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بپردازید.  بدنی  فعالیت های  به  باهم   1
وقتی که صرف شام تمام شد به جای آنکه سراغ 
تلویزیون بروید با فرزند خود به یک پیاده روی 
تند یا دوچرخه سواری بروید یا می توانید با 
استفاده از حلقه حرکاتی را با یکدیگر انجام 
این  انجام  حین  که  می شود  توصیه  دهید. 
تمرین ها گفت وگوی کم و معمولی با کودک 
خود داشته باشید و از پرسیدن سواالتی در مورد 
نمره ها و وظایف کودک خودداری کنید. انجام 
این فعالیت های بدنی نه تنها برای کودک شما، 

بلکه برای شما نیز جذاب خواهد بود.
2 تمرین روزانه یک ساعته را هدف گذاری 
کنید. کودکان نیاز دارند که در طول یک روز به 
مدت 60 دقیقه حرکت کنند. این حرکت یا 
تحرک کودکان باید شامل تمرین های همچون 

موارد زیر باشد:
 تمرین هایی که باعث افزایش ضربان قلب 

می شوند )مانند دویدن و پیاده روی تند(
 تمرین هایی که روی عضله ها کار می کنند 

)مانند شنا(
 تمرین هایی که باعث تقویت استخوان ها 

می شوند )مانند طناب زدن(
این یک ساعت فعالیت بدنی نباید فورا رخ دهد. 

کودکان می توانند در زمان های متفاوتی از روز این تمرین ها 
را انجام دهند. عالوه بر این، از کودکان خود بخواهید که با 

پای پیاده به مدرسه بروند.
3 از یک گام شمار استفاده کنید. کودکان ابزارها را 
دوست دارند. یک گام شمار یا قدم شمار می تواند کودک را 
ترغیب کند که بیشتر حرکت کند. توصیه می شود که برای هر 
یک از کودکان خود یک گام شمار تهیه کنید تا میان آن ها 
رقابت کوچکی در زمینه افزایش تعداد گام ها برقرار شود. 
عالوه بر این، والدین نیز می توانند وارد این چالش میان خود 
و فرزندان خود شوند و آن ها را تشویق کنند که حتی در خانه 

هم گام بردارند.
4 از تجهیزات ورزشی ساده و لذت بخش استفاده کنید. 
برای افزایش تحرک در میان اعضای خانواده خود نیازی به 
تجهیزات تجملی و لوکس ندارید. قطعا یک راکت تنیس و یک 
جفت کفش اسکیت می تواند یک وسیله الهام بخش خوب 
باشند، همچنین تجهیزات ساده ای همچون یک طناب 
ارزان قیمت یا یک توپ فوتبال ساده نیز می توانند الهام بخش 

اسباب بازی های  می توانید  این،  بر  عالوه  باشند.  خوبی 
مخصوص فضای باز را برای کودک خود تهیه کنید تا کودک 

شما مجبور به خارج شدن از فضای بسته خانه شود.
5 محل ورزش یا تمرین کودک خود را معین کنید. 
مشخص کردن محل تمرین به نظر ساده می آید، اما در 
حقیقت باید برای تحرک کودک خود مکان مناسب را 
انتخاب کنید. کودک خود را به یک زمین بازی یا زمین 
بیس بال ببرید. کودک خود را به پارک ببرید. با دوستان خود 
به یک پیک نیک کنار رودخانه بروید تا فرزندتان با دیگر 
بچه ها بازی کنند. نیاز نیست که کودک خود را مجبور به 
تحرک زیاد کنید، بلکه محیط اطراف و دیگر کودکان 

می توانند الهام بخش کودکتان باشند.
6 کودکان خود را در کالس های ورزشی ثبت نام 
کنید. کالس های ورزشی همچون کالس یوگا، کاراته، 
رقص یا تنیس می توانند در افزایش عالقه کودک شما به 
فعالیت فیزیکی موثر باشند. توصیه می شود که پیش از ثبت نام 
کودک خود در این کالس ها خودتان یک بار در این کالس ها 

حضور پیدا کنید و اجازه دهید که کودکتان خودش فعالیت 
ورزشی موردعالقه خودش را انتخاب کند.

7 انجام بازی های ویدئویی را محدود کنید. وقتی که 
بحث فیتنس یا تناسب اندام مطرح می شود، این را باید گفت 
که بازی های ویدئویی الزاما دشمن نیستند. می توانید یک 
بازی را برای کودک خود تهیه کنید که نیاز به حس گر حرکتی 
است. بازی های ویدئویی زیادی در بازار وجود دارند که 
تمرکزشان روی حرکت است. کودکانی که برای انجام 
بعضی از بازی های ویدئویی نیاز به بر خواستن و حرکت 
کردن دارند در مقایسه با کودکانی که بازی های ویدئویی 
بیشتری  کالری  درصد   200 می دهند  انجام  نشستنی 
می سوزانند. باوجوداین، بهتر است که انجام بازی های 

ویدئویی را برای کودک خود محدود کنید.
8 ورزش را تبدیل به یک فعالیت لذت بخش کنید. دست 
کودک خود را بگیرید و با او روی برگ های روی حیاط یا باغ 
بدوید و باال و پایین بپرید. می توانید با کمک کودک خود در 
باغچه حیاط خود گل بکارید یا به همراه او به کتابخانه بروید یا 

آدم برفی درست کنید. این فعالیت های بدنی را 
طوری انجام دهید یا برای کودک خود ترسیم کنید 
که بیشتر جنبه سرگرمی دارند و هیچ اجباری 
نیست که کودک شما این فعالیت ها را انجام دهد.

9 کودک خود را تشویق به فعالیت بدنی 
کنید. اگر کودک شما عالقه ای به فعالیت های 
بدنی نشان نمی دهد، روحیه خود را نبازید و تسلیم 
نشوید. هر فعالیت بدنی کوچکی را که کودک شما 
انجام می دهد بستایید و او را به خاطر انجام این 
فعالیت های کوچک سرزنش نکنید. به کودک 
همچون  فعالیت هایی  تا  کنید  کمک  خود 
کوهنوردی و پیاده روی تند را امتحان کند که جنبه 
رقابتی ندارند. کلیدی ترین نکته این است که به 
بدنی  فعالیت  تا  کنید  کمک  خود  کودک 
موردعالقه اش را بیابد. برای این منظور، به کودک 
خود کمک کنید تا ورزش ها یا فعالیت های بدنی 
مختلفی را امتحان کند. به کودکان خود بفهمانید 

که فعالیت بدنی برای همگان نیاز است.
10 ورزش یا فعالیت بدنی موردعالقه خود 
را بیابید. اگر می خواهید که کودکان شما ورزش 
کنند، بهتر است که خود شما هم نیز ورزش کنید. 
اگر کودک شما ببینید که در حال تحرک هستید یا 
ورزش می کنید، درمی یابد که تحرک بخش 
مهمی از زندگی است. بنابراین، توصیه می شود که ورزش 
موردعالقه خود را بیابید تا کودکتان با تماشای شما به تحرک 
و ورزش عالقه مند شود. اگر فردی هستید که فعالیت 
بدنی تان خیلی کم است می توانید به همراه کودک خود 

فعالیت بدنی خودتان را افزایش دهید.
11 غیرمستقیم باعث تحرک کودک خود شوید. برای 
مثال، اگر به همراه کودک خود به خرید می روید ماشین خود 
را درجایی پارک کنید که اندکی دورتر از مرکز خرید است تا 
بتوانید به همراه کودک خود اندکی پیاده روی کنید. عالوه بر 
این، در مرکز خرید می توانید به کودک خود پیشنهاد دهید که 
به جای استفاده از آسانسور از پله ها استفاده کنید یا در حیاط 
خانه با کودک خود مسابقه دهید که چه کسی می تواند 
بیشترین برگ ها را جمع کند. از هر فرصتی برای پیاده روی، 
دویدن، پریدن و بازی با کودک خود استفاده کنید تا فعالیت 

فیزیکی تبدیل به یک عادت روزانه برای آن ها شود.
 مصطفی صداقت رستمی
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نگرانی در مورد پول، استرس و نوشیدن بیش ازحد قهوه از جمله برخی 
عواملی هستند که تاثیر منفی بر خواب شبانه دارند. مطالعات جدید نشان 
می دهد که در افراد بزرگ سال جوان، احساس تنهایی را نیز باید به این 
فهرست اضافه کرد. محققان کالج کینگز لندن پی بردند در جوانانی که 
احساس تنهایی می کردند، کیفیت خواب پایین تر، خستگی بیشتر و تمرکز 
کمتری را در طول روز در مقایسه با همتایان غیر تنهای خود تجربه می کنند. 
بر اساس نظرسنجی که در ایالت متحده انجام شد، بیش از 72 درصد افراد 
موردمطالعه، تجربه احساس تنهایی را گزارش کردند. تقریبا یک سوم آنها 
اعالم کردند که حداقل یک بار در هفته تنهایی را تجربه می کنند.اگرچه تنهایی 
اغلب به عنوان مشکلی تلقی می شود که بیش از همه افراد مسن را تحت تاثیر 
قرار می دهد، بررسی انجام شده توسط بنیاد بهداشت روان نشان داد تنهایی 
بیشتر در میان بزرگ ساالن 18 تا 34 ساله شایع است؛ نه افراد ۵۵ سال به باال.

محققان داده های 2,232 نفر از جوانان 18-19 ساله را بررسی کردند. 
شرکت کنندگان به پرسش هایی پاسخ دادند که احساس تنهایی را در 
آن ها می سنجید. عالوه بر این، محققان اطالعاتی در مورد کیفیت خواب 
شرکت کنندگان طی ماه گذشته ازجمله مدت زمان خواب، اختالالت 

خواب و زمانی که طول می کشد تا به خواب بروند را جمع آوری کردند.
حدود 2۵ تا 30 درصد از شرکت کنندگان بیان کردند که گاهی 
احساس تنهایی می کنند و حدود ۵ درصد اذعان داشتند که اکثر اوقات 
احساس تنهایی می کنند. این بررسی نشان داد که شرکت کنندگان تنها، 10 
درصد بیشتر در قیاس با سایرین دارای کیفیت خواب ضعیف بودند و 24 
درصد بیشتر، خستگی روزانه و مشکالت مرتبط با تمرکز را تجربه کردند. 
مطالعات گذشته بیانگر ارتباط بین تنهایی و افزایش هورمون کورتیزول 
در بدن که به عنوان هورمون استرس شناخته می شود، بودند که به اختالل 

در خواب می انجامد.
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تشخیص و درمان سرطان پستان می تواند با مشکالت فراوانی نظیر 
اضطراب، افسردگی و سایر عالئم تاثیرگذار بر کیفیت زندگی همراه 
باشد. محققان دانشگاه کلمبیا آمریکا عنوان می کنند درمان های فکری-

جسمی نظیر یوگا یا مدیتیشن می توانند به کاهش و تسکین برخی از 
عوارض نگران کننده سرطان پستان کمک کنند. محققان در این مطالعه، 
پژوهش های قبلی را مورد بررسی قرار دادند. به گفته هیدر گرین لی، 
سرپرست تیم تحقیق، »یافته های ما به خوبی نشان می دهد که برخی 
درمان های فکری-جسمی نظیر یوگا، مدیتیشن یا ریلکسیشن می توانند 
برای بیماران مبتال به سرطان پستان در طول درمان و بعد از آن مثمرثمر 
باشند.« وی در ادامه می افزاید: »ما اسناد و شواهدی داریم که نشان 

می دهد طب سوزنی هم بسیار در کنترل درد موثر است.«
اما به گفته وی، »شواهد مربوط به تاثیر مکمل های رژیمی و داروهای 
گیاهی در کمک به کاهش عالئم و عوارض جانبی بیماری قابل توجه 
نیست.« از این رو محققان توصیه می کنند افراد مبتال به سرطان پستان در 
کنار درمان های دارویی به ورزش های ذهنی-جسمی نیز روی آورند. 
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تنـهایی به کیفیت خواب نوجوان 
آسیـب می رسـانـد

یـوگـا عالئـم سرطان پستـان را 
تسکیـن می دهـد

سالمت  به  روزانه  یادداشت های  نوشتن 
کسانی که به تازگی طالق گرفته و یا جدایی 
می کند.  کمک  کرده اند  تجربه  را  عاطفی 
مقاله ها و پژوهش های زیادی در مورد این که 
نویسندگی چطور به شما کمک می کنند تا 
از نظر روانشناسی حال بهتری داشته باشید؛ 
وجود دارد. اما تعدادی از مطالعات نتایج 

متفاوتی داشته اند. 
یکی از این مقاالت که اخیرا در ژورنال 
چاپ  به   Psychosomatic Medicine
رسیده نشان می دهد یادداشت های روزانه 
باعث می شود بعد از اتفاقی مثل طالق قلب 
سالم تری داشته باشید. درعین حال ممکن 

است تا مدت ها احساس شکست و غمگینی شما ادامه پیدا 
کند. چند سال پیش محققان دریافتند نوشتن یادداشت های 
روزانه حال مردم را بعد از جدایی بهتر می کند. این مقاله اشاره 
می کند اگر کسانی که معموال خود را مالمت می کنند و مستعد 
احساس گناه هستند؛ یادداشت روزانه )در هر موردی( حال 
آن ها را بدتر می کند. این پژوهش داده ها را بار دیگر بررسی و 
تحلیل کرد. این بار به جای بررسی سالمت روان، بر سالمت 
جسمی و به ویژه قلب تمرکز کرد. محققان دانشگاه آریزونا  
109 نفر که تنها چند ماه پیش جدایی عاطفی یا طالق گرفته 
بودند را بررسی کردند. این افراد سه دسته بودند. یک گروه 
جزئیات اتفاقات روزشان را می نوشتند بدون اینکه در مورد 
احساساتشان چیزی به میان بیاید.  گروه دوم در مورد افکار و 

احساساتشان درباره رابطه و جدایی شان می نوشتند. گروه 
سوم هم در مورد طالقشان می نوشتند با این تفاوت که آن را 
شبیه یک داستان روایت می کردند. )به نوع نگارش گروه دوم 
و سوم expressive writing یا نوشتن روایتی گفته می شود.( 
هرکس باید 20 دقیقه در روز برای سه روز متوالی می نوشتند. 
پژوهشگران از تمام شرکت کنندگان قبل از شروع کار، بعد 
از آن و 8 ماه بعد از این کار تست سالمت روان و آزمایشات 

فیزیولوژیکی گرفتند.
نوع  هردو  در  داد  نشان  روان شناختی  بررسی های 
expressive writing که افراد در مورد جدایی نوشته بودند؛ 
بهبودی کمتری داشتند. درواقع کسانی که نوشتن برای آن ها 
تنها راه برون ریزی هیجانات و خاطرات بد بود نمی توانستند 

به راحتی دیگران به حال و هوای طبیعی 
برگردند. اما مطالعه بعدی نشان داد کسانی که 
در مورد داستان طالقشان نوشته بودند ضربان 
قلب پایین تر و نوسان ضربان قلب باالتری 
داشتند. هر دو فاکتور نشان دهنده سالمت 
باالتر هستند. البته انتقادی که به این پژوهش 
وارد می شود این است که شرکت کنندگان 
تنها مدت کوتاهی را مشغول نوشتن بوده اند. 
چیزی که در این یافته ها جالب بود این است 
که افراد با این که حال روحی شان خوب نبود 

قلبشان بهتر کار می کرد.
عاطفی تان  شکست  و  جدایی  داستان 
را بنویسید. خلق این داستان به شما کمک 
می کند برای یک اتفاق دردناک معنا پیدا کنید. روانشناسان 
اجتماعی بارها نشان داده اند که روایت های زندگی مهم هستند 
و ساختن یک روایت و داستان می تواند تاثیر مهمی بر ما داشته 
باشد. مطالعه ای نشان داده که نوشتن روایتی از نوشتن ساده و 
لیست وار افکارمان بیشتر به ما کمک می کند. پژوهشگران در 
تحقیق دیگری ۵0 نفر را که در مورد نقاط قوتشان می نوشتند 
بررسی کردند. این افراد بعد از نوشتن اعتمادبه نفس بیشتری 

داشتند و نقاط قوتشان را بیشتر باور داشتند.
بنابراین؛ اگر شما هم به دنبال راهی هستید که با اتفاقات بد 
زندگی تان کنار بیایید نوشتن یادداشت های روزانه را شروع 

کنید. ارزشش را دارد. 
 verge

نوشتن یادداشت های روزانه راهی برای کنارآمدن با جدایی

به کودکان خود یاد دهید که فعالیت بدنی را دوست داشته باشند

کارشناسان تغذیه عنوان می کنند با افزایش 
سن الزم است که تمام مواد مغذی بدن 
تامین شود و سالمندان باید نکات تغذیه ای 
را به دقت مورد توجه قرار دهند تا از 

سالمت بهتری برخوردار شوند. 
آکادمی رژیم غذایی و تغذیه آمریکا به 
افراد سالمند توصیه می کند که مواد غذایی 
زیر را در رژیم غذایی شان لحاظ کنند:

 مصرف زیاد سبزیجات برگدار سبز 
نظیر اسفناج و سبزیجات نارنجی نظیر 

هویج
جمله  از  پروتئین ها  انواع  مصرف   

نخود، لوبیا و ماهی
 خوردن غالت کامل، نان و پاستا به 

میزان 8۵ گرم در روز
 مصرف حداقل سه وعده محصوالت 
لبنی غنی شده با ویتامین D نظیر شیر، 

پنیر و ماست
 انتخاب چربی های سالم مونواشباع 

نشده و پلی اشباع نشده
 مصرف انواع متعادل مواد غذایی و 

انجام ورزش منظم. 
 HealthDay

رژیـم غـذایی منـاسب 
بـرای سالمنـدان

تـازه هـا

تــازه ها

تــازه ها

با روزنامه  سپیــــد  
در تلگــــرام  همراه شوید

 مشکالت  و سوژه هایتان را 
با ما درمیان بگذارید

0912924 پیامک:   3844
Email: info@sepidonline.ir

https://telegram.me/sepidonline

فعالیت بدنی را برای کودکتان 
جذاب تر کنید


