اخبار سالمت
اسباببازیهایالکترونیکی
کودک را کمحرف بار میآورد

طبق یــک مطالعــه جدیــد ،کودکانــی که با
اسباببازیهای الکترونیکی بازی میکنند دارای
مهارتهایزبانیکمتریهستند.محققاندانشگاه
آریزونای شمالی در مطالعات اخیر خود دریافتند
کودکانی که بیشتر با اسباببازیهای الکترونیکی
بازی میکنند در مقایسه با کودکانی که بیشتر با
کتاب و اسباببازیهای قدیمی نظیر پازلهای
چوبی یا بلوکهای پالستیکی سروکار دارند ،کمتر
از زبان خود استفاده میکنند.
در این مطالعه ،محققان آزمایشــی کنترلشده
شــامل گروههای دوتایی والد-نوزاد با رده سنی
 ۱۰تا  ۱۶ماه را تحت نظر گرفتند؛ البته محققان
مشاهده مستقیم بر بازی کودکان نداشتند ،بلکه
آنها را از راه دور در منازلشان تحت نظر قراردادند.
به شرکتکنندگان سه دسته اسباببازی داده شد:
اســباببازیهای الکترونیکی نظیر لپتاپهای
بچهگانه ،مزرعه ســخنگو و موبایــل بچهگانه؛
اســباببازیهای قدیمی نظیر پازلهای چوبی،
جورچین و بلوکهای پالستیکی همراه با تصویر
و پنج کتاب همراه با شکلها و موضوعات جالب
و رنگی« .آنا سوسا» ،یکی از محققان این مطالعه،
دراینباره میگوید« :کــودکان در حین بازی با
اســباببازیهای الکترونیکی ،کمتر از کلمات
مخصوص بزرگساالن استفاده میکردند ،کمتر با
اطرافیانشان صحبت میکردند ،کمتر به صحبت
والدینشان واکنش نشان میدادند و کمتر کلمات
جدید از خود تولید میکردند ».به گفته این محقق،
اسباببازیهای الکترونیکی تأثیر منفی بر رشد
مهارتهای کالمی کودک دارد و والدین باید در
خرید اسباببازی دقت کافی داشته باشند.

معجون عسل و دارچین معجزه
میکند

گروه سالمت :امروزه پزشکان مدرن هم بر این
باورند که ترکیب سنتی دارچین و عسل موجب
کاهش کلسترول خون و جلوگیری از بیماریهای
قلبی میشود.
این دو ترکیب طبیعی باهم بسیار مقوی هست و
برای درمان سرماخوردگی و آنفلوآنزا ،کلسترول
باال و بیماریهای قلبی عروقی ،عفونت کیسه صفرا
و ورم مفاصل استفاده میشود.
چند توصیه درمانی از ترکیب عسل و دارچین
  از بین بردن ســرماخوردگی :بهمنظور درمان
سرماخوردگی ،مخلوط یک قاشق غذاخوری عسل
و یکچهارم قاشق چایخوری دارچین .این ترکیب
را بهعنوان شربت سینه ،برای سرفههای مزمن و
گرفتگی سینوس مصرف کنید.
تقویت سیســتم ایمنی بدن :مصــرف روزانه
ترکیب دارچین و عسل موجب باال بردن کارایی
سیســتم ایمنی بدن میشــود ،بهگونهای که از
عفونتهــای باکتریایی و ویروســی محافظت
میشود.
کاهش کلســترول خون :مخلوط دو قاشــق
غذاخوری از عسل و سه قاشق چایخوری دارچین
در یک فنجان بزرگ آب باعث کاهش کلسترول
باال میشود .سطح کلسترول خود را با این معجون
معجز هآســا حدود  10درصد در عرض دو ساعت
کاهش دهید.
درمان بیماریهای قلبی عروقی :مصرف منظم
یککم عسل و دارچین روی تکهای نان عالوه بر
اینکه موجب کاهش سطح کلسترول خون شما
میشود از خطر ایست قلبی نیز جلوگیری میکند.
درمان عفونت کیسه صفرا :یک قاشق غذاخوری
عسل و دو قاشق غذاخوری دارچین را در آب جوش
حال کنید و روزانه مصرف کنیدکه منجر به از بین
بردن عفونتهای کیسه صفرا میشود.
مبارزه با ورم مفاصل :دو قاشق غذاخوری عسل
و یک قاشــق غذاخوری دارچین در یک فنجان
کوچک آب جــوش را تهیه کــرده و آن را روزانه
بنوشیدکه باعث التیام درد مفاصل میشود.

رفع سکسکه با شکر

گروه سالمت :سکسکه مشــکلی است که از
انقباض ماهیچه دیافراگم ایجاد میشــود .این
حالت برای برخی کوتاه اســت و برای بعضیها
حتی تا بیش از چند روز ادامه پیدا میکند و بسیار
آزاردهنده است .این حالت برای کودکان خیلی
بیشتر پیش میآید و علت آن معده کوچکشان
اســت .مهمترین علت ایجاد سکسکه تحریک
اعصابی است که عضالت تنفسی بهویژه دیافراگم
را تحریک کند .نوشیدن و خوردن نوشیدنیها و
غذاهای داغ از عامل دیگر سکسکه است .اختالل
معده یا لوزالمعده به سکســکه منجر میشود.
مشکالت مثانه نیز میتواند باعث بروز آن شود.
تند و زیاد غذا خوردن معموالً به سکسکه منجر
میشــود .در دوران بارداری این مشکل زیاد رخ
میدهد .خنده شــدید و طوالنیمدت باعث این
حالت میشود .عملهای جراحی که روی شکم
انجام دادهاید میتواند باعث بروز سکسکه شود.
بایستید و به جلو خم شوید ،سپس آب را از دیواره
روبهرویی لیوان بنوشید .یک لیوان آب را بهسرعت
بنوشید .یک قاشق شکر یا عسل را در انتهای زبان
خود بگذارید یا یک قنــد را روی زبان بگذارید و
بمکید .نفس خود را  10ثانیــه حبس کنید .در
یک کیسه کاغذی نفس بکشــید .با یک قاشق
زبان کوچک خود را به سمت باال ببرید .یک قاشق
ســرکه بخورید .زبان خود را بهسرعت به سمت
بیرون ببرید .زبان خود را به اطراف تکان بدهید یا
با دست بهآرامی به بیرون بکشید؛ طوری که زبان
کوچک تکان بخورد .آب یخ غرغره کنید و گلو را
ماساژ بدهید.

مصرف آجیل از ابتال به آریتمی قلبی میکاهد

تأثیر استفاده از تلفنهای هوشمند بر بینایی

مهر :طبق نتایج یک مطالعه جدید ،خوردن مغزیجات آجیلی چندین بار در هفته به کاهش ریسک فیبریالسیون دهلیزی و احتماالً
نارسایی قلبی کمک میکند .محققان سوئدی در یک مطالعه بزرگ دریافتند خوردن سه مرتبه یا بیشتر مغزیجات آجیلی در هفته
با کاهش  ۱۸درصدی ابتال به فیبریالسیون دهلیزی ،شــایعترین نوع آریتمی قلبی ،مرتبط است .این مسئله به کاهش احتمال
نارسایی قلبی هم کمک میکند« .سوسانا الرسون» ،سرپرست تیم تحقیق از موسسه کارولینسکا سوئد ،دراینباره میگوید« :حتی
افزایش کممصرف مغزیجات آجیلی منجر به کاهش احتمال فیبریالسیون دهلیزی و نارسایی قلبی در جمعیت تحت مطالعه شد».
وی در ادامه میافزاید« :مغزیجات آجیلی سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده ،پروتئین ،فیبر ،مواد معدنی ،ویتامین  ،Eفوالت
و سایر مواد شیمیایی هستند».

سالمتیسم:گروهی از پزشکان انگلیسی اعالم کردند حساسیت کوتاهمدت نسبت به نور میتواند کاری کند که کاربران تلفنهای همراه
هوشمند اشتباها فکر کنند که بینایی یکی از چشمهایشان را از دست دادهاند.
دکتر گوردون پلنت ،چشمپزشک در لندن و مسئول اصلی مطالعه ،میگوید این از دست دادن موقت بینایی میتواند برای افرادی اتفاق
بیفتد که روی یک پهلوی خودشان دراز کشیدهاند و در تاریکی دارند متنی را از روی تلفنهای همراه هوشمند میخوانند .این افراد
وقتیکه خواندن را متوقف میکنند و بلند میشوند تا کاری انجام دهند ،ناگهان احساس میکنند که بینایی خودشان را در یکی از
چشمها از دست دادهاند .خوشبختانه این شرایط موقتی است ،فقط چند دقیقه طول میکشد و افراد را در معرض خطر آسیب دائمی
قرار نمیدهد.
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توصیههای دکتر محسن شریفی ،فوقتخصص گوارش به روزهداران

پسازخوردنوعدهسحريتا ٢ساعتنخوابيد

الدنسلطانی سالمت دســتگاه گوارش انسان متضمن سالمت ساير
گروه سالمت سیستمهای بدن است؛ لذا در طول حيات اگر انسان به
نوع غذا و نحوه و مقدار غذا خوردن خود دقت كند هم
بیماریهای گوارشي و هم بیماریهای ساير ارگانهای بدن بهشدت كاهش خواهد
يافت .يكي از مواقعي كه با بیاحتیاطی خود انسان ،سالمت دستگاه گوارش به خطر
ميافتد ماه مبارك رمضان است و درصورتیکه موارد صحيح رعايت شود نهتنها
روزهداری براي دستگاه گوارش ،مفيد كه سالمت ساير اعضا را فراهم میآورد .اینکه
چه نکاتی را باید در ماه رمضان رعایت کنیم تا سالمت دستگاه گوارش به خطر نیفتد
موضوع گفتوگوی «نسل فردا» با دکتر محسن شریفی ،فوق تخصص گوارش و کبد
است که در ادامه میخوانید:
  افرادی که مشکل گوارشی دارند
و همچنین دیگر افراد چه نکاتی را
هنگام روزهداری باید رعایت کنند؟
بهطورکلی توصيه میشــود افرادیکه
قصــد روزهداری دارند و مشــكل قبلي
گوارشــي يا كبدي دارند یک ماه قبل با
پزشك خود مشورت کنند تا دستورات
الزم را از پزشــك اخذ و در صورت لزوم
به درمان بيمــار از راهکارهای درماني
بهرهمند شود .بهطورکلی توصيه میشود
در ماه مبارك رمضان موارد ذيل رعايت
شود:
 .١بدون ميل كردن سحري روزه نگيريد،
خالي ماندن معده بهطور طوالني قطعاً
آسیبرسان خواهد بود.
 .٢از خوردن غذاهاي چرب و سرخکرده
در وعده سحري بپرهيزيد.
 .٣پرخوري نكنيــد :كاهش دفعات غذا
خوردن را با افزايش حجم جبران نكنيد،
در صورت عدم رعايت اين مورد قطعاً بعد
از ماه مبارک رمضان مبتالبه ريفالكس و
سوءهاضمه خواهيد شد.

 .٤بين غذا آب نخوريد و از نوشــابههای
گازدار استفاده نكنيد ،اين موضوع تخليه
معده را كند ،ريفالكس را تشديد و هضم
را مشکلتر كرده و در طول روز احساس
خوبي نخواهيد داشت.
 .٥بعــد از خوردن وعده ســحري تا دو
ساعت نخوابيد يا نيمه نشسته بخوابيد،
رعايت اين امر در بيماران ريفالكســي
بهویژه اهميت زيادي دارد.
 .٦در صورت استعمال ســيگار ،در ماه
رمضان ترك كنيد ،با توجه به نازك شدن
اليه مخاطي معده شانس خونريزي معده
و اثني عشر زياد خواهد شد.
 .٧بازكردن روزه هنگام افطار بهتر است
با آب ولرم باشد و از مصرف شیرینیهایی
چون باميه و زولبيا بهشدت پرهيز شود.
 .٨بهتر است براي كاهش هجوم خون به
دستگاه گوارش و پرهيز از ايجاد عوارض
قلبي عروقي و سرگيجه افطار و شام در دو
نوبت و بافاصله باشد .در اين صورت شما
حجم كمتري غذا خواهيــد خورد .اين
موضوع بهویژه در افراد مسن از اهميت

کلینیک زیبایی

مصرف آب بين افطار و سحر
به میزان حداقل هشت ليوان
الزامی است .مصرف آب
سالمت كليه شما را ضمانت
خواهد كرد

خاصی برخوردار است.
 .٩فراموش نكنيد كــه مصرف آب بين

توصیه پزشکی

نسخه

ارث؛ مهمترین عامل «موخوره»

ایسنا :یک متخصص بیماریهای پوست و مو
گفت :مهمترین عامل و علــت موخوره در افراد
ارث است .دکتر غالمرضا عشقی گفت :افرادی
که یکی از اعضای خانوادهشان مبتالبه موخوره
اســت ،امکان ابتال به موخوره نیز در او افزایش
مییابد.
وی افــزود :عالوه بــر ارث کــه مهمترین علت
ابتال به موخوره اســت ،عوامــل دیگری نظیر
اســتفاده بیشازاندازه از سشــوار ،قرار گرفتن
در معرض آفتــاب ،رنگ مو ،دکلــره ،فر کردن
موها ،اســتفاده از ژل و اتو مو در ایجاد و تشدید
موخوره نقش بســزایی دارد .ایــن متخصص
پوست و مو گفت :بهتر اســت افرادی که دچار
موخوره شدهاند پس از استحمام یک میلیمتر
از انتهای موهای خود را بــا روغنزیتون چرب
کنند ،این امر به بهبود و عدم تشــدید موخوره
کمک میکنــد .وی تأکید کــرد :کوتاه کردن
موها یکی از بهتریــن روشهای درمان موخوره
است.

افطار و ســحر به میزان حداقل هشت میشود نبايد روزه بگيرد.
چه بیماریهای گوارشی و کبدی،
ليوان الزامی اســت .مصرف آب سالمت
روزهداری برایشان مضر است؟
كليه شما را ضمانت خواهد كرد.
 .١٠از مصــرف غذاهــاي كنســروي برخي بیماریهای گوارشــي و کبدی
يــا چرب يــا پــر ادويــه در ايــن ايام هســتند كه به هر صــورت روزهداری
بپرهيزيد .اين غذاها عــاوه بر افزايش برايشــان مضر اســت كه عبارتاند از:
تشــنگي باعــث ســوءهاضمه خواهد كوليت يا التهــاب روده فعال و خونریز
(در صورت كنترل میتواند روزه بگيرد)؛
شد.
چه بیمــاران گوارشــی نباید زخم فعال معده و اثني عشــر كه توسط
آندوسكوپي اثباتشده باشد؛ سيروز يا
روزهبگیرند؟
در بســياري از بیماریهای گوارشــي نارسايي پيشرفته كبدي؛ سرطانها در
منعی برای روزهداری وجود ندارد؛ مثل هر قسمتي از بدن كه اثباتشده باشد؛
ريفالكس معدي مــروي .ولي اگر خود كبد چرب شديد تا بهبود كبد.
بيمار با رعايت كامل موازين ذکرشــده در بقيه موارد فرد با مشــاوره پزشــك 
در پاسخ سؤال قبلی باز با روزهداری بدتر گوارش میتواند روزهبگیرد.

خواب آرامی داشته باشیم

سالمت نیوز :مقدار خواب نیست که اهمیت دارد،
بلکه کیفیتش است .این نکات را برای خوابی بهتر
هنگام شب استفاده کنید:
.1اگر مجبور شدید شب از خواب بیدار شوید ،بهجای
روشــن کردن یک المپ پرنور یک مــدل کمنور را
روشن کنید .با این کار جلوی سیگنالهایی که به مغز
ارسال میشود تا بگوید صبح است گرفته میشود و
خیلی راحتتر میتوانید دوباره بخوابید.2 .اگر شب
سرکار هستید ،ایده خوبی نیست که درست پس از
رســیدن به خانه بخوابید ،چون ساعت بدنتان تنها
اجازه پنج ساعت خواب را به شما میدهد .خواب را
تا میانه روز به تأخیر بیندازید تا بتوانید خواب بهتری
داشته باشید.
.3نگرانیها را با خود به رختخــواب نبرید ،نور براق
آیپدتان (دیگر وســایل اینچنینی) میتواند روند
طبیعی به خواب رفتنتان را مختل کند .سعی کنید
چند ســاعت قبل از خواب ،خود را درگیر هیچچیز
استرسآوری نکنید.4.مطمئن شوید که اتاقخوابتان
فضایی مناسب برای خواب دارد.

بیشفعالی را درمان کنیم

گروه سالمت :محققــان کانادایی چارچوب جدیدی
را برای فهم نحوه جریان افکار انســان ،حتی در حالت
استراحت ،گســترش دادهاند و بدین ترتیب میتوانند
به افراد مبتالبه بیماری روانی نظیر اختالل بیش فعالی
کمک کنند .کالینت کریستف ،سرپرست تیم تحقیق
از دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا ،در این مورد میگوید:
«ذهن سرگردان تغییری عجیب و غریب در ذهن نیست.
بلکه حالتی است که ذهن به هنگام ورود به یک وضعیت
خودانگیخته به آن دچار میشــود .بــدون این حالت
خودانگیخته ،نمیتوانیم کارهایی مثل رؤیاپردازی یا
تفکر خالقانه را انجام دهیم ».در این مطالعه پیشنهاد
میشود جریان افکار ،تعاملی بین شبکههای مختلف
مغز و جریان آزاد ذهن در حالت پیشفرض ،یعنی ذهن
سرگردان است؛ اما این دو محدودیت ،یکی خودبهخودی
و دیگری اجبــاری ،میتواند موجب کوتاه شــدن این
حرکت همزمان افکار شود .کریستف در ادامه میگوید:
«فهم این موضــوع که چه چیزی موجب آزاد شــدن
افکار و چه چیزی موجب محدودشــده آنها میشود
بسیار مهم است».

هشدار

استرس را از کبد دور کنید

گروهسالمت:نشناختنعالئمخطراسترسبیشازحد
در محل کار و کنترل نکردن اســترس محل کار باعث
از دســت دادن اعتمادبهنفس ،بیقــراری و درنتیجه
کمکاری فرد میشود .بیتوجهی به اين عالئم ممکن
است استرسهای کوچک را به مشکل بزرگتری تبديل
کند و عالوه بر ايجاد تداخل در عملکرد کاري زمینهساز
بروز استرس حاد و شديد همراه با ناراحتیهای جسمي
و روحي شود که سالمت فرد را مختل میکند .استرس
در محل کار یک بیماری غیر واگیر بسیار شایع را در افراد
به وجود میآورد .کارشناسان هشدار میدهند ،داشتن
استرسدرمحلکارمیتواندسببابتالیافرادبهبیماری
دیابت شود.گفتنی است ،پژوهشگران اعتقاددارند ترشح
هورمون استرس در بدن بر اثر مشکالت کاری میتواند
سبب افزایش قند و گلوکز خون شود.
بررسیها نشان میدهد؛ خستگی ،استرس ،بدخلقی
و بداخالقی در محیط کاری میتواند عالوه بر قند خود
باعثابتالیافرادبهبیماریهاییمانندبیماریهایقلبی،
سکته مغزی ،کوری و قطع عضو نیز شود.

عفونتهای گوارشی ویروسی در مدت کوتاهی همهگیر میشوند

علت بیحالی و تب شدید در کودکان
ندا زمانی :بیماریهای ویروسی از آن دسته
بیماریهایی هســتند که معموالً اکثر افراد
بهویژه کودکان در ایام مختلف ســال به آن
مبتالمیشوند.انگلها،ویروسهایاباکتریها
میتوانند باعث عفونتهای دستگاه گوارش
شوند .آنها موجودات زندهای هستند که در
اطرافمازندگیمیکنند.آنهادرآبوخاک،
درسطحموادغذاییکهمامیخوریموبرروی
سطوحی مانند کانتر حمام یا آشپزخانه نیز
وجوددارند.باکتریهاوویروسهامیتواننددر
خارجازبدنانسانگاهیاوقاتبرایساعتها
یاچندینروززندگیکنند.
عالئم بروز عفونتهای گوارشــی
ویروسی
به گفته دکتر ســیدمحمد امیرشاه کرمی،
متخصص بیماریهای کــودکان و نوزادان
عفونتهایگوارشیویروسیدرمدتکوتاهی
همهگیرمیشوندومعموالًبعدازخوردنوعده

غذایی بروز میکنند .در مــواردی که عامل
عفونتویروسیباشدازجملهعالئماینبیماری
میتوان به دلدرد ،اسهال ،تب و تهوع اشاره
کرد .وی بابیان اینکــه عالئم این نوع عفونت
معموالً طی  24تا  48ساعت از بین میرود،
افزود :در این مواقع معموالً تب خفیفی وجود
داردونیازیبهدرمانآنتیبیوتیکینیستوبا
جایگزینکردنمایعاتومصرفداروهاییکه
دردراکاهشمیدهندبیماربهبودپیدامیکند.
نکتهمهمایناستکهایننوععفونتهاخیلی
زودبهدرمانجوابمیدهندوفردخیلیسریع
بهبودمييابد.
عالئم مســمومیتهای غذایی در
کودکان
دکترشاهکرمیدربارهمسمومیتهایغذایی
درکودکاننیزتصریحکرد:مسمومیتغذایی
کهدرنتیجهمصرفموادغذاییآلودهبهسموم
میكروبی اســت بهعنوان یکی دیگر از علل
بیماریهای گوارشی در مراکز عمومی و در

مهدکودکهاوبیندانشآموزانمطرحاست.
در عرض 3تا 24ساعت پس از مصرف غذای
آلودهبستهبهنوعسمعالئممسمومیتشامل
دردهای شكمی ،تب ،استفراغ و اسهال آغاز
میشود .وی تأکید کرد :اگر اسهال و استفراغ
بيشتر از شش ســاعت ادامه داشته باشد و
نتوانید آنها را صرفــاً با دادن مايعات كنترل
کنیدبیدرنگبهدكترمراجعه كنيد.دراغلب
مواردهیچدرمانخاصیبهجزجایگزین كردن
مایعات و نمكی كه از طریق اسهال و استفراغ
دفع میشود ،وجود ندارد .اگر كودك شما در
معرضکمآبی(دهیدراتاسیون)باشد،ممكن
است پزشك ،وی را به بیمارستان ارجاع دهد
تامایعاتراازطریقسرمدریافتدارد.بهگفته
متخصصکودکانچنانچهکودکبهتبشدید
وطوالنیمبتالباشدیاخوندراسهالمشاهده
شودبایدعللباکتریایییاانگلینیزمدنظرقرار
گیرد و در این زمان مراجعه به پزشک الزامی
است.دکتر شــاه کرمی در پاسخ به اینکه آیا

بیماریهایویروسیکهسببعفونتگوارشی
میشوند واگیردار هستند؟ افزود :در اکثریت
مواردی که عامل ویروسی یا میکروبی وجود
دارد ،احتمال انتقال ممكن است .بهترین راه
جلوگیریازاینکهفردیکهاسهالداردیاعالئم
عفونت دستگاه گوارشی دارد این بیماری را به
دیگران منتقل نکند ،رعایت بهداشت فردی
هم از طرف بیمار و هم از طرف خانواده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه تمامي عفونتهاي
گوارشيازطريقدهاني-مدفوعيقابلسرایت

هستند خاطرنشان کرد :اگر شما يك بيمار
مبتال هستيد كافي است با دستان آلوده خود
كمي ميوه براي اعضاي خانواده پوست بكنيد
يا به آنها در پخت غذا كمك كنيد تا آنها را در
كوتاهترينزماندربيماريخودشريك كنيد.
شستن و تمیز نگاهداشــتن دستها و آنچه
با دهان کودک در تماس اســت میتواند به
میزان قابلمالحظهای احتمال بروز اسهال را
کاهشدهد.

کودکانه


کودکان چگونه مهمان خوبی
باشند؟

بیتوته :بیتوجهی شما به رفتارهای آزاردهند ه
فرزندتان ممکن است در خانه خودتان قابلقبول
باشد؛ ولی کودکانی که در نحوه رفتار با دیگران
احساس مسئولیت ندارند و به اســباب و اثاثیه
دیگران اهمیت نمیدهند و رفتاری ناخوشایند
یرانند .مشکل اینجاست
دارند ،همگان را از خود م 
که والدین این کودکان به آنها نمیگویند مردم
انتظار چه رفتاری را از آنها دارند تا سرانجام فردی
غیر از اعضای خانواده ،به کودک توضیح میدهد و
رفتار مناسب را به او خاطرنشان میکند .والدین
معموالً از بدرفتاری کــودکان در حضور دیگران
آزرده میشوند اما رفتار آنها را نادیده میگیرند.
آنهاازاینکهدرحضوردیگرانبافرزندشانبرخورد
کنند ،احساس ناخوشایندی ندارند؛ زیرا از درست
یا نادرست بودن برخورد خود مطمئن نیستند؛
لذا آن را در معرض قضاوت دیگران قرار میدهند.
بســیاری از والدین معتقدند که تربیت کودکان
قضیه همهیاهیچ است؛ ازاینرو غالبا خشمگین
میشوند.عدهایدیگرتربیتراتنهاازطریقتنبیه
میســر میدانند و برخی نیز نمیخواهند فرزند
خود را ناراحت کنند .دکتر نانسی انجیل معتقد
است که گریه و ناراحتی کودکان ،والدین آنها را
آزرده میسازد .این والدین فراموش میکنند که
آموزشکودکانبهعصبانیتنیازنداردوبامهربانی
و آرامش نیز میتوان به کودکان آموزش داد .آنان
باید حساسیتها ،فشارهای روانی و رنجشهای
فرزندشان را درک کنند تا بتوانند برنامه تربیتی
خــود را با مهربانــی و محبت به اجــرا درآورند.
کودکان بــه تربیت نیاز دارنــد؛ زیرا هنگامیکه
والدین محدودیتهایی منطقی برای آنها تعیین
میکنند ،در آنها احساس تحتالحمایه بودن
ایجاد میشــود .تعیین حدود به کودکان کمک
میکند که بدانند هر چیزی در این جهان دارای
نظم و حد و حدود است .آنها خواهند آموخت که
دیگران چه رفتاری را از آنها انتظار دارند؛ ازاینرو
رفتاری پسندیدهتر از خود نشان میدهند .اکنون
به نکتههای کلیدی دیگری اشاره میکنیم که به
شما کمک میکند تا به فرزند خود نشان دهید
که یک کــودک چگونه میتوانــد یک میهمان
خوشرفتارباشد.
  کــودکان زیــر یــک ســال بهطورمعمول
پرجنبوجوش بوده و وسایل را به هم میریزند،
ولی شــما میتوانید آنها را در یک کالسکه قرار
دهید یا روی وســایل خود را با مالفه بپوشانید و
دستانفرزندتانراتمیزکنید.
   هرگز به کودکان اجازه ندهید که روی مبلها
باال و پایین بپرند ،به خصــوص وقتی کفش به
پادارند.
  به فرزندتان بیاموزید که از کلمات مؤدبانهای
همچون «لطفاً»« ،متشــکرم» و «قابلی ندارد»
اســتفاده کند و هنگامیکه شما به تقاضاهای او
پاسخمنفیمیدهید،بیهودهاصرارنکند.
   گاهی اوقات ،کودکان در منزل دیگران شلوغ
میکنند تا توجه شما را به خود جلب کنند .باید
گاهی آنها را برای قدم زدن به خارج از خانه ببرید
تا یکنواختی دیدوبازدیدهای خانوادگی آنها را
خستهنکند.برخیازوالدیننیزبرایمشغولکردن
فرزند خود از وسایلی چون اسباببازی ،کامپیوتر و
کتاباستفادهمیکنند.
  اگر به کودک خود آموزش دهید که مانند یک
میهمانمؤدبانهرفتارکند،بهاوکمکمیکنیدتادر
حضوردیگران،حتیدرغیابشما،رفتاریشایسته
داشته باشد .این یادگیری سرمایهای با ارزش برای
آینده او خواهد شد.
  سعی کنید آنچه را که باعث خجالت شما در
حضور دیگران میشــود ،تحملکنید و هرگز با
دیگران درباره فرزندخودصحبتنکنید،حتیاگر
او حضور نداشته باشد .بهجای این کار ،مستقیماً
با فرزند خود صحبت کنید و به او بگویید که چه
انتظــاری از او دارید .همچنین هیــچگاه از واژه
نمیتوانم استفاده نکنید؛ زیرا او تشویق میشود
درباره خواستهاش اصرار کند .به او بگویید اجازه
نداری فالن کار را انجام دهی و او را با اسباببازی و
نظایرآنسرگرمکنید.
وقتی به همراه کودکان خود به مالقات کسی
میروید ،اســباببازیهای آنها را همراه داشته
باشید.
هیچگاه یک مالقــات را به یک دعــوا و نزاع
خانوادگیتبدیلنکنیدوازاینکهبهشمایافرزندتان
انتقادیشدهاست،ناراحتنشوید.مادربسیاریاز
مواقع ،هنگامیکه در وجود خود احساس تزلزل
میکنیم،موضعدفاعیبهخودمیگیریم.
  اگر شما در اجرای یک برنامه تربیتی استقامت
داشته باشید و در هر شرایطی آن را ادامه دهید،
فرزندتان به اهمیت موضوع و جدی بودن شما پی
خواهدبردوپساز مدتیبایکاشارهکوتاه،منظور
شمارامتوجهمیشود.

