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بچه ها باید بیاموزند خودشان چگونه مسائل و
مشکالت را حل و فصل کنند .حل مسئله یکی از
شش مهارت مهم زندگی است که والدین باید آنها
را به فرزندانشــان بیاموزند .از زمانی که کودکان
پیش دبســتانی هستند آموزش مهارت حل مسئله
را به کودکان آغاز کنید و تا نوجوانی در این زمینه
با آنها کار کنید تا دقیقا بیاموزند چگونه مشکالت
را حل کنند و تصمیمات ســالمی برای خودشــان
بگیرند .بــه هرجهت ،بســیاری از بزرگســاالن
دقیقا نمی دانند که چگونه مســایل و مشکالت را
حل و فصــل کنند .برای اکثر ما ،این صرفا کاری
است که باید انجام دهیم .بدون اینکه به هیچ وجه
درخصوص پروســه ای کــه اســتفاده می کنیم
فکر کنیم .بســیار مفید اســت که به فرزندانمان
اســتراتژی های اصولی و منظم تــری برای حل
مشکالتشان بیاموزیم.
دالیلــی کــه کــودکان بــه مهارت
حل مسئله کودکانه نیاز دارند
کودکان هرروزه با مشکالت و مسائل گوناگونی
مواجه می شوند .گستره مشکالت آنها از مشکالت
تحصیلی گرفته تا مســائل هم ســن و ســاالن،
مشکالت در زمینه های ورزشــی ،انجام تکالیف
و وظایف یا حتی تصمیم گیری درخصوص اینکه
چه چیزی بپوشــند را شامل می شود ،در حل همه
این مــوارد فرایند حل مســئله اصولی و صحیح
می تواند خیلی مفید واقع شــود .زمانی که بچه ها
مهارت های حل مســئله را می آموزند ،اعتماد به
نفس زیادی در توانایی شــان برای اخذ تصمیمات
صحیح و خوب برای خودشان را کسب می کنند.
زمانی که بچــه ها مهارت های حل مســئله
را نداشــته باشند ممکن اســت از انجام و تالش
و تجربــه هــرکاری یا حتی حل وفصل مســائل
امتنــاع و اجتناب کنند .برای مثال ،اگر بچه ای را
هم سن و ســاالنش مورد تمســخر قرار دهند و
وی ندانــد که چطــور باید عکس العمل نشــان
دهد ،ممکن است آن را هرگز ابراز و عنوان نکند،
درعوض ممکن است به مرور از مدرسه زده شود،
نمراتش افت کنند ،یا حتی ممکن است از دل درد
و سردرد شکایت کند.
ســایر بچه هایی که فاقد مهارت حل مســئله
هســتند ممکن است هرگز متوجه حق انتخابهایی
که در حل مشکالت دارند نشوند .این بچه ها ممکن
اســت بدون فکر کردن به انتخابات و تصمیمات
شان شتابزده و نسنجیده عکس العمل نشان دهند.
برای مثال ،بچه ای که دوستش اسباب بازی او را
گرفته اســت ممکن است تنها راهی که برای پس
گرفتن اســباب بازی به نظرش برسد این باشد که
هر موجودی نامی دارد که با آن شناخته میشود
و این نامها میتواننــد برگرفته از خصوصیات آن
موجود باشد اما انســان در این زمینه با موجودات
دیگــر تفاوت دارد .اســم بر شــخصیت آدم تاثیر
میگــذارد ،در واقع در پناه اســم زندگیشــان را
شــکل میدهند .رابطهای که هر شخص با اسم
خود برقــرار میکند بر آینده و بــه ویژه موقعیت
اجتماعیاش تاثیر دارد.
با اسم خود همسو باشیم
هر کس دوســت دارد معنای اسمی که روی او
گذاشته شده را پیدا و درباره آن اطالعاتی را کسب
کند .مــا در زندگیمان به دنبال نشــانههایی در
اســم خود میگردیم که بتوانیم سبک رفتاریمان
را با آن همســو کنیم .وقتی یک اســم را با خود
یدک میکشیم ،ســعی میکنیم با صاحب آن نام
همخوانی داشته باشیم ،اما یادمان باشد نمیتوان
انتظار داشــت :همه افراد به این شکل عمل کنند.
چــرا که در جامعه به وضوح میتوانیم شــاهد آن
باشیم که اسامی افراد با منش آنها همخوانی الزم
را ندارد ،اما میتوان گفت به طور کلی افراد از اسم
خود تاثیر میپذیرند .به عنوان مثال ،اگر اســم ما
معنــای صمیمیت و مهــر را در ذهن تداعی کند،
سعی میکنیم فرد مهربان و با گذشتی باشیم.
نکته مهم در این زمینه این اســت که والدین
باید از هفت ســالگی معنی لغوی اســم کودک را
به او بفهمانند .اینکه داســتان نامگذاری او به چه
شکلی بوده اســت ،یا نام او یادآور فالن شهید یا
برگرفته از فالن شــخصیت معروف است ،خوب
است که کودک در جریان این جزییات قرار گیرد.
دکتــر زینب شــاهمرادی روانشــناس بالینی
در خصوص تاثیر اسم انسان ،گفت :شایسته است
والدین ایرانــی بهترین نامهــا و کنیهها را برای
ب نامهایی
فرزندانشــان انتخاب کنند و از انتخا 
هرچند داشــتن اراده برای شرکت در یک کالس
ورزشی میتواند دشوار باشد ،مخصوصا اگر مدتهاست
که ورزش نکردهاید ،اما انجامش لذتبخش است و
به شــما انگیزه فعالیت بیشــتری میدهد نسبت به
اینکه بخواهید تنهایی ورزش کنید.
یکــی از دوســتانتان را هم دعوت به
کالس کنید
همراه کردن یک دوســت برای کالس ورزش،
حمایت روحی در بر داشــته و شــما هم تشویق به
رفتن میشــوید .مالقات با یک دوست در کالس
باعث میشــود برای رفتن احساس مسئولیت کنید
بنابراین کمتر احتمال دارد که جلســهای را از دست
بدهید .کسی را انتخاب کنید که یک ورزشکار منظم
باشــد و وقتی با شــما قراری گذاشت ،از حضور در
سرقرار برای شرکت در کالس ،طفره نرود.
کالس ورزشی را انتخاب کنید که از آن
لذت میبرید
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به او حمله کند و با زدن ،اســباب بازی اش را پس
بگیرد .او به هیچ وجــه نمی داند که می تواند چه
انتخاب های دیگری داشته باشد .کمک به بچه ها
در فراگیری و آموزش نحوی تشخیص انتخاب ها
و فرصت هایی کــه در اختیار دارند به آنها کمک
می کند تا از اینکه قادرند تصمیمات سالم و درست
برای خودشان بگیرند اطمینان حاصل کنند.
به بچه ها بیاموزید چگونه مســائل و
مشکالت را ارزیابی کنند
با بچه ها در مورد نحوه تشــخیص و شناسایی
مشــکل صحبت کنید .گاهی اوقــات فقط بیان و
ابراز یک مشکل خودش می تواند تفاوت شگرفی
را ایجــاد کند .برای مثال ،بچــه ای که می تواند
بــه مادرش بگوید« ،بچه ها زنگ تفریح مرا اذیت
می کنند» ،ممکن است تا حدودی احساس راحتی
و سبکی کند .زمانی که بچه ها مشکل و مسئله را
تشــخیص می دهند ،به آنها بیاموزید تا فکر کنند
و چندیــن راه حل ممکن را برای مشــکل قبل از
اینکه وارد عمل شــوند مدنظر بگیرند .سعی کنند
دســت کم چهار راه ممکن برای حل مشکل پیدا
کنند .ســپس درخصوص دالیل موافق و مخالف
هر شــیوه بحث کنید .خیلی مهم است که بچه ها
بیاموزند تا پیامدها و عواقب مثبت و منفی احتمالی
رفتارشان را تشخیص دهند.
زمانی که بچــه ای انتخاب هــای مختلف و

پیامدهــای احتمالی هریک را بازشــناخت ،در آن
زمان اســت که می تواند بهترین را انتخاب کند.
به بچه ها بیاموزید که اگر روشی را انتخاب کردند
که مشــکل را حل نکرد ،همیشــه می توانند راه
دیگری را هم امتحان کنند .فرزندتان را تشــویق
کنید تا مشکل را حل نکرده است دست از تالش
و کوشش برندارد.
به طور جدی با هم درخصوص مسائل
و مشکالت بحث و گفت و گو کنید
زمانی که مشــکلی بروز می کند ،عجله نکنید
تا فورا مشــکل فرزندتان را شــما حل کنید .اگر
می بینید فرزندتان با چیزی درگیر اســت و کلنجار
مــی رود ،قبــل از اینکه به کمکش بشــتابید به
فرزندتان فرصــت دهید تا آن را خوب بفهمد و از
آن سر در بیاورد.
برای مثــال ،اگر فرزندتان با خواهر یا برادرش،
ســر یک اسباب بازی مجادله دارد ،به آنها فرصت
دهید تا اول خودشــان تــاش کنند تا به راه حل
مناسب برســند .اگر نتوانستند چنین کنند و موفق
نشــدند ،به آنها کمک کنید تا راه حل مناســبی
بیابنــد .البته اگر نگــران ایمنی و ســامت آنها
هستید ،بی مقدمه باید وارد عمل شوید.
در زندگی نقش الگوی مهارتهای حل مسئله را
بازی کنید تا به فرزندتان کمک کنید تا در شرایط
زندگی واقعی چگونــه باید عمل کند .برای مثال،

تاثیر اسم بر روی شخصیت افراد

که ارزش آنها را کم میکند ،کرامت و احترام آنها
را خدشــهدار میســازد ،باعث انحطاط شخصیت
و معنویات آنها میشــود ،خودداری کنند .والدین
بایستی از همان دوران کودکی ،فرزندان خود را با
نامهــای گوشنواز و دلانگیز صدا بزنند تا کودک
احساس شخصیت کند ،روحیه ،احترام و محبت به
اطرافیان و بزرگان خانواده در وجودش بیشتر شود
و روش برخورد بــا اطرافیان ،اظهار محبت و ادب
به آنان را یاد بگیرد.
دکتر شــاهمرادی در پاســخ به این سوال که
وقتی جوانی تصمیم به تغییر اسم خودش میگیرد

چه کنیم؟ گفت :نکته مهمی که در این سوال باید
ی میان
به آن توجه کرد این اســت که تناسب سن 
اسمها و انسانها باید رعایت شود .برخی از اسمها
هســتند که همیشه اسم کودک باقی میمانند و با
صاحب آن بزرگ نمیشوند و این موضوع میتواند
دردسرهایی برای صاحب آن نام در آینده و به ویژه
سنین جوانی به وجود بیاورد .گاهی اوقات والدین
به ایــن نکته مهم و ظریف دقــت الزم را ندارند
کــه این نام نه تنها بــرای دوران کودکی بلکه در
بزرگسالی هم بایستی متناسب با زمان و شخصیت
کودک انتخاب شود.

برای رفتن به باشگاه ،چگونه انگیزه
پیدا کنیم؟

بــی میلی نســبت بــه کالس ورزشــی ،یعنی
اینکه احتماال چندان هم آنجا دوام نخواهید آورد.
کالسهای متنوعی در باشــگاهها وجود دارند که
میتوانید هرکدام را که برایتان لذتبخش اســت
انتخاب کنید .مثل :اســتپ ایروبیک ،ایروبیک آبی،
دوچرخه دســتهجمعی ،زومبا ،پیالتس ،یوگا ،کیک
بوکسینگ یا اردوهای آموزشی تمرینی.
از یک مشــاور یا مراقب سالمت کمک
بگیرید
کمک گرفتن از یک مراقب ســامت ،به میزان
قابل توجهی شــانس رفتن به کالس ورزشــی و
انجام منظمتر تمرینات را افزایش میدهد .تحقیقی

که در ســال  ۲۰۱۰نتایجش منتشر شده میگوید
درمیان شــرکتکنندگان دراین مطالعه ،آنهایی که
جلسات سی دقیقهای مشورت با مراقب سالمت را
از طریــق تلفن ۱۴ ،بار در عرض یک دوره شــش
ماهه داشــتهاند ،درمقایســه با افرادی که از چنین
روشی استفاده نکردند ،بیشتر ورزش کرده بودند.
هر چند وقت ،کالس را عوض کنید
شــرکت در یک کالس برای همیشه ،میتواند
یکنواخت و خســته کننده باشد و اگر پشت سرهم،
روی یک گروه عضالنی کارکنید ممکن است دچار
تمرین زدگی شــوید .اگر بهطور مرتب نوع کالس
را تغییــر دهید ،احتمال بیشــتری وجود دارد که به
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اگر نامه ای از معلــم فرزندتان دریافت کردید که
در آن نوشــته شــده بود که عملکرد فرزندتان در
ریاضی رضایت بخش نیست ،فورا عصبانی نشوید
و فرزندتان را از امتیازاتش محروم نکنید .درعوض،
با او بنشــینید و با بهره گیری از فرایند حل مسئله
درخصوص مشکل بحث و گفتگو کنید .فرزندتان
ممکن اســت ایده های زیادی درخصوص اینکه
چطور می تواند عملکــردش را تغییر دهد و حتی
بهتر کند داشــته باشــد یا می توان بــرای بهبود
نمراتش از شخص خاصی کمک بگیرد.
ســعی کنید تا به توافقی متقابل برای راه حل
برسید .هر زمان که فرزندتان موفق شد تا راه حل
مناسب و خوبی برای مشــکلش بیابد ،حتما او را
تشــویق کنید ،حتی برای او جایزه درنظر بگیرید.
پیشــرفت را زیر نظر بگیرید و به طور دوره ای به
مســئله بپردازید تا ببینید آیا تغییرات بیشتری نیاز
هست یا خیر.
به پیامدهای طبیعی اجازه وقوع دهید
زمانی که بــه بچه ها فرصت داده می شــود
تا پیامدهــا و عواقــب طبیعی و معمــول کار یا
تصمیم شــان را تجربه کنند ،ایــن امر می تواند
یک اســتراتژی تربیتی موثر باشــد که مهارتهای
حل مســئله را به آنها می آمــوزد .بروز و مواجهه
با پیامدهای طبیعی بدین معنی اســت که شما به
فرزندتان اجــازه می دهید تــا تصمیمی بگیرد و
بعد با عواقب و پیامدهای منفی آن مواجه شــود.
به هرجهت مهم اســت که هیــچ جای نگرانی به
لحاظ امنیت و ســامتی بــرای فرزندتان وجود
نداشــته باشــد ،هرگز فراموش نکنیــد که اصل
ســامت و ایمنی فرزندتــان از هر چیزی مهم تر
است.
برای مثــال ،زمانی کــه به فرزندتــان اجازه
می دهید به محــض ورود به مرکــز خرید اولین
چیزی را که دید و خواســت ،بخرد و ســپس اگر
پول بیشــتری مطالبه کرد از دادن پول بیشتر به
او امتنــاع می کنید ،اینگونه فرزندتان با یک پیامد
طبیعی مواجه می شــود و می فهمد توانایی خرید
هر آنچه که می بیند و می خواهد را ندارد ،بنابراین
باید خواسته ها و حتی مقدار پولش را مدیریت کند.
این اتفــاق می تواند درخصوص حل مســئله
درس های مهمی بــه او بدهد و به او کمک کند
تا دفعه بعــد انتخاب بهتری انجــام دهد .مدنظر
داشته باشید که چنین پیامدهای طبیعی می توانند
لحظاتی پرارزش به لحاظ آموزشی باشند تا به شما
کمک کنند تا با کمک هم مســائل را حل و فصل
کنید و با هم بیشــتر بر روی مهارت حل مســئله
کار کنید.
این روانشــانس ادامه داد :در ســن نوجوانی و
جوانی ،ســبک زندگی ما ممکن اســت با خانواده
و عالقههــای دوران کودکیمان متفاوت باشــد،
در نتیجــه برخی نوجوانان به این فکر میافتند که
نام خود را تغییر دهند .که در این زمینه به خانوادهها
پیشنهاد میکنیم در مقابل تغییر اسم با جوانهای
خود رفتارهای پرخاشگرانه و چکشی نداشته باشند
چون این جوان قرار است سالها با این نام زندگی
کند و توسط دیگران در محل کار ،منزل و اجتماع
مورد خطاب قرارگیرد .دکتر شاهمرادی روانشناس
در خصوص بهترین زمان برای تغییر اســم افزود:
نکته مهم برای تغییر اسم در فرد ،رسیدن به زمان
مناســب برای این کار است .از سن بیست و یک
سالگی به بعد برای این موضوع بهترین زمان است
چرا که شــخصیت اجتماعی و شغلی افراد به ثبات
نسبی میرسد و در آن حالت تصمیم عالقانهتری
در این باره میگیرند.
دکتــر الهــام شــیرازی روانشــناس بالینــی
در خصــوص جهت گیری هویتی افراد بر اســاس
اســم ،گفت :اســمهای متفاوت در یــک جامعه
جهتگیری هویتــی را در آن جامعــه به تصویر
میکشــد .اسم هر شخص بخشی از هویت اصلی
او محسوب میشود ،هویتی که فرد به واسطه آن
شناخته میشود .یک اسم خوب و شایسته بایستی
اصالت داشته باشد و با فرهنگ و جامعهای که در
آن زندگی میکنیم همخوانی داشته باشد.
دکتر الهام شــیرازی روانشناس بالینی در پایان
افزود :نامهایی که یادآور خاطرات شیرین و خوب
یک مملکت هستند یا نماد موضوعی زیبا محسوب
میشــوند اما برخی اوقات با انســانهایی مواجه
میشــویم که از نام انتخاب شــده برای خودشان
رضایت ندارند و درصدد این هســتند که نام خود
را تغییر دهند.
ورزش ادامه دهید .میان گروهها دو ،کالس پیالتس
یا یوگا ،دوچرخه گروهی ،استپ ایروبیک و ایروبیک
آبی ،کیک بوکســینگ و کالس زومبا تناوب ایجاد
نمایید تا همچنان احســاس انرژی کــرده ،دلزده
نشوید و همیشــه هیجان رفتن به کالس را داشته
باشید.
کالس های ورزشــی پرهزینه انتخاب
نکنید
ممکن اســت کالسهای پرهزینــه که نیازمند
شــارژ عضویت با قیمتهای باال هســتند ،شما را
از شــرکت در کالس منصرف کننــد ،انتخابهای
مناسبتری وجود دارند که شما را تشویق به شرکت
در کالس ورزشی میکنند .اگر درحال حاضر مبلغ
زیادی برای شــارژ عضویت در باشگاه میپردازید،
میتوانید در اردوهای آموزشــی تمرینی در منطقه
خودتان شرکت کنید که هزینه اضافی هم ندارند ،یا
عضو گروههای دو محله شوید.
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آزار و اذیت اینترنتی باعث گرایش نوجوانان به
خودکشی می شود

طبق تحقیقی که در  11کشور جهان انجام شده 20 ،درصد جوانان مورد آزار و اذیت اینترنتی قرار
گرفته اند.آزار و اذیت اینترنتی باعث گرایش نوجوانان به خودکشی می شود
یــک پنجم افرادی که در این تحقیق مشــارکت داشــتند ،گفته اند که به دلیــل این آزار و اذیت
اینترنتی ،در آنها گرایش به خودکشــی ایجاد شده است .این تحقیق توسط شرکت وودافون و موسسه
افکارسنجی  YouGovانجام شده است.
آزار و اذیت اینترنتی چیست؟
پراکندن دروغ و شــایعه در اینترنت ،ارســال یا فوروارد کردن پیام های شــرارت آمیز با استفاده
از ســرویس های پیام رســان اینترنتی ،پیامک یا شــبکه های اجتماعی ،انتشار عکس فردی بدون
جلب رضایت او ،فریب دادن افراد برای به دست آوردن اطالعات شخصی آنها .محققان دریافتند بیش
از نیمی از  5هزار نوجوانی که در این تحقیق حضور داشتند ،بر این باور بودند که آزار و اذیت اینترنتی
بدتر از آزار و اذیت در زندگی روزمره است .این تحقیق در  11کشور از جمله انگلیس  ،اسپانیا ،نیوزیلند
و ایرلند انجام شــده است 51 .درصد تحقیق شــوندگان گفتند که این آزار و اذیت ها باعث احساس
افسردگی و درماندگی در آنها می شود .یک چهارم نظرسنجی شوندگان گفته اند حساب های کاربری
خود در شــبکه های اجتماعی را بســته اند و  40درصد این افراد هم گفته اند که در مورد آزار و اذیت
اینترنتی به والدین خود چیزی نگفته اند ،چون از این که آنها وارد مســاله شوند ،نگران بوده یا هراس
داشــته اند .موسسه خیریه چایلد الین در انگلیس اخیرا اعالم کرد شمار کودکانی که به خاطر نگرانی
از زورگویی و آزار اینترنتی با آن ها تماس می گیرند ،افزایش یافته اســت .موسسه خیریه انجمن ملی
پیشگیری از آزار کودکان ( )NSPCCدر انگلیس می گوید از هر  5کودک یکی هدف آزار اینترنتی
قرار می گیرد.
توصیه هایی برای ایمنی در اینترنت
اطالعات شخصی نظیر نشانی ،نشانی ایمیل یا شماره تلفن همراهتان را در اینترنت منتشر نکنید.
در جاهایی که از شما اطالعات شخصی خواسته می شود ،تا حد امکان پاسخ های کلی بدهید.هیچگاه اجازه ندهید کسی به رمز عبورتان دسترسی پیدا کند.روی قســمت تنظیمات حساب کاربری تان در فیس بوک و توییتر کلیک کنید و اطمینان حاصلکنید که راه محرمانه نگاه داشتن اطالعات شخصی تان را می دانید.
رمز عبورهایتان را به طور مرتب عوض کنید.قبل از انتشــار عکس هایتان در اینترنت خوب فکر کنید .بعد از اینکه عکستان در اینترنت منتشرشد ،هر کسی می تواند آن را دانلود کند ،به اشتراک بگذارد ،و یا حتی آن را دستکاری کند.
هیچگاه به نظرات منفی جواب ندهید و یا مقابله به مثل نکنید.هیچگاه در صدد پاسخ دادن یا مقابله به مثل برنیایید ،چرا که ممکن است وضع را بدتر کند .شایداین کار سخت باشد ،اما سعی کنید به این افراد اعتنا نکنید و برای این کار از دیگران کمک بگیرید.
اگر شــاهد موارد زورگویی و آزار اینترنتی بودید ،آنها را گزارش کنید و ســعی کنید به فردی کههدف آنها قرار گرفته کمک کنید.
کاربرانی را که در شبکه های اجتماعی پیام های ناخوشایند می فرستند ،مسدود کنید.ایمیــل هــا ،فایل های دانلود شــده و یا ضمیمه شــده ای را کــه از طرف افراد ناشــناس یاغیرقابل اعتماد دریافت کرده اید ،باز نکنید ،چون ممکن اســت حــاوی بدافزارهای رایانه ای یا پیام
های ناخوشایند باشند.
 -هرزنامه (ایمیل های اسپم )را مسدود و پاک کنید.

والدین مراقب رفتارهای خود در مقابل کودکان باشند

دکتر علی باجالن روانشناس در خصوص آسیبهای ذهنی و روانی که ممکن است از سوی والدین
به فرزندان تحمیل شــود ،گفت :خیلی از رفتارهای والدین موجب آســیب ذهنی و روانی به فرزندان
میگردد و فرزندان بدون آنکه بخواهند از نظر ذهنی و روانی درگیر میشوند.
وی افزود :یکی از رفتارهایی که والدین در مقابل کودکان انجام میدهند ،خشونت است که با تکرار
این رفتار در مقابل آنها ،این خود به یک اختالل رفتاری در کودک تبدیل خواهد شــد و موضوع دیگر
که اخیرا خیلی شــاهد آن هستیم ،تشکیل تیمی از فرزندان برای والدین در زمان درگیری و مشاجره
آنها اســت که فرزندان به عنوان واســطه بین والدین قرار میگیرند که میتواند پیامدهای ناگواری را
به همراه داشته باشد.
باجالن در خصوص تاثیر طالق عاطفی بر فرزندان عنوان کرد :در زمان طالق عاطفی پدر و مادر
یعنی زمانی که والدین دائما در حال مشاجره و دعوا هستند ،فرزندان بدون آنکه بخواهند درگیر مسائل
و مشــکالتی میشــوند که نه دوســت دارند که خود را درگیر آن کنند و نه متناسب با سن آنهاست،
بنابراین این کودکان هستند که بزرگترین آسیب را از نظر ذهنی و روانی متحمل خواهند شد.
وی در ادامه تاکید کرد :والدین باید مواظب رفتارهای عاطفی خود نیز باشــند و حریمی برای خود
و فرزندان خود قائل باشــند ،چراکه این مســائل روند رشد طبیعی فرزندان را مختل میکند و موجب
بلوغ زودرس او میگردد و در نتیجه دچار افسردگی ،پرخاشگری ،اضطراب ،استرس ،نگرانی و کاهش
اعتماد به نفس خواهد شــد .این حریمها در گذشــته بیشتر از ســوی والدین مراعات میشد ،اما در
حال حاضر به دلیل بیمباالتی برخی والدین و تماشــای ســریالهای غیراخالقی در حضور کودکان،
موجب آســیب به ذهن و روان کودک میشــود ،چرا که کودک قدرت هضم این مســائل را ندارد و
برای او مشــکالت روحی ،ذهنی و جســمی مثل اختالل در خواب ،ضعف بدنی ،استرس ،اضطراب و
ترس را به دنبال خواهد داشــت .باجالن در پایان گفت :مشاجره و درگیری والدین در حضور فرزندان
موجب درگیری کودک در این اختالفات میشود که در نتیجه آن کودک از دوران کودکی خود چیزی
نمیفهمد که این خود به یک خالء در وی تبدیل میگردد و موجب میشــود فرد در سنین بزرگسالی
رفتارهای بچهگانه از خود بروز دهد که این نیز مشکالت و تبعات دیگری به همراه دارد.

صابونهای ضدباکتری خطرناکتر از صابونهای عادی

یافتههای یک تحقیق جدید حاکی از آن اســت که صابونهای ضدباکتری حاوی ماده شــیمیایی
تریکلــوزان در حذف باکتری از دســت ،عملکرد بهتری نســبت به صابونهای معمولــی ندارند ،از
این رو اســتفاده از مواد شــیمیایی در صابونهای ضدباکتری که اغلب خطرناک محسوب میشوند،
لزومی ندارد .خرید و فروش صابونهای ضدباکتری بخش بزرگی از دنیای تجارت را به خود اختصاص
داده و تنها در آمریکا ساالنه بالغ بر یک میلیارد دالر چرخش مالی دارد .پرمصرفترین ماده گندزدای
مورد اســتفاده در این صابونها یعنی تریکلوزان میتواند با مقاومت باکتریایی ،حساســیت و تداخل
در سیســتم هورمونی پستانداران مرتبط باشد و طبق بررســیها این ماده میتواند خطر سرطانزایی
به دنبال داشته باشد.
در پژوهشی که اخیرا منتشر شده ،محققان اثرات این ماده را بر  20سویه باکتری خطرناک از جمله
لیســتریا مونوسیتوژنز ،ایشرشیا کوالی و سالمونال مورد بررســی قرار دادند .آنها این باکتریها را در
ظرف آزمایشــگاهی حاوی صابونهای آنتیباکتریال و صابونهای معمولی کشت داده و تا  22یا 40
درجه سلسیوس حرارت دادند تا تماس با آب گرم یا خیلی گرم را به مدت  20ثانیه مدلسازی کنند.
محققان همچنین این پژوهش را در محیط واقعی با آزمایش بر روی چند داوطلب تکرار کردند و از
داوطلبان خواستند که دستهای خود را به باکتری آلوده کرده و سپس دستشان را به مدت  30ثانیه
با استفاده از صابونهای معمولی و صابونهای آنتیباکتریال حاوی  0.3%تریکلوزان بشویند.
هیچ تفاوتی میان این صابونها در قدرت باکتریکشــی مشاهده نشد .تریکلوزان تنها در صورتی
قادر به کشتن باکتریها بود که باکتریها به مدت  9ساعت در این ماده شناور بودند.
محققان تاکید میکنند که الزم اســت از اغراق در مورد اثــرات ضدباکتری و کارایی محصوالت
صابونی که میتواند منجر به گیج شــدن مصرفکننده شــود دست برداشت و با توجه به اثرات بالقوه
خطرناک این مواد ،تدابیری برای محدودیت مصرف آن اندیشید.

