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والدین از وقتی که با کودکان خود می گذرانند لذت 
می برند. اما بعضی از والدین بیش ازحد با کودکان 
خود وقت می گذرانند و چنین چیزی می تواند هم برای 
کودک و هم برای شما ناسالم باشد. بنابراین، باید در 
گذراندن وقت با کودک خود تعادل را رعایت کنید. 
این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان  حال 
تعادل مناسب را یافت؟ نمی توان به طورقطع گفت که 
گذراندن چند ساعت وقت با کودک را می توان زمان 
بیش ازحد دانست. آیا از وقتی که از خواب برمی خزید 
یا از لحظه ای که از سرکار خود برمی گردید وقت خود 
را با کودک خود می گذرانید؟ آیا کودک شما از همه نظر 
من جمله برای سرگرمی خود به شما وابسته است؟ اگر 
پاسخ شما به این سؤال ها آری باشد این را باید گفت که 

درنهایت خود را از پا درمی آورید.
دکتر دبرا گیلبوا، کارشناس تربیت کودک در شهر 
پیترزبورگ ایالت فیالدلفیا می گوید: »از پای درآمدن 
به معنای احساس هم زمان ستوه و ناخرسندی است. 
بنابراین، سعی کنید که در عملکرد خود تغییراتی ایجاد 
کنید.« خانم مارلینا دسانتیس یکی از شهروندان شهر 

نیویورک است که می گوید وقتی که دو فرزندش کوچک 
بودند او بدون وقفه کار می کرد تا فعالیت های الهام بخش 
حافظه و عالی برای آن ها خلق کند. اما می گوید که چنین 
کاری باعث شده کودکانش بسیار وابسته بار بیایند و فکر 
می کند که هویت خودش را ازدست داده است. پس ازآنکه 
که  دریافت  دسانتیس  خانم  شد،  متولد  فرزند سومش 
کودکانش می توانستند بدون آنکه سرگرم شوند وقتی را 
با او بگذرانند. او می گوید: »باید این اجازه را به کودکان 
دهیم که خالقیت، شور و شوق و اشتیاق از درون خود 
آن ها بیرون آید تا یک زندگی متعادل تر برای خود درست 
کنند و کودکان با اعتمادبه نفس بار آیند.« دکتر برت لورسن، 
استد روانشناسی در دانشگاه فلوریدا می گوید: »باید در مورد 
تربیت خود احساس شادی داشته باشید و باید بدانید که 
تربیت چیزی است که شما خواهان انجام آن هستید و از 
انجام آن لذت می برید.« به طورکلی، اگر فکر می کنید که 
وقت گذرانی شما با فرزندتان به تدریج در حال از پا درآوردن 

شما است این توصیه های کارشناس ها را به کار ببندید.

ساختار باهم بودنتان را تغیر دهید
به کودکان این امکان را دهید که بعضی از فعالیت ها را 
خودشان انجام دهند. چنین کاری باعث می شود که کودک 
شما مستقل تر شود. سعی کنید که در همان اتاقی که کودکان 
درس می خواند کتاب بخوانید و هنگامی که کودک شما 
در حال نقاشی است شما هم خود را مشغول به کاری 
همچون آشپزی کنید تا کودک شما با دیدن شما متوجه 
شود که والدینش هم اهل فعالیت هستند. دکتر دانیل بلیک، 
روان شناس بالینی در شهر Huntington Woods ایالت 
میشیگان می گوید: »از این نترسید که کودک خود را برای 
انجام فعالیتی تنها بگذارید. همین اجازه به کودکان باعث 

می شود که مستقل تر شوند و روی پای خود بایستند.«

حدومرزهایی را مشخص کنید
یک ساعت معقول را برای رفتن کوک خود به رخت 
خواب مشخص کنید تا فرصت استراحت و تجدیدقوا 
داشته باشید. دکتر لورسن می گوید: »اگر کودک 6 ساله 

برای خود  زمانی  باشد، قطعاً  بیدار  تا 10.5 شب  شما 
نخواهید داشت.«

با یک بازی موافقت کنید
والدینی که ساعت ها از وقت خود را صرف بازی 
انجام مسئولیت های خود دچار  در  با کودکان می کنند 
مشکل خواهند شد. درنتیجه باید به کودک کودن یاد دهند 
که والدین مسئولیت های دیگری نیز دارند. دکتر گیلبوا 
می گوید: »با کودک خود و با خود در مورد وظایف خود 

صادق و صریح باشید. 
برای مثال، وقتی پسرم به من می گوید که بیا با من 
بازی کن من می گویم که باید ظرف بشورم و بعد باهات 
بازی کنم. اما اگر می خواهی اول باهات بازی می کنم 
و بعد ظرف می شورم یا در حین ظرف شستن باهات 

بازی می کنم.«
روی لحظات خانوادگی تمرکز کنید

سعی کنید با برنامه ریزی روی وقت هایی که کاماًل 

متمرکز روی خانواده شما هستند ارتباطتان را با فرزندتان 
عمیق تر کنید. برنامه شام، بازی های شبانه، پارک رفتن ها 
و دیگر فعالیت های ساده خانوادگی را برنامه ریزی 
کنید. دکتر لورسن می گوید: »من به صرف غذا با تمام 
اعضای خانواده که بدون تماشای تلویزیون و استفاده 
از تلفن همراه است اعتقاد زیادی دارم. متأسفانه بعضی 
از والدین قاعده عدم استفاده از وسایل الکترونیکی در 
حین صرف غذا را برای فرزندان خود وضع می کنند، 
اما خودشان از چنین قاعده ای پیروی نمی کنند. اما 
باید بیان داشت که چنین قاعده ای برای همه اعضای 

خانواده است.«

زمانی را برای خود اختصاص دهید
مخصوص  اجتماعی  رویدادهای  در  شرکت 
بزرگ سال ها به بازیافتن هویت شما و تقویت روحیه 
شما کمک می کند. با همسر خود به رستوران یا سینما 
بروید، با دوستان خود دوباره ارتباط برقرار کنید یا 
وقت خود را در خانه و بدون فرزندان بگذرانید. 
اگر توانایی مالی برای استخدام یک پرستار بچه را 
ندارید از پدر و مادر خود بخواهید که مراقب نوه های 
خود باشند تا شما برای چند ساعت برای خود زندگی 
کنید. از اینکه برای خود وقت می گذارید و بدون فرزندان 
خود به جایی می روید احساس گناه نکنید. دکتر بلیک 
می گوید: »فرزندان شما باید درک کنند که والدین آن ها 

زندگی هایی نیز در خارج از خانواده دارند.« 
زندگی   که  بگیرید  یاد  باید  فرزند  به عبارت دیگر، 
فرزندانشان  با  وقت  گذراندن  به  محدود  تنها  والدین 
نمی شود، بلکه در بیرون از خانواده نیز آن ها دوستان 
و آشنایانی دارند که گذراندن وقت با آن ها نیز جزئی 
والدین  »اگر  می گوید:  بلیک  دکتر  است.  زندگی  از 
بیش ازحد با فرزندان خود وقت بگذرانند درنهایت به 
ستوه می آیند و همین به ستوه آمدن باعث ناخشنودی 
به  درنهایت  والدین  ناخشنودی  این  و  می شود  آن ها 

فرزندان منتقل می شود.« 
 مصطفی صداقت رستمی 
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سازمان جهانی بهداشت روز سه شنبه هشدار داد خطرات ناشی از آلودگی 
آب و هوا به مراتب خطرناک تر از بیماری ابوال و ویروس اچ.آی.وی برای 
کودکان زیر پنج سال است. آمار و ارقام نشان می دهد که بیماری های ناشی 
از آلودگی آب و هوا عامل مرگ یک چهارم خردساالن است. هر ساله یک 
میلیون و 700 هزار خردسال به علت مشکالت زیست محیطی از جمله 
آلودگی های آب وهوایی جان می دهند. استنشاق هوای آلود، دود سیگار، 
مصرف آب آلوده و بهداشت ناکافی از جمله عواملی هستند که مرگ این 

کودکان را عمدتاً در کشورهای فقیر رقم می زند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت که به تازگی درباره آلودگی 
زیست محیطی منتشر شده است، ساالنه 570 هزار کودک به دلیل 
مشکالت تنفسی ناشی از استنشاق دود و هوای آلوده جان شان را از 
دست داده اند. سالیانه حدود 360 هزار کودک بر اثر ابتال به اسهال ناشی 
از نبود آب آشامیدنی سالم و بهداشتی تسلیم مرگ می شوند. 270 هزار 
کودک در نخستین ماه زندگی جان می دهند. حال آنکه با فراهم کردن آب 
نوشیدنی سالم می توان جلوی آن را گرفت. بر اساس این گزارش، 200 
هزار کودک بر اثر ماالریا می میرند که می توان با تمهیدات زیست محیطی 
از آن پیشگیری کرد. همچنین دویست هزار کودک هم به علل دیگر از 
جمله مسمومیت زیست محیطی امکان ادامه زندگی را از دست می دهند. 
آلوده ترین شهرها عمدتاً در قاره آسیا و آفریقا و در کشورهای فقیر جهان 
جای گرفته اند و تهدیدی جدی برای زندگی میلیون ها نفر محسوب 
می شوند. این در حالی است که آمریکا، اروپا و اقیانوسیه از این آلودگی ها 
دور هستند. داده های اخیر نشانگر ارتباط باالی قرار گرفتن در معرض 
آلودگی هوا در محیط های داخلی و خارجی، با بیماریهای قلبی و عروقی و 
همچنین سرطان می باشد. عالوه براین، مطالعات انجام شده نقش آلودگی 
هوا را در ابتال به بیماری های تنفسی از جمله عفونت های حاد تنفسی و 

بیماری های انسداد مزمن ریوی به خوبی نشان داده است. 
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کودکانی که از خواب کافی ندارند بیشتر در معرض ابتال به دیابت نوع 
دو هستند. در بررسی های اخیر آمده است در کودکانی که از خواب 
کافی محرومند فاکتورهای خطرزای ابتال به دیابت نوع دو وجود دارد.
مطالعه انجام گرفته روی ۴500 کودک انگلیسی حاکی از ارتباط عادات 
خواب کودک با نشانه های خطرزای ابتال به دیابت است. کودکانی که 
کمتر می خوابند وزن بیشتری دارند و مقاومت انسولینی نیز در آنان 
بیشتر است. متخصصان انگلیسی اظهار داشتند: یافته های این مطالعه 
حاکی از آن است که عادات خواب در دوران کودکی بر احتمال ابتال به 
دیابت در دوران بعدی زندگی تأثیر می گذارد. در واقع تغییرات کوچک 
در نشانگرهای خطر دیابت در اوایل زندگی می تواند در سنین باالتر نیز 
ادامه پیدا کند و در سال های بعدی بر زندگی و سالمت فرد تاثیرگذار 
باشد. با این حال هرچند در این بررسی وجود چنین رابطه ای مشاهده 
شده اما تأیید نشده که کمبود خواب به طور مستقیم موجب می شود 
خطر دیابت در کودکان افزایش پیدا کند بلکه به گفته کارشناسان ممکن 

است عوامل دیگری دلیل این ارتباط باشند.
 HealthDay

هشـدار دربـاره خطرات آلودگی 
آب و هـوا بـرای کـودکـان

ارتبـاط کمبود خواب در کودکان 
بـا دیـابـت نـوع دو

کمی برای خودتان هم وقت بگذارید

رژیم گرفتن اقدامی است که عمومًا دوام چندانی ندارد. اغلب 
پس از گذشت مدت کوتاهی رژیم افراد می شکند و به سرعت 

هم وزنی که کم کرده بودند بر می گردد. سؤال اصلی این 
جا است که این اتفاق ناامیدکننده چرا رخ می دهد و دلیل 
یا دالیل اصلی شکست رژیم های غذایی چه هستند؟ 
ویتنی استوارت معتقد است اساساً رژیم های غذایی 
متعارف ما را دوباره به نقطه اول باز می گرداند. این 

متخصص تغذیه می گوید عموم رژیم های غذایی بر ایده 
حذف و کمتر کردن بنا شده اند، کمتر کردن کالری یا تعدادی 

از گروه های غذایی و گاهی غذا خوردن در زمان هایی خاص. 
در واقع اغلب رژیم های مد روز قواعد بسیار سخت گیرانه ای 
دارند و چنین رژیم هایی را نمی توان در دوره های طوالنی مدت 
پیش برد. در این شرایط فردی که رژیم غذایی شدیدی گرفته 
عموماً دچار افراط می شود، مثاًل به خودش می گوید دو هفته 
است شیرینی نخوردم و حق دارم هر قدر که دلم می خواهد 

شیرینی بخورم.
ایده محروم کردن خود از بعضی مواد غذایی که در بطن 
بسیاری از رژیم ها نهفته است باعث می شود حس کنیم بر 
وضعیت کنترل داریم و نخوردن یا پرهیز کردن از موادی خاص 
بهمان حس بسیار خوبی می دهد. با این وجود چون این مدل 
رژیم ها را نمی شود مثل یک عادت به شکل بلندمدت ادامه داد 
حدود دو هفته بعد وقتی محرومیت از مواد غذایی خاص شرایط 
را برای مان بسیار سخت می کند کنترل شخصی مان را از دست 
می دهیم. در این شرایط فردی که رژیم غذایی شدیدی گرفته 
عموماً دچار افراط می شود، مثاًل به خودش می گوید دو هفته 

است شیرینی نخوردم و حق دارم هر قدر که دلم می خواهد 
شیرینی بخورم. همین کار فرد را دوباره به نقطه اول باز می گرداند. 
در واقع حتی بدتر از این، عالوه بر بازگشتن به نقطه اول، احساس 
گناه هم می کند که نتوانسته خودش را کنترل کند و حسی کاماًل 
منفی وجودش را فرا می گیرد. گاهی این حس منفی از خود 

مشکالت اضافه وزن هم نقش مخرب تری دارد.

چطور رژیم مان را حفظ کنیم؟
ویتنی استوارت معتقد است برای پیش بردن یک رژیم غذایی 
موفق باید از تغییرات کوچک اما پایدار شروع کنید. در چنین 
برنامه ای باید از هر شیوه افراطی و تند پرهیز کرد و در طول زمان با 
تغییرات کوچک پیش رفت. با این وجود چنین رژیمی اصاًل کار 
آسانی نیست. در واقع خیلی از مردم ترجیح می دهند ظرف 10 روز 
یک رژیم سنگین بدون کربوهیدرات، بدون نمک و بدون شکر 

را پیش ببرند و بعد هم برگردند به عادت های سابق شان تا اینکه 
یک برنامه تدریجی آرام را برای مدتی طوالنی ادامه دهند. به جای 
آنکه یک رژیم سفت و سخت بدون شکر بگیرید و هرگز از 
این ماده غذایی استفاده نکنید با قدم هایی کوچک تر شروع 
کنید. برای مثال اگر صبح ها چای تان را شیرین می کنید، 
از این عادت دست بردارید این متخصص تغذیه برای 

اصالح این وضعیت چند توصیه مهم دارد:
– به جای اینکه ناگهان گیاه خوار شوید به خودتان تعهد 
دهید که در هر وعده شام حداقل دو قلم سبزیجات مصرف 
کنید. می توانید این کار را اوایل سه روز در هفته انجام دهید. توجه 
کنید که نمی گوییم گیاه خوار شدن غیرممکن است بلکه استفاده 
از این شیوه تدریجی احتمال اینکه واقعاً بتوانید طرح تان را عملی 

کنید را بیشتر می کند.
– به جای آنکه یک رژیم سفت و سخت بدون شکر بگیرید 
و هرگز از این ماده غذایی استفاده نکنید با قدم هایی کوچک تر 
شروع کنید. برای مثال اگر صبح ها چای تان را شیرین می کنید، 
از این عادت دست بردارید و سعی کنید عادت جدیدی )مثاًل 

خوردن یک تخم مرغ در وعده صبحانه( را جایگزین کنید.
– به جای استفاده از تنقالت مضر به عنوان میان وعده موادی 

مثل هویج، کرفس یا فلفل دلمه ای مصرف کنید.
با رعایت این نکات و پی گرفتن یک روند ثابت و تدریجی 
می توانید مطمئن باشید که به همان جایی می رسید که از آغاز 
می خواستید اما این رژیم پایداری بیشتری دارد و احتمال اینکه 

آن را ناگهان در میانه راه رها کنید بسیار کمتر است. 
 Business Insider

چرا نمی توانید به رژیم غذایی تان پایبند بمانید؟

آیازمانبسیارزیادیراباکودکخودمیگذرانید؟

در فصل تابستان افراد بیشتر دچار خستگی 
و کسالت می شوند؛ اما چرا گرما موجب 

احساس رخوت و بی حالی می شود؟
به گفته کارشناسان در فصل تابستان و گرما 
فعالیت بدن برای خنک ماندن افزایش می یابد 
و این کارِ اضافی، باعث بروز احساس خستگی 
می شود. همچنین بدن در این فصل از سال به 
خصوص زیر نور خورشید به سختی کار و 
تالش می کند تا دمای طبیعی و داخلی خود را 
حفظ کند. در روزهای داغ تابستان بدن برای 
حفظ و ثابت نگه داشتن دمای خود راهکارهای 
متفاوتی را در نظر بگیرد. به طور مثال رگ های 
خونی باز شده و باعث می شود خون بیشتری 
در نزدیکی سطح پوست جریان داشته باشد. 
در این فرآیند خون گرم خنک شده و گرما به 
سمت خارج پوست هدایت می شود. همچنین 
به دلیل افزایش جریان خون در نزدیکی پوست 
صورت افراد هنگام احساس گرما سرخ تر 
می شود. عالوه بر این، بدن هنگام گرما تعریق 
می کند. تعریق روی سطح پوست موجب خنک 
شدن آن می شود. در این شرایط ضربان قلب 

و میزان سوخت و ساز بدن افزایش می یابد.
 LiveScience

چرا در تابستان احساس 
خستگی می کنیـم؟
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