
بنویسند. گروهی که در مورد تجربیات مثبت نوشتند، 
سطوح بیشتری از شادی را گزارش و طی سه ماه آینده 

کمتر به پزشک مراجعه کردند.
5.موفقیتهایخودراحتیکوچک،جشنبگیرید.
می توانید با موارد موجود در این لیست شروع کنید. اگر 
تمرین قدردانی را بطور منظم شروع یا مدتی را صرف 
نوشتن درباره تجربیات مثبت کرده اید، آنرا به عنوان یک 

پیروزی و رویدادی ارزشمند جشن بگیرید.
verywellmind.com :منبع

ما معموالً تالش می کنیم که از غم های خود فرار کنیم؛ غافل از اینکه غم ها روزنه ای 
به سمت نور و شادی هستند. اندوه، قدرت شماست. شاید در ابتدا این جمله برایتان 
عجیب به نظر برسد، اما با مطالعه  کتاب تلخ و شیرین متوجه خواهید شد که این 
چند کلمه تا چه اندازه عمیق و مفید هستند. در واقع، چه بپذیریم و چه نه، اندوه و 
تمنا از عناصر اصلی زندگی همه  ما به شمار می روند. ما دست به هر کاری می زنیم تا 
غم ها را از خود دور کنیم و یا فرارسیدنشان را به تأخیر بیندازیم؛ زیرا آن ها در نظر 
ما همیشه آزاردهنده و یا حتی به دردنخور هستند. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم بیشتر 

کارهایی که در زندگی می کنیم، برای فرار از غم است.
سوزان کین در کتاب »تلخ  و شیرین« به زیبایی هرچه تمام تر نشان می دهد که غم، 
مرکز و قلب انسان بودن ماست. نویسنده در کتاب این بار نه بر غم، که بر واکنش 
ما در قبال آن تمرکز می کند. اینکه چطور اندوه، بعضی را از پا درمی آورد و ادامه 

زندگی را برایشان دشوار می کند و برعکس به بعضی 
امیدی دیگر و مضاعف برای ادامه  زندگی می دهد. 
غم، سنگ محکی است که عیار ما را می سنجد؛ اما 
پا گذاشتن در این آزمون برای بسیاری از ما سخت تر 
از آنچه هست به نظر می رسد. این کتاب روایت 
تبدیل اندوه به هنر، عشق و تعالی است. سوزان کین 
با وام گرفتن از داستان زندگی خود و افراد دیگر، 
نشان داده است که چگونه غم می تواند به پاالیش 
روان مان بینجامد و در شرایطی که تاریکی همه جا را 

فراگرفته است، به روزنه ای از امید تبدیل شود. این کتاب نوشته سوزان کین، ترجمه 
علی حاج زوار است که در 272 صفحه توسط نشر نوین به چاپ رسیده است.

 ترجمه: سارا حق بین
راه های ساده آموزش مغز برای شادی

تـلـخ و شـیـریـن

هفته گذشته گفتیم که بیشتر پدر و مادرها سعی می کنند 
برای پیشرفت تحصیلی و موفقیت فرزندشان همه کاری 
انتخاب می کنند.  اشتباه  را  راه  اما گاهی  انجام دهند 
بنابراین، اگر مدام با فرزندتان بر سر انجام تکالیف در 
حال جدال هستید، از راهکارهایی که در ادامه به آنها 

اشاره خواهیم کرد، استفاده کنید:

اهمیت برنامه ریزی
ایجاد یک روال و برنامه  مطالعه  منظم برای دانش آموزان 
می تواند بهره وری بچه ها را به طور چشمگیری بهبود 
دهد. به این فکر کنید که فرزندتان چه زمانی بیشترین 
بازدهی را دارد. زمانی که از مدرسه به خانه برمی گردد یا 
بعدازظهر بعد از مدتی استراحت؟ او را تشویق کنید که 
هر روز، یک تا دو ساعت را مشخص کند و همیشه این 
ساعات تعیین شده را به انجام تکالیف اختصاص دهد   . 
البته در نظر بگیرید که این ساعات می تواند با توجه به 
روز و فعالیت ها و کارهای دیگری که فرزند شما باید 
انجام بدهد، تغییر کند   . اگر فرزند شما یک چارچوب 
زمانی برای انجام کار داشته باشد و بداند که می تواند 
مدتی استراحت هم داشته باشد، انگیزه بخش خواهد 
بود   . در حال حاضر، ابزارهای مناسبی برای برنامه ریزی 

درسی در اختیار دانش آموزان قرار دارد   .

فضایی بدون حواس پرتی برای انجام تکالیف 
تحقیقات نشان می دهد که حفظ یک منطقه بدون بهم 
ریختگی می تواند بهره وری را افزایش دهد. نور، دما و سر و 
صدا نیز عواملی هستند که باید هنگام ایجاد محیطی مناسب 
برای مطالعه در نظر گرفت. افزودن نقل قول های انگیزشی 
برای دانش آموزان روی کاغذهای یادداشت  کوچک و 
چسباندن آن ها در نقاط مختلف اتاق، می تواند به ادامه  فعالیت 
فرزند شما در صورت از دست دادن انگیزه، کمک کند.

مجبور کردن ممنوع
این مسئولیت فرزندتان است که تکالیف خود  را انجام 
دهد.  به عنوان پدر و مادر، شما فقط می توانید به او کمک 
کنید تا انگیزه  الزم را برای انجام مسئولیت خود به دست 
بیاورد. اگر فرزندتان را با تهدید و تنبیه مجبور به انجام 
تکالیف خود کنید، آزرده خاطر می شود. احتماالً چنین 
فضایی منجر به جنگ قدرت و او در نهایت سرکش تر 
و سرکش تر خواهد شد. با فرزند خود در مورد انتظارات 
مربوط به تکالیف مدرسه گفت وگوی آرامی داشته باشید 
و برای درک دیدگاهش وقت بگذارید سپس می توانید 

با همکاری خودش راه حل هایی بیابید.

چگونه می توان به بچه ها انگیزه داد؟!
فعالیت های فرزندتان را مشاهده کنید و بعد از بیان انتظارات 
تان، سرگرمی های مورد عالقه  اش را به عنوان پاداش اتمام 
تکالیف در نظر بگیرید. آرام صحبت کنید و بدون نق 
زدن یا نصیحت کردن کمکش کنید. با همکاری فرزندتان 
برنامه ای برای مطالعه و انجام تکالیف تنظیم کنید. از او در 
مورد رویاها و آرزوهایش سوال کنید تا انگیزه ای برای 
فعالیت پیدا کند. هنگامی که به نظر می رسد حرف های 

شما برای او اهمیتی ندارد، صدای خود را بلند نکنید.

۷ نکته برای تشویق کودکان به آموختن
1. خودتان الگوی عملی برای او باشید   ، کودکان دوست 
دارند از والدین خود بیاموزند و تقلید کنند   . به مطالعه 
عالقه نشان دهید تا شما را سرمشق خود قرار دهند   . با 
صدای بلند برای شان کتاب بخوانید تا عالقه به مطالعه 
به آنها تلقین شود   . برای جلب عالقه کودک می توانید 
قسمتی از داستان را خودتان بخوانید و اجازه دهید بقیه 

داستان را  او بخواند   .
2. وقتی می خواهید به یک کودک آموزش بدهید، برای 

وسوسه کردن او می توانید در بدو امر با یک بازی مرتبط 
با موضوع شروع کنید   . سپس یک گام جلوتر بروید و با 
نظم و ترتیب بیشتری به او آموزش دهید   . مثاًل بازی  ها و 
سرگرمی های ریاضی ابزار مناسبی برای آموزش اعداد 

به کودکان کم سن و سال هستند   .
3. میل به آموختن را به او تلقین کنید   . خوب گوش 
دادن، خوب نگاه کردن، خوب اندیشیدن و خوب خواندن 
را به عنوان چهار اصل مهم یادگیری به او معرفی کنید. 
وقتی کودک در این مورد مهارت پیدا کند و این مفاهیم 
را به کار گیرد، چهارچوبی برای آغاز میل به آموختن 

در او شکل می گیرد.
4. هیچ چیز مانند جایزه در کودکان انگیزه ایجاد نمی کند 
و وقتی موفقیتی به دست می آوردند، به آنها جایزه بدهید. 
باید بدانید فرزندتان به چه چیزهایی عالقه دارد و از 
همان برای تحریک انگیزه اش برای دستیابی به هدف 
استفاده کنید. نیازی نیست جایزه گران قیمت باشد چون 

در این صورت سطح توقع او را باال می برد.
5. کودک را از تکنولوژی و علم روز دنیا دور نکنید. 
تکنولوژی روش کمکی دیگری برای یادگیری و ابزاری 
است که می توانید عاقالنه آن را به کارگیرید. مثال با 
نصب برنامه های رایانه ای درسی درباره موضوعاتی مثل 
ریاضی و زبان می توانید وابستگی و عالقه کودک را به 

رایانه و گوشی کنترل کنید. 
6. فرزندتان را به کتاب و متنهای درسی محدود نکنید. 
استفاده از منابع دیگر مانند کتاب ها و مجالت افق دید 

او را گسترده تر می کند.
7. اجازه دهید کودک نقش معلم را بازی کند. اشعار را از 
حفظ بخواند یا برای شما داستان تعریف کند. فرزندان شما 
می توانند به نوبت به دیگری یا به شما گوش دهند یا ارتباط 
برقرار کنند   . این روش، مهارت های شنیداری و برقراری 

ارتباط را که اهمیت بسیاری هم دارند، پرورش می دهد   .

 دکتر شیما وفا، درمانگر کودک و نوجوان
دکترای روان شناسی تربیتی، استاد دانشگاه نحوه برخورد با کودکی که تمایلی به درس خواندن ندارد )قسمت دوم(

از نظر شما مهم ترین عامل تهدیدکننده سالمت روان و به هم خوردن خوردن 
تعادل در زندگی، کدام یک از این موارد است؛ وسواس؟ افسردگی؟ اعتیاد؟
سازمان بهداشت جهانی یا WHO دلیل اصلی بر هم خوردن تعادل 
در زندگی و ناتوانی در سراسر جهان را »افسردگی« عنوان کرده است!

آمار مربوط به سال 202۱ حاکی از آن است که حدود دویست و هشتاد 
میلیون نفر از جمعیت جهان به افسردگی مبتال هستند. به همین دلیل 
در این مقاله سعی کرده ایم مروری داشته باشیم بر افسردگی و نکات 

اساسی مربوط به آن.
افسردگی یکی از اختالالت شایع روان است که می تواند بر احساسات، 
افکار و اعمال فرد تاثیر بگذارد و زندگی عادی  او را دچار اختالل کند. 
و  انگیزه  فقدان  مداوم،  ناراحتی  و  غم  احساس  به صورت  افسردگی 

احساس پوچی و بی ارزش بودن مداوم همراه است.
در واقع، افسردگی می تواند یک واکنش طبیعی نسبت به رویدادهای 
استرس زاِی زندگی مانند مرگ نزدیکان، مهاجرت، از دست دادن شغل 

یا در اثر ابتال به بیماری  یا عوارض جانبی برخی داروها باشد.
افسردگی یکی از مشکالت شایع زندگی مدرن است. باید بدانیم در 
بدترین حالت، افسردگی شدیِد درمان نشده خطر وقوع خودکشی را 

در فرد باال می برد.
مهم ترین عالئم افسردگی عبارتند از؛ خلق و خوی افسرده، بی عالقگی 
حتی نسبت به فعالیت هایی که در گذشته برای فرد لذت بخش بوده، حس 
خود کم بینی و احساس گناه، مشکالت خواب، کم شدن یا افزایش اشتها، 
نداشتن تمرکز و فراموشی، احساس خستگی و فقدان انرژی، بدبینی و 
ناامیدی نسبت به آینده، احساس تنفر نسبت به دیگران، احساس دلتنگی 

نسبت به عزیزان، داشتن افکار خودکشی و آشفتگی روان.
برای تشخیص افسردگی الزم است که چند مورد از این عالئم به مدت 

حداقل دو هفته در شخص وجود داشته باشند.

افسردگی  اختالالت  درمان  و  تشخیص  که  است  آن  مهم  بسیار  نکته 
باید فقط با کمک متخصص انجام شود. افسردگی انواع گوناگونی دارد 
و بیشتر متخصصان از ترکیب دارودرمانی و روان درمانی برای درمان 
افسردگی بهره می گیرند. البته انواع اختالالت افسردگی رایج عبارتند از:
اختاللافسردگیماژوریااساسی که به صورت احساس غم مداوم 
کردن،  کار  قابلیت  در  اختالل  مانند  دیگر  از عالئم  تعدادی  به همراه 
مطالعه کردن، خوابیدن، غذا خوردن و لذت بردن از فعالیت هایی که 

قبال خوشایند بوده اند، در فرد ظاهر می شود.
اختاللافسردگیمزمن به این شکل که عالئم ناراحتی و دلسردی 
در بیشتر روزها و در یک مدت طوالنی وجود دارد. اگرچه این نوع از 
افسردگی ناتوان کننده نیست،اما تا حدودی عملکرد فرد را مختل می کند.

اختاللمالِلپیشازقاعدگی که به سندرم قبل از قاعدگی معروف 
است و شامل نوسانات خلقی است که معموال یک هفته قبل از قاعدگی 

آغاز می شود و در روزهای پس از شروع قاعدگی فروکش می کند.
افسردگیسایکوتیک، زمانی رخ می دهد که بیمار دچار افسردگی شدید 
که ممکن است با توهم، هذیان، خشم و خشونت شدید همراه باشد.  
افسردگیپساززایمان که معموال در چند هفته اول پس از زایمان 

دیده می شود و خودبه خود رفع می شود .
افسردگیفصلی که این نوع از افسردگی مربوط به زمان های خاصی 

از سال است و معموال در فصل های پاییز و زمستان دیده می شود.
حال، اگر شخصی از نزدیکان یا عزیزانمان به افسردگی دچار شد چگونه 
با او برخورد کنیم؟ همه  ما ممکن است اطرافیانی داشته باشیم که دچار 
افسردگی باشند و دغدغه  اصلی ما کمک کردن به آنها باشد. در این 
صورت سوال اصلی این است که چگونه باید به افرادی که دوستشان 

داریم و در درد و رنج هستند کمک کنیم؟
 دقت کنیم که زندگی با افسردگی یک اسم یا عنوان ساده نیست 
شدت  با  متفاوت  احساسات  مختلف،  افراد  در  می تواند  افسردگی  و 

متفاوت ایجاد کند.
 بپذیریم که ابتال به افسردگی به دلیل موجه یا قابل قبول نیازی ندارد.
 جالب است بدانیم افسردگی اغلب به شکل فقدان شادی و نبود 
لذت تجربه می شود. یعنی به طور کلی افسردگی لزومًا به معنای افزایش 

غم و اندوه نیست.
 توجه داشته باشیم این تصور که می دانیم فرد افسرده به چه چیز نیاز 
دارد کامال اشتباه است. در واقع نمی توان پیش بینی کرد که افراد افسرده 
دقیقا به چه چیز احتیاج دارند. پس بهتر این است از خودشان سوال 

کنیم که چه چیزی به بهتر شدن حال آن ها کمک می کند.
در پایان نکته  مهم و اساسی این است که تالش کنیم واقعا به خواسته های 
افراد دچار افسردگی گوش دهیم؛ گوش دادن همدالنه مفیدترین کاری 

است که برای حمایت از آنها می توانیم انجام دهیم. 

افسردگی، مهم ترین عامل تهدیدکننده 
سالمت روان

آسمان آبی حق همه ماست؛ 29 دی، روز هوای پاک گرامی باد

آقا شهرام. م یک پدر 44 ساله است، 
پدر 4 کودک که تا همین چند وقت 
پیش فارغ از غم های بزرگ دنیا در کنار 
پدر جوانشان  غرق کودکی بودند اما 
راست گفته  اند که حادثه خبر نمی کند، 
افتادن از بلندی و قطع نخاع آقا شهرام، 
طوفانی بود که در زندگی این خانواده 
6 نفره وزید و بعد از آن روزگارشان 
را سخت کرد اما انگار قرار نبود این 
تخریب به همین جا ختم شود؛ این آقا 
حاال دچار نقص ایمنی شده و به کیسه 
کلستومی نیاز دارد، دچار زخم بستر شده 
و در اثر بیماری و تغدیه نامناسب بسیار 
ضعیف و نحیف شده است.  این پدر 
دیگر نمی تواند کار کند و باید بستری 
شود. از نظر معیشت و وسایل زندگی 
وضع زندگی شان در حد صفر  است 
چون تمام وسایل زندگی شان به جز 
یخچال و پنکه را برای پرداخت خرج 
درمان فروخته اند و در مکان نامناسبی 

زندگی می کنند.
این خانواده خیلی زود، فورا به کمک 
چشممان  نباید  دارند.  نیاز  تو  و  من 
مستاصل  و  گرفتار  اینطور  بردارد 
راهش  کنیم.  کمکشان  بیایید  باشند. 
این است؛ همت کنیم و کمک نقدی 
 خود را به کارت بانک پارسیان با شماره
به   622۱-06۱0-800۱-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
تلفن75983000 )داخلی2( یا شماره 
همراه 09۱980۱2677 تماس بگیرید. 
موسسه  در   26593 کد  با  بیمار  این 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

 شیالن قصیری
روان درمانگر تحلیلی، مشاور ارتباطات 

جامعه سالم



بررسیشایعهمضربودنیکیازموادتشکیلدهندهضدآفتاب

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
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آشنایی با 8 رژیم غذایی منسوخ شده برای سال 2023

از کالری شماری تا سم زداییاز کالری شماری تا سم زدایی
این روزها بسیاری از افرادی 
و  کاهش وزن  به دنبال  که 
مخصوصا کاهش وزن سریع 
هستند، با رژیم های غذایی 
بسیار متنوعی مواجه می شوند. بعضی از این 
رژیم های غذایی در گروه رژیم های غذایی ُمد 
روز جای می گیرند و پیروی خودسرانه از آنها 
می تواند سالمت فرد را شدیدا به خطر بیندازد. از 
طرف دیگر، متخصصان تغذیه آمریکایی با پایان 
سال 2022 به معرفی بعضی از رژیم های غذایی 
رایج و پرطرفدار در سراسر جهان پرداختند و 
اعالم کردند که این رژیم های غذایی باید در سال 
2023 در گروه رژیم های غذایی منسوخ شده 
قرار بگیرند زیرا می توانند سالمت فرد را به 
خطر بیندازند. در ادامه همین مطلب در صفحه 
»سفره سالم« به معرفی و بررسی این رژیم های 

منسوخ شده می پردازیم. 

1 رژیمکالریشماری
رژیم کالری شماری جزو رژیم های قدیمی است 
که به گفته متخصصان تغذیه باید در سال 2023 
برای استفاده عمومی و بدون تجویز پزشک 
منسوخ شود. براساس این رژیم غذایی، فرد 
رژیم گیرنده باید کالری تک تک مواد غذایی 
مصرفی در طول روز را شمارش کند. هدف از 
این کار، مصرف کالری کمتر به منظور کاهش وزن 
است. براساس رژیم کالری شماری، گاهی فرد 
به جای محاسبه کالری باید برای وزن کشی تمامی 
مواد غذایی اقدام کند یا مدام درحال سنجش 
میزان درشت مغذی هایی مانند کربوهیدرات ها، 
پروتئین ها و چربی ها در هر وعده غذایی باشد. 
دلیل این که متخصصان تغذیه، رژیم کالری شماری 
را در گروه رژیم های منسوخ شده برای سال 2023 
قرار داده اند، این است که پیروی از چنین رژیمی 
می تواند باعث ایجاد وسواس ناسالم نسبت به 
مواد غذایی و نهادینه شدن رفتارهای غذایی 
نامنظم در افراد شود. تحقیقات نشان داده اند که 
پیروی مداوم از رژیم کالری شماری می تواند 
باعث ایجاد اختالل خوردن یا تشدید آن در 

افرادی شود که قصد کاهش وزن دارند. 

2 رژیمهایسرشارازترکیبات
ادرارآوروملینها

یکی دیگر از رژیم های غذایی پرطرفدار در 
سطح جهان که می تواند کاهش وزن سریعی را 
برای افراد به دنبال داشته باشد، رژیم های غذایی 
حاوی مکمل ها یا حتی مواد غذایی ادرارآور و 
ملین است. این رژیم های غذایی به جای این که 
میزان چربی های اضافی بدن را از بین ببرند، با 
افزایش دفع آب یا افزایش حجم مدفوع باعث 
کاهش وزن می شوند. از این رو، چنین رژیم هایی 
کامال موقتی هستند و نمی توانند کاهش وزن 
پایداری را برای فرد به دنبال داشته باشند. از 
طرف دیگر، پیروی مداوم از رژیم های سرشار 
از ترکیبات ادرارآور و ملین ها می تواند عوارض 
خطرناکی مانند کم آبی شدید بدن، مختل شدن 
تعادل آب و الکترولیت ها، کمبود ویتامین ها، 
کمبود مواد معدنی و حتی اختالل در عملکرد 
سیستم ایمنی را به همراه داشته باشد. ضمن 
این که در مواردی هم پیروی از چنین رژیم 
نادرستی می تواند به آسیب دیدگی اندام های 
حیاتی و ایست قلبی منتهی شود. به همین دلیل 
هم چنین رژیمی در گروه رژیم های منسوخ شده 

سال 2023 قرار گرفته است. 

3 رژیمهای1200کیلوکالری 
برای  خاصی  غذایی  رژیم های  به دنبال  اگر 
کاهش وزن شدید یا فوری هستید، حتما نام 

رژیم های 1200 کیلوکالری را شنیده اید. براساس 
این رژیم های غذایی، دریافت انرژی روزانه باید 
به 1200 کیلوکالری محدود شود تا فرد بتواند 
سریعا وزنش را کاهش دهد. متخصصان تغذیه 
آمریکایی، این رژیم غذایی را هم برای سال 2023 
در گروه رژیم های منسوخ شده قرار داده اند و 
اعالم کرده اند که زنان بالغ و سالم به روزانه 1600 
تا 2000 کیلوکالری و مردان بالغ و سالم هم به 
روزانه 2000 تا 2400 کیلوکالری انرژی نیاز دارند. 
دریافت کالری کمتر از این میزان استاندارد می تواند 
به کاهش وزن منجر شود اما عوارضی مانند مختل 
شدن تعادل سوخت وساز در بدن، ضعف عملکرد 
سیستم گوارشی و قرار گرفتن بدن در معرض 
سوءتغذیه را به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر، 
ممکن است کمی پس از شروع این رژیم، فرد 
با عواقب متابولیکی و رفتاری غیرقابل کنترلی 
مانند پُرخوری عصبی مواجه شود. رژیم های 
1200 کیلوکالری جزو رژیم هایی هستند که 
فرد بالفاصله بعد از کنار گذاشتن آن دوباره با 

افزایش وزن مواجه خواهد شد. 

4 رژیمهایتکغذایی 
رژیم های تک غذایی به رژیم هایی گفته می شود 
که فرد را ملزم می کند که در طول روز فقط یک 
نوع غذا را مصرف کند. گاهی براساس بعضی 
از رژیم های تک غذایی باید فقط یک نوع ماده 
غذایی در هر وعده اصلی مصرف شود. رایج ترین 
رژیم های تک غذایی در جهان، رژیم سوپ کلم، 
رژیم تخم مرغ، رژیم انگور، رژیم میوه و رژیم 
گریپ فروت است. در این رژیم های غذایی، 
کالری، چربی، پروتئین و ریزمغذی های مورد 
نیاز بدن به هیچ وجه تامین نمی شوند و فرد 
می تواند بعد از مدت زمان کوتاهی در معرض 
و  گوارشی  اختالالت  تغذیه ای،  کمبودهای 

اختالالت روانی قرار بگیرد. 

5 رژیمهایبراساسمکملهایالغری
پرطرفدارترین  و  رایج ترین  از  دیگر  یکی 
سال  در  که  جهان  در  غذایی  رژیم های 
2020 در صدر فهرست رژیم های ناسالم و 
پرطرفدار قرار گرفت، رژیم براساس مصرف 
مکمل های الغری بود. شاید بسیاری از افراد 

مبتال به اضافه وزن که می خواهند راه کوتاهی 
را برای رسیدن به اندام ایده آل طی کنند، برای 
پیروی از چنین رژیم هایی وسوسه شوند اما 
واقعیت این است که سازمان غذا و داروی 
آمریکا، استفاده خودسرانه یا مداوم از مکمل های 
الغری به منظور کاهش وزن را به هیچ وجه توصیه 
نمی کند. مکمل های الغری با افزایش دادن حجم 
ادرار و مدفوع باعث دفع آب و ریزمغذی ها 
از بدن، آسیب دیدگی روده ها، افزایش فشار 
خون، سکته مغزی و حمله قلبی خواهند شد. 
به همین دلیل هم استفاده از این مکمل ها باید 
در صورت نیاز، کامال کنترل شده و تحت نظر 
پزشک و برای مدت زمان مشخص و محدود 

انجام بگیرد. 

6 رژیمهایبرپایهحذفیکگروهغذایی 
قبل از این که درباره این نوع از رژیم های غذایی 
صحبت کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که 
دلیل خاصی برای ترسیم هرم غذایی وجود 
داشته است. براساس هرم غذایی، بدن ما به 
تمامی گروه های غذایی در حجم های مختلف 
در طول روز نیاز دارد تا بتواند تمام مواد مغذی 
ضروری را دریافت کند. دریافت مواد مغذی 
ضروری از طریق مصرف صحیح مواد غذایی، 
به عملکرد طبیعی و سالم بدن کمک می کند. 
حاال بعضی از رژیم های غذایی در سال های 
جدید، به حذف یک گروه غذایی به منظور کمک 
به کاهش وزن بیشتر و سریع تر اقدام کرده اند. 
رایج ترین و پرطرفدارترین این رژیم ها، رژیم 
غذایی کتوژنیک است که براساس آن باید میزان 
مصرف کربوهیدرات ها در طول روز بسیار 
محدود یا حتی کنار گذاشته شود. در بعضی 
دیگر از رژیم های غذایی، مصرف چربی ها 
کامال کنار گذاشته می شود. با این حال،  حذف 
گروه های غذایی با محروم کردن بدن از یک 
ترکیب غذایی ضروری و مختل کردن چرخه 
طبیعی عملکردهای بدن همراه خواهد بود. 
زمانی که شما یک گروه از مواد غذایی را کامال 
از رژیم غذایی خود حذف می کنید یا مصرفش 
را شدیدا محدود می کنید، بدن به طور طبیعی و 
ناخواسته نسبت به آن ماده 
بیشتری  تمایل  غذایی 

پیدا می کند، درحالی که همین اتفاق باعث 
می شود بعد از کنار گذاشتن چنین رژیم هایی 

دچار پُرخوری عصبی شوید.
از طرف دیگر، محققان آمریکایی با پژوهش 
درباره افرادی که یک گروه غذایی را به منظور 
حذف  غذایی  رژیم  از  کامال  وزن  کاهش 
می کنند، متوجه شده اند که محدود کردن یا 
حذف یک گروه غذایی می تواند باعث ایجاد 
افکار وسواسی نسبت به غذا و استرس روانی 
ناشی از مصرف یک غذای خاص شود. درنهایت 
این که با حذف بعضی از گروه های غذایی، 
ریزمغذی ها یا درشت مغذی های مورد نیاز بدن 

هم به طور کامل تامین نخواهند شد و همین 
اتفاق می تواند به تدریج باعث ایجاد مشکالت 
گوارشی، روانی و اختالل در عملکرد سیستم 

ایمنی و چرخه هورمونی بدن شود. 

7 رژیمغذاییبرپایهتغذیهپاک 
رژیم  یک  از  پیروی  اول،  مرحله  در  شاید 
غذایی برپایه تغذیه پاک، امری کامال پسندیده 
و جذاب به نظر برسد. براساس رژیم تغذیه 
پاک، افراد از مصرف تمامی مواد غذایی حاوی 
افزودنی ها، شیرین کننده های مصنوعی یا مواد 
شیمیایی خوراکی خودداری می کنند و مصرف 

پروتئین های حیوانی که در چرخه تولیدشان از 
آنتی بیوتیک استفاده شده یا محصوالت گیاهی 
که در فرایند تولیدشان از آفتکش ها کمک گرفته 
شده است را کنار می گذارند. این کار می تواند 
به خودی خود بسیار سالمت محور به نظر برسد، 
اما براساس نظر پژوهشگران آمریکایی، سیستم 
غذایی حال حاضر جهان به گونه ای تنظیم نشده 
است که ما با اعتماد کامل بتوانیم از یک رژیم 
برپایه تغذیه پاک پیروی کنیم. بنابراین، روی 
آوردن به چنین رژیم هایی فقط می تواند فرد را در 
معرض وسواس های فکری نسبت به مواد غذایی 
و حتی بعضی از اختالالت مربوط به خوردن 
مانند بی اشتهایی عصبی قرار دهد. بنابراین، اگر 
می خواهید رژیم غذایی نسبتا سالمی در جهت 
حفظ تناسب اندام داشته باشید، بهتر است که 
به جای تمرکز بر تغذیه پاک، روزانه 5 تا 9 واحد 
میوه، سبزی و صیفی تازه مصرف کنید و استفاده 
از قند و شکر، چربی های اشباع و ترانس یا 
غالت تصفیه شده را به حداقل ممکن برسانید.  

 ترجمه: 
ندا احمدلو

محققان با پژوهش درباره افرادی که محققان با پژوهش درباره افرادی که 
یک گروه غذایی را به منظور کاهش یک گروه غذایی را به منظور کاهش 

وزن کامال از رژیم غذایی حذف وزن کامال از رژیم غذایی حذف 
می کنند، متوجه شده اند که محدود می کنند، متوجه شده اند که محدود 

کردن یا حذف یک گروه غذایی کردن یا حذف یک گروه غذایی 
می تواند باعث ایجاد افکار وسواسی می تواند باعث ایجاد افکار وسواسی 

نسبت به غذا و استرس روانی نسبت به غذا و استرس روانی 
ناشی از مصرف یک غذای خاص ناشی از مصرف یک غذای خاص 

شود. درنهایت این که با حذف بعضی شود. درنهایت این که با حذف بعضی 
از گروه های غذایی، ریزمغذی ها یا از گروه های غذایی، ریزمغذی ها یا 

درشت مغذی های مورد نیاز بدن هم درشت مغذی های مورد نیاز بدن هم 
به طور کامل تامین نخواهند شد و به طور کامل تامین نخواهند شد و 

همین اتفاق می تواند به تدریج باعث همین اتفاق می تواند به تدریج باعث 
ایجاد مشکالت گوارشی، روانی و ایجاد مشکالت گوارشی، روانی و 

اختالل در عملکرد سیستم ایمنی و اختالل در عملکرد سیستم ایمنی و 
چرخه هورمونی بدن شودچرخه هورمونی بدن شود

8   رژیم های سم زدایی یا پاکسازی  رژیم های سم زدایی یا پاکسازی 
از دیگر رژیم های کاهش وزن که در سال های اخیر بسیار 

مورد توجه قرار گرفته اما در گروه رژیم های منسوخ شده 
در سال 2023 جای می گیرند، رژیم های سم زدایی یا رژیم های 

پاکسازی هستند. براساس رژیم های پاکسازی یا سم زدایی، 
دمنوش های  یا  آب  میوه ها، سبزی ها،  به مصرف  فقط  باید  فرد 

گیاهی روی بیاورد و در طول روز هم برای ساعات طوالنی ناشتا بماند 
تا از این طریق بتواند باعث دفع سموم از بدن شود. با این حال به گفته 

متخصصان تغذیه و پزشکان متخصص گوارش، بدن ما دارای یک سیستم 
سم زدایی داخلی بسیار کارآمد است. این سیستم با دفع مواد زائد و سموم از طریق 

مدفوع، ادرار، عرق و تنفس، اقدام به پاکسازی طبیعی بدن می کند. هرچند که افزایش 
مصرف میوه ها و سبزی ها می تواند به دفع بهتر مواد زائد و سموم از بدن کمک کند، اما 

چیزی با نام رژیم سم زدایی نمی تواند به کاهش وزن اصولی یا سم زدایی بیشتر از بدن کمک کند. به 
باور پژوهشگران، طرفداران رژیم های سم زدایی یا پاکسازی تقریبا اطالع درستی از آناتومی بدن و عملکرد ارگان های داخلی آن ندارند.
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: خانم دکتر! لطفا در ابتدا بگویید که 
یک رژیم کاهش وزن اصولی چه ویژگی هایی 

باید داشته باشد؟
 رژیم های کاهش وزن زیادی داریم که متناسب 
با شرایط فرد و زیر نظر متخصص باید استفاده 
با  افراد  برای همه  بهترین رژیمی که  شود. 
توجه به شرایط شان توصیه می شود، رژیم 
کاهش وزنی است که شامل همه گروه های 
غذایی باشد. معموال ما بر اساس سن، جنس، 
کالری  فرد  بدنی و وزن  فعالیت  قد، سطح 
به  بسته  و  می کنیم  تعیین  را  نیازشان  مورد 
میزان سرعتی  که می خواهند الغر شوند بین 
500 تا 1000 کیلوکالری از انرژی مورد نیاز 
بدن را کم می کنیم. اگر 500 کیلوکالری کم 
کنیم، فرد در هفته نیم کیلوگرم الغر می شود 
و اگر1000 کیلوکالری کم کنیم، بعد از یک 

هفته یک کیلوگرم کم خواهد کرد. 
این  از  با سرعتی بیش  معموال کاهش وزن 
توصیه نمی شود زیرا رژیم های کاهش وزنی 
که با پیروی از آنها بیش از 4 کیلوگرم در ماه 
وزن کم می شود،  باعث تحلیل بافت عضالنی 
بافت عضالنی سبب شل  تحلیل  می شوند. 
شدن بدن می شود  و سطح متابولیسم  بدن 
را پایین می آورد و فرد به رژیم های کاهش 
وزن مقاوم می شود و دیگر نسبت به رژیم 

پاسخ مناسبی نخواهد داد. 
: امروزه، در شبکه های اجتماعی و 
یا حتی توسط برخی از کارشناسان تغذیه، 
رژیم هایی تجویز می شود که در دنیا منسوخ 
شده است! اما رژیم های کاهش وزنی که 
شامل همه گروه های غذایی هستند یعنی نان 
و غالت، گوشت وجانشین هایش، شیرو 
لبنیات، میوه و سبزیجات عالوه بر اینکه به 
کاهش وزن ما کمک می کنند، همه نیازهای 
بدن را نیز تامین خواهند کرد. در نتیجه بدن 
در حین کاهش وزن با کمبود درشت مغذی ها 
روبرو نمی شود اما رژیم هایی که باعث کمبود 
مواد غذایی می شوند، باعث ریزش مو و 
شل شدن بدن هم خواهند شد و بنابراین، 
کاهش سطح ایمنی بدن هم اتفاق می افتد 

که باعث می شود بدن مقاومتش را در برابر 
بیماریها از دست بدهد. مثال رژیم کتوژنیک 
یکی از رژیم هایی است که خیلی افراد به 
کمک آن وزنشان را کم کردند و برخی از 
متخصصین هم آن را تجویز می کنند. در 
حالی که این رژیم در دنیا خیلی مرسوم 
نیست و عوارضی در پی دارد. درست است؟
در کل، ما انواع رژیم های الغری را داریم که 
می توانیم برای کاهش وزن توصیه کنیم که یکی 
از آنها  رژیم کتوژنیک  است. در این رژیم، 
همه مواد غذایی که حاوی کربوهیدرات هستند 
محدود می شود و فرد، گروه نان و غالت، 
لبنیات و میوه ها را نمی تواند مصرف کند. فقط 
گروه سبزی ها به مقدار کم و گروه گوشت و 

پروتئین و چربی ها را می تواند استفاده کند. 
همان طور که گفتید رژیم کتوژنیک  عوارضی 
به همراه دارد و ایرادات زیادی به آن وارد 
است زیرا کربوهیدرات در این رژیم محدود 
است و باعث کاهش سطح انسولین در بدن 
می شود و بدن وارد فاز چربی سوزی شده و 

کاهش وزن زیاد اتفاق می افتد. 
البته مهم ترین مشکلش این است که مواد غذایی 
مورد نیاز بدن را نمی تواند تامین کند و چون 
کربوهیدارت کم می شود،  سطح انرژی فرد 
خیلی پایین است و توانایی فعالیت های روزانه 
را ندارد. بنابراین، فرد به این سمت می رود که 

فعالیت های بدنی اش را کاهش دهد. 
عالوه بر این ، رژیم کتوژنیک باعث از بین 

رفتن فلور طبیعی روده می شود و باکتری های 
مفیدی که در روده ما به طور طبیعی زندگی 
می کنند، از بین می روند و فرد دچار یبوست های 
خیلی شدید می شود که گاها همراه با شقاق 
است. در نتیجه رژیم کتوژنیک رژیمی نیست 
که ما بتوانیم برای همه افراد توصیه کنیم در 
حالی که می بینیم این رژیم توسط برخی افراد 

غیرمتخصص توصیه می شود. 
ممکن است بیماری بدنش خیلی به کاهش 
وزن مقاوم باشد، در این صورت ما از رژیم های 
کتوژنیک استفاده می کنیم و وقتی متخصص 
تغذیه  این رژیم را تجویز می کند، می داند که 
هر رژیمی چه مواد غذایی را برای بدن تامین 

نمی کند و آنها را در نظر می گیرد. یکی 

دیگر از ایرادات رژیم کتوژنیک این است که 
راش های پوستی بر روی بدن ایجاد می شود 
و ما حتی آنفلونزای کتویی را داریم که فرد 
بعد از رژیم،  دچار آنفلونزا می شود که ناشی 
از این رژیم هست. بنابراین حتما باید تحت 
شرایط خاص و زیر نظر متخصص تغذیه، 

این رژیم غذایی تجویز  شود. 
: لطفا به چند نمونه از رژیم هایی که 

در دنیا متداول هستند، اشاره کنید. 
یکی دیگر از رژیم هایی که این روزها بسیار در 
موردش می شنویم،  انواع رژیم های فستینگ یا 
روزه داری است که معروف ترین آن رژیم 16؛ 
8 است. این رژیم به این صورت که 
8 ساعت فرد  مطابق 

معمول غذا بخورد و 16 ساعت روزه داری 
که  داری  روزه  رژیم  فرق  کند.  رعایت  را 
در دنیا و در کتابها توصیه می شود با رژیم 
روزه داری ما در این است که در 16 ساعتی 
کالری  فاقد  مایعات   دارد،   روزه  فرد  که 
مثل آب ، چای،  قهوه و دم نوش می تواند 
مصرف کند ولی  هر نوع مایعات و غذای 
جامدی که جاوی کالری است، ممنوع است. 
به رژیم کاهش  بدنشان  که  افرادی  معموال 
وزن معمولی پاسخ نمی دهند، به رژیم های 
فستینگ به خوبی پاسخ می دهد. این رژیم 
جزء رژیم های مطرح دنیاست و پشتوانه علمی 
خوبی هم دارد. حتی در برخی از مطالعات 
ما می بینیم که اگر فردی 16 ساعت فستینگ 
را نمی تواند رعایت کند، توصیه می شود 12 
تا 14 ساعت را رعایت کند. در این رژیم 
معموال  افراد نتیجه خوبی می گیرند و فقط 
نکته اش این است که در 8 ساعتی که افراد 

غذا می خورند، زیاده روی نکنند. 
یکی دیگر از رژیم هایی  که معمول است، رژیم 
5،2 است ، در این رژیم ، فرد  5روز در هفته 
، مطابق معمول خودش غذا دریافت می کند و 
پرخوری نباید داشته باشد ولی دو روز رژیم کم 
کالری خواهد داشت که این رژیم برای خانم ها 
در 2 روز 500 کیلوکالری و برای آقایان 600 
کیلوکالری توصیه می شود. با این رژیم معموال 
کاهش وزن خوبی اتفاق می افتد و حتما باید 
به گونه ای برنامه ریزی شود که  آن دو روز  
پشت سر هم نباشند یعنی اینکه یک روز درمیان 
مناسب تر است تا  فرد دچار کاهش متابولیسم 
نشود. به کمک این رژیم،  کاهش وزن های خوبی  
اتفاق می افتد. حسن دیگر  این رژیم این است 
که تنوع دارد و خسته کننده نیست. مطالعات 
نشان داده، اگر فردی 2200 کیلوکالری نیاز 
دارد باید در رژیم کاهش وزن معمولی روزی 
1200 کیلوکالری دریافت کند که آخر ماه 4 
کیلوگرم الغر شود ولی در این رژیم،  فرد 5 
روز در هفته رژیم خودش را دارد و دو روز 
500 کیلوکالری دریافت می کند و کاهش وزنی 

مثل رژیم های دیگر دیده خواهد شد. 
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رژیم کتوژنیک را متخصص باید تجویز کند!رژیم کتوژنیک را متخصص باید تجویز کند!
معضل جهانی که در چند سال اخیر  بارها 
سازمان جهانی بهداشت نسبت به آن هشدار 
داده شده، چاقی و اضافه وزن است. مشکلی که 
ماحصل زندگی ماشینی، پرسرعت و بی تحرک 
دنیای امروز است و در دوران کرونا این مشکل دوچندان شد 
زیرا از یک سو، دوران قرنطینه و خانه نشینی، همان فعالیت 

بدنی ناچیز را هم کمتر کرد و از سوی دیگر مصرف تنقالت 
بی ارزش افزایش یافت. 

در کشور ما بیش از نیمی از جمعیت کشور یا چاق هستند و 
یا اضافه وزن دارند و چاقی و اضافه وزن کودکان و نوجوانان  
به ویژه در چند سال اخیر، نگران کننده تر شده است. موضوع 
اینترنت،  و  اجتماعی  دلیل وجود شبکه های  به  اینکه  دیگر 

مشکالتی  و  وزن  کاهش  روش های  به  نسبت  مردم  دانش 
که چاقی و اضافه وزن ایجاد می کند، بیشتر شده است. اما 
در مقابل هم تبلیغات گمراه کننده در مورد داروهای الغری 
بیشتر شده و هم رژیم های غیراصولی کاهش وزن! با توجه 
به اینکه بسیاری از بیماری های غیرواگیر منشا چاقی دارند، 
کاهش وزن می تواند بار بسیاری از بیماری ها و مرگ و میر 

نیز در صفحه  ما  این رو،  از  آنها را کاهش دهد.  از  ناشی 
»دیده بان تغذیه« با دکترگلبن سهراب متخصص تغذیه و عضو 
هیأت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه کشور و دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی در مورد رژیم های متداول و به روز 
دنیا برای کاهش وزن گفتگو کردیم که می توانید در ادامه، 

مشروح آن را بخوانید. 
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همان طور که می دانیم، رژیم های مختلفی در حال 
حاضر در دنیا متداول شده مثل رژیم مدیترانه ای، دش، 

زون، اتکینگ جدید و فستینگ. 
رژیم دش برای بیماران مبتال به فشار خون باال تجویز 
می شود و در آن، تاکید به مصرف لبنیات می شود زیرا 
لبنیات کلسیم باالیی دارد، برای بیماران مبتال به  فشار 
خون مناسب است. در این رژیم، میوه و سبزی زیاد و 
گوشت قرمز محدود است و همچنین مغز دانه ها چون 
سرشار از امالح هستند، در این رژیم گنجانده می شود. 
در رژیم دش مصرف نمک بسیار محدود است و سدیم  
رژیم غذایی زیر 2000 میلی گرم است. این رژیم، یک  
رژیم مناسب برای سالمت قلب و عروقی  محسوب 

می شود و برای کاهش فشار خون بسیار مناسب است 
زیرا رژیمی است که پتاسیم و منیزیم فراوانی دارد. از 
آنجایی که میزان گوشت قرمز در این رژیم محدود 
است، اسیدهای چرب ترانس هم کم مصرف می شود 

و منابع امگا 3 مثل ماهی در این رژیم باالست. 
رژیم مدیترانه ای یکی از رژیم های متداول در دنیاست. 
در این رژیم تاکید بر مصرف روغن زیتون  می شود 
چون سطح کلسترول خوب را باال می برد. همچنین 
مصرف مواد نشاسته ای سبوس دار و برنج قهوه ای و  
حبوبات  بسیار مورد توجه است. در این رژیم، گوشت 
قرمز در اولویت آخر قرار دارد. در هرم غذایی  کشور ما 
گوشت وپروتئین هم ردیف لبنیات است ولی در رژیم 
مدیترانه ای آخرین اولویت است. پروتئین ها هم اولویت 
بندی می شوند که در راس آنها پروتیین دریایی است. 
رژیم  بعدی که می خواهم در موردش صحبت کنم ، 
رژیم فستینگ16،8  است که در حال حاضر در دنیا 
مرسوم است. در این رژیم فرد  8  ساعت غذا می خورد 

و 16 ساعت هیچ غذای کالری داری نمی خورد و 
فقط می تواند نوشیدنی های با کالری صفر مثل  

آب، چای، قهوه تلخ بخورند. رژیم فستینگ 
از آنجایی  که کاهش وزن خوبی می دهد 
و برای حفظ سالمت بدن مفید است، در 
دنیا متداول شده است. تاثیر خوب این 
رژیم اینگونه است که وقتی بدن برای 
مدت طوالنی  ناشتا باشد،  در این زمان 
بدن واسطه هایی را به نام »ای ام پی کی« 
را در بدن تولید می کند و این واسطه ها 

سیگنال های ضدپیری را در بدن ترشح می کند. 
عالوه بر این، در طوالنی مدت در بدن ما 

قند باال نمی رود و همین یکی از اثرات خوب 
این رژیم در حفظ سالمت بدن است. فستینگ 

باشد ولی فستینگ هایی که  یا شب  می تواند صبح 
فاصله صبح تا شب فرد غذا می خورد راحت تر است 
و یا رژیم هایی که از صبح تا ظهر می خورد ولی از 
میان وعده عصر تا فردا چیزی نمی خورد تحملش 
سخت تر است. باید میزان تحمل فرد و شرایط جسمی 
اش را در نظر بگیریم. رژیم های دیگری که در دنیا 
مرسوم است، رژیم های »مودیفای اتکینگ« هستند. 
وقتی فرد میزان پروتئین را افزایش و کربوهیدرات را 

کم می کند،  قاعدتا پروتئین احساس سیری زودرس 
می دهد و از این طریق به الغری فرد کمک می کند. 
قبال رژیم »اتکینگ« را داشتیم که میزان پروتئین در 
آن بسیار باال بود و کربوهیدرات بسیار کم ولی این 
رژیم ریسک خطر بیماری های قلبی و عروقی را باال 

می برد. برای همین در رژیم های »مدیفای اتکینگ 
دایت« در عین حال که سهم پروتئین را باال بردند، 
سهمی هم به کربوهیدرات و چربی ها دادند تا 
بخشی از ویتامین ها و امالح برای بدن تامین 
شود. البته اگر فردی بخواهد این رژیم را 
داشته باشد باید مدام چربی خون را چک 
کند زیرا این رژیم ها را نمی توان طوالنی 

مدت استفاده کرد. 
موردش  در  می خواهم  که  رژیمی  آخرین 
صحبت کنم، رژیم کتوژنیک است که در ابتدا 
برای بیماران مبتال به صرع  تجویز شد و به 
اشتباه برای درمان چاقی به کار رفت. این رژیم 
حدود 80 تا 90 درصدش چربی است و 10 درصد 
به پروتئین تعلق می گیرد. رژیمی که  در حال حاضر تا 
حدی تایید شده »های پروتئین کتوژنیک  دایت« است که  
در آن تا حدی  میزان پروتئین را باال می برند و چربی هم 
باال و میزان کربوهیدرات  هم کم  است، در افرادی که 
دچار استوپ وزنی شده اند، این رژیم می تواند  کمک 
کننده باشد ولی هیچ یک از این رژیم ها مثل کتوژنیک 
و فستینگ  در طوالنی مدت نباید استفاده کرد بلکه 
زمان مناسب این رژیم ها نهایتا 3 هفته است و می توان 

به عنوان رژیم  شوک دهنده تجویز کرد.

        رژیم های شوک دهنده!         
  دکتر حسین ایمانی

متخصص تغذیه و عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران



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 تايید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

: خانم صباحی! ابتدا کمی درباره شرایط وزنی تان 
به ما می گویید؟ 

سمیرا صباحی هستم، 29 ساله با قد 168 سانتی متر و وزنی 
 10 حدود  دارم  دوست  که  آنجایی  از  کیلوگرم.   61 حدود 
کیلوگرم از وزنم را کم کنم، مدتی است که رژیم خودسرانه ای 

را شروع کرده ام. 

سن تان،  و  قد  به  توجه  با  که  نمی رسد  نظر  به   :
اضافه وزن چندانی داشته باشید. چرا می خواهید 10 کیلوگرم 

از وزن تان را کم کنید؟ 
دوران  از  همیشه  و  دارم  متوسطی  نسبتا  استخوان بندی  من 
نوجوانی دوست داشتم مانند خواهرم که استخوان بندی ریزی 
دارد، اندامی کامال استخوانی یا اصطالحا ترکه ای داشته باشم. اما 
هیچ وقت به اندام ایده آلی که در ذهن داشتم، نرسیدم و بنابراین 

طی چند هفته اخیر و به طور ناگهانی تصمیم گرفتم که یک 
رژیم سفت وسخت برای رسیدن به وزن ایده آلم را شروع کنم. 

چه  به  کرده اید،  شروع  که  خودسرانه ای  رژیم   :
صورت است؟

من و همسرم همیشه رژیم غذایی سالمی داشته ایم؛ یعنی تقریبا 
هله هوله های  اهل  و  نمی خوریم  غذاهای سرخ کرده چندانی 
مضر هم نیستیم، اما نان و برنج پای ثابت وعده های غذایی 
اصلی ما است و همیشه هم در میان وعده ها از آجیل های خام 
استفاده می کنیم. در طول 2-3 هفته اخیر تقریبا لب به نان و 
برنج نزده ام و کمی فعالیت های فیزیکی خود در طول روز را 
افزایش داده ام. مثال در 1-2 هفته اخیر، برنامه روزانه ام را طوری 
تنظیم کرده ام که بتوانم حداقل 4 تا 5 روز در هفته و هر روز 
هم 1 ساعت پیاده روی کنم. البته دوستم که ورزش نیمه حرفه ای 

را در باشگاه ورزشی دنبال می کند، بر این باور است که صرفا 
پیاده روی برای شکل دهی به اندام و عضالت کافی نیست و 
باید حرکات ورزشی منظمی را به این منظور انجام دهم. تا 
یادم نرفته این را هم بگویم که من قبال به طور بسیار محدود 
در طول روز آب می نوشیدم اما از وقتی که رژیم را شروع 
کردم، میزان مصرف آب در طول روز را هم افزایش داده ام. 

: این نوع رژیمی که در پیش گرفته اید، مشکلی 
برای شما ایجاد نکرده است؟ 

راستش را بخواهید، مدت زمان زیادی از رژیم جدیدم نمی گذرد 
و هنوز نمی توانم بگویم که آیا رژیم واقعا مشکلی برایم ایجاد 
کرده است یا نه. اما واقعیت این است که چون می خواهم به 
وزن ایده آلم برسم، ترجیح می دهم که این برنامه را با تمامی 

مشکالت و سختی هایش ادامه بدهم.

خانمصباحیخانمصباحیکهباقدکهباقد168168سانتیمتر،سانتیمتر،6161کیلوگرموزندارد،میگوید:کیلوگرموزندارد،میگوید:

می خواهم اندامی کامال استخوانی داشته باشم! می خواهم اندامی کامال استخوانی داشته باشم! 

حرکت پروانه و اسکوات پرشی 
را به شما پیشنهاد می کنم!

  دکتر احمد باقری مقدم
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

نگاه متخصص پزشکی ورزشی

در »میزگرد تغذیه« این شماره میزبان خانم سمیرا صباحی هستیم که اضافه وزن چشمگیری 
ندارند اما مدتی است که رژیم خودسرانه ای را به منظور دستیابی به اندامی ایده آل در نظر 
خود، در پیش گرفته اند. در ادامه این مطلب، بیشتر با وضعیت جسمانی خانم صباحی آشنا 

می شویم و نظر کارشناسان سالمت را هم دربارهایشان جویا خواهیم شد. 
 ندا احمدلو 

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنسمیراصباحی
باحضوردکترمحمدرضاوفامتخصصتغذیه

ودکتراحمدباقریمقدممتخصصپزشکیورزشی

حذف بحذف بررنج و نان بنج و نان بررای ای ررسیدن سیدن 
به اندامی استخوانی  به اندامی استخوانی  
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به صحبت های  با توجه  : آقای دکتر! 
خانم صباحی، به عنوان سوال این که آیا ایشان 
می توانند با توجه به عواملی مثل قد، سن و نوع 
استخوان بندی حدود 10 کیلوگرم از وزن شان 

را کم کنند؟ 
هر فردی با توجه به قد، سن و نوع استخوان بندی اش 
یک وزن ایده آل دارد و یک محدوده وزنی نرمال. 
وزن ایده آل درواقع بهترین وزن براساس قد، سن 
و استخوان بندی هر فرد است. اما محدوده وزنی 
نرمال می تواند حدود 2 تا 4 کیلوگرم بیشتر یا کمتر 
از وزن ایده آل باشد. از این رو، در مورد فردی مانند 
خانم صباحی، وزن 56 تا 57 کیلوگرم می تواند 
وزن ایده آل ایشان باشد و براساس این وزن ایده آل 
هم وزنی بین 53 تا 60 یا 61 کیلوگرم می تواند 
محدوده وزنی نرمال برای ایشان محسوب شود. 
البته به خاطر داشته باشید که وزن 53 یا 54 کیلوگرم 
برای ایشان، پایین ترین حد وزن نرمال در محدوده 
وزنی طبیعی خواهد بود و دلیلی ندارد که فردی 
بخواهد وزنش را به پایین ترین حد در محدوده 
نرمال برساند. با این حال، اگر فردی مانند خانم 
صباحی به هر دلیلی بخواهد که اندام استخوانی تری 
داشته باشد، باید با مشورت با متخصص تغذیه 
برای کاهش وزن اصولی اقدام کند تا در فرایند 
کاهش وزن تمامی نیازهای تغذیه ای بدن ایشان 
در نظر گرفته و تامین شوند. متاسفانه در بسیاری 
از فرایندهای کاهش وزن خودسرانه، بدن فرد در 
درشت مغذی های  و  ریزمغذی ها  کمبود  معرض 
اتفاق  همین  که  درحالی  می گیرد،  قرار  مختلفی 
می تواند سالمت او را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. 

افراد  از  خیلی  مانند  صباحی  خانم   :
می گیرند،  وزن  کاهش  به  تصمیم  که  دیگری 
به طور ناگهانی نان و برنج را از برنامه غذایی 
کنار گذاشته اند. نظر شما درباره این کار چیست؟ 
الگوی غذایی  از یک  برخورداری  برای  ما  همه 
تعادل  حد  در  را  غذایی  مواد  تمامی  باید  سالم 

باشیم.  داشته  خود  روزانه  رژیم  در  بدن  نیاز  و 
برنامه  یک  در  که  است  مهم  نکته  این  به  توجه 
تا 65  باید 55  غذایی سالم برای یک فرد سالم 
درصد از کالری مورد نیاز بدن در طول روز از 
طریق مصرف خوراکی های حاوی کربوهیدرات 
میان  در  که  نادرستی  باور  متاسفانه  شود.  تامین 
بسیاری از مردم ایران وجود دارد، این است که 
حذف نان و برنج تنها راه برای رسیدن به تناسب 
با این حال، مهم ترین  اندام و کاهش وزن است. 
دلیل اضافه وزن مردم ما، نادیده  گرفتن کالری های 
دریافت شده از طریق مصرف چربی ها و مواد قندی 
است. به عبارت ساده تر، بسیاری از ما چربی های 
پنهانی که در طول روز مصرف می کنیم را نادیده 
می گیریم. مواد غذایی چرب، حتی بهترین انواع 
چربی ها مانند روغن زیتون، مغزها و دانه های خام 

همچنان حاوی کالری باالیی هستند. تقریبا هر یک 
گرم از انواع چربی ها، حتی بهترین آنها، حدود 9 
کیلوکالری انرژی به بدن می رساند. اما هر یک گرم 
از پروتئین ها و کربوهیدرات ها فقط 4 کیلوکالری 
انرژی را وارد بدن می کند. به همین دلیل هم تمامی 
افرادی که می خواهند در هر سطحی برای کاهش 
وزن اقدام کنند، باید برای کم کردن وزن خود به 
متعادلی  میزان  تا  کنند  مراجعه  تغذیه  متخصص 
از دریافت گروه های غذایی مختلف را در برنامه 
روزانه خود داشته باشد. در غیر این صورت، این 

افراد شدیدا به سالمت خود آسیب می رسانند. 

: رژیم های خودسرانه ای مانند رژیم خانم 
صباحی چه مشکالتی از نظر سالمت برای ایشان 

به وجود می آورند؟ 

متاسفانه خانم ها در کشور ما آسیب پذیری بیشتری 
نسبت به تغذیه نامناسب دارند و ممکن است پیروی 
از یک الگوی غذایی ناسالم یا نادرست، عوارض 
کوتاه مدت یا طوالنی مدتی برای آنها به دنبال داشته 
باشد. به عنوان مثال، اگر فردی مانند خانم صباحی 
که در بهترین سال های زندگی خود هستند، مواد 
نکنند،  دریافت  کافی  اندازه  به  را  مغذی  غذایی 
احتمال ابتالی ایشان به بیماری های عصبی ـ عضالنی 
اختالالت  حتی  یا  ام اس  مانند  )نوروماسکوالر( 
روانپزشکی در سنین باالتر افزایش می یابد. ضمن 
این که اگر فردی تصویر بدنی مناسبی از خود نداشته 
دیگرانی  با  را  خود  اندام  بخواهد  دائما  و  باشد 
مانند خواهر یا دوستانش مقایسه کند، ممکن است 
کم کم دچار وسواس های روانی نسبت به اندام خود 
شود و با انتخاب کردن رژیم های غذایی افراطی 

برای کاهش وزن، به بیماری های عصبی خاصی 
مبتال  عصبی(  )بی اشتهایی  نوروزا  آنورکسیا  مثل 
با متخصص  شوند. در چنین شرایطی، مشورت 
تغذیه می تواند به دریافت حجم کافی و مناسبی از 
ویتامین ها و امالح کلیدی در این سن کمک کند تا 
فرد در سنین باالتر با بیماری های مختلف )ازجمله 

بیماری های متابولیکی( مواجه نشود. 

: توصیه آخر؟
رژیم های غذایی نامتعادل و غیراستاندارد می توانند 
باعث مختل شدن ترکیب عضالت و چربی های 
بدن شوند و عالوه بر ایجاد اختالل در عملکرد 
سیستم متابولیکی بدن، عملکرد غدد درون ریز بدن 
را هم تحت تاثیر قرار دهند. در چنین شرایطی 
ممکن است ترشح هورمون زنانه استروژن در بدن 
خانم ها مختل شود و عوارض متعددی برای آنها 
به همراه داشته باشد. ضمن این که در بیشتر رژیم های 
غذایی نامتعادل، فرد بعد از مدتی با کمبود یا مختل 
منیزیم،  آهن،  )روی(،  زینک  سطح  تعادل  شدن 
آنتی اکسیدان ها، ویتامین A و ویتامین های گروه 
B در بدنش مواجه می شود. از این رو، باز هم تاکید 
می کنم که خانم صباحی باید برای دستیابی اصولی 
به اهداف وزنی خود حتما با یک متخصص تغذیه 

مشورت کنند.

توصیهتوصیهدکترمحمدرضاوفادکترمحمدرضاوفابهخانمصباحی:بهخانمصباحی:

تصویر بدنی خود را اصالح کنید تا در چرخه معیوب کاهش وزن افراطی نیفتید!تصویر بدنی خود را اصالح کنید تا در چرخه معیوب کاهش وزن افراطی نیفتید!
متاسفانه باور نادرستی متاسفانه باور نادرستی 
که در میان بسیاری از که در میان بسیاری از 

مردم ایران وجود دارد، مردم ایران وجود دارد، 
این است که حذف نان و این است که حذف نان و 

برنج تنها راه برای رسیدن برنج تنها راه برای رسیدن 
به تناسب اندام و کاهش وزن است. به تناسب اندام و کاهش وزن است. 
با این حال، مهم ترین دلیل اضافه وزن با این حال، مهم ترین دلیل اضافه وزن 

مردم ما، نادیده  گرفتن کالری های مردم ما، نادیده  گرفتن کالری های 
دریافت شده از طریق مصرف چربی ها دریافت شده از طریق مصرف چربی ها 

و مواد قندی استو مواد قندی است
  

یکی از راه های افزایش چربی سوزی، باال بردن حجم توده های 
عضالنی بدن و رسیدن به تناسب اندام، انجام دادن حرکت های 
ورزشی منظم است. اگر خانم صباحی می خواهند هرچه 
سریع تر به اندام دلخواه خودشان برسند، باید ساعاتی از 

روز را به ورزش کردن اختصاص دهند. 
به عنوان مثال، ایشان می توانند از بعضی حرکت های ورزشی 
ساده مانند پروانه زدن شروع کنند و در کنار این حرکت 
ورزشی، پیاده روی هفتگی را هم داشته باشند. حرکت پروانه 
زدن با درگیر کردن عضالت دست و پا و همچنین قسمت های 
مرکزی بدن، کمک خوبی به چربی سوزی و شکل گیری بهتر 

عضالت می کند.
حرکت دیگری که ایشان می توانند در طول روز انجام دهند، 
حرکت »اسکوات پرشی« نام دارد که می تواند برای تقویت 
عضالت باسن، چهارسر ران و عضالت پایینی شکم مفید 
باشد. این حرکت با چربی سوزی خوبی که انجام می دهد، 
باعث رسیدن فرد به هدف تناسب اندام می شود. برای انجام 
این ورزش باید کامال صاف بایستید و پاهای تان را به عرض 
شانه ها باز کنید. بعد شانه ها را کمی عقب بدهید تا سینه 
کامال صاف شود. حاال باسن را کمی عقب بدهید و زانوها 
را خم کنید تا حالت نشسته به خود بگیرید. در این حالت، 
زانوها نباید از نوک انگشتان پا جلوتر بیایند. این حرکت 
می تواند در 3 ست 15 مرتبه ای انجام شود و به کالری سوزی 
کمک کند. البته اگر افرادی مانند خانم صباحی بتوانند در 
کنار ورزش های هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری، 
دویدن یا طناب زدن، به یک باشگاه ورزشی معتبر هم بروند 
و حرکات ورزشی را به صورت صحیح و اصولی تحت نظر 
مربی یاد بگیرند، کمک بیشتری به کاهش وزن و رسیدن به 
اندام ایده آل خود خواهند کرد. حتی فعالیت هایی مانند یوگا 
یا پیالتس هم می توانند برای این خانم مناسب باشند. البته 
به این شرط که تمامی این حرکات ورزشی به درستی، منظم 

و در فواصل زمانی مشخصی انجام شوند.

نگاه متخصص تغذیه



طبق گفته محققان، از زمان های 
برخی  بوی  استنشاق  قدیم 
گیاهان برای کاهش استرس، 
مبارزه با التهاب و افسردگی و 
خواب راحت تاثیرگذار بوده است و این نتایج به 
عنوان اولین شواهد علمی، صحت ادعاها در مورد 

گیاهان و کاهش اضطراب را ثابت می کند. 

بابوییدنگلچهاتفاقیبرایمغزمیافتد؟
در روزهای زیبای بهاری، هیچ چیز مانند چند دقیقه 
وقت گذاشتن و تحسین شکوفه های زیبا نیست. 
رایحه ها اغلب می توانند خاطرات گذشته را برای ما 
زنده کنند. چندین مطالعه پزشکی نشان داده است که 
خاطرات و احساسات را می توان با بوهای خاص 
تشدید کرد. به عنوان مثال، ممکن است استنشاق 
بوی چمن تازه، خاطرات یک صبح تابستان در 
کودکی شما را به یادتان بیاورد. این پدیده به دلیل 
آناتومی مغز رخ می دهد. علم تاکید می کند که بو 
کردن گل رز در زمان خواب باعث تقویت مغز  
می شود. همانطور که از ظاهر امر پیداست، وقت 
گذاشتن و بوییدن گل رز دارای مزایای چشمگیری 
از لحاظ سالمتی است. رایحه این گل می تواند 
منجر به حفظ اطالعات و موفقیت در یادگیری 
شود و استشمام آن در زمان خواب به تقویت مغز 
در طول شب کمک کند. به عنوان بخشی از این 
مطالعه، محققان پنجاه دانش آموز کالس ششم را 
مورد آزمایش قرار دادند. از گروه اول خواسته شد 
هنگام مطالعه بخور معطر گل رز را روی میز تحریر 
خود قرار بدهند، در حالی که گروه دوم بخور بدون 
عطر در نزدیکی میز مطالعه شان گذاشتند. بر اساس 
مطالب یکسانی که دانش آموزان مطالعه کرده بودند از 
واژگان امتحان گرفته شد. میزان اطالعات حفظ شده 
توسط دانش آموزانی که با بخور گل رز مطالعه کردند، 
نسبت به گروه دیگر که فقط بخور ساده داشتند، بیشتر 
بود. برخی از دانش آموزان هنگام خواب همچنان 
از بخور معطر گل رز استفاده کردند. هنگامی که 
از بخور در هر دو مرحله مطالعه و خواب استفاده 
شد، دانش آموزان در یادگیری موفقیت قابل توجهی 

نزدیک به 30 درصد بیشتر از خود نشان دادند. 
دکتر یورگن کورنمایر، یکی از نویسندگان این مطالعه 
در بیانیه ای اعالم کرد که یکی از یافته های خاص که 
فراتر از مطالعه اولیه بود این است که بوی عطر گل 
باید تمام شب مورد استشمام قرار بگیرد تا عملکرد 
بهتری داشته باشیم. زمانی که همراه با استشمام بخور 
معطر رز می خوابید، می توانید مغز خود را تقویت 
کنید و اطالعات بیشتری را که در طول روز فرا 

گرفته اید، به خاطر بسپارید.

بوچگونهبررویبدنوذهنشما
تأثیرمیگذارد؟

بر اساس تحقیقات انجام شده، اگر هنگام خواب 
در اتاقتان از عطر گل استفاده کنید، نسبت به بوهای 
نامطبوع یا زننده، رویاهای مثبت تری را خواهید دید. 
اگرچه استفاده از رایحه قبل از خواب بر رویاهایی 

که افراد می بینند تأثیر می گذارد اما تاثیر بوهای اصلی 
در دیدن رویای مثبت نزدیک به یک درصد از کل 
رویاها بوده است. آنچه ما بیشتر در رویاهایمان 
می بینیم از نگرانی ها و عالیق روزمره مانند دوستان، 

رانندگی، خرید و ورزش تاثیر می پذیرد.
حس بویایی ما ممکن است به اندازه بسیاری از 
حیوانات قوی نباشد. حدود پنج میلیون سلول 
گیرنده در بینی انسان وجود دارد در حالی که در 
بینی سگ 200 میلیون سلول یافت می شود اما 
همین مقدار گیرنده بویایی در انسان نقش مهمی 
برای بروز احساسات چه از نظر جسمی و چه 
روحی ایفا می کند. این طور تصور می شود که 
تاثیر بو به دلیل اهمیت مرگ و زندگی از زمان 
انسان های اولیه همچنان در مکانیسم مغز ما بجا 
مانده است. سلول های بو در بینی با سیستم لیمبیک 
مرتبط هستند که از نظر دوران تکاملی یکی از 

قدیمی ترین قسمت های مغز به شمار می رود و 
احساسات، رفتار و حافظه طوالنی مدت را کنترل 
می کند. کنترل حس بویایی نیز از همین بخش است 
و در انسان اولیه این حس بسیار قوی تر بوده و به 
او کمک می کرد تا از طریق بوییدن هم از وجود 
دشمنان و هم غذا آگاه شود. اگرچه امروزه اهمیت 
بویایی تا حد زیادی از بین رفته اما تأثیرات آن 
بر مغز و بدن همچنان باقی است. همانطور که 
تحقیقات به طور روز افزون نشان می دهند، بوها 
تقریباً روی همه چیز از رویاها و احساسات گرفته 
تا رانندگی، استرس، بازی، درد، تمرکز، حافظه و 
حالت های عاشقانه نیز تأثیر می گذارد به طور مثال 
درحالیکه بوی اسطوخودوس هورمون های خوب 
را آزاد می کند و ما را خوشحال تر کند، بوی گل رز 
فشارخون را پایین می آورد و اکالیپتوس هوشیاری 

را افزایش می دهد.

بوچگونهبرپولخرجکردنتأثیرمیگذارد؟
بوها می توانند بر روی آنچه می خریم و میزان 
هزینه ما تأثیر بگذارند. محققان دانشگاه شیکاگو 
در یک آزمایش حراج کفش به این نتیجه رسیدند 
که وقتی در مکان حراج، عطر مطبوع پخش می شد 
خریداران نسبت به مکانی که رایحه دل انگیز در 
آنجا وجود نداشت، کفش بیشتر می خریدند زیرا 
خرید کفش در مکان اول جذابیت بیشتری داشت.

چگونهبوبرتمرکزتأثیرمیگذارد؟
نعناع، توت فرنگی و اسطوخودوس همگی بسیار 
مفید هستند. در کشور ژاپن در کارخانه چای، 
هنگام استراحت کارکنان با اسپری کردن عطر 
اسطوخدوس، عملکرد کارکنان در تولید بهبود 
می یابد. ورزشکاران دومیدانی که نعناع استشمام 
می کنند، سریع تر می دوند و تمرکز بهتری نسبت 
در  وقتی  کودکان  دارند.  ورزشکاران  سایر  به 
می گیرند،  قرار  تازه  توت فرنگی  عطر  معرض 

در امتحانات عملکرد بهتری دارند. 

بوچگونهرویاهاراتحتتأثیرقرارمیدهد؟
بوییدن گل قبل از خواب می تواند به رویاهای 
مثبت تری منتهی شود. در تحقیقی که در مرکز 
اختالالت خواب دانشگاه   هایدلبرگ انجام شد، 
گروهی از مردان و زنان در معرض استشمام بوی 

گل یا سولفید هیدروژن قرار گرفتند یا اصاًل بویی 
در اتاق وجود نداشت. نتایج نشان داد که محتوای 
احساسی رویاهای بعدی با بوهای استشمام شده 
ارتباط دارد. کسانی که در معرض بوی مطبوع قرار 
گرفتند به طور قابل توجهی رویاهای دلپذیرتری 
داشتند تا کسانی که هیچ بویی به مشام آنها نرسید 
بود و افرادی که در معرض بوی گوگرد قرار گرفتند، 
منفی ترین خواب ها را دیدند. اکنون محققان در 
حال بررسی این موضوع هستند که آیا بوی خوش 

می تواند خطر کابوس را کاهش دهد؟

بویاییچگونهبربیخوابیواسترس
تأثیرمیگذارد؟

اسطوخودوس، وانیل، قهوه و گل رز، هر کدام به 
تنهایی می توانند موثر باشند. بر اساس گزارشی از 
آزمایشات بالینی دانشگاه مریلند، مشخص شد که 
بوی اسطوخودوس می تواند در رفع بی خوابی، 
اضطراب، استرس و درد بعد از عمل تاثیرگزار 
باشد. طبق گفته محققان اکنون شواهد علمی وجود 
دارد که نشان می دهد آروماتراپی با اسطوخودوس 
ممکن است فعالیت سیستم عصبی را کند کرده، 
کیفیت خواب را بهبود بخشد، آرامش را افزایش 
دهد و خلق و خوی را در افرادی که از اختالالت 
قهوه  بوی  ببخشد.  بهبود  می برند،  رنج  خواب 
همچنین می تواند باعث آرامش شود، رایحه وانیل 
اثر آرام بخش دارد، بوی گل رز باعث کاهش 

تنفس و فشارخون می شود.

بوچگونهبرحافظهتأثیرمیگذارد؟
بوها محرک های بسیار قوی برای خاطرات خاص 
هستند و در درمان بازیابی خاطرات از دست 
رفته یا بهبود حافظه مورد استفاده قرار می گیرند. 
تحقیقات دانشگاه تورنتو نشان می دهد که خاطرات 
و  شدیدتر  مختلف  واضح تر،  بوهای  از  ناشی 
احساسی تر هستند. این طور استدالل می شود که 
قسمتی از مغز که بوی بدن را پردازش می کند با 
قسمت هایی که در احساسات و حافظه دخیل 

هستند، ارتباط مستقیم دارد.

صحت ادعاها در مورد بوی برخی گیاهان برای کاهش استرس و افسردگی

بو، چه تأثیری بر روی بدن شما دارد؟بو، چه تأثیری بر روی بدن شما دارد؟
رایحه ها اغلب می توانند خاطرات 

گذشته را برای ما زنده کنند. 
چندین مطالعه پزشکی نشان داده 

است که خاطرات و احساسات را 
می توان با بوهای خاص تشدید 

کرد. به عنوان مثال، ممکن است 
استنشاق بوی چمن تازه، خاطرات 
یک صبح تابستان در کودکی شما 

را به یادتان بیاورد. این پدیده به 
دلیل آناتومی مغز رخ می دهد

 ترجمه:
مهتا 

زمانی نیک

 ترجمه:
مهتا 

زمانی نیک

همه ما خواسته های مشابهی برای فرزندانمان در ذهن می پرورانیم. والدین دوست 
دارند فرزندان با عشق و محبت بزرگ شوند، دنبال رویاهایشان بروند و به موفقیت 
برسند و در عین حال خوشحال باشند اما پدرها و مادرها چقدر بر روند شادی 
فرزندان خود کنترل دارند؟ از چه راهی می توانیم خانه را به مکانی شاد برای 

بچه ها تبدیل کنیم؟
بنا به گفته فوستر، مطمئن ترین راه برای ارتقاء رفاه عاطفی همیشگی فرزندان این 
است که به آنها کمک کنید با شما، سایر اعضای خانواده، دوستان، همسایگان، مربیان 
مهد کودک، حتی با حیوانات خانگی ارتباط درستی برقرار کنند. ادوارد هالوول، 
روانپزشک کودک و نویسنده کتاب ریشه های کودکی شاد در بزرگسالی می گوید: 
»ارتباط در کودکی کلید شادی است.« خوشبختانه ما می توانیم ارتباط اصلی و 
اساسی فرزندان با خودمان را با توجه به آنچه دکتر  هالوول آن را عشق دیوانه وار 
و ابدی می نامد به سادگی تقویت کنیم. بنا به گفته او این ایده گاهی احمقانه به 
نظر می رسد و اغلب نادیده گرفته می شود اما اگر فقط یک نفر در زندگی کودک، 
او را بدون قید و شرط دوست داشته باشد، کودک می تواند در برابر نامالیمات 
زندگی مقاومت کند. با این حال، تنها داشتن عشق عمیق کافی نیست. فرزند شما 
باید این عشق را احساس کند. تا جایی که ممکن است کودکتان را در آغوش 
بگیرید، زمانی که کودک گریه می کند با او همدلی کنید، با صدای بلند برای او 

شعر بخوانید، با هم غذا بخورید، موزیک بگذارید و بخندید.
سعی نکنید کودک خود را فقط شاد کنید. به نظر می رسد چنین ایده ای خالف 
واقعیت باشد اما بهترین کاری که می توانید برای خوشبختی طوالنی مدت فرزند 
خود انجام دهید این است که از تالش برای خوشحال نگه داشتن او در کوتاه مدت 
دست بکشید. بانی هریس می گوید: اگر ما فرزندان خود را در یک حباب قرار 
دهیم و تمام آرزوها و خواسته های آنها را برآورده کنیم، فرزندان انتظار دارند که 
همیشه همه چیز بر همین منوال باشد اما در دنیای واقعی هیچ چیز به همین شکل 
نیست. برای اینکه از زیاده روی جلوگیری کنید باید متوجه باشید که شما مسئول 
خوشبختی فرزند خود نیستید. برای والدینی که نسبت به عواطف فرزندان خود 
احساس مسئولیت می کنند بسیار سخت است که به فرزندشان اجازه بدهند عصبانیت، 
ناراحتی یا سرخوردگی را تجربه کنند. ما بعنوان والدین بدون معطلی وارد صحنه 
می شویم تا فرزندمان را شاد کنیم و هر چیزی که باعث ناراحتی او می شود را از 
پیش پا برداریم. متأسفانه با این شیوه کودکان هرگز یاد نمی گیرند با احساسات 
منفی کنار بیایند بنابراین در سنین نوجوانی و بزرگسالی در معرض شکست قرار 
می گیرند. با پذیرش این موضوع که شما نمی توانید باعث شادی فرزندتان بشوید به 
یقین از موضع عقب نشینی کرده و به او اجازه می دهید مهارتهای مقابله را بیاموزد. 
شادی را در خودتان پرورش دهید. ما نمی توانیم شادی فرزندان خود را کنترل 
کنیم اما در برابر خودمان مسئول هستیم و از آنجائیکه کودکان همه چیز را از ما یاد 
می گیرند، حاالت روحی ما مهم است. والدین شاد احتماالً فرزندان شادی خواهند 
داشت، درحالی که فرزندان والدین افسرده دو برابر از   افسردگی بیشتر رنج می برند. 
در نتیجه یکی از بهترین کارهایی که می توانید برای رفاه عاطفی فرزند خود انجام 
دهید این است که مراقب خودتان باشید: زمانی را به استراحت اختصاص دهید، 
آرام باشید و مهمتر از همه ساعاتی را عاشقانه وقت بگذرانید و روابط خود را با 
همسرتان تقویت کنید. اگر والدین رابطه خوب و متعهدانه ای نسبت به هم داشته 

باشند، کودک غالباً فرزندانتان را به طور ناخودآگاه خوشبختی را تجربه می کند.
ویژگی  های خوب را تمجیدکنید. جای تعجب نیست اما مطالعات نشان می دهند 
عزت نفس و شادی با هم مرتبط هستند. فرزندان ما نمی توانند یکی را بدون دیگری 
داشته باشند. این چیزی است که ما به طور شهودی می دانیم. کودک ما خط خطی 

می کند و ما او را پیکاسو می نامیم، بچه ای به دروازه گل می زند و او را بکام خطاب 
می کنند، اگر بچه ای 1 را با 2 جمع کند فکر می کنیم برای مسابقات منسا آماده است. 
اما این مدل از تمجید دستاورد ها می تواند نتیجه معکوس داشته باشد زیرا ممکن 
است کودک فکر کند باید برای جلب رضایت شما چنین کارهایی را انجام بدهد 
و می ترسد که در صورت عدم موفقیت از چشم والدینش بیفتد و آنها دیگر او را 
دوست نداشته باشند. تعریف از ویژگی های خاص مانند هوش، زیبایی، ورزشکار 
بودن همچنین می تواند در آینده اعتماد به نفس کودکان را تضعیف کند زیرا وقتی 
بزرگ می شوند به این باور می رسند که ارزش آنها برای خصوصیاتی است که 
خودشان در ایجادش نقشی نداشته اند و به طور بالقوه این موارد زودگذر هستند. 
برای مثال وقتی از زیبایی کودکی تعریف می شود، در زمان پیری که او زیباییش 
را از دست می دهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ زیرا او همیشه برای زیباییش مورد 
ستایش قرار گرفته است. تحقیقات نشان می دهد بچه هایی که عمدتا به دلیل بعضی 
از موفقیت ها تحسین می شوند، در آینده ترسو خواهند شد زیرا هراس دارند در 
صورت عدم موفقیت، بعنوان فردی کم ارزش و کم هوش مورد خطاب قرار گیرند. 
منظور از گفتن این موارد عدم تحسین فرزندان نیست بلکه باید مسیر تعریف و 

تمجید تغییر کند. ما باید از تالش کودک تعریف کنیم نه نتیجه کار.
به کودک اجازه بدهید موفقیت و شکست را تجربه کند. اگر واقعاً می خواهید 
عزت نفس کودک خود را تقویت کنید، به جای تمرکز روی تمجید از کودک، بیشتر 
روی فرصتهای فراوان برای یادگیری مهارت های جدید تمرکز کنید. دکتر هالوول 
می گوید مهارت به جای تحسین، سازنده عزت نفس واقعی است. خوشبختانه هر 
کاری که کودکان زیر 4 سال انجام می دهند فرصتی برای دستیابی به تسلط است 
زیرا همه چیز برای آنها تازگی دارد: سینه خیز حرکت کردن، راه رفتن، تغذیه و لباس 
پوشیدن، استفاده از گلدان و سوار شدن بر سه چرخه. ما باید به فرزندانمان اجازه 
دهیم کاری که توانایی آن را دارند خودشان انجام دهند. اشتباه بزرگی که والدین 
مرتکب می شوند این است که بیش از حد کارهای فرزندان خود را انجام می دهند. 
اگرچه دعوای بین دو کودک برای ما خوشایند نیست اما اگر به کودکان اجازه تجربه 
شکست را ندهیم آنها هرگز لذت برنده شدن را تجربه نخواهند کرد. درکودکان 
کسب تجربیات مکرر تسلط، باعث می شود آنها احساس توانمندی کنند در نتیجه 
با اشتیاق و خوش بینی به چالش های آینده نزدیک می شوند که این تجربیات 

برای زندگی شاد مهم است.
مسؤولیت های واقعی را بر عهده کودکان بگذارید. احساس خوشبختی تا حد 
زیادی بستگی به اهمیت کاری دارد که انجام می دهیم و اینکه چقدر برای دیگران 
ارزشمند است. بدون این احساس ما در هراس هستیم که مبادا ما را کنار بگذارند. 
به عبارت دیگر، مردم به طور ذاتی نیاز دارند که با ارزش باشند. بنابراین هرچه 
بیشتر بتوانید به فرزند خود بفهمانید که او از سنین پایین سهم بزرگی در خانواده 
دارد، بیشتر احساس ارزشمندی و خوشبختی می کند. بچه های 3 ساله می توانند 
نقش های معنادار خانوادگی را ایفا کنند، خواه پرکردن ظرف غذای حیوان خانگی 
باشد و یا چیدن دستمال سفره بر روی میز شام. در صورت امکان، نقشی را 
برای کودک تعیین کنید که در افزایش نقاط قوت فرزندتان کارآیی دارد. به عنوان 
مثال، اگر کودک کوچک شما دوست دارد که وسایل را مرتب کند، کار مرتب 
کردن چنگال ها و قاشق ها را به او بسپارید. اگر او نقش مراقب را ایفا می کند 
می توانید از او بخواهید تا خواهرش را سرگرم کند و خودتان غذا میل کنید. تا 
زمانی که شما به کودکتان تلقین می کنید که او در وظایف خانواده سهیم است، 
این احساس، اعتماد به نفس و روابط فرزند شما را افزایش می دهد که هر دو 

پیش نیازی برای شادی پایدار هستند.

چگونه زندگی کودک خود را شاد کنیم؟
گل های مقاوم آپارتمانی برخالف بیشتر گیاهان که به میزان 
مشخصی نور و آب نیاز دارند، به آب و نور کم مقاوم هستند و 
یا حتی میزان کم آن را ترجیح می دهند. این ویژگی های مثبت، 
آن ها را به گیاهان آپارتمانی مقاوم در شرایط گوناگون تبدیل کرده 
است. در این متن چند مورد از این گیاهان را معرفی می کنیم.
گیاه زاموفیلیا: گیاه آپارتمانی زی زی یا زاموفیلیا ساقه های 
بلند و برگ های سبز تیره و براق دارد. برگ ها یکی یکی روی 

ساقه دیده می شوند و فاصله میان برگ ها زیاد است.
مقاومت زاموفیلیا: با اینکه به نور متوسط نیاز دارد، ولی می تواند 
نور کم را تحمل کند و به همین دلیل اغلب جزو گیاهانی 
هستند که برای فضای اداری انتخاب می شوند. به گفته یکی 
از کارشناسان گیاهی زاموفیلیا بیشتر دوست دارد در فضای 
خشک نگهداری شود و این گونه به نظر می رسد که در شرایط 

سخت هم رشد می کند.
آگلونما: گل آگلونما یکی دیگر از گل های مقاوم آپارتمانی 
است. هر چند نباید هیچ یک از گیاهان را شکنجه کنید، ولی گیاه 
آگلونما مقاومت بسیار باالیی دارد. تنوع ظاهری آگلونما در لکه 
و خطوط جالبی است که بر روی برگ های آن ظاهر می شود.
مقاومت آگلونما: گل آگلونما می تواند نور کم تا متوسط را 
تحمل کند و آبیاری را زمانی می توانید انجام دهید که متوجه 

شوید سطح خاک خشک است.
گیاه هوازی: همان طور که از اسمش برداشت می شود، این گیاه 
عنکبوتی شکل برای رشد خود حتی نیاز به خاک هم ندارد. 
شما می توانید آن ها را آزادانه و هرطور که دوست دارید در 
فضای خانه آویزان کنید. آن ها را در گلدان های زیبا و تزئینی 

یا بر روی قفسه دیواری و شلف قرار دهید. 
آبیاری گیاه هوازی بسیار آسان است: آنها را هر 10 روز 

یکبار بین 3-2 ساعت در آب غوطه ور کنید.
گیاه سانسوریا: این گیاه که در زبان التین زبان مادر شوهر 
هم گفته می شود، یکی از گیاهان مقاوم آپارتمانی است که 
نگهداریش راحت است و بسیاری از افراد برای نگهداری در 

فضای داخلی منزل آن را انتخاب می کنند. 
یک باغبان حرفه ای می گوید: ممکن است فکر کنید که این 
گیاه مرده است، ولی برگ  های کوچک کنار آن نشان می دهد 

که این گیاه همچنان به رشد خود ادامه می دهد.
مقاومت سانسوریا: این گیاه به آبیاری کم نیاز دارد  و در نور 
کم هم به خوبی رشد می کند. دقت کنید سانسوریا را در فضای 

سرد نگهداری نکنید. 
گیاه سانسوریا به این دلیل که در هنگام شب کربن دی اکسید 
را جذب و اکسیژن متصاعد می کند، برای اتاق خواب بسیار 

مناسب است.
پوتوس: پوتوس از رایج ترین گل های مقاوم آپارتمانی است. 
این گیاه یک انتخاب عالی برای کسانی است که در نگهداری 

و خرید گل مبتدی هستند.
مقاومت گیاه پوتوس: در نور متوسط رشد خیلی خوبی دارد 

اما با نور کم هم از خود مقاومت نشان می دهد. فقط باید به 
این نکته دقت داشته باشید که در نور کم فاصله بین برگ ها 
زیاد می شود. این گیاه به آب زیادی نیار ندارد و باید صبر 
کنید تا سطح خاکش خشک شده و دوباره آبیاری کنید. یک 
موضوع مهم دیگر این است که این گیاه توانایی تصفیه هوای 
محیط اطرافش را دارد و در نتیجه برای خانه و محل کار 

بسیار مناسب است.
برگ عبایی: برگ عبایی با برگ های صاف و پهن خود می تواند 
در شرایط سخت مقاومت داشته باشد و اگر دوست دارید یک 
نمای همیشه سبز داشته باشید، بهترین گزینه برای انتخاب است.
مقاومت برگ عبایی: این گیاه زیبا در هر خاکی با کمترین 
میزان آب به زندگی سبزش ادامه می دهد. نور متوسط شرایط 
ایده آلی را برای این گیاه فراهم می کند اما در نور کم نیز مقاوم 
است. برای آبیاری این گیاه نیز باید صبر کنید تا سطح خاک 
خشک شده و سپس مجدداً آبیاری کنید؛ چون به خاک مرطوب 

عالقه ای ندارد.
اسپاتی فیلوم: گیاه اسپاتی فیلوم که گل هم می دهد.کسانی که 
به گیاهان گل دار عالقه دارند، می توانند این گیاه را انتخاب کنند. 
مقاومت اسپاتی فیلوم: چون این گیاه با نور کم مشکلی ندارد، 
برای خانه و آپارتمان های کم نور و بدون پنجره مناسب است. 
در مورد آبیاری هم فقط به هفته ای یک بار آبدهی نیاز دارد. 
این گیاه با نور فلورسنت، خوب رشد می کند و برای تزیین 

حمام ایده خوبی است.
گیاه لیندا: لیندا یکی از گل های مقاوم آپارتمانی زیبا و مقاوم 

است که برگ های افشان و باریک زیبایی دارد. 
مقاومت لیندا: پیاز این گیاه توانایی ذخیره آب به مدت طوالنی 
را دارد و به همین دلیل نیازش به آبیاری بسیار کم است. میزان 
نور متوسط هم برای بقا و رشد این گیاه کافیست اما در نور 

زیاد به بهترین شکل رشد می کند.

گیاهان مقاوم آپارتمانی
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خشم یکی از هیجان هایی 
آنکه  وجود  با  که  است 
و  الزم  گاهی  آن  اعمال 
ضروری است؛ وقتی نابجا 
و بی مورد بر دیگران اعمال شود می تواند 
این  در  بگذارد.  بر جای  مخربی  تاثیرات 
میان، اعمال خشونت بر کودکان ازجمله 
ناهنجاری هایی است که تأثیر مخربی بر رشد 
و تکامل کودکان دارد و معمواًل نیز بسیار 
توسط  کودک  علیه  خشم  است.  زیان بار 
والدین، معلمان و مربیان با هدف آگاه سازی او 
و ایجاد احساس گناه و پشیمانی در کودکان، 
گاهی غیرقابل جبران است و آینده آن ها را 

تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
چه  به  کودکان  علیه  خشونت  اصواًل  اما 
معناست و چطور می توان آن را با قاطعیت 
و تربیت و پرورش استعدادهای کودکان که 
برای آن ها الزم و ضروری است تفکیک 
کرد؟ در این خصوص با دکتر سیما قدرتی، 
هیات علمی  روان شناس، مشاور و عضو 

دانشگاه آزاد تهران گفت وگو کرده ایم. 

: خانم دکتر، به طور کلی چه تعریفی 
می توانیم از خشونت داشته باشیم؟ 

خشونت انواع مختلفی دارد؛ گاهی می تواند 
کالمی باشد مثل زمانی که کالم خشونت آمیزی 
در مورد کسی به کار می بریم یا او را تحقیر 
و همچنان مدام نقطه ضعف های او را خاطر 
به طور  می تواند  هم  گاهی  می کنیم.  نشان 
فیزیکی باشد که والدین اغلب فکر می کنند 
تنبیه بدنی می تواند باعث شود کودک بهتر 
تربیت شود. در صورتی که اعمال خشونت 
از این جنس به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و 
تجربه خشونت در دوران کودکی بر سالمت 

فرد تأثیر می گذارد. 
همچنین خشونت می تواند هم به طورمستقیم 
خشونت  غیرمستقیم.  هم  و  شود  اعمال 
غیرمستقیم هنگامی است که از طریق دیگران 
نسبت به کودک خشم داشته باشیم یا مثاًل پشت 
سر آن ها حرف بزنیم که چنین رفتارهایی هم 

ناشی از خشونت تلقی می شوند. 

: والدین برای جلوگیری از خشم 
خود در مقابل شیطنت های فرزندشان چگونه 

باید رفتار کنند؟ 
صبوری یکی از مهم ترین کارهایی است که 
والدین باید در مقابل کودکان اعمال کنند. حتی 
گاهی  کودکان هم  آسان ترین  و  صبورترین 

رفتارها و شیطنت های غیر قابل کنترلی دارند 
و ممکن است نتوانند چارچوب ها و قواعد 
و قوانین خانواده ها را رعایت کنند. در واقع 
والدین همیشه باید انتظار آن را داشته باشند 
مغایر  کاماًل  رفتاری  نه تنها  فرزندان شان  که 
آن  نتوانند  بلکه  باشند؛  داشته  آن ها  نظر  با 
را بپذیرند و قبول کنند، بنابراین نباید چنین 

انتظاراتی از کودکان داشته باشند. 
در چنین مواقعی والدین به چند شکل می توانند 
رفتار کنند. نخست آنکه با مهربانی نظرکودک را 
جلب کنند و آنچه را الزم است به او آموزش 
دهند. این کار حتمًا باید به زبانی باشد که 

برای کودک قابل درک است. 
گام بعدی آن است که اگر کودک رفتار درستی 
داشت حتمًا او را تشویق کنند. اما اگر همچنان 
اصرار دارد فقط به گونه ای مطابق میل خود 
عمل کند و مدام لجبازی می کند؛ خانواده ها 
پیامدهای  و  عواقب  متوجه  را  کودک  باید 
رفتاری او بکنند. اگر والدین این گونه رفتار 
کنند، نمی توان گفت خشونتی اتفاق افتاده؛ 
بلکه اینها در واقع مجموعه ای از رفتارهایی 
برای آموزش به کودک هستند که می توانند 

مؤثر واقع شوند. 

: والدینی که سریع عصبانی می شوند 
چگونه می توانند پرخاشگری خود را در مقابل 

کودکان کنترل کنند؟ 
پدر و مادرهایی که نمی توانند رفتار آرامی با 
فرزند خود داشته باشند و فوراً عصبانی می شوند 
و پرخاشگری می کنند ابتدا باید سعی کنند بر 
خودشان تسلط داشته باشند چون این گونه 
رفتارها می توانند بر فرزندشان تأثیرگذار باشد. 
ضمن آنکه باعث لجبازی بیشتر آن ها هم خواهد 
شد. در واقع پدر و مادرها نمی توانند بدون اینکه 
فرزندان خود را در مورد کارهای درستی که انجام 
می دهد تشویق کنند، فقط سر او داد بزنند و به 

فکر تنبیه آن ها باشند. 
مناسب  فرزندپروری  شیوه های  یادگیری 
نیز موضوع بسیار مهمی است که مطابق آن 
می توانند رفتاری مناسب با فرزندان خود داشته 
باشند؛ یعنی به جای اعمال پرخاشگری علیه 
آن ها شیوه های تربیتی مناسبی را برگزینند. در 
حال حاضر رویکردهای مختلف روان شناسی 
در این خصوص وجود دارند. روش هایی که 
والدین بتوانند با فرزندان خود روبه رو و در 
واقع مواجه شوند تا بتوانند شناخت بهتری از 

آن ها داشته باشند. 

: خشم پدر و مادرها با فرزندان شان 
ریشه در چه مشکالتی دارد؟ 

طبق گفته آدلر، روان شناس اتریشی فرق بین تنبیه 
و دعوت به نظم و انضباط دو گزینه ای است 
که با هم متفاوت است. تنبیه زمانی است که 
والد به خاطر حس های منفی که خودش دارد 
برای کودک جریمه ای اعمال می کند و چون از 
کودک عصبانی است و نمی تواند خشم خود را 
مدیریت کند برای کم شدن شدت عصبانیت خود 
فرزندش را تنبیه می کند. در صورتی که منظور 
از آموزش انضباط به کودک آن است که والدین 
به فرزند خود بیاموزند که برای راحت تر زندگی 
کردن باید قوانینی را رعایت کنند. یعنی کودک 
باید یاد بگیرد رفتارهای منفی معموالً پیامدهایی 
دارد. بنابراین کودک می تواند متوجه رفتار منفی 
خود شود. همچنین والدین تا آنجایی که ممکن 
است باید با فرزند خود صبوری و مدارا کنند 
و شیوه های تنبیهی و محروم سازی را به عنوان 

آخرین راه در نظر بگیرند. 

: والدین چگونه می توانند رفتاری به 
دور از خشم با فرزندان خود داشته باشند؟ 

اگر پدر و مادرها از سبک فرزندپروری مقتدرانه ای 

استفاده کنند می توانند با استفاده از این سبک، خشم 
خود را در برابر کودکان کنترل کنند. بعضی کودکان 
می توانند برای جلب توجه پدر و مادرهایشان آن ها 
را عصبانی کنند؛ اما آن ها می توانند برای حل این 
مشکل نسبت به رفتار آن ها بی توجهی نشان دهند. 
وقتی کودک مدام همه چیز را می شکند، وسایل 
را خراب می کند و رفتار او غیر قابل کنترل است؛ 
والدین باید در مقابل چنین رفتارهایی آرامش 
خود را حفظ کنند. برای این کار بهتر است به 
کودک پیشنهاد بازی جذابی بدهند که می توانند 
به کمک یکدیگر آن را انجام دهند. همچنین اگر 
کودک مدام وسایل را خراب می کند و رفتارهای 
غیر قابل کنترلی انجام می دهد به او بگویند که اگر 
دفعه بعد چنین کاری انجام دهد نمی تواند کارهای 
مورد عالقه اش را انجام دهد، مثاًل کارتون نگاه 
کند یا به پارک برود، در غیر این صورت باید منتظر 
عواقب و پیامد کارهای خود باشد. موضوع مهم 
در این میان آن است که والدین باید روی حرف 
خودشان بمانند و با وساطت و درخواست اطرافیان 
از موضع خود پایین نیایند و قاطعانه رفتار کنند. 
چون اگر فراموش کنند و روی حرف خود نمانند 
کودک فکر می کند والدین فقط حرف می زنند اما 

هیچ وقت عمل نمی کنند. 

: تأثیر خشم والدین بر فرزندان شان 
اغلب به چه شکل است؟ 

با توجه به اینکه کودکان به طور کامل یعنی به طور 
مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر رفتارهای والدین 
خود هستند خشم آن ها نیز می تواند بر رفتار 
فرزندان شان تأثیر بگذارد؛ به گونه ای که وقتی مدام 
شاهد رفتارهای خشونت آمیز والدین خود باشند، 
خودشان هم به تدریج رفتاری مطابق با والدین خود 
خواهند داشت یعنی مانند آن ها نمی توانند بر خشم 
خود غلبه کنند. وقتی والدین قادر به کنترل رفتار 
خود نیستند و محیطی سرشار از هراس و بیم برای 
فرزندان خود به وجود می آورند؛ قدرت به ابزار 
رعب و وحشت تبدیل می شود، تهدید جای امنیت 
را می گیرد و بی اعتمادی جایگزین اعتماد می شود. 
این فضای ناشی از ترس و اضطراب، توانایی های 
کودکان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به گونه ای 
که نمی توانند به آسانی احساساتشان را بیان کنند 
بنابراین حساسیت هایشان نیز بیشتر خواهد شد. 

: وقتی ترس و خشونت در فضای 
خانه حاکم باشد چه عواقبی در انتظار کودکان 

خواهد بود؟ 
وقتی کودکان تحت تأثیر رفتارهای خشونت آمیز 
والدین خود رفتارهایی غیر قابل کنترل انجام 
دهند، احتمال توسل والدین به خشونت بیشتر 
می شود بنابراین آن ها وارد دور باطل فرسایشی 
می شوند که کنترل و مهار آن کار آسانی نیست. 
 گاهی هم برنامه های خشن تلویزیونی یا کارتون ها 
و بازی های مورد عالقه کودکان، دلیل تحریک 
و افزایش خشونت آن هاست بنابراین والدین 
باید به فرزندان شان بیاموزند چیزی را که در 
برنامه های تلویزیونی می بینند با اتفاقات واقعی 
مقایسه نکنند. در واقع تأثیر خشونت والدین بر 
کودکان به عوامل زیادی بستگی دارد؛ از جمله 
ماهیت و نوع خشم و اینکه آیا خشمگین شدن 
والدین موردی است و گاهی پیش می آید یا اغلب 

رفتار آن ها از روی خشم و عصبانیت است. 
موضوع مهم دیگر، سن یا دوره ای از رشد کودک 
است که مورد خشم قرار می گیرد؛ البته هر سنی 
عواقب و پیامدهای خود را خواهد داشت. اما 
توجه داشته باشیم رابطه کودک با والدین خشنی 
که مدام رفتارهایی ناشی از خشم دارند نمی تواند 
رفتاری دوستانه باشد و همیشه نوعی ترس بر 
آن حاکم است که عاری از آرامش و امنیت 
خواهد بود. وقتی کودک نتواند آرامش را در 
محیط خانه به دست آورد در جست وجوی 
از خانه می رود که می تواند  بیرون  یافتن آن 

عواقب خطرناکی به دنبال داشته باشد.

وقتیوالدین،مربیانواطرافیان،خشمخودرارویکودکخالیمیکنند

عواقب اعمال خشونت بر کودکانعواقب اعمال خشونت بر کودکان

برخی افراد بر این باورند که فریاد 
زدن بر سر فرزندان شان، بدون دست 
بلند کردن روی آن ها و بدون آسیب 
جسمی، بی ضرر است اما این که مدام 
با آن ها بدخلقی  از دست شان عصبانی می شوند و 
مضر  زدن  کتک  اندازه  همان  به  می تواند  می کنند، 
باشد و به اعتماد به نفس و عزت نفس بچه ها آسیب 

جدی وارد سازد.
فریاد زدن، توهین و تهدید در واقع نوعی خشونت 
کالمی و روانی محسوب می شوند که بر احساس 
منفی  تأثیر  خود  والدین  حضور  در  کودک  امنیت 
می گذارد. این رفتارها باعث می شوند که کودک در 
کنار والدین خویش احساس امنیت نداشته باشد. این 
ناامنی می تواند باعث ایجاد ترس هایی در او شود که 
پیامدهای مستقیمی بر سایر ابعاد زندگی اش خواهد 
داشت. به عنوان مثال، کودک با الگوبرداری از والدین 
خویش، ممکن است این عادت بد را پیدا کند که هر 
زمان از دست خواهر، برادر یا دوستانش عصبانی شد، 
بر سر آن ها فریاد بزند. همچنین مطالعات مختلف نشان 
می دهند که فریاد زدن بر سر کودکان می تواند از نظر 
عاطفی، ذهنی و جسمی به آن ها آسیب برساند. فریاد 
زدن بر سر کودکان هرگز بهترین گزینه برای تربیت 
آن ها نیست. باور کنید یا نکنید، فریاد زدن نیز نوعی 
خشونت محسوب می شود که می تواند آسیب هایی 

طوالنی مدت بر شخصیت و مغز کودک وارد کند.

فریادهای والدین
در مقام والدین، آیا تا به حال دالیل فریاد زدنتان را 
تحلیل کرده اید؟ فریاد زدن بیانگر این است که شما 
کنترل خویش را از دست داده اید. ما اغلب زمانی 
به فریاد متوسل می شویم که مصر هستیم تا افکار 
بر این  خود را تحمیل کنیم. با این حال، آیا واقعاً 

باور هستید که می توانید پیام خویش را با باال بردن 
صدای خود منتقل کنید؟

روانشناسان معتقدند که وقتی شما صدای خود را بلند 
می کنید، سیستم لیمبیک مغز کودک فعال می شود. این 
سیستم در بروز احساساتی چون ترس، خشم و لذت 
نقش مهمی ایفا می کند. این دستگاه که در زیر مخ 
و نسبتاً باالی ساقه مغز قرار دارد، به »مغز احساسی« 
معروف است و رفتارهای هیجانی را کنترل می کند. 
بنابراین، فریاد زدن بر سر کودکان به جای وادار کردن 
آنها به گوش دادن و توجه، نتیجه معکوس دارد و 
درنهایت نتیجه  این خواهد شد که وی نیز فریاد می زند 
و بی آن که مؤفقیتی برای شما حاصل شود، از دست 
شما فرار می کند. همچنین وقتی سر فرزندان مان فریاد 
می زنیم، احساس بدی پیدا می کنیم. بیایید با هم ببینیم 
که این فریادها چه عواقبی می توانند داشته باشند و 
چه تأثیری بر ذهن بچه ها برجای خواهند گذاشت.

چرا باید از فریاد زدن بر سر کودکان 
خودداری کنیم؟

نوزادان می شود.  مغز  در  تغییراتی  باعث  فریاد   .1
مطالعه ای که اخیراً انجام شده  است، نشان می دهد که 
قرار گرفتن زودهنگام و مداوم در معرض استرس ناشی 
از فریاد زدن، می تواند نحوه پردازش اطالعات دریافتی 
از طریق زبان را در مغز تغییر دهد. فریاد زدن بر سر 
کودکان می تواند نحوه رشد مغزی نوزاد را تغییر دهد 
بنابراین مغز کودک، اطالعات و رویدادهای منفی را 
جامع تر و سریع تر از موارد مثبت پردازش خواهد کرد.
2. فریاد زدن بر سر کودکان باعث افسردگی و کاهش 
عزت نفس آن ها می شود. آیا به یاد می آورید وقتی 
مادر، پدر یا معلم تان سر شما فریاد می زد چه احساسی 
داشتید؟شما، وقتی سر بچه ها فریاد می زنید باعث 
شکل گیری ترس، ناامیدی و اندوه در وجود آن ها 

می شوید. با این حال، این رفتار شما، فراتر از برانگیختن 
احساسات گذرا، می تواند تأثیر جدی بر روان کودک 
بگذارد. بلند کردن صدایتان به گونه ای که بچه ها آن 
 را بشنوند، پیامی بلند و واضح به آن ها ارسال می کند. 
شما به فرزندان خود این پیام را منتقل می کنید: »شما 
قادر نیستید کارها را همان طور که من دوست دارم 
شما  شکیبایی  و  صبر  عدم  دهید.«  انجام  به خوبی 
می تواند باعث شود آنها احساس کنند که انتظارات 
والدین خویش را به خوبی برآورده نمی کنند و در 

نتیجه عزت نفس آنها آسیب جدی می بیند.
برخی تحقیقات همچنین نشان می دهد که آزار کالمی 
بزرگسالی  در  روانی  مشکالت  علت  است  ممکن 
بچه ها باشد. فریاد زدن در واقع با بروز افسردگی 
و اضطراب و حتی اعمال رفتارهای خودویرانگری 
مانند سوءمصرف الکل و مواد مخدر یا فعالیت های 

جنسی پرخطر همراه بوده است.
3. آزار روانی، مشکالت رفتاری را تشدید می کند. 
همانطور که قباًل توضیح دادیم، فریاد زدن بر سر کودکان 
سیستم لیمبیک آنها را تحریک و بنابراین احتمال بروز هر 
خشونت رفتاری را در کودکان تقویت می کند. از این رو 
اگر قرار باشد که به جای حال مشکل، بر سر کودکان 
فریاد بزنیم، وضعیت را بغرنج تر خواهیم کرد و در یک 

کالم زمینه را برای طغیان لجاجت ایشان فراهم 
می سازیم. طبق مشاهدات محققان، کودکان 13 

ساله ای که موقعیت های استرس زا را به دلیل 
فریاد زدن والدین خود تجربه کرده اند، 

در میان مدت بروز رفتارهای منفی در 
آن ها بیشتر بوده  است بنابراین اگر 
نمی خواهیم شرایط سخت تر شود، 
توصیه می شود که از فریاد زدن بر 

سر کودکان خودداری کنیم.
بدترین  والدین،  زدن  فریاد   .4

با  مواجهه  در  فرزندان  برای  الگو 
مشکالت و اتفاق های زندگی. والدین 

آینه ای هستند که کودکان، خود را در آن 

مشاهده می کنند. اگر ما در مقام والدین، از پس مدیریت 
احساسات خویش برنیاییم، چگونه می توانیم از آنها 
انتظار داشته باشیم که احساسات خود را در زندگی 
مدیریت کنند؟ وقتی کنترل خویش را از دست می دهیم، 
ناخودآگاه به آنها یاد می دهیم که مانند ما رفتار کنند. 
این روش،  آنها نشان می دهیم که  به  با فریاد زدن 

تنهاترین راه برای رسیدن به خواسته هایشان است.
به  نمی زنیم؟ چرا  زدن، حرف  فریاد  به جای  چرا 
کودکان یاد نمی دهیم که ناامیدی و خشم خود را به 
شیوه ای مثبت مدیریت کنند؟ بیایید الگوی مناسبی 
برای دلبندان مان باشیم تا آن ها به بزرگساالنی با اعتماد 

به نفس، همدل و محترم تبدیل شوند.
5. فریاد زدن می تواند بر سالمت جسمانی کودکان 
تأثیر بگذارد. برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند 
که استرسی که کودکان از قرار گرفتن در معرض 
فریادهای مداوم تجربه می کنند، می تواند منجر به بروز 
بیماری های مزمن شود. درحقیقت استرس، عملکرد 
غدد درون ریز را مختل می کند و درنتیجه بیماری های 
مختلف ظاهر خواهند شد. از جمله این بیماری ها 
می توان به آرتروز، میگرن یا سردرد شدید، مشکالت 

کمر و گردن و سایر دردهای مزمن اشاره کرد.
در پایان، اگر می خواهیم فرزندان مان به بزرگساالنی شاد، 
سالم، همدل و انعطاف پذیر تبدیل شوند، باید یاد بگیریم 
که احساسات خود را مدیریت کنیم. فریاد زدن سر بچه ها 
راه حل مشکالت ما نیست. فریاد زدن، آنها را تشویق 
نمی کند که سریع تر یاد بگیرند یا سریع تر لباس بپوشند!
همین امروز فریاد زدن را متوقف کنید و تکنیک های 
فرزندپروری محترمانه و مثبت را امتحان نمایید. پیشنهاد 
روانشناسان به والدین این است که به محض 
این که احساس کردند از فرط خشم در آستانه 
انفجار هستند، محل را ترک کنند. بنابراین 
اگر در چنین شرایطی قرار گرفتید، از 
اتاق یا از خانه خارج شوید. نفس 
را  آرامش خود  تا  بکشید  عمیق 
بازیابید. سپس با فرزندتان گفت وگو 
کنید و خود را تا سطح درک و فهم 
وی پایین بیاورید. به یاد داشته باشید 
که شما آینه ای هستید که او در آن 
به خود نگاه می کند و اینکه ارزیابی و 
برآوردی که او از خودش دارد، تا حد 

زیادی به شما بستگی دارد.

مضرات فریاد زدن بر سر کودکانمضرات فریاد زدن بر سر کودکان
 ترجمه: 

عفت 
عباسیان

برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند 
که استرسی که کودکان از قرار گرفتن در که استرسی که کودکان از قرار گرفتن در 

معرض فریادهای مداوم تجربه می کنند، معرض فریادهای مداوم تجربه می کنند، 
می تواند منجر به بروز بیماری های مزمن می تواند منجر به بروز بیماری های مزمن 
شود. درحقیقت استرس، عملکرد غدد شود. درحقیقت استرس، عملکرد غدد 

درون ریز را مختل می کند و درنتیجه درون ریز را مختل می کند و درنتیجه 
بیماری های مختلف ظاهر خواهند شد. از بیماری های مختلف ظاهر خواهند شد. از 

جمله این بیماری ها می توان به آرتروز، جمله این بیماری ها می توان به آرتروز، 
میگرن یا سردرد شدید، مشکالت کمر و میگرن یا سردرد شدید، مشکالت کمر و 

گردن و سایر دردهای مزمن اشاره کردگردن و سایر دردهای مزمن اشاره کرد

 رابطه کودک با  رابطه کودک با 
والدین خشنی که والدین خشنی که 
مدام رفتارهایی مدام رفتارهایی 

ناشی از خشم دارند ناشی از خشم دارند 
نمی تواند رفتاری نمی تواند رفتاری 
دوستانه باشد و دوستانه باشد و 

همیشه نوعی ترس همیشه نوعی ترس 
بر آن حاکم است که بر آن حاکم است که 

عاری از آرامش و عاری از آرامش و 
امنیت خواهد بود. امنیت خواهد بود. 
وقتی کودک نتواند وقتی کودک نتواند 
آرامش را در محیط آرامش را در محیط 

خانه به دست آورد در خانه به دست آورد در 
جست وجوی یافتن آن جست وجوی یافتن آن 
بیرون از خانه می رود بیرون از خانه می رود 

که می تواند عواقب که می تواند عواقب 
خطرناکی به دنبال خطرناکی به دنبال 

داشته باشدداشته باشد

 یکتا 
فراهانی
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شوره چرب عموما ناشی از درماتیت سبورئیک است

  دکتر امیرهوشنگ احسانی/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی.«درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تایید »سالمت.«نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی.«باشید. 
کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان.«با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت.«در میان بگذارید.

: آقای دکتر، لطفا در ابتدا تعریفی کلی 
در مورد شوره داشته باشید.

شوره به تکه های کوچک فلس مانند گفته می شود که 
از پوست سر جدا می شوند و البه الی موها پراکنده 
هستند و گاه حتی روی شانه  ها نیز می ریزند. جداشدن 
خیلی زیاد سلول ها از الیه های پوست سر عامل بروز 
شوره است. شوره مشکل وخیمی نیست اما به دلیل 
تاثیر جدی که بر زیبایی ظاهری دارد، ناخوشایند 
است. شوره شیوع نسبتا باالیی دارد و تقریبا از هر 

دو نفر، یکی از شوره کم وبیش زیاد رنج می برد. 

: آیا شوره با عالئم دیگری همراه است؟
به طور کلی، شوره پوسته های سفیدرنگی هستند که 
البالی موها پراکنده می شوند و معموال تعداد زیادی 
از آنها دیده می شود. گاهی اوقات ممکن است شوره 
با »نیت« یا تخم های شپش اشتباه گرفته شود که وجه 
تمایز آنها، پراکندگی پوسته ها برخالف چسبندگی 
نیت ها است. در بعضی موارد، افرادی که دچار شوره 
سر هستند از احساس خارش و تحریک پوست سر 

نیز رنج می برند. 

: شوره در همه افراد به یک شکل بروز 
پیدا می کند؟

عالوه بر ویژگی بارز شوره که پراکندگی پوسته  ها 
البالی موها است، شوره به دو نوع شوره چرب و 
تقریبا  رنگ  شوره خشک  می شود.  تقسیم  خشک 
خاکستری یا زردرنگ دارد و به راحتی از پوست سر 
جدا می شود. شوره چرب به پوسته های چرب تر، 
ضخیم تر و زردرنگی گفته می شود که ممکن است 
با التهاب در پوست سر اتفاق افتاده باشد که در این 
است. علت شوره  همراه  پوست  قرمزی  با  حالت 
بیماری  که  است  سبورئیک  درماتیت  غالبا  چرب 
پوستی التهابی است و معموال در قسمت  های چرب 

پوست بروز پیدا می  کند. 

: مهم ترین عوامل ابتال به شوره چیست؟
علل متعددی در بروز شوره سر نقش دارند. درماتیت 
سبورئیک یکی از علل مهم شوره چرب است که 
این حالت عالوه بر شوره سر، باعث پوسته ریزی در 
قسمت  های دیگر بدن مانند اطراف بینی نیز می شود. 
وجود قارچ میکروسکوپی به  نام ماالسزیا در بروز 

شوره تاثیر دارد. این قارچ که گاه تحت عنوان مخمر 
طبیعی پوست نیز شناخته می شود، گاه ممکن است 
سبب بروز تحریک پوست سر و افزایش سرعت تکثیر 
سلول های پوست سر  شود که در نتیجه پوسته ریزی 
قارچ  تعداد  می دهد  نشان  مطالعات  می افتد.  اتفاق 
ماالسزیا در موارد ابتال به شوره سر حتی تا دو برابر 
بیشتر می شود. در موارد معدود ممکن است شوره سر 
به دلیل بیماری پسوریازیس باشد. ابتال به این بیماری 
التهابی مزمن نیز معموال پوست سر را درگیر می  کند. 

: چه عواملی بروز شوره سر را تشدید می کنند؟
در کنار عوامل جدی که زمینه ساز شوره سر هستند، 
زمینه  نیز  محیطی  یا  درونی  فاکتورهای  از  بعضی 
بروز شوره را تسریع می کند. استرس و اضطراب، 
خستگی مزمن و تغییرات هیجانی از جمله عوامل 
درونی هستند. همچنین استفاده زیاد از شوینده های 
قوی، تغذیه نادرست، آلودگی هوا و کاهش رطوبت 
بدن نیز جزو فاکتورهای محیطی مؤثر در بروز این 
مشکل محسوب می شوند. البته زمینه ژنتیک هم در 

بعضی افراد قابل توجه است. 

: شوره سر چه تاثیری بر زندگی فرد دارد؟
شوره سر در اکثر موارد مشکل جدی نیست و به جز 
احساس خارش مختصر، از نظر جنبه زیبایی برای 
فرد آزاردهنده است. اکثر افراد از تاثیر این مشکل 
بر روابط اجتماعی ناراحت هستند که درمان مناسب 
در این زمینه اهمیت دارد. البته در صورتی که شوره 
ناشی از درماتیت سبورئیک باشد، احتمال مزمن شدن 

و دوره های عود پوسته ریزی وجود دارد.

: چه روش های درمانی برای شوره سر 
وجود دارد؟

در اکثر موارد، استفاده منظم از شامپو ضدشوره برای 
موهای چرب یا خشک کمک کننده و در رفع شوره 
تاثیر خوبی دارد. عموما شامپوهای ضدشوره حاوی 
ترکیبات ضدقارچ، الیه بردار و تسکین دهنده برای 

بهبود خارش هستند. 
شامپوها وضعیت  این  از  استفاده  با  در صورتی  که 
بهتر نشود، داروهای موضعی برای فرد  شوره سر 
تجویز می شود که نوع، دوز و دوره درمان باید توسط 

متخصص پوست تعیین گردد.
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  دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه

نگاه متخصص پوست

الیه خارجی پوست یا اپیدرم دارای سلول های با ویژگی 
این  سلول های  که  معنا  این  به   هستند؛  دائمی  تکثیر 
پاها کمی  و  در کف دست ها  که  میلی متری  الیه یک 
تقسیم  به  شروع  زیرین  بخش  در  می شود،  ضخیم تر 
دائمی می کنند و طی حدود 35 تا 60 روز دچار ریزش 
نامحسوس است و معموال  می شوند. ریزش پوسته ها 
گاهی  اما  نمی شود  دیده  واضح  به شکل  پوسته ریزی 
ابتال به بعضی از بیماری ها باعث افزایش سرعت تکثیر 
پوسته ریزی  افزایش  با  که  می شود  اپیدرم  سلول های 
است  ممکن  پوست  در  التهاباتی  ایجاد  است.  همراه 
این  در  که  شود  پوسته ریزی  سرعت  افزایش  موجب 
 صورت پوسته ها واضح دیده می شوند. خشکی پوست 
نیز از جمله مواردی است که می تواند با پوسته ریزی 

باشد.  واضح همراه 

پوسته ریزی  عامل  پوست شایع ترین  خشکی 
در کودکان است

است  الزم  کودکان  در  پوسته ریزی  افزایش  مورد  در 
چند جنبه مهم مورد توجه قرار بگیرد. شایع ترین عامل 
افزایش پوسته ریزی در کودکان، خشکی پوست است. 
معموال  آتوپیک هستند  درماتیت  به  مبتال  که  کودکانی 

با چنین مشکلی مواجه می شوند. 
درماتیت آتوپیک نوعی آلرژی پوستی سرشتی و ژنتیکی 
زیاد  استفاده  آب وهوای خشک،  تحت  تاثیر  که  است 
از شوینده های نامناسب و... تشدید می شود. در چنین 
شرایطی پوست خشک تر می شود و پوسته ریزی دیده 
نیز  سر  پوست  در  است  ممکن  حالت  این  می شود. 

به شکل شوره بروز پیدا می کند. 

روغن های گیاهی راهکار مناسب برای 
برطرف شدن پوسته های سر نوزاد است

می شود  دیده  غالبا  بزرگساالن  در  سبورئیک  درماتیت 
اما در نوزادان و شیرخوران نیز نسبتا شایع است. این 
مشکل به خصوص طی یک تا دو ماه اول تولد بیشتر 
دیده می شود به این شکل که در قسمت باالی سر نوزاد 
پوسته  ها به هم می چسبند و به شکل کالهی خمیرمانند و 
خشک روی پوست سر ایجاد می کنند. علت بروز این 
پوسته ها به هورمون های مادر طی دوره جنینی مربوط 
است که منجر به افزایش چربی پوست سر می شود و 

می آید. به وجود  درماتیت سبورئیک 
برای بهبود این مشکل می توان از روغن های گیاهی مانند 
نرم شدن  باعث  که  کرد  استفاده  زیتون  یا  بادام  روغن 

پوسته ها و جداشدن راحت تر می شود. 

برای  پزشک  تحت نظر  موضعی  داروهای  از  استفاده 
از بین بردن بقایای قارچ ها از روی پوست و همچنین 
شست وشوی روزانه به بهبود این مشکل کمک می کند 
اما روغن های گیاهی راهکار اول هستند زیرا پوسته ها 

می شوند.  برداشته   راحت تر 

با  بیماری ها می تواند  ابتال به بعضی 
پوست اندازی در کودکان همراه باشد

یکی دیگر از عوامل افزایش پوسته ریزی در کودکان، 
این  پوسته دار  نوع  گرچه  است.  پسوریازیس  بیماری 
بیماری در کودکان شیوع کمتری نسبت به بزرگساالن 

دارد اما ممکن است در نوجوانان نیز دیده شود. 
در  یا  باشد  منتشر  پوسته ریزی معموال می  تواند  عالئم 
برخی نواحی خاص مانند سر، آرنج ها و زانوها پالک های 

آیند.  به وجود  پسوریازیس 
جداشدن  مانند  پوسته اندازی  نیز  موارد  بعضی  در 
پوست سیب زمینی اتفاق می افتد که به دنبال عفونت های 
ویروسی برای کودک به وجود می آید. ابتال به مخملک که 
پس از ده تا پانزده روز کف دست ها و پاها پوست اندازی 
به  ابتال  است.  حالت  این  از  نمونه ای  می کنند  پیدا 
نوع  چنین  با  است  ممکن  نیز  میکروبی  بیماری های 

باشد.  پوست اندازی همراه 

برای کودکان باید از شوینده مخصوص 
استفاده کرد

پوست اندازی  و  پوسته ریزی  دقیق  علت  که  زمانی  تا 
کرد  انتخاب  را  درمان  نمی توان  نشود،  داده   تشخیص 
انتخاب  مورد  در  برندارد.  در  را  مؤثر  نتیجه  قطعا  و 
ضروری  نکته  این  به  توجه  کودکان  برای  شوینده ها 
مخصوص  انواع  از  می شود  توصیه  همیشه  که  است 
کودکان استفاده گردد زیرا به خاطر pH خنثی، سوزش 

ایجاد نشود.  چشم 
همچنین به دلیل اینکه چربی پوست کودکان کم است 
نباید از شوینده قوی استفاده کرد تا زمینه  ساز خشکی 

نگردد. پوست 

پوسته ریزی و شوره سر کودکان 
ناشی از علل مختلف است

»میزگرد پوست« درباره شوره سر و دالیل ایجاد آن 
باحضور دکترامیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست، 

دکترمحمدصادق کالنتری متخصص پوست 
و دکترمجتبی امیری متخصص پوست

شوشورره؛ مشکل ه؛ مشکل 
شایع پشایع پررددرردسر!دسر!

شوره یکی از مشکالت شایع در زمینه پوست و مو محسوب می شود که به دلیل 
تاثیر جدی که بر زیبایی ظاهری دارد، بسیار آزاردهنده است و افراد مبتال به دنبال 
راهکارهای بهبود آن هستند. شوره در همه سنین ممکن است دیده شود اما در 
بزرگساالن شایع تر است. گرچه این پوسته ریزی غالبا بیماری جدی محسوب نمی شود 
اما نباید آن را نادیده گرفت زیرا در بعضی موارد می  تواند ناشی از دیگر بیماری  های جدی پوست 
باشد. از همین رو مشورت با متخصص پوست برای تشخیص علت زمینه ساز و انتخاب راهکارهای 
درمانی اهمیت دارد. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان سالمت پرداخته ایم: »با سالم. پسری 
24 ساله هستم که پوست و موهای چرب دارم و همیشه از شامپوهای مخصوص موهای چرب 
استفاده می کنم. اما مدتی است که عالوه بر چربی زیاد پوست، دچار شوره سر شده ام که خیلی 
اذیت کننده است. شست وشوی روزانه تاثیری در بهبود این مشکل ندارد. آیا ممکن است ناشی از 

بیماری دیگری باشد. لطفا راهنمایی ام کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی

شوره فقط مختص به پوست سر نیست

راهکارهای خانگی برای بهبود شوره سر

  دکتر محمدصادق کالنتری

نگاه متخصص پوست

شوره یکی از مشکالت شایع در زمینه پوست و مو 
محسوب می شود که به دلیل تسریع دوره رشد سلول های 
ریزش  از  پیش  به طوری که  می آید؛  به وجود  پوستی 
سلول های مرده، سلول های جدیدی روی پوست قرار 
می گیرند. عوامل متعددی در بروز شوره نقش دارند 
و شوره مختص به سر نیست بلکه در ابروها و ریش 

مردان نیز ممکن است دیده شود. 

شوره ابرو غالبا ناشی از درماتیت 
سبورئیک است

شوره  ابرو در اکثر موارد ناشی از درماتیت سبورئیک 
است. درماتیت سبورئیک بیماری ای است که بین 1 
تا 3درصد افراد جامعه را درگیر می کند و به شکل 
شوره شدید و التهابی بروز پیدا می  کند. پوست سر 
و ابروها در صورت ابتال به درماتیت سبورئیک شوره 

پیدا می کنند اما در دو سوم بیماران پوست صورت 
نیز دچار پوسته ریزی می شود. درماتیت سبورئیک 
بیماری وخیمی نیست اما مزمن است و تحت تاثیر 
عوامل مختلف مانند استرس یا کار زیاد ممکن است 

دوره  های عود داشته  باشد. 

 درمان، مبتنی بر بهبود درماتیت 
سبورئیک است

درمان شوره ابرو در وهله اول به درمان درماتیت سبورئیک 
مربوط می شود که در این شرایط استفاده از کرم های 
مخصوص کاربرد دارد. ممکن است پزشک استفاده 
از محصوالت ضدقارچ را برای پس از شست وشوی 
صورت نیز الزم بداند. نکته مهم این است که نباید 
پوسته  ها را از روی ابروها کشید زیرا احتمال تشدید 

عالئم و آسیب پوستی وجود دارد. 

شوره ریش نیز علل مشابه شوره سر دارد
شوره هایی که در ریش دیده می شود همانند شوره 
سر هستند. در واقع، ابتال به شوره سر ممکن است 
پوست صورت را نیز درگیر کرده و با بروز پوسته ریزی 
در قسمت ریش همراه باشد. علت بروز شوره در 
این قسمت صورت با توجه به تحریک و ساختار 
پوست صورت مرتبط است که می تواند منجر به بروز 
شوره چرب یا خشک شود. تحریک پوست ناحیه 
عوامل  از  ناشی  است  ممکن  موهای صورت  زیر 
مختلفی باشد که از جمله می توان به افزایش رشد 
و تکثیر مخمرهای طبیعی پوست، حساسیت پوستی 
یا افزایش تولید سبوم باشد. خشکی پوست، استرس، 
گرما و سرمای شدید، باقی ماندن شامپو روی پوست 
و شست وشوی ناکافی نیز از دیگر علل بروز این 

مشکل محسوب می شوند. 

درمان شوره سر و ریش تفاوتی ندارد
از آنجا که بسیاری از مبتالیان به شوره سر با بروز 
مواجه هستند،  نیز  موهای صورت  در  این مشکل 
اهمیت  مناسب  درمان  و  زمینه  ای  عامل  تشخیص 
دارد. خوشبختانه راهکارهای درمان و بهبود شوره 
سر در مورد شوره ریش نیز مؤثر هستند زیرا موهای 
این ناحیه از صورت ماهیت مشابه موهای سر دارند. 
برای رهایی از شوره ریش، استفاده از شامپو مناسب 
می شود.  توصیه  سر  موهای  همانند  ضدشوره 
و  پوست  پاکسازی  صورت،  منظم  شست وشوی 
کنترل  در  مؤثر  اقدامات  دیگر  از  نیز  ریش  اصالح 

شوره ریش هستند.
 در صورتی که با رعایت چنین اقداماتی مشکل شوره 
ریش بهبود نیافت الزم است با متخصص پوست مشورت 

شود تا درمان های تخصصی تر تجویز گردد.

در کنار توجه به عامل زمینه ساز شوره و مشورت با 
متخصص پوست برای درمان های الزم و بهبود مشکل، 
رعایت چند توصیه ساده و استفاده از محصوالت طبیعی 

نیز می تواند در مقابله با شوره سر مؤثر باشد:

سرکه سفید
شست وشوی موها با سرکه سیب یکی از راهکارهای 
مؤثر در بهبود شوره سر محسوب می شود زیرا اسیدیته 
سرکه pH پوست سر را تغییر می دهد. سرکه همچنین 
مانع از افزایش شوره می شود زیرا خاصیت ضدباکتری، 

ضدعفونی و ضدقارچ دارد. مقداری سرکه را در اسپری 
بریزید و روی موها بپاشید. سپس سر را با حوله بپوشانید 
و 15 دقیقه تا نیم  ساعت بعد بشویید. این کار را دو بار 

در هفته تکرار کنید.

روغن نارگیل
روغن نارگیل یک راهکار مؤثر برای بهبود شوره سر 
است. پیش از دوش گرفتن، پوست سر را با 3 تا 5 قاشق 
سوپخوری روغن نارگیل آغشته کنید و صبر کنید حدود 
یک ساعت روی سر بماند. سپس با شامپو معمولی بشویید. 

آلوئه ورا
آلوئه ورا راهکار خوبی برای مقابله با خارش ناشی 
از شوره سر است که به تاثیر خنک  کنندگی آلوئه ورا 
مربوط می شود. برای بهبود شوره سر، پوست سر 
را با آلوئه ورا ماساژ داده و بعد از چند دقیقه مانند 

همیشه بشویید.

روغن زیتون
یکی دیگر از راهکارهای بسیار مؤثر، روغن زیتون است. 
پوست سر را با 10 قطره روغن زیتون ماساژ دهید، با 

کاله بپوشانید و بگذارید شب تا صبح روی پوست بماند. 
روز بعد سر را به خوبی بشویید. 

حنا
حنا در ترکیب با کراتین موها الیه محافظی ایجاد 
می کند که می تواند برای بهبود شوره سر مفید باشد. 
حنا عالوه بر تسکین تحریکات پوست سر، به کاهش 
شوره سر و بهبود خارش نیز کمک می کند. برای 
کاهش رنگ حنا روی موها می توان از مقداری قهوه 

نیز استفاده کرد.
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44 پرسش اساسی هنگام بررسی محصوالت مراقبت از پوست پرسش اساسی هنگام بررسی محصوالت مراقبت از پوست
زمانی که شما یک محصول 
جدید  پوست  از  مراقبت 
می کنید،  خریداری  را 
از  بلندباالیی  فهرست  با 
بسته بندی  روی  تشکیل دهنده  ترکیبات 
می شوید.  مواجه  نظرتان  مورد  محصول 
کمپانی های تولیدکننده این محصوالت ادعا 
ترکیبات  این  از  زیادی  تعداد  که  می کنند 
حفظ  برای  شگفت انگیزی  تاثیر  می توانند 
پوست  شادابی  و  جوانی  زیبایی،  سالمت، 
با این حال، سالمت و شادابی  باشند.  داشته 
ترکیبات  بعضی  از  استفاده  به  فقط  پوست 
خاص وابسته است و بیشتر ترکیبات جدید 
موجود در محصوالت مراقبت از پوست نهایتا 

جنبه تبلیغاتی دارند. 
که  باورند  این  بر  پوست ومو  متخصصان 
گسترش رسانه های اجتماعی در میان تعداد 
زیادی از مردم جهان، باعث شده است که 
بسیاری از مردم احساس کنند که باید از تمامی 
ترکیبات مفید برای پوست کمک بگیرند. با 
باور متخصصان پوست ومو، هر  به  این حال 
مشکالت  یا  پوست  نوع  به  توجه  با  فردی 
پوستی خاص خودش، به چند ترکیب کامال 
ساده نیاز خواهد داشت و زیاده روی در استفاده 
از محصوالت و ترکیبات مراقبت از پوست 

به هیچ وجه ضروری نیست. 

چه مسائلی در مورد مواد تشکیل دهنده 
محصوالت مراقبت از پوست مهم هستند؟ 
یک  بررسی  هنگام  پوست ومو  متخصصان 
محصول مراقبت از پوست، معیارهای خاصی را 
در نظر می گیرند تا متوجه شوند که آیا محصول 
مورد نظر برای پوست شما مناسب است یا 
نه. این معیارها شامل این چهار سوال هستند: 

1 آیا این محصول موثر است؟ 
زمانی که شما یک محصول مراقبت از پوست 
سوال  این  باید  ابتدا  می کنید،  خریداری  را 

محصول  این  آیا  که  بپرسید  خودتان  از  را 
برای دستیابی به نتیجه نهایی دلخواهتان واقعا 
موثر است یا نه. به عنوان مثال، زمانی که شما 
خشکی  رفع  برای  را  محصولی  می خواهید 
پوست خریداری کنید، الزم نیست که هزینه 
بیشتری برای خرید محصوالت حاوی ترکیبات 
ضدپیری یا ضدآکنه در نظر بگیرید. به عبارت 
ساده تر، شما باید پیش از اقدام به خرید هر 
کدام از محصوالت مراقبت از پوست حتما 
این سوال را از خودتان بپرسید که هدفتان از 
خرید این محصول چیست؟ در این صورت، 
شما می توانید محصولی مطابق با هدفتان را 

خریداری کنید و از پرداخت هزینه های اضافی 
برای خرید محصوالتی با ترکیبات متنوع و 

غیرضروری خودداری کنید. 

2 محصوالت خوراکی بهترند 
یا موضعی؟ 

یکی دیگر از سواالتی که باید پیش از خرید 
پاسخ  آن  به  پوست  از  مراقبت  محصوالت 
خوراکی  محصوالت  که  است  این  دهید، 
مراقبت از پوست برای شما بهتر هستند یا 
محصوالت  مورد  در  موضعی؟  محصوالت 
خوراکی، ممکن است که این محصوالت با 

سایر داروهای خوراکی تداخل داشته باشند. 
به عنوان مثال، محصوالت خوراکی مراقبت از 
پوست نمی توانند به راحتی در دوران بارداری 
مزمن  بیماری  به  مبتال  که  بیمارانی  برای  یا 
هستند و روزانه دارو مصرف می کنند، گزینه 
مناسبی باشند. با این حال، این روزها تبلیغات 
رسانه ای بسیار گسترده ای درباره محصوالت 
مراقبت از پوست خوراکی بدون در نظر گرفتن 
شرایط هر فرد صورت می گیرد. از این رو اگر 
از نظر پزشکی واقعا شرایط خاصی دارید، بهتر 
است که درباره مکمل های خوراکی مراقبت 
از پوست ومو با پزشک خودتان مشورت کنید 

یا پس از مشورت با متخصصان پوست  ومو 
محصوالت  به جای  موضعی  محصوالت  از 

خوراکی استفاده کنید. 

3 آیا این محصوالت به پوست شما 
نفوذ می کنند؟ 

شاید بسیاری از افراد آگاهی مناسبی نسبت 
از  بعضی  که  باشند  نداشته  موضوع  این  به 
مراقبت  محصوالت  در  موجود  موثر  مواد 
کنند  نفوذ  پوست  داخل  به  باید  پوست  از 
بعضی  اما  باشند.  داشته  اثربخشی خوبی  تا 
در  موجود  )روی(  زینک  مانند  ترکیبات  از 

باید روی سطح پوست  کرم های ضدآفتاب 
باقی بمانند تا از آسیب های پوستی ناشی از 
تماس با پرتوهای خورشیدی مضر پیشگیری 
از یک کرم  نمی توانید  این رو شما  از  کنند. 
یک  مانند  که  باشید  داشته  توقع  ضدآفتاب 
به داخل سلول های  آرایشی کامال  کرم پودر 
پوست نفوذ کند و مزیت های خاصی برای 

ارتقای زیبایی پوست به همراه بیاورد. 

4 آیا پوست شما با محصول مورد 
نظر سازگاری دارد؟ 

تبلیغات گسترده  تاثیر  زمانی که شما تحت 
در مورد محصوالت مراقبت از پوست قرار 
می گیرید، باید قبل از اقدام به خرید محصول 
مورد نظرتان حتما این سوال را مطرح کنید 
انتخاب شده  با محصول  آیا پوست شما  که 

سازگار است؟ 
به عبارت ساده تر، بعضی افراد پوست حساس تر 
به  دارند.  مقاوم تری  پوست  نیز  بعضی ها  و 
استفاده  با  افراد  از  گروهی  هم  دلیل  همین 
از محصوالت حاوی رتینوئید دچار خشکی 
پوست نمی شوند و بعضی دیگر با یک بار 
استفاده از چنین محصوالتی دچار خشکی های 

آزاردهنده پوستی خواهند شد. 
پوست  اگر  که  می شود  توصیه  این رو  از 
تحت  به سادگی  دارید،  حساسی  یا  خشک 
از  استفاده  درباره  رسانه ای  تبلیغات  تاثیر 
نگیرید  قرار  پوست  از  مراقبت  محصوالت 
و همیشه به دنبال محصوالتی باشید که برای 
افرادی با پوست های حساس طراحی شده اند. 
مانند عبارت هایی  محصوالت  این   معموال 
 hypoallergenic یاfor sensitive skin
را روی بسته بندی خود درج می کنند. در ساخت 
به عنوان  که  ترکیباتی  از  محصوالتی  چنین 
ترکیبات آلرژن یا حساسیت زا شناخته شده اند، 
استفاده نشده است. بنابراین این محصوالت 
می توانند گزینه های بهتری برای افراد دارای 

پوست خشک و حساس باشند.

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

متخصصان پوست ومو متخصصان پوست ومو 
بر این باورند که بر این باورند که 

گسترش رسانه های گسترش رسانه های 
اجتماعی در میان اجتماعی در میان 

تعداد زیادی از مردم تعداد زیادی از مردم 
جهان، باعث شده جهان، باعث شده 

است که بسیاری از است که بسیاری از 
مردم احساس کنند مردم احساس کنند 

که باید از تمامی که باید از تمامی 
ترکیبات مفید برای ترکیبات مفید برای 

پوست کمک بگیرند. پوست کمک بگیرند. 
به باور متخصصان به باور متخصصان 

پوست ومو، هر فردی پوست ومو، هر فردی 
با توجه به نوع پوست با توجه به نوع پوست 

یا مشکالت پوستی یا مشکالت پوستی 
خاص خودش، به خاص خودش، به 
چند ترکیب کامال چند ترکیب کامال 
ساده نیاز خواهد ساده نیاز خواهد 

داشت و زیاده روی در داشت و زیاده روی در 
استفاده از محصوالت استفاده از محصوالت 

و ترکیبات مراقبت و ترکیبات مراقبت 
از پوست به هیچ وجه از پوست به هیچ وجه 

ضروری نیستضروری نیست

he
al
th
lin

e :
بع

من

حاال که متوجه شدید تمامی محصوالت مراقبت از پوست 
نمی توانند محصول کامال مناسب و ایمنی برای شما باشند، شاید 
این سوال برایتان مطرح شود که کدام یک از ترکیبات موجود 
در محصوالت مراقبت از پوست واقعا برای حفظ سالمت و 
شادابی پوست ضروری هستند. متخصصان پوست ومو بعضی 
از ترکیبات که در ادامه به آنها اشاره می کنیم را به عنوان ترکیبات 

پایه ای و اصلی برای مراقبت از پوست معرفی کرده اند. 
1. اسید آزالئیک: اسید آزالئیک به عنوان یکی از ترکیبات ضدالتهابی 
می تواند در درمان آکنه و روزاسه بسیار موثر باشد. از این رو معموال 
به افرادی که مبتال به آکنه های خفیف یا روزاسه هستند، توصیه 
می شود که به دنبال محصوالت مراقبت از پوست روزانه ای باشند 
که حاوی ترکیب اسید آزالئیک هستند. البته بهتر است بدانید که در 
صورت ابتال به آکنه های شدید، باید با نظر پزشک معالج خودتان از 
محصوالت حاوی بنزوئیل پراکسید استفاده کنید زیرا اسید آزالئیک 
نمی تواند تاثیر چندان چشمگیری برای آکنه های شدید داشته باشد. 
2. زینک )روی(: خواص ضدالتهابی روی، این ترکیب را به ماده ای 
موثر و کارآمد برای درمان یا کاهش عالئم آکنه، روزاسه و اگزما 
تبدیل کرده است. محصوالت مراقبت از پوست حاوی زینک 
می توانند به بهبود سریع تر زخم ها کمک کنند. از طرف دیگر، 
زینک نوعی ترکیب رایج در کرم های ضدآفتاب برای مراقبت 

از پوست در برابر پرتوهای خورشیدی مضر است. 
 C 3. آسکوربیل پالمیتات: آسکوربیل پالمیتاتنوعی ویتامین
است که وجود آن در محصوالت مراقبت از پوست می تواند 
به محافظت از پوست در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های 
آزاد کمک کند، باعث بهبودی در تولید کالژن شود و به کاهش 
مشکالت رنگدانه ای پوست کمک برساند. مطالعه گسترده ای که 
در سال 2017 روی محصوالت حاوی آسکوربیل پالمیتاتانجام 
شد، نشان داد که استفاده موضعی از محصوالت حاوی ویتامین 
C می تواند اثرات ضدپیری قابل توجهی برای پوست داشته باشد. 
4. ویتامین های E و C: ویتامین  E نوعی آنتی اکسیدان بسیار 
قدرتمند است که می تواند از سلول های پوست در برابر آسیب های 
ناشی از رادیکال های آزاد محافظت کند و باعث تقویت الیه های 
بیرونی پوست شود. این ویتامین، عالوه بر مکمل های خوراکی، 
کرم ها و سرم های موضعی، در بعضی از مواد غذایی مانند اسفناج 
و کلم بروکلی هم به وفور یافت می شود. ترکیب ویتامین E و 
ویتامین Cدر محصوالت مراقبت از پوست به کاهش خطر ابتال 
به سرطان پوست و آسیب های ناشی از نور خورشید کمک 
می کند. تحقیقات علمی نشان می دهند که اگر این دو ویتامین 
ارزشمند با زینک اکسید و نیاسینامید در کرم های ضدآفتاب 
ترکیب شوند، می توانند تاثیر شگفت انگیزی در جهت مراقبت 
از پوست و همچنین حفظ سالمت و شادابی آن داشته باشند. 
5. رتینول و رتینوئید: رتینول نوعی از مشتقات ویتامین A است 
و استفاده از محصوالت حاوی آن می تواند تا حد قابل قبولی به 

درمان آکنه کمک کند. مطالعات علمی ثابت کرده اند که محصوالت 
مراقبت از پوست حاوی رتینول ها مزایای ضدپیری بسیار خوبی 
دارند و می توانند به حفظ سالمتی و شادابی پوست کمک کنند. 
رتینول ها به عنوان نوعی اسید آمینه، نقش مثبتی در افزایش کالژن سازی 
دارند و باعث افزایش قابلیت انعطاف پذیری پوست و پیشگیری 
از افتادگی پوست می شوند. رتینوئیدها نیز تقریبا خواص مشابهی 
دارند، اما نکته قابل توجه درباره آنها این است که معموال محصوالت 
حاوی رتینوئید باید توسط متخصصان پوست ومو تجویز شوند. 

6. پپتیدها: اگر می خواهید عالئم قابل مشاهده پیری پوست را 
کاهش دهید، استفاده از محصوالت مراقبت از پوست حاوی 
پپتیدها را به شما توصیه می کنیم. پپتیدها درواقع اسیدهای آمینه ای 
هستند که با افزایش کالژن سازی در پوست به پیشگیری از پیری، 
ُشلی و افتادگی پوست کمک می کنند. تحقیقات نشان داده اند 
که اگر افراد به مدت 2 هفته متوالی از محصوالت موضعی 
حاوی پپتیدها استفاده کنند، چین وچروک های خفیف پوستی 

را تا اندازه قابل توجهی کاهش می دهند. 
7. نیاسینامید: نیاسینامید که بیشتر با عنوان ویتامین B3 شناخته 
می شود، می تواند به کاهش قرمزی و التهاب پوست کمک کند. 
استفاده از محصوالت مراقبت از پوست حاوی نیاسینامید باعث 
آکنه های خفیف و روشن شدن پوست  بهبودی در شرایط 
می شود. این محصوالت می توانند نشانه های پیری پوست را 
تا حدی کمرنگ کنند، به درمان لکه های پوستی کمک برسانند 
و برای پیشگیری از تشدید عالئم پسوریازیس یا جلوگیری از 

خطر ابتال به سرطان پوست موثر باشند. 
8. عصاره چای سبز: یکی از تبلیغ های گسترده ای که این روزها 
درباره بعضی از محصوالت مراقبت از پوست مشاهده می شود، 
این است که محصول مورد نظر حاوی ترکیبی جادویی با نام 
عصاره چای سبز است. خوش بختانه این ترکیب فقط جنبه تبلیغاتی 
ندارد و عصاره چای سبز به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدانی و 
ضدالتهابی می تواند به تسکین پوست کمک کند و از آسیب های 
پوستی ناشی از رادیکال های آزاد و تماس با پرتوهای فرابنفش 
خورشیدی جلوگیری کند. محصوالت مراقبت از پوستی که 
حاوی عصاره چای سبز هستند، به تسکین عالئم روزاسه هم 

کمک می کنند و مزیت های ضدپیری زیادی هم دارند. 
9. سرامیدها: هرچند که بدن ما به طور طبیعی، نوعی اسید 
چرب به نام سرامید را تولید می کند، اما استفاده از سرامیدها در 
ساخت محصوالت مراقبت از پوست می تواند به حفظ رطوبت 
پوست و مراقبت از پوست در برابر آالینده های زیست محیطی 
یا عوامل آب وهوایی کمک کند. تحقیقات گسترده ای که در 
سال 2020 بر روی افراد مبتال به اگزما انجام شد، نشان داد 
که استفاده از کرم ها یا لوسیون های حاوی سرامید می تواند 
خشکی پوست آنها را از بین ببرد و آبرسانی موضعی باکیفیتی 

را برای پوست ها آنها به انجام برساند. 

حوزه  در  خبرها  بهترین  از  یکی  هیالورونیک:  اسید   .10
پوست های  با  افرادی  برای  پوست  از  مراقبت  محصوالت 
خشک و حساس، تولید انواع کرم ها و لوسیون های حاوی 
اسید هیالورونیک است. این ترکیب معجزه آسا که در دهه های 
اخیر به محصوالت مراقبت از پوست اضافه شده است، با 
حفظ رطوبت طبیعی پوست نهایتا به حفظ سالمتی و شادابی 
آن کمک می کند و باعث می شود که پوست شما صاف تر 
از دیگر اوقات به نظر برسد. اما چرا؟ دلیلش این است که 
اسید هیالورونیک با حبس کردن رطوبت در سطح پوست، 
به ذرات کالژن متصل می شود و درنتیجه پوست را صاف تر 
سال  در  که  مطالعه ای  می دهد.  نشان  طبیعی اش  حالت  از 
2021 روی خانم های 30 تا 65 ساله انجام شد، نشان داد 
که استفاده منظم از محصوالت مراقبت از پوستی که حاوی 
حفظ  و  کردن  صاف  بر  عالوه  هستند،  هیالورونیک  اسید 
پوستشان  سطحی  چین وچروک های  آنها،  پوست  رطوبت 
را هم از بین برده و به بهبود زخم ها یا اسکارهای پوستی 
ناشی از جوش ها یا آکنه ها در پوست آنها کمک کرده است. 
11. اسید کوجیک:استفاده از محصوالت مراقبت از پوست 
حاوی اسید کوجیک، به بیمارانی توصیه می شود که می خواهند 
با  کوجیک،  اسید  کنند.  ترمیم  را  هایپرپیگمنتاسیون  عالئم 
جلوگیری از تولید بیش ازحد مالنین )رنگدانه های پوستی( به 
کنترل هایپرپیگمنتاسیون یا تغییرات رنگدانه ای پوست کمک 
می کند. ضمن این که استفاده از کرم ها، سرم ها یا لوسیون های 
حاوی اسید کوجیک از پوست ما در برابر پرتوهای فرابنفش 

خورشیدی محافظت خواهد کرد. 
12. اسید ترانگزامیک: این ترکیب هم مانند اسید کوجیک 

می تواند به کنترل هایپرپیگمنتاسیون کمک کند و عوارض 
جانبی بسیار محدودی را برای افراد 

مبتال به این مشکل به دنبال 
داشته باشد. محصوالت 

اسید  حاوی 
ترانگزامیکبا 

تعادل  حفظ 
میکروبیوم 

پوست، 
ابتال  احتمال 
از  بعضی  به 
بیماری های 

مانند  پوستی 
و  پسوریازیس 

کاهش  را  اگزما 
می توانند  و  می دهند 

گزینه بسیار خوبی برای 
تسکین پوست بعد از لیزردرمانی 

یا حمام باشند.

در بخش قبلی به مهم ترین ترکیباتی اشاره کردیم که می توانند برای افراد دارای 
پوست خشک، آکنه ای، حساس یا چرب مناسب باشند. اما متخصصان پوست ومو 
بر این باورند که بعضی از ترکیبات موجود در محصوالت مراقبت از پوست که 
از نظر تبلیغاتی مانور زیادی روی آنها داده می شود، به هیچ وجه برای پوست ما 
ضروری نیستند و الزم نیست که هیچ هزینه اضافی ای برای خرید محصوالت 
حاوی این ترکیبات در نظر بگیرید. مهم ترین این ترکیبات شامل موارد زیر می شوند: 
ترکیبات معطر:  در سال های اخیر، بسیاری از کمپانی های تولیدکننده محصوالت 
آرایشی و بهداشتی، روی رایحه خوشایند محصوالت خود تاکید زیادی داشته اند. با 
این حال، روایح مصنوعی نه تنها مزیتی برای یک محصول مراقبت از پوست محسوب 
نمی شوند، بلکه می توانند در موارد زیادی باعث ایجاد تحریکات پوستی شوند. 
ترکیبات رنگی: بعضی از محصوالت مراقبت از پوست در دهه های اخیر برای 
ایجاد جذابیت بیشتر، به صورت شفاف عرضه نمی شوند و حاوی رنگدانه های 
مصنوعی هستند. متخصصان پوست ومو صراحتا می گویند که محصوالت 
مراقبتی حاوی رنگ افزوده هیچ فایده اضافه تری برای مصرف کننده ندارند و 

فقط می توانند جذابیت ظاهری محصول را افزایش دهند. 
پروپیلن  گلیکول: پروپیلن  گلیکول معموال برای افزایش ماندگاری محصول 
و جلوگیری از ماسیده شدن محصول روی پوست استفاده می شود. با این حال 
این ترکیب در سال 2018 به عنوان یک ترکیب حساسیت زا شناخته شد و 
متخصصان پوست ومو هم اعالم کردند که استفاده از محصوالت حاوی پروپیلن 

 گلیکولمی تواند به تشدید عالئم درماتیت تماسی منتهی شود. 
روغن نارگیل: یکی دیگر از ترکیباتی که در دهه های اخیر در ساخت بعضی از 
محصوالت مراقبت از پوست استفاده می شود و قیمت محصوالت را چندبرابر 
می کند، روغن نارگیل است. هرچند که استفاده از روغن نارگیل می تواند فوایدی 
برای پوست داشته باشد، اما استفاده مداوم از این روغن برای پوست صورت 
باعث انسداد یا گرفتگی روزنه های پوستی و افزایش جوش های آکنه ای خواهد 
شد. از این رو توصیه می شود که اگر پوست مستعد آکنه یا چربی دارید، خرید و 

مصرف مداوم محصوالت حاوی روغن نارگیل را فراموش کنید. 

توصیه نهایی 
افراد مختلف با پوست های متفاوت، واکنش های پوستی مختلفی نسبت به 
محصوالت کمپانی های متفاوت دارند. یعنی ممکن است کرم، لوسیون، 
ژل، سرم و... که برای شما کامال مفید و کارآمد است، برای دوستتان 
تبدیل به یک فاجعه پوستی شود. از این رو بهتر است که قبل از خرید 
محصوالت مراقبت از پوست، فریب سروصدای تبلیغاتی در فضای 
صنعت زیبایی را نخورید و قبل از انتخاب محصوالت پرطرفدار در 
رسانه های اجتماعی، ابتدا ترکیبات موجود در محصول و کارایی آنها را 
در نظر بگیرید. اگر محصول مورد نظر را قبل از خرید تست کنید و مطمئن 
شوید که اثربخشی و کارایی مطلوبی دارد، حتما بهترین انتخاب را خواهید 
داشت. درنهایت این که اگر بعد از یکی دو بار استفاده از محصوالت مراقبت از 
پوست جدید با مشکالتی مانند سوزش، خارش یا بثورات پوستی مواجه شدید، 

بالفاصله استفاده از محصول خریداری شده را متوقف کنید.

 ترکیباتی که برای پوست شما ترکیباتی که توسط متخصصان پوست ومو تایید شده اند
ضروری نیستند 

شماره هشتصدوهفتادوهشت   بیست وچهار دی هزار و چهارصدویک



آلودگی هوا اکنون یکی از مسائل مهم شهرهای بزرگ 
ایران شده. تابستان ها ریزگرد جان ساکنان شهرها را به 
خطر می اندازد و زمستان ها هوای سرد باعث حبس شدن 
دود حاصل از کار خودروها، مدام وضعیت هوای تهران 
و برخی دیگر از شهرهای ایران را به بحران می-رساند. 
کارشناسان عقیده دارند، خودروهای ایرانی با فناوری 
عثب  مانده همراه با سوخت غیراستاندارد حاوی سرب 
و گوگرد، در کنار فرسودگی و کمبود فاحش وسایل 
حمل و نقل عمومی، عامل اصلی آلودگی کالن شهر 
تهران است، اما مشکل دیگری که با آمدن زمستان چند 
سالی است به جد سالمت شهروندان را به مخاطره 
انداخته، مازوت سوزی نیروگاه های تولید برق است که 
به جای سئخت استاندارد، از بدترین سوخت فسیلی 

یعنی مازوت استفاده می-کنند.
پس از چند هفته تکذیب باالخره برخی از نمایندگان 
مجلس و مدیراِن استانی آمار فاجعه بار مازوت سوزی 
در کشور را تایید کردند. به گزارش تجارت نیوز، به 
نظر می رسد پس از تهران و اصفهان، نیروگاه ها یا صنایع 
استان های خوزستان، مازندران، کرمانشاه، آذربایجان 
شرقی و خراسان رضوی نیز برای تولید انرژی از سوخت 
مازوت استفاده می کنند که باعث شده انتشار چند برابری 

دی اکسید گوگرد در هوای شهرها شده است.

یک نماینده مجلس مازوت سوزی در 
تهران را تایید کرد

اقبال شاکری، نماینده مردم تهران می گوید: »شاهد مازوت 
سوزی در برخی از نیروگاه ها هستیم و همین مسئله 
موجب افزایش آلودگی هوا در کالن شهرها به ویژه 
پایتخت شده است، البته در نظر داشته باشیم دولت 
بارها تاکید داشته که در تهران مازوت سوزی نداریم با 
تمام این تفاسیر دستگاه های مربوطه به ویژه کمیسیون 

انرژی باید به این مسئله ورود جدی داشته باشند.«

مازوت سوزی در اصفهان با وجود حجم 
سنگین آالیندگی ها

شهردار اصفهان هم تاکید کرد: »خودروها سهم ۵ 
درصدی در آالیندگی هوا دارند. مبدأ بیشتر آالینده ها 
کارخانجات اطراف شهر است. این روزها نیروگاه 
اصفهان سوخت خود را تغییر داده و از مازوت استفاده 
می کند. اگر قرار است از سوخت مازوت استفاده 
شود، چرا فقط در اصفهان شاهد آن هستیم. خشکی 
زنده رود و مازوت سوزی توسط نیروگاه، شرایط بدی 

در اصفهان ایجاد کرده است.«

سایه سنگین مازوت بر آسمان مازندران
امیر یوسف فوالدی مدیرعامل شرکت تولیدی برق شهید 
سلیمی آلودگی ناشی از مازوت سوزی نیروگاه های برق 
را تهدید جدی برای سالمت مردم دانست و گفت: 

»نیروگاه ها اختیاری در تعیین نوع سوخت مصرفی 
ندارند تصمیم گیری درباره مازوت سوزی در اختیار 
این مدیریت نیست ؛ حال که چاره ای جز مصرف 
مازوت نیست. نیاز است برای تخصیص میزان گاز به 
نیروگاه شهید سلیمی چاره ای اساسی اندیشیده شود 

تا در حق مردم این استان سرسبز اجحاف نشود.«

باید این شرایط آلودگی هوا اهواز را بپذیریم
اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان 
با اشاره به مازوت سوزی در نیروگاه رامین اهواز و 
آلودگی شدید هوا در روزهای اخیر گفت: »متاسفانه 
از  ناشی  آالینده های  کنترل  برای  سیستمی  هیچ 
سوخت مازوت در نیروگاه رامین اهواز تعبیه نشده 
است و در هر صورت باید برای مدت محدود این 

شرایط آلودگی را بپذیریم.«

زنگ خطر مازوت سوزی در کرمانشاه 
هم به صدا درمی آید؟

انسانی  زیست  محیط  معاون  کلهر،  اقبالی  فرحناز 
اداره کل محیط زیست کرمانشاه با اشاره به اینکه 
دلیل محدودیت  به  اکنون  بزرگ  از صنایع  برخی 
گفت  هستند،  مازوت  مصرف  به  ناگزیر  سوخت 
مصرف مازوت الزاماتی دارد که باید رعایت شود.

بازگشت مازوت به نیروگاه تبریز
محسن موسوی، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید 
برق تبریز: »از ۲۳ آبان ماه امسال تغییر سوخت از 
گاز به مازوت را در نیروگاه حرارتی تبریز داشتیم 

و تا قبل از آن از سوخت گاز استفاده می شد.«

تکرار مازوت سوزی زمستانی در نیروگاه 
توس مشهد

دو نامه از سوی نهاد های باالدستی در دو ماه گذشته از 
سوی نیروگاه دریافت شد؛ دو نامه ای که درواقع مجوز 
مازوت سوزی نیروگاه است. این احتمال وجود دارد که 
تا پایان سال ناچار به مازوت سوزی شویم. ابتدای مهر 
یک دوره اعالم شد که باید مازوت سوزی داشته باشیم، 

اما از زمانی که هوا قدری گرم شد، به ما سهمیه دادند.
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پس از چند هفته تکذیب باالخره برخی از پس از چند هفته تکذیب باالخره برخی از 
نمایندگان مجلس و مدیران استانی آمار فاجعه بار نمایندگان مجلس و مدیران استانی آمار فاجعه بار 

مازوت سوزی در کشور را تایید کردند. به نظر مازوت سوزی در کشور را تایید کردند. به نظر 
می رسد پس از تهران و اصفهان، نیروگاه ها یا می رسد پس از تهران و اصفهان، نیروگاه ها یا 

صنایع استان های خوزستان، مازندران، کرمانشاه، صنایع استان های خوزستان، مازندران، کرمانشاه، 
آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نیز برای تولید آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نیز برای تولید 

انرژی از مازوت استفاده می کنند که باعث شده انرژی از مازوت استفاده می کنند که باعث شده 
انتشار چند برابری دی اکسید گوگرد شده استانتشار چند برابری دی اکسید گوگرد شده است

کدام استان ها مازوت  میسوزانند؟ 

زمستان سرد ایران و ماجرای کشدار مازوت سوزیزمستان سرد ایران و ماجرای کشدار مازوت سوزی

گزارش سبز قاب سبز

شهردار اصفهان: مازوت سوزی مهم ترین دلیل آالیندگی در 
این روزهاست. علی قاسم زاده: »مهم ترین علت آالیندگی در 

این روزها مصرف مازوت است.« مردم به شکل های مختلف از 
متولیان خواسته اند که حداقل در شرایط اضطرار مصرف مازوت 
متوقف شود. متولیان نیز باید شرایط مردم را درک کنند. عمده 
مصرف مازوت در نیروگاه برای تولید برق است و اگر مدیریت 
مصرف را انجام دهیم، شاید بتوان مصرف سوخت نیروگاه را از 

مازوت به گاز تغییر داد و مشکل برطرف شود.

فرآیندهای آبی از آن جا که کندرو هستند و به تدریج رخ 
می دهند، در تیررس توجه جامعه و سیاست قرار نمی گیرند و 
می روند تا فاجعه رخ دهد. این سخن یک آدم متخصص منابع 

آب را برای حفظ تاریخ و تمدن ایران جدی بگیرید. 

حضور بی ضابطه مردم، بالی جان »سرخه حصار«؛ معاون اداره 
پاک ملی سرخه حصار: »۹۰ درصد مشکالتی پارک ملی سرخه 

حصار مربوط به حضور بی ضابطه مردم داخل مناطق پارک است.«
به دلیلی نزدیکی محل سکونت جوامع محلی و شهری به پارک ملی 
سرخه حصار، آن ها بدون توجه به تابلوهای منع ورود به پارک ملی 

وارد منطقه می شوند باعث آتش سوزی و کثیف کردن منطقه با 
زباله های خود نیز می شوند.

خیز بلند ترکیه برای نابودی غرب ایران! به گفته محمد درویش، 
فعال و کنشگر محیط زیست، ترکیه می خواهد ۹۰ سد بر 

سرشاخه های ارس احداث کند، هفته گذشته این رودخانه راهبردی 
در شمال غرب ایران برای نخستین بار یک روز خشک را سپری 
کرد. اجرای پروژه داپ به معنی مرگ کشت و صنعت مغان در 

اردبیل و آسیب جدی به اکوسیستم منطقه تا خزر است.

سازمان ملل: الیه ازون قابل ترمیم است. سازمان ملل متحد اعالم کرده 
است: اقدامات جامعه انسانی در جهان برای نجات الیه ازون موثر واقع 

شده و می توان به مرمت کامل آن در چند دهه امیدوار بود.

عطاءاهلل کاویان، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران خبر از 
تعطیلی همیشگی بازار فروش پرندگان زنده فریدون کنار داده است.

وی با تایید »برقرار بودن بازار فروش پرندگان در فریدونکنار در 
طی سالیان متمادی« گفته است که »امسال در یک اتفاق خوب و با 
پیگیری های انجام شده بازار اصلی فریدون کنار به عنوان اصلی ترین 

بازار فروش پرندگان مازندران تعطیل شد.«.

پیشنهاد سبز

هشدار سبز

تا دو سه دهه قبل، تولید محصول و افزایش کیفیت آن 
محور اصلی و هدف سرمایه داران و تولیدکنندگان بود، 
اما در چند دهه گذشته با تخریب شتابان و خطرناک 
محیط زیست، توجه مردم و دولت ها به استانداردهای 
زیست محیطی برای تولید هم جلب شد. به این معنا 
که در روند تولید فالن کاال چقدر انرژی و آب مصرف 
می شود. تا چه حد به خاک صدمه وارد می-آید و پسماند 
حاصل از تولید تا چه حد در طبیعت پایدار استو در 
آخر محصول تولیدشده تا چه اندازه تجزیه پذیر یا قابل 
بازیافت است. مد و لباس طبق آخرین تحقیقات جزو 
10 عامل اصلی آلوده کردن کره زمین معرفی شده اند. 
فشار افکار عمومی باعث شد کمپانی های بزرگ مد 
شروع به تبلیغ درباره همراهی با استانداردهای محیط 
زیست کنند. تحقیقات اما نشان می دهند این بیشتر 

ادعاست تا حقیقت و  این همان مصداق سبزشویی است.
سبزشویی واژه ای است برای توصیف دورویی درباره 
حفظ محیط زیست. به این معنی که  با وجود تبلیغات 
پر سرو صدا درباره رعایت استانداردهای محیط زیستی، 
عمال روند تولید محصول همچنان آسیب زا ومخرب 
محیط زیست است. حاال محققان شرکت های بزرگ 
تولید کننده محصوالت چرمی را یکی از مقصران آلوده 
کردن محیط زیست می دانند، زیرا با وجود ادعای این 
تولیدکنندگان مبنی بر تجزیه پذیر بودن محصوالتشان به 
عنوان مزیتی در برابر چرم های مصنوعی، تولید چرم از 
دامداری ها تا مراحل شیمیایی آماده کردن آن نشان می دهد 

که این صنعت هیچ بی خطر نیست.
Collective Fashion Justice سازمان غیرانتفاعی

 اخیراً گزارشی با عنوان »تاثیر چرم بر روی سیاره« منتشر 

کرده است که اثرات زیانبار محیطی تولید چرم را تجزیه 
و تحلیل می کند و اطالعات جدیدی در مورد سبزشویی 

در صنعت چرم ارائه می کند.  
این گزارش نشان داد که 1۷0 ماده شیمیایی که برای دباغی 
کردن چرم استفاده می شود، به این ترتیب می تواند به محیط 
زیست آسیب  برساند: دامداری ها با ایجاد گاز متان )یکی 
از گازهایی که باعث گرم شدن زمین می شود(، مصرف 
آب فراوان و اختصاص زمین های کشاورزی به آب و 
خاک و هوا آسیب می رسانند. از طرف دیگر، باقیمانده 
مراحل مختلف تولید با استفاده از مواد شیمیایی که به 
صورت فاضالب های خطرناک در محیط رها می شود، خود 
عامل آلودگی آب و خاک و در آخر حجم انبوه پسماند 
باز هم عاملی دیگر برای آسیب به محیط زیست است.  
گزارش این گروه دیدبان نشان می دهد ادعای بسیاری 
از شرکت های تولید کننده چرم که محصوالت خود را 
به عنوان جایگزینی طبیعی و زیست تخریب پذیر برای 

چرم مصنوعی به بازار عرضه می کنند، بلوف می زنند 
و در واقعیت، هیچ چیز سازگار با محیط زیست در 
مورد چرم وجود ندارد، زیرا همه مواد شیمیایی در روند 
تولیدات چرمی قابل تجزیه زیستی نیست. این و بسیاری 
از تاکتیک های دیگر که شرکت های مد برای بازاریابی 
چرم از آن استفاده می کنند، می تواند به عنوان سبزشویی 
طبقه بندی شود.  Collective Fashion داده های گروه 
کاری چرم )گواهی زیست محیطی برای چرم( را در مورد 

سه برند عضو خود تجزیه و تحلیل کرد. 
این گزارش نشان داد که این شرکت های ماسیمو دوتی، 
مارکوپولو و کورس همگی ادعا می کنند دارای گواهی 
پایدار هستند، اما با رسیدگی به تعدادی از جنبه های مهم 
زنجیره تامین مواد اولیه خود، مانند کشاورزی )جایی که 
بیشتر انتشارات چرم از آنجا ناشی می شود(، تأثیرات بر 
تنوع زیستی، آب، زمین، و هوا و موارد دیگر نتوانسته اند 

درست عمل کنند..

سالمت: آب و هوای کره زمین در طول تاریخ تغییرات 
زیادی کرده است. این سیاره از ۶۵0 هزار سال پیش تاکنون 
هفت دوره افزایش و کاهش شدید دما را تجربه کرده است. 
تخمین زده می شود که آخرین عصر یخبندان حدود یازده 
تا هفت هزار سال پیش به اتمام رسید و پس از آن دوران 
تمدن بشریت آغاز شد. بیشتر تغییرات آب و هوایی زمین 
به حرکات آن در مدار خود و چرخش آن به دور خورشید 
بستگی دارد چرا که این حرکات تعیین کننده میزان انرژی 

دریافتی زمین از خورشید است.
به گزارش یورونیوز، صنعتی شدن جوامع بشری در نیمه های 
قرن نوزدهم نظم آب و هوایی زمین را بر هم زد و فعالیت های 
انسان سبب تولید گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسیدکربن 
در جو زمین شد. گازهای گلخانه ای که شامل بخار آب، 
دی اکسیدکرین، متان، دی نیتروژن مونوکسید هستند به طور 
طبیعی در جو زمین وجود دارند، اما فعالیت های صنعتی 
میزان آنها را به شدت افزایش داده است. تجمع این گازها 
در جو سبب ایجاد پدیده ای به نام اثر گلخانه ای شده که در 
اثر آن انرژی گرمایی وارد شده به جو زمین در درون جو 
منعکس می شود و در نتیجه دمای زمین افزایش می یابد، 

پدیده ای که آن را با عنوان »گرمایش زمین« می شناسیم.
بررسی هسته یخچال های طبیعی که در گرینلند، قطب 
جنوب و همینطور قطب شمال وجود دارند نشان می دهد 
که چگونه دمای زمین در طی سالیان طوالنی تغییر کرده 
اقیانوس ها،  رسوبات  کهن،  درختان  حلقه های  است. 
صخره های مرجانی و الیه های سنگ های رسوبی نیز 
می توانند اطالعات جامعی در مورد این تغییرات در اختیار 
ما قرار دهند. بررسی این اجزای طبیعی نشان می دهد که 
سرعت گرم شدن کره زمین تقریبا ده برابر سریعتر از میزان 

متوسط گرم شدن پس از آخرین عصر یخبندان است.

افزایش دمای هوا
از اواسط قرن نوزدهم درجه حرارت سطح زمین به طور 
متوسط 1.۶۲ درجه فارنهایت )0.۹ درجه سانتیگراد( افزایش 
یافته است، تغییری که عمدتا بوسیله افزایش د ی اکسید 
کربن و سایر انتشار گازهای گلخانه ای در جو زمین به 
وجود آمده است. بیشترین افزایش دما در ۳۵ سال گذشته 
رخ داده است و از سال ۲010 با پنج سال از گرم ترین 
سال های تاریخ زمین روبرو بودیم. سال ۲01۶ میالدی از 
سوی اداره کل ملی هوانوردی و فضا ایاالت متحده آمریکا 
)ناسا( و اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت متحده آمریکا 
)نوآ( به عنوان گرم ترین سال در تاریخ بشریت از قرن 
نوزدهم به این سو معرفی شد که در طی آن دمای جهانی 
به میزان 1.۷۸ درجه فارنهایت )0.۹۹ درجه سانتیگراد( 

گرمتر از میانگین نیمه قرن بیستم بود.

زمستان های سخت
با توجه به آنچه گفته شد انتظار می رود گرمایش زمین 
سبب شود که با زمستان های گرمتری روبرو شویم. گرچه با 
افزایش دمای زمین در بسیاری از نقاط جهان، دما در زمستان 
باالتر رفته و بارش برف کمتر شده، اما شاهد زمستان های 

سختی نیز هستیم که متاثر از تغییرات آب و هواست.

جریان جتی، گردباد قطبی و اِل نینو؛ 
رابطان گرمایش و سرمایش زمین

جریان  جتی )Jet Stream(:  بادهای نسبتا قوی و 
متمرکز در جو هستند که سبب بروز تغییرات قابل توجه 

در آب و هوا می شود. وقوع جریان  جتی در زمستان در 
مناطق نزدیک به قطب شمال و جنوب باعث می شود 
که افت شدید دمایی در این مناطق به وقوع پیوسته و در 
نتیجه زمستان های سرد و طوالنی بوجود آیند. تغییرات 
آب و هوایی که در سال های اخیر رخ داده سبب پیدایش 
جریان  جتی در نقاط مختلفی شده و زمستان های سخت 

را رقم زده است.
گردباد قطبی )Polar Vortex(:  به توده  بسیار بزرگی 
از هوای خیلی سرد اطالق می شود که در طول زمستان 
در مناطق قطبی پدید می آید. در واقع هر گرداب قطبی 
یک منطقه با فشار کم در مقیاس بزرگ است که در دو 
قطب شمال و جنوب چرخش کرده و توده های بزرگ 
هوای سرد و متراکم را با خود جابجا می کند. تغییرات 
آب و هوایی گردبادهای قطبی را نیز تحت تاثیر قرار داده 
و به ایجاد توده های هوای سرد که زمستان های سخت را 

ایجاد می کنند، منجر می شود.
اِل نینو )El Niño(:  نوعی رخداد اقلیمی کالن است 
که در اثر رها شدن انرژی انباشته شده آب های اقیانوس 
آرام به وقوع می پیوندد. نوسان در اِل نینو سبب می شود 
که چرخه های دمای باال و پایین در مناطق مجاور اقیانوس 
آرام ایجاد گردد. اِل نینو بر دمای هوا و همچنین بارش 

برف و باران اثر می گذارد.
آرام  اقیانوس  منطقه  هوای  و  آب  دمای  میانگین 
تحت تاثیر گرم شدن کره زمین دستخوش تغییرات 
چشمگیری شده است. این تغییرات سبب شده است 
که درجه حرارت اقیانوس ها دچار نوسان گردد و با 
دگرگونی در اکوسیستم اقیانوس ها تغییرات اقلیمی 
افزایش  می تواند  تغییرات  این  کند.  ایجاد  جدید 

بارش برف و باران در برخی مناطق و خشکسالی 
در مناطق دیگر را رقم بزند.

آیا توافق ها برای جلوگیری از گرم 
شدن زمین اجرا می شود؟

دانشمندان در سال های اخیر به بررسی دقیق اثرات 
مخرب گرمایش زمین بر حیات جانداران ساکن آن از 
جمله انسان پرداخته اند. افزایش آگاهی های جهانی در 
مورد این پدیده سبب شده است که دولت ها به دنبال 
یافتن راهکارهای اساسی برای مواجهه با آن باشند. 
روز 1۲ دسامبر سال ۲01۵ تفاهم نامه ای در لو بورژه 
در نزدیکی پاریس میان دولت ها به امضا رسید که به 

»توافق پاریس« مشهور است.
هدف از این توافق آن است که دولت ها با اعمال سیاست هایی 
برای اصالح در موتورهای سوزاننده سوخت های فسیلی 
و حفاظت از جنگل ها به عنوان ریه زمین و جایگزین 
کردن سوخت-های فسیلی با انرژی های پایدار مانند 
انرژی خورشیدی، میزان تولید گازهای گلخانه ای از جمله 
دی اکسید کربن دمای کره زمین را تا پایان قرن بیست 
و یکم حدود ۲ درجه کاهش داده و به دمای پیش از 

صنعتی شدن جهان برسانند.
با این حال حدود ۷ سال پس از امضای این توافق، 
ایاالت متحده آمریکا به عنوان بزرگترین قطب اقتصادی 
جهان و دومین تولید کننده دی اکسیدکربن در جهان و 
سایر کشورهای آالینده هوای کره زمین مانند چین و هند 
همچنان به روند تخریبی خود ادامه می دهند و هیچ افق 
روشنی برای اجرای توافق پاریس و جلوگیری از گرم 
شدن زمین دیده نمی شود. همچنین گزارش دوره ای یک 
نهاد ارزیابی تغییرات اقلیمی آمریکا حاکی از آن است که 
گرمایش زمین تا پایان قرن جاری صدها میلیارد دالر به 

اقتصاد این کشور ضربه خواهد زد.

صنایع چرم؛ مصداق دیگری از سبزشویی

گرمایش زمین و زمستان های سخت؛ ارتباط میان این دو چیست؟ 
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یکی از مهمترین ویژگی های 
سیستم عامل اندروید قابلیت 
شخصی سازی  آن است. اگر 
اندروید  گوشی  تازگی  به 
باز کرده و  را  خریده اید، می توانید جعبه آن 
و  کنید  اختصاصی  خودتان  برای  را  موبایل 
نرم افزارهای مورد دلخواهتان را نصب کنید. 
تصور کنید گوشی اندروید جدید خود را تازه 
اولین  شما  نظر  به  کرده اید،  خارج  جعبه  از 
کارهایی که باید بعد از روشن کردن آن انجام 

دهید چیست؟

یکی از مهمترین ویژگی های سیستم عامل اندروید 
همین  و  است  آن  کامل  شخصی سازی  قابلیت 
موضوع موجب شده تا از دیگر سیستم های عامل 
کاماًل متمایز شود. این ویژگی شخصی سازی کار 
را کمی برای کاربران معمولی دشوار خواهد کرد 
زیرا در ابتدا بدرستی نمی دانند که برای اولین قدم 
چه کارهایی باید انجام دهند تا تجربه  لذت بخشی 

را از دستگاه اندروید خود داشته باشند.
گوشی و محتویات جعبه را کامال از نظر ظاهری و 
محتوا بررسی کنید. گوشی را در دست بگیرید 
و لمس کنید. شما ابزاری را در اختیار دارید که 
می تواند هر کاری برایتان انجام دهد و تبدیل به 
همراه همیشگی  در ۴۲ ساعت شبانه روز باشد. 
قبل از خرید حتما سعی کنید محصولی مناسب 
مناسب  فرصت  در  درنتیجه  کنید  خریداری  را 

کاماًل آن را بررسی کنید.
حال گوشی را کنار گذاشته و به سراغ جعبه  آن 
بروید. به یاد داشته باشید که برگه و یا کارت 
گارانتی حتمًا باید داخل جعبه باشد و به تاریخ 
از  است   )بهتر  باشید  داشته  توجه  آن  انقضاء 
خرید گوشی های بدون گارانتی اجتناب کنید(. 
بعضی از گوشی های اندروید به همراه گجت های 
مختلفی عرضه می شوند و می توانید آن ها را در 

جعبه  گوشی بببنید.
برای دانلود کردن آماده شوید. اول گوشی خود را 
به شارژ بزنید چون قرار است چندین ساعت به 
دانلود کردن بپردازید و از اپلیکیشن های گوناگون 
آن لذت ببرید. به این دلیل گوشی را باید به شارژ 
بزنید که ممکن است به هنگام دانلود کردن شارژ 
باتری تمام شود و درنتیجه کارهایتان نیمه کاره 
بماند، بنابراین باید صبر کنید تا باتری شارژ شود.
بهتر است برای دانلود به وای فای متصل شوید و 

از اینترنت دیتای گوشی استفاده نکنید.
 وارد حساب کاربری گوگل خود شوید و یا کاربری 
جدیدی بسازید. زمانی که برای اولین بار گوشی 
موبایل اندروید خود را روشن می کنید از شما 

خواسته می شود تا وارد حساب گوگل خود شوید 
زیرا در این سیستم عامل برای انجام بیشتر کارها 
باید از حساب کاربری گوگل استفاده شود. با وارد 
کردن و یا ساختن حساب کاربری می توانید از 
سرویس های گوناگونی مانند پلی استور استفاده 
کنید و مانند SOi به اپل آیدی و غیره نیاز نخواهید 

داشت و یک ایمیل فعال کافی است.
اگر برای اولین بار است که از گوشی اندروید 
استفاده می کنید، شاهد عملکردهایی جادویی آن 
خواهید بود زیرا بعد از فعال شدن حساب گوگل، 
گوشی از پلی استور اپلیکیشن های مهم و قدیمی را 
دریافت و یا آپدیت خواهد کرد و شما می توانید 
بدون انجام هیچ کاری نظاره گر بوده و از دانلود 

اتوماتیک آن لذت ببرید.
اپلیکیشن های غیرضروری را غیر فعال کنید. بیشتر 
گوشی های اندروید دارای برنامه های پیش فرض 
هستند که برای بسیاری بالاستفاده خواهند بود 
و تنها فضای رم را اشغال می کنند. درنتیجه بهتر 
است در صورت امکان آن ها را حذف کرده و یا 
غیرفعال کنید. به یاد داشته باشید که شاید نتوانید 
همه  آن ها را پاک کنید و در نتیجه تنها راه انتخاب 

میز، غیرفعال کردن آن ها خواهد بود.
حافظه گوشی را به اندازه کافی خالی کنید. زمانی 
که گوشی اندرویدتان تمامی برنامه ها را نصب 
و یا آپدیت کرد، زمان مناسبی است تا برخی از 
آن ها را پاک کنید. همانطور که می دانید تمامی 
مهم  موبایل  گوشی  پیش فرض  اپلیکیشن های 
حافظه  آن ها  کردن  پاک  با  درنتیجه  و  نیستند 

گوشی خالی خواهد شد.
به امنیت گوشی خود بیشتر توجه کنید. گوشی 
موبایل شما حاوی اطالعات مهمی است که مطمئنًا 
تنها باید در دسترس خودتان باشد و نه شخصی 
دیگر. درنتیجه وارد بخش تنظیمات و سپس امنیت 
شوید و با توجه به گزینه های موجود، نحوه  قفل 
شدن گوشی تان را انتخاب کنید.برخی از گوشی ها 
دارای حسگر اثر انگشت هستند ولی اگر گوشی 
شما این حسگر را ندارد، می توانید با استفاده از 
الگوها یا پترن و یا اعداد و حروف برای دستگاه 

خود رمز بگذارید.
ممکن  باشد.  به روز  مطمئن شوید که همه چیز 
است بعد از روشن کردن گوشی خود اعالن هایی 
برایتان ارسال شود و از شما بخواهد که گوشی تان 
این است که حتمًا  پیشنهاد من  به روز کنید.  را 
به روزرسانی را انجام دهید و آن را نصب کنید 
زیرا این به روزرسانی ها کاماًل مهم و مفید هستند 
و می توانند سرعت عملکرد و همینطور امنیت 

گوشی تان را به شدت افزایش دهند.

فروشگاه آنالین بهترین راهکار برای گسترش کسب و کار است. 
این روزها راه اندازی فروشگاه آنالین و فروش کاال در اینترنت، 
یک شغل پردرآمد در ایران به شمار می آید. فروش محصول از 
اینستاگرام  پیج  یا  تلگرام  کانال  یا  طریق وب سایت فروشگاهی 
آنالین  فروشگاه  به  عالقه  اگر  شود،  شگفتی تان  باعث  می توانند 

دارید، هم اکنون اقدام کنید.
از آنجایی که با فروش کاال از طریق اینترنت از پرداخت مالیات و 
کرایه مغازه و سایر هزینه های این چنینی معاف هستید، می توانید 
کاالها را با قیمت کمتری نسبت به مغازه ها بفروش برسانید و توجه 

مشتری های زیادی را جلب کنید.

اما چطور می توانیم یک فروشگاه آنالین داشته باشیم؟
برای کسب و کار خودتان می توانید از یک صفحه اینستاگرام به عنوان 
فروشگاه آنالین استفاده کنید و یا وب سایت فروشگاه راه اندازی کنید. 
راه اندازی سایت فروشگاه آنالین به صورت اختصاصی هزینه بردار 
است و برای کسب و کارهای کوچک توصیه نمی شود. برای اینکه 
هزینه کمتری بپردازید، می توانید از فروشگاه سازهای آنالین استفاده 
کنید. تعدادی فروشگاه ساز آنالین در ایران وجود دارد که هرکدام 
اما هزینه به مراتب  امکانات متفاوتی را در اختیارتان می گذارند 

کمتری را پرداخت می کنید.

فروش محصوالت از طریق اینستاگرام
بر اساس آخرین آمارها حدود ۲۴ میلیون ایرانی در اینستاگرام حضور 
دارند و همین می تواند یک بازار داغ باشد. احتماالً تبلیغ محصوالت 
مختلف را در اینستاگرام دیده اید یا شاید خودتان هم از طریق این شبکه 
اجتماعی خرید انجام داده باشید! ئدر حال حاضر از طریق اینستاگرام، 

می توانید از جنوب کشور ماهی و میگوی تازه نیز سفارش دهید.

آیا با توضیحات باال، به نظر شما می شود محصوالت دیگری را از 
طریق اینستاگرام فروخت؟

برای موفقیت و فروش بیشتر در اینستاگرام باید نکاتی را مدنظر 
داشته باشید که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

به حالت  را  اینستاگرام خود  باید حساب کاربری  اولین گام  در 
بیزینس تغییر دهید چرا که این نوع حساب موارد آماری زیادی در 
خصوص کاربران برای تان ارسال می کند و بسیار مفید است. اطالعات 
آماری این نوع حساب می تواند در تصمیم گیری و سیاست گذاری 

مورد توجه باشد.
برای قرار دادن پست در صفحه خود توجه کنید که قرارگیری 

ممکن   حالت  ایده آل ترین  صفحه تان،  در  پست   ۳ روزانه 
است و در گام دوم، هر روز یک پست و در نهایت 

در بدترین حالت یک روز در میان یک پست باید 
بگذارید. اگر همانند الگوی گفته شده نتوانید 

اینستاگرام کمی  الگوریتم های  قرار دهید، 
نامهربان خواهند شد.

که  باشید  داشته  ویژه ای  توجه 
قرار  که  پست هایی  حتماً 

خالصه  کوتاه،  می دهید 
کاربران  باشند،  جذاب  و 
که  آمده اند  اینستاگرام  در 

که  این  نه  ببینند  را  تصاویر 
نوشته هایتان را مطالعه کنند. داشتن 

نوشته های طوالنی سبب می شود که کاربر 
سریعا آن را رد کند.

اگر نیاز به نوشتن متن دارید، بسیار کوتاه بنویسید. 
کاربران در اوقات فراغت خود اینستاگرام را چک 

می کنند و یک فرد در تخت خواب خود عالقه ای ندارد که متون 
بلندوباالیی را مطالعه کند. اگر زیاده گوئی کنید، آن ها بدون معطلی 

صفحه تان را ترک خواهند کرد.

در پست های صفحه خود از تگ geo لوکیشن 
استفاده کنید

این تگ عالوه بر تاثیر مثبت در ربات های اینستاگرام، در باال رفتن اعتبار 
صفحه تان نیز می تواند بسیار موثر باشد. اگر محتوای عالی و حرفه ای 
برای صفحه تان ندارید، دلیلی برای قرار دادن پست در اینستاگرام نیست. 
وقتی پست ما بسیار عالی نیست، اگر قرار نگیرد بسیار بهتر از قرار گرفتن 
یک محتوای متوسط و ضعیف است. همیشه به خاطر داشته باشید که 

کاربران از شما در جایگاه خود انتظاراتی دارند.

پست های خود را چالشی کنید
 محتوای پست را طوری انتخاب کنید تا کاربران در یک چالش سهیم 
شده و دیدگاه های خود را ارائه کنند. این کار سبب می شود تا 
صفحه شما پویایی خاصی داشته باشد و قدیمی و راکد نماند.

مشتریان و کاربران خود را بشناسید
مشتری خود را بشناسید و بدانید به چه چیزی 
اهمیت می دهد. آیا به قیمت اهمیت می دهد 
یا به کیفیت؟ در صورت اشتباه در این 
خصوص مشکالت زیادی برایتان 

رخ خواهد داد.

به کاربران خود 
فروشنده بودن را القا نکنید

نباید کاری کنید که کاربران فکر کنند 
وارد یک فروشگاه زنجیره ای شده اند.  در 
خصوص خدمات و محصوالت خود بگویید اما 
به صورت غیرمستقیم. اگر کاربران حس کنند که فقط 
و فقط قصد فروش دارید، صفحه شما را ترک می کنند.

ایده بدهید و خالقیت داشته باشید
محو  زود  خیلی  ناب  ایده های  و  خالقیت  بدون  اینستاگرام  در 
می شوید اما دزدی نکنید. دزدی محتوا عمل بسیار ناپسندی است 
و در اینستاگرام فقط و فقط می توانید فالوورها را بدزدید و البته 
کار درستی هم است. محتوای تصویری خود را با لوگو و واترمارک 
قرار دهید تا مورد سرقت قرار نگیرد چرا که متأسفانه در دنیای 
اینترنت، کاربران به دلیل این که یک تصویر زیبا و با محتواست، آن 
را برمیدارند و در خصوص صاحب اولیه آن هیچ صحبتی نمی کنند.

به مشتریان خود باج بدهید
خرید آن ها از شما و توجه آن ها به خدمات شما عامل موفقیت در 
اینستاگرام است اما این امر میسر نمی شود جز با باج دادن به آن ها. با 

تخفیف ها و تسهیالت ویژه به آن ها برای خرید باج بدهید.

به نتیجه کار فکر کنید
بدون هدف، محتوایی را منتشر نکنید. بدانید از انتشار این محتوا چه هدفی 
دارید. این موارد گفته شده بخشی از توصیه ها برای وارد شدن به دنیای 
بزرگ و موفقیت در اینستاگرام بود. اگر تخصص خاصی دارید مانند؛ 
مدرس زبان، مربی بدنسازی، متخصص تغذیه و غیره می توانید از طریق 
شبکه های اجتماعی مخصوصاً اینستاگرام برای معرفی خودتان و فعالیتی که 
دارید، استفاده کنید. مطمئن باشید اگر اصولی کار کنید موفق خواهید  شد.

دیجیتال مارکتینگ
شیوه های بازاریابی سنتی، به مرور زمان کمرنگ و کم رنگ تر می شوند. 
این روش های سنتی امروزه جای خود را به روش های مدرن مانند 
بازاریابی دیجیتال داده اند. استفاده از اینترنت و پلتفرم های گوناگون، 
درحوزه بازاریابی، کمک بسیاری به رشد کسب و کارهای سنتی و 
اینترنتی کرده است. انتظار می رود دیجیتال مارکتینگ یکی از نیازهای 
اساسی بازار کار در آینده باشد. هر چند در حال حاضر نیز این رشته 
در ایران و جهان بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. همچنین با 
توجه به همه گیری اینترنت در سال های اخیر، می توان در این شغل 

موفقیت های بیشتری را به دست آورد

راه اندازی فروشگاه آنالین

 ترجمه:
مهتا 

زمانی نیک
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۹۰ درصد از افراد 
یک ایالت چین 

به کرونا مبتال شده اند

اوج گیری بی سابقه شیوع کرونا 
در چین به گفته یک مقام ارشد 
تقریبا  ابتالی  به  کشور  این 
۹۰ درصد از افراد در سومین 
ایالت پرجمعیت این کشور به 
کووید-۱۹ منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه 
کان کوان چنگ رئیس کمیسیون 
بهداشت ایالت مرکزی هنان در 
یک کنفرانس خبری گفت: »تا 
۶ ژانویه )۱۶ دی( ۲۰۲۳ میزان 
عفونت کووید در این ایالت 

۸۹ درسد است.«
با توجه به جمعیت ۴/۹۹ میلیون 
نفری این ایالت، این ارقام به 
معنای این است که حدود ۵/۸۸ 
میلیون نفر در ایالت هنان در 
حال حاضر ممکن است دچار 

عفونت کرونا باشند.
میزان  مقام  این  گفته  به 
تب  کلینک های  به  مراجعه 
به  آذر(   ۲۸( دسامبر   ۱۹ در 
اوج خود رسید و پس از آن 
مداومی  کاهش  به  رو  روند 

رخ داده است.
ماه  تصمیم  دنبال  به  چین 
گذشته اش برای لغو سیاست 
ومنع  قرنطینه   ساله  چند 
رفت و آمد عمومی و آزمایش 
جمعی که اقتصادش را درگیر 
کرده و به اعتراض سراسری 
انجامیده بود، با افزایش شدید 
کووید-۱۹  بیماری  موارد 

روبرو بوده است.
بر  پکن  می رسد  نظر  به 
بازگشایی اصرار دارد و روز 
یکشنبه قرنطینه اجباری بر همه 
مسافران بین المللی را لغو کرد 
و مرزش با شهر نیمه خودمختار 
هنگ کنگ در جنوب این کشور 

را هم گشود.
می رود  انتظار  حال  عین  در 
حالیکه  در  عفونت ها  شمار 
را  قمری  نوی  سال  کشور 
این ماه جشن می گیرد و  در 
میلیون ها نفر از شهرهای بزرگ 
سالمندتر  بستگان  دیدار  به 
شهرهای  در  آسیب پذیرشان 
کوچک و روستاها می روند، 

دوباره اوج بگیرد.
در نخستین موج مسافرت های 
داده های  تعطیالت،  از  پیش 
 ۷/  ۳۴ که  داد  نشان  رسمی 
شنبه  روز  در  نفر  میلیون 
انجام  داخلی  مسافرت های 
داده اند  که بیش از یک سوم 

بیشتر از سال قبل است.
با این حال ارقام رسمی در هفته 
گذشته از عفونت فقط ۱۲۰۰۰۰ 
دنبال  به  نفر  نفر و مرگ ۳۰ 
کرون  محدودیت های  حذف 
در اوائل دسامبر خبر می دهند.

پیش  ماه  پکن  که  آنجایی  از 
موارد  برای  محدود  تعریفی 
به  مرگ مربوط به کووید را 
آزمایش های  و  گرفت  کار 
جمعی دیگر اجباری نیست، 
این داده ها دیگر بازتاب دهنده 
مقیاس واقعی شیوع کرونا در 

چین نیستند.

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.

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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راهنمای جدید یک انجمن تخصصی پزشکی 
چاقی  زودرس  درمان  خواستار  آمریکا  در 
کودکان با شیوه های تهاجمی از جمله داروهای 
ضد چاقی و جراحی کاهش وزن شده است.
به گزارش یو اس ای  تودی انجمن متخصصان 
بار  نخستین  برای   )AAP( آمریکا  کودکان 
برای  را  راهنمای جدیدی  سال   ۱۵ از  پس 
که  است  کرده  منتشر  کودکان  چاقی  درمان 
توصیه می کند کودکان دچار چاقی باید بررسی 
تشخیص شوند و گزینه های درمانی قوی تر 
مانند داروهای ضد چاقی برای کودکان تا سنین 
پایین در حد ۱۲ سال و جراحی کاهش وزن 
برای کودکان تا سنین پایین در حد ۱۳ سال 

به آنها ارائه شود.
این گروه پزشکی معتقد است به تاخیر انداختن 
درمان یا به اصطالح »درمان انتظاری« در چاقی 
کودکان فقط باعث بدتر شدن بیماری خواهد شد.
نویسندگان  از  یکی  هاسینک،  ساندرا  دکتر 
راهنمای جدید و مدیر پزشکی انستیتوی وزن 
این  AAP دربیانیه ای در  سالم کودکی در 
باره گفت: »شاهدی وجود ندارد که درمان 
برای  درمان  انداختن  تاخیر  به  یا  انتظاری 

کودکان دچار چاقی مناسب باشد.«
باعث  می تواند  نشود،  درمان  اگر  چاقی 
مشکالت بهداشتی کوتاه مدت و درازمدت 
قلبی- بیماری های  جمله  از  شود،  جدی 

عروقی، دیابت و افسردگی.
به گفته این انجمن تخصصی، راهنمای جدید 
بر شواهدی بیشتر از پیش را ارائه می دهد که 
درمان های فعلی چاقی بی خطر و کارآمد هستند.
این راهنما حدود سنی را برای هنگامی که 
می توان عالوه بر ورزش، رژیم گرفتن و سایر 
مداخالت رفتاری یا سبک زندگی، درمان های 
پزشکی مانند دارو و جراحی را به کودکان و 

نوجوانان پیشنهاد کرد، تعیین می کند.

)AAP( به گفته انجمن پزشکان کودکان آمریکا
هدف از انتشار این راهنمای جدید، برطرف 
کردن انگ زنی درباره چاقی و تاکید بر این 
بیماری سبک  یک  که چاقی  است  موضوع 
زندگی نیست، بلکه بیماری مزمنی است که در 
اغلب موارد علل پیچیده زیست شناختی دارد.
دکتر سارا همپل، نویسنده اصلی این راهنما 
گفت: »وزن موضوع حساسی برای اغلب ما 
است و کودکان و نوجوانان به ویژه از انگ زنی 
خشن و غیرمنصفانه  ای که چاق بودن به همراه 

دارد، آگاه هستند.
به  باید  پزشکان  که  می کند  توصیه   AAP
چاقی  دچار  باالتر  و  ساله   ۱۲ نوجوانان 
درمان  های دارویی مناسب را ارائه دهند و 
نوجوانان ۱۳ ساله و باالتر دچار چاقی شدید 
ارزیابی  از لحاظ جراحی کاهش وزن  باید 
شوند. البته وضعیت های افراد ممکن است 
پزشکی  گروه  این  و  باشد  متفاوت  کامال 
می گوید سوابق پزشکی هر فرد و سایر عوامل 

مربوط باید به طور فراگیر بازبینی شود.

بر اساس راهنمای جدید این انجمن، کودکان و 
نوجوانانی که شاخص توده بدنی )BMI( آنها 
به نودوپنجمین صدک برای سن و جنس شان 
است، چاق شمرده  آن  از  باالتر  یا  می رسد 
می شوند و کودکان و نوجوانانی که این شاخص 
در آنها به ۱۲۰ درصد یا بیشتر می رسد، دچار 

چاقی شدید هستند.
داروهای جدید برای درمان چاقی کودکان

به  دسترسی  دنبال  به  راهنما  این  انتشار 
درمان های دارویی جدید برای چاقی دوران 
کودکی است، از جمله تایید داروی »وگووی« 
)Wegovy( در ماه دسامبر است که شکلی 
)Semaglutide( »از داروی »سماگلوتاید
است که به صورت تزریق هفتگی می تواند 
برای کودکان ۱۲ ساله و باالتر استفاده شود. 
این دارو با نام های تجاری متفاوت و با دوزهای 
متفاوت برای درمان دیابت هم به کار می رود.
یک بررسی اخیر که در ژورنال پزشکی  نیوانگلند 
منتشر شد نشان داد که داروی »وگووی« به 
نوجوانان کمک کرد تا BMIشان را به طور 

میانگین ۱۶ درصد کاهش دهند که بهتر از نتایج 
تجویز این دارو در بزرگساالن است.

مغز  میان  ارتباطی  مسیرهای  بر  دارو  این 
تنظیم  را  بدن  در  که سوخت وساز  روده  و 
می کنند، اثر می گذارد و باعث می شود فرد 

زودتر احساس سیری کند.
مشکلی که در حال حاضر درباره سماگلوتاید و 
سایر داروهای ضد چاقی جدید در آمریکا قرار 
دارد، کمبود آنها به علت کمبودهای اخیر داروها 
و سایر کاالهای مصرفی به علت مشکالت 
تولید و تقاضای زیاد برای آنها است که تا 
در  مشهور  چهره های  تبلیغ  از  ناشی  حدی 
داروهای  تاثیر  درباره  اجتماعی  رسانه های 

جدید در تشدید کاهش وزن است. 
از طرف دیگر، قیمت باالی ۱۳۰۰ دالر در 
ماه این دارو مانعی دیگر بر سر راه استفاده 

از آن است.
کارشناسان در عین حال درباره استفاده فوری 
از دارو وجراحی برای درمان چاقی کودکان و 
نوجوانان هم هشدار می دهند و تاکید می کنند 
که در هر موردی باید ارزیابی فردی انجام شود.
در  کودکان  متخصص  بیرن،  استفانی  دکتر 
مرکز پزشکی سدراس سینایی در لوس آنجلس 
می  گوید پیش از اینکه تجویز منظم این دارو 
می خواهد  کند،  شروع  بیماران  برای  را 
این  کارآمدی  درباره  بیشتری  پژوهش  های 

دارو اثرات جانبی بالقوه آن ببیند.
او در عین حال از تاکید انجمن متخصصان 
کودکان آمریکا بر درمان فوری و شدید چاقی 
در کودکان استقبال می کند. او می گوید: »به 
نظر من یقینا این راهنمای جدید نتیجه ادراک 
این موضوع است که رژیم گرفتن و ورزش 
برای شماری از نوجوان درگیر چاقی- شاید 

اکثریت آنها- موثر نخواهد بود.« 

انتشار راهنمایی جدید برای درمان چاقی کودکان: چاقی بیماری سبک زندگی نیست و نیاز به درمان زودرس و شدید دارد

علمی  پژوهش های  از  فزاینده ای  مجموعه 
استفاده از اجاق گاز را با مجموعه ای از مشکالت 
بهداشتی از جمله آسم کودکان مربوط کرده اند 
و »کمیسیون فراورده های مصرفی آمریکا« در 
حال بررسی ممنوعیت کشوری اجاق گازها در 

واکنش به این یافته ها است.
به گزارش یاهونیوز یک بررسی اخیر که در 
»؛ژورنال بین المللی پژوهش های زیست محیطی 
و بهداشت عمومی« منتشر شده است، به این 
نتیجه رسید که اجاق گازها که تقریبا در ۴۲ 
درصد از خانه های آمریکا به کار می روند، مسئول 
۷/۱۲ موارد آسم دوران کودکی در این کشور 

هستند، یعنی حدود ۶۵۰۰۰۰ کودک.
اجاق  که  هنگامی  پژوهشگران  این  گفته  به 
دمای  در  هنگامی  و  می شود،  روشن  گاز 
باالی شعله می کشد، شماری از مواد آالینده 
معلق،  ذرات  جمله  از  می کند،  آزاد  را  هوا 
مونوکسید کربین و دی اکسید نیتروژن و مواد 
دیگر. برای مثال دی اکسید نیتروژن به عنوان 
یک ماده تحریک کننده تنفسی شناخته شده 
است. سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا 
)EPA(   در سال ۲۰۱۶ اعالم کرد که قرارگیری 
کوتاه مدت در معرض دی اکسید نیتروژن باعث 

اثراتی تنفسی شبیه حمالت آسم می شود.
خطرات استفاده از اجاق گاز مدت ها است که 
شناخته شده است. یک فراتحلیل )متاآنالیز( که در 
سال ۲۰۱۳ در »ژورنال بین االمللی اپیدمیولوژی« 
منتشر شد، نشان داد کودکانی که در خانه های 
احتمال   با  اجاق گاز زندگی می کنند،  دارای 
در  که  کودکانی  به  نسبت  بیشتر  درصد   ۴۲
خانه هایشان از اجاق های برقی استفاده می کنند، 
در طول عمر دچار آسم تشخیص داده می شوند.
پخت وپز با اجاق گاز باعث ایجاد دی اکسید 
نیتروژن می شود و ذرات هواپخش معلق ریز 
)با قطر کمتر از ۲ میکرون( یا PM۲.۵ وارد هوا 
می کند که هر دویشان از تحریک کننده های ریه 
هستند. پژوهش های علمی دی اکسید نیتروژن با 

آسم دوران کودکی مربوط کرده اند.
در مقاهلل ای در شمار ه سپتامبر نشریه بهداشت 
دانشگاه هاروارد تخمین زده شده است که فقط 
در سال ۲۰۱۹ حدود ۲ میلیون مورد جدید آسم 
با دی اکسید  دوران کودکی به علت آلودگی 

نیتروژن ایجاد شده است.
احزاب  از  آمریکا  کنگره  نماینده  دو  اخیرا 
دموکرات و جمهوریخواه در نامه ای »کمیسیون 
کشور«  این  در  مصرفی  فراورده های  ایمنی 
خواسته اند تا اقداماتی برای کاهش خطرات 
ناشی از اجاق گاز که آمریکاییان کم درآمد بیشتر 

از آنها استفاده می کنند، انجام دهد.
آالینده های  کرده اند  اشاره  نامه  این  در  آنها 
ناشی از اجاق گازها یک بار تجمعی از لحاظ 
آسیب به  سالمت  خانوارهایی وارد می کند 
که از قبل هم با احتمال بیشتری در معرض 
آلودگی هوا در فضاهای درون  باالتر  میزان 
خانه و بیرون خانه هستند. آمار نشان می دهد 
که خانوارهای سیاه پوست، التین و کم درآمد با 
احتمال بیشتری در معرض این آلودگی هوای 
احتمال  با  قرار می گیرند، چرا که  نامتناسب 
بیشتری ممکن است در نزدیکی محل هایی با 
آلودگی شدید مانند زباله سوزها یا محل های 

انبار کردن خاکستر زغالسنگ های سوخته شده 
در نیروگاه ها زندگی می کنند یا در خانه های 
کوچکتر که تهویه خوبی ندارد، تجهیزات و 
وسائلش به درستی کار نمی کند، دارای کپک 
سیگار  دود  گردوغبار،  هیره های  یا  مایت  و 
محیطی، غبار سرب، حشرات و سایر نقائص 

نگهداری زندگی می کنند.
استفاده از هود تهویه اجاق گاز به طور عمده ای 
از خطرات بهداشتی ناشی از اجاق گازها کم 
می کند، اما بسیاری از خانه ها فاقد این تجهیزات 
کلی  هم ب  هود  از  استفاد  حتی  و  هستند. 
خطرات بهداشتی اجاق گاز را برطرف نمی کند. 
یک بررسی در سال ۲۰۲۲ بوسیله پژوهشگران 
دانشگاه  استنفورد انجام شد، نشان داد که اجاق 
گازهایی به طور مرتب نشت می کنند و تقریبا ۴۰ 
میلیون واحد اجاق گاز در آمریکا هم مشکلی بری 
سالمت انسان ها هستند و هم گازهای خروجی از 

آنها در ایجاد تغییرات اقلیمی نقش دارد.
این پژوهشگران نوشتند: »با استفاده از چارچوب 
زمانی ۲۰ ساله برای گاز متان، متان خروجی 
ساالنه از همه اجاق گازهای خانه های آمریکا 
اثر زیست محیطی معادل گاز مونوکسید کربن 

خروجی ساالنه از ۵۰۰۰۰۰ ماشین دارد.« 

رابطه اجاق گاز و آسم کودکان / احتمال ممنوعیت اجاق گاز در آمریکا

نقشه سالمت

دشت سلماس 
رتبه یک فرونشست 

زمین در کشور/
آذربایجان غربی/

ایسنا

وضعیت نارنجی هوا در 
سه شهر خوزستان /ایسنا

دوربين سالمت 

اعتراض آمبوالنس های فلسطینی در غزه به محدودیت های ورود وسایل 
تشخیصی پزشکی به وسیله رژیم صهیونیستی                       گتی ایمجز

افزایش دما باعث خشکی خاک و افت سطح آب سدی در تونس شده است.  
      گتی ایمجز

 تجمع آمبوالنس ها در لندن در اعتصابی بر سر حقوق و شرایط کاری
EPA      

پسری در لباس چوپانی در جشنواره ای در اسپانیا 
AP      

نخست وزیر انگلیس در بازدیدی از یک بیمارستان در شهر لیدز به بیماران 
خوش آمد می گوید.                 رویترز

نجات کودکان از طوفانی در فیلیپین
      گتی ایمجز

یک بررسی جدید نشان می دهد که نوشیدن 
مایعات کافی و تامین آب کافی برای بدن با دچار 
شدن کمتر به بیماری های مزمن ارتباط دارد.

پژوهشگران  تودی  یو اس ای  گزارش  به 
آمریکایی این هفته نتایج یک تحقیق در ژورنال 
ای بیومدیسن منتشر کردند که در آن اطالعات 
مربوط به ۱۱۲۵۵ بزرگسال برای بررسی میزان 
سدیم سرم بزرگساالن که بسته میزان دریافت 
مایعات بوسیله یک شخص افزایش یا کاهش 

پیدا می کند، استفاده شده بود.
این پژوهشگران دریافتند که بزرگساالنی که 
باالیی  انتهای  در  خونشان  سدیم  میزان های 
طیف طبیعی قرار دارد، نسبت به همردیفانشان 
که میزان سدیم خونشان در انتهایی پایینی این 
طیف قرار دارد،  با احتمال بیشتری ممکن است 

نشانه  های  و  شوند  مزمن  بیماری های  دچار 
پیشرفت پیری زیست شناختی را نشان دهند.

این پژوهشگران از موسسه های ملی بهداشت 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  همچنین  آمریکا 
بزرگساالن دارای میزان های باالترسدیم خون 

در سنین پایین تری می میرند.
که  اطالعاتی  از  پژوهشگران  این 
پنج  طی  در  بررسی  در  شرکت کنندگان 
اختیار  در  دهه ها  طول  در  پزشکی  ویزیت 
دو  نخستین  کردند.  استفاده  بودند،  گذاشته 
ویزیت پزشکی در هنگامی انجام شده بود که 
شرکت کنندگان در دهه ۵۰ زندگی شان بودند 
و سه ویزیت دیگر در فاصله ۷۰ تا ۹۰ سالگی 
افراد انجام شده بود. پژوهشگران به بررسی 
این موضوع پرداختند که چگونه میزان های 

دسیم با ۱۵ شاخص سالمت مربوط به »پیری 
زیست شناختی« مانند فشار خون، کلسترول، 

قند خون و سایر عوامل ارتباط دارد.
به گفته این پژوهشگران، بر اساس عواملی مانند 
سالمت قلبی-عروقی و کارکرد ریه ها، افراد در 
انتهای باالیی طیف طبیعی میزان سدیم خون »با 

احتمال بیشتری نشانه های پیری زیستی سریع تر 
را نشان می دهند.« البته این پژوهشگران می گوید 
پژوهش های بیشتری الزم است تا معلوم شود 
آیا تامین آب کافی برای بدن »می تواند زمینه ساز 
سالمندی سالم باشد، از بیماری های جلوگیری 

کند و به عمر طوالنی تر بینجامد.«
به عالوه نوشیدن آب تنها عاملی نیست که 
می تواند بر میزان های سدیم شخص اثر بگذارد. 
این میزان همچنین تحت تاثیر بیماری ها و 

سایر عوامل قرار می گیرد.
همچنین بیماری های مزمن ناشی از طیفی از 
عوامل هستند، از جمله ژنتیک و عوامل دیگر.
افراد متفاوت در طول روز نیاز به مقدارهای 
کارکردهای  از  حمایت  برای  آب  متفاوتی 

بدنشان دارند. 

یافته های یک بررسی: نوشیدن آب بیشتر با دچار شدن کمتر به بیماری های مزمن ارتباط دارد
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