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حمام بردن نوزاد در شب بهتر است یا روز؟

آیا تا به حــال به این فکر کردهاید که چه طور
نــوزاد را بــا بهترین کیفیت ممکــن حمام کنید؟
بدون شــک شستشــوی نوزادی که بدنی بسیار
حساس داشــته و به جهت لطافت خاص پوست،
در معرض آب به سرعت لغزنده میشود تجربهای
متفاوت و تاحدودی دشوار است.
حتی برخی والدین جوان حمام بردن نوزاد تازه
بــه دنیا آمده را تجربــه ای «اعصاب خردکن»(!)
میدانند اما واقعیت این اســت که اگر کمی دقت
چاشــنی این کار شود ،آنگاه شستشوی نوزاد یکی
از دلپذیرترین بخشهای رســیدگی به او خواهد
شد.
مهمترین نکته درخصــوص حمام کردن نوزاد
تازه بــه دنیا آمده این اســت که او بــه احتمال
زیــاد عالقهای به این کار نــدارد .از این رو صبر
و شــکیبایی شــما کمک زیادی به راحتی نوزاد و
همچنین آرامش خاطر شما خواهد کرد.
هر از چند گاهی باید نوزاد را به حمام
برد؟
البته در اینجا منظور از حمام بردن این نیســت
که لزوما نوزاد را به فضایی از خانه که تحت عنوان
حمــام میشناســیم ببریــد بلکه منظــور همان
شستشوی نوزاد در وان پالستیکی یا لگنی مناسب
اغلــب والدین طالق گرفته در مــورد این که
طالق چه قدر برای بچه هایشــان ســخت است،
احســاس گناه می کنند .گاهی اوقــات ما به این
احســاس گناه با افراط در بخشــش کودکانمان و
نادیــده گرفتن رفتارهای منفی او واکنش نشــان
می دهیم.
این مســئله و رفتارها به آینده و تربیت درست
فرزندمان ضربه وارد می کند؛ در عوض با داشتن
احســاس مســئولیت مناســب ،می توانیم کمک
بیشــتری به خود و فرزندمــان بکنیم .برخی افراد
نیز به خاطر همین احســاس گناه نسبت به فرزند،
سال ها در یک زندگی مشترک آسیب زا می مانند!
در این مقاله در مورد این احساس گناه و چگونگی
مقابله با آن گفته ایم.
احساس گناه چیست و از کجا می آید؟
همه مــا در مقاطعی از زندگی مان احســاس
گناه را تجربــه کرده ایم .بســیاری از مردم فکر
می کنند که داشــتن این احساس ناسالم است اما
برخی از روانشناســان معتقدند ،وجود این احساس
خوب است؛ زیرا موقعی که ما احساس گناه داریم،
خودمان را مســئول کارهای اشــتباهی که انجام
داده ایم ،می دانیم.
اما گاهی اوقات شدت احساس گناه بسیار زیاد
اســت و افراد نمی توانند بــه صورت منطقی فکر
کنند ،چون زمان سختی را پشت سر می گذارند و
نمی توانند بیان کنند که چه احساسی دارند .بعد از
یک دوره زمانی ،این احساسات نیرومند می شود و
به خشم و افسردگی می انجامد .هیجان هایی که
آسیب بیشتری به افراد وارد می کنند.
یکی از احســاس هــای رایج بعــد از طالق،
احساس گناه نســبت به فرزند است .این احساس
در مواردی خیلی شــدید می شود؛ مثال وقتی شما
پیشنهاد دهنده طالق باشید ،یا گمان کنید که شاید
تالش الزم را برای بهبود رابطه انجام نداده اید ،یا
زمانی که دیگران دائما شــما را به خاطر سرنوشت
فرزندتان و تصمیم طالق ،سرزنش می کنند.
تحقیقات چه می گویند؟
برخی والدین قبل از طالق به خاطر احســاس
گناه نسبت به فرزند ،حاضر به طالق نیستند ،برخی
نیز بعد از طالق همچنان احســاس گناه می کنند؛
چون فکر می کنند باید تحت هر شرایطی به خاطر
فرزندشــان می ماندند .می خواهیــم این چالش
ســخت را با کمک تحقیقات علمی روان شناسان
بررسی کنیم .شاید به کاهش شدت احساس گناه
شما کمک کرد.
درواقع بسیاری از والدین وقتی با مطالعه کتب
و نشریات مختلف در زمینه پیامدهای طالق برای
کودکان ،رو به رو می شوند ،از خود می پرسند که
آیــا به خاطر بچه ها بهتر نبود به یک ازدواج پر از
درگیری ادامه می دادم؟

است که معموال در محیط داخل خانه و در جایی با
دمای مناسب صورت میگیرد .یادتان باشد نیازی
به انجام این کار به صورت روزمره نیست.
تحقیقات ثابت کرده که حمام بردن نوزاد برای
بیش از چنــد دفعه (مثال دو تا ســه بار) در هفته
موجب خشک شدن پوست او میشود .نکته مهم
توجه به تعویض به موقع پوشک و لباسهای نوزاد
در طول هفته است.
به بیان دیگر اگر این کارها ســر موقع مناسب
انجام شــود تنها باید سر ،صورت ،گردن و اطراف
ناحیــهای که نوزاد را پوشــک میکنیــد هر روز
شستشو داده شود.
حمام بردن نوزاد در شب بهتر است یا
صبح هنگام؟
این به خود شما بستگی دارد .مهمتر از هر چیز
این اســت که حوصله و شــکیبایی کاملی داشته
باشید .سعی کنید زمانی را برای حمام بردن نوزاد
انتخاب کنید که از چیزی ناراحت نباشید و موضوع
خاصی ذهنتان را به خود مشغول نکند.
بســیاری از والدین صبح را برای شستشــوی
نوزاد انتخاب میکنند و این زمانی اســت که نوزاد
در هوشــیاری کامل اســت و در عین حال عالقه
زیادی به تجربه چیزهای جدید دارد .البته بسیاری

از پدران و مادران ترجیح میدهند نوزاد تازه به دنیا
آمدهشان را در زمانی که به خواب او نزدیک است
به حمام ببرند تا پس از آن با آرامش کامل ،خوابی
راحت را تجربه کند .به هر حال توجه داشته باشید
اگر نوزاد را پس از شیر دادن به حمام میبرید ،ابتدا
کمی صبر کنید تا شــیر خورده شده اندکی هضم
شود و سپس او را برای شستشو آماده کنید.
آیــا اســتفاده از لیف مالیــم برای
شستشوی نوزاد کافی است؟
به طور کلی نیازی نیســت که نوزاد را حتما در
لگــن یا وان مخصوص قرار داده و او را بشــویید
بلکــه میتوانید تا زمانی که زائــده بند نوزاد جدا
نشــده (که ممکن است سه تا چهار هفته به طول
انجامد) ،از لیف یا اسفنج مخصوص استفاده کنید.
برای شستشــوی نوزاد با لیف یا اسفنج نرم به
این نکات توجه کنید:
* مکانی گرم که دارای یک سطح صاف باشد
را آماده کنید .حتی اگر ســکوی مناسبی در حمام
یا آشپزخانه ندارید ،میتوانید حوله مناسبی بر روی
زمین پهن کرده به شــرط آنکه ســطح مورد نظر
به اندازه کافی گرم باشد.
* با چند بار آزمایــش کردن دمای آبی که در
لگن یا وان پالســتیکی آماده کردهاید از مناسب

اگر بعد از طالق احساس گناه
می کنید...

از لحاظ منطقی باید بگویم که بهتر شد طالق
گرفتید زیرا تحقیقات از این عقیده حمایت می کنند.
برای مثال تحقیقی بر روی کودکان پیش دبستانی
که والدینشــان نمی توانستند با هم بسازند ،نشان
داد اگر والدین طالق می گرفتند ،کمتر از مواقعی
که با هم می ماندند ،بچه هایشان غیرقابل کنترل
و ضداجتماعی می شــدند .در تحقیق طولی دیگر
روی جوانان نیــز ،کودکان والدینی که در تعارض
مکرر بودند و سپس طالق گرفتند بهتر از کودکان
والدینی بودند که بــه ازدواج پرتعارض خود ادامه
می دادنــد .بنابرایــن پایان گرفتن یــک ازدواج
پرتعارض اگر به اســترس های شدید و بی پایان
بچه ها پایان دهد ،برای آن ها سودمند خواهد بود.
البتــه این تحقیقات بیشــتر روی خانواده های
پرتعارض و خشن ،انجام شده است .در والدینی که
کم تعارض بودند و فقط تمایل به جدایی داشــتند،
تحقیقات به طور کامال قطعی نشــان می دهد که
کودکان خانواده های کم تعارض ،اگر والدینشــان
جدا شوند بدتر از آن است که با هم بمانند.
طالق بعــد از ناســازگاری ازدواجــی جزئی،
مخصوصا برای کودکان تنش زاســت زیرا آن ها
هیچ دلیل روشــنی بــرای آن نمــی بینند .برای
آن ها جدایی والدین عالوه بر ناخوشــایند بودنش،
غیرمنتظره و توجیه ناپذیر است .در کل تحقیقات
نشان می دهند که طالق در ازدواج های کم تنش،
روی رفاه روانی ،شــبکه های حمایتی ،پیشــرفت
تحصیلی و ناپایداری ازدواج کودکان در آینده تاثیر
منفی دارد.
بگذارید نوشــته های بــاال را برایتان این گونه
خالصــه کنم کــه :اگر زوجی به صــورت مداوم
تعارض و درگیری دارند به طوری که محیط خانه
را پرتنش کرده و این تعارض با طالق کم می شود
(و البته اقدامات الزم مانند مراجعه به روان شناس،
در کاهش تنش کمک نکرده) بهتر است به خاطر
خودتــان و فرزندتان طالق بگیرید؛ اما اگر والدین
بتوانند تعارض خود را از بچه هایشان پنهان کنند
و یا تعارضشان کم و بدون درگیری و تنش باشد،
برای بچه ها (نه لزوما شــما) بهتر اســت که به
زندگی مشترک ادامه دهید.
چگونه با احساس گناه نسبت به فرزند
کنار بیاییم؟
همان طور که گفته شد ،احساس گناه زیاد پس
از طالق نسبت به فرزند ،می تواند منجر به تربیت
غلط و راهبردهای ناســالم شــود که برای شما و
فرزندان آسیب زا است .به همین علت مهم است
که باید یاد بگیرید چگونه با این احســاس مواجه

شوید .راهبردهای زیر به شــما کمک می کند تا
بتوانید با احساس گناه نسبت به فرزند بعد از طالق
بهتر کنار بیایید:
 - 1احساس گناه خود را طبیعی بدانید
فکــر کنم تــا ایــن جــا متوجه شــدید که
احســاس گناه پس از طالق یک مسئله عمومی
اســت؛ پس بدانید این که احســاس گناه دارید،
چیز عجیبی نیســت و شما در داشتن این احساس
تنها نیســتید چون اکثر والدین بعد از طالق با این
احساس روبرو می شــوند .البته باید مراقب شدت
آن بود ،چون وقتی شــدید شــود می تواند بسیار
آسیب زا باشد.
 - 2برای احساس گناه ،مالک درستی
داشته باشید
کمی با خودتان خلوت کنید و ببینید چرا خودتان
را سرزنش می کنید و در واقع دلیل یا دالیل اصلی
احساس گناهتان چیســت؟ آیا این دالیل واقعی
اســت؟ این احساس آیا به شما کمک می کند؟ با
پاسخ به این گونه سوال ها متوجه می شوید گاهی
ما مالک درستی برای این احساس گناه نداریم و
اگر هم مالک درستی وجود داشته باشد ،این قدر
که ما به آن شــاخ و برگ دادیم ،واقعی نیســت.
می خواهم بگویم به حق و به اندازه احساس گناه
داشته باشید.
 - 3پشیمان باشید نه گناهکار!
حس پشــیمانی با احســاس گناه فــرق دارد.
احســاس گناه معطوف به خود فرد است ،اگر زیاد
باشد ناکارآمد اســت و عموما منجر به رفتارهای
مقابلــه ای منفی می شــود .در مقابل احســاس
پشیمانی معطوف به رفتار فرد است ،عموما کارآمد
است و باعث انجام رفتارهای سالم می شود.
وقتی احساس گناه داشته باشید خودتان را آدم
بــدی می دانید و الیق تنبیه ،اما وقتی احســاس
پشیمانی داشته باشــید ،رفتارتان را بد می دانید و
تالش سالم برای جبران خواهید کرد.
 - 4مراقب اقدامــات جبرانی افراطی
خود باشید
وقتی احساس گناه شــدید باشد ،والدین دست
به اقداماتی می زنند تا به هر طریقی این احساس
را کم کنند .مثال والدین ممکن اســت دائما برای
فرزند خود هدایای گوناگون بگیرند و او را غرق در
اسباب بازی کنند؛ والد دیگری ممکن است روش
تربیتی ســهل انگارانه را اتخــاذ کند و از هرگونه
تنبیه و محدودیت کــودک خود اجتناب کند؛ والد
دیگر در حضور کودک ،والد مقابل را سرزنش کند
تا به کودک بفهماند که من مقصر نبودم و ...تمام

بودن آن مطمئن شوید.
* یادتان باشــد همواره باید یکی از دو دستتان
آزاد بوده و با آن نوزاد را نگه دارید.
* در کنار دســت خود لیف نرم و لطیف ،حوله
(که توصیه میشود کاله هم داشته باشد) ،شامپوی
مخصوص نوزاد ،صابودن مالیم و مرطوب کننده،
حولــهای برای خشــک کردن نوزاد ،پوشــک و
لباسهای او آماده باشد.
* در این حالت قرار نیست نوزاد را در لگن آب
یا وان پالســتیکی قرار دهید بلکه قرار است او را
با اسفنج یا همان لیف نرم و مالیم شستشو دهید.
ابتدا نوزاد را بر روی حوله یا دســتمال مناسبی که
آماده کردهاید قرار داده و با آب خیس کردن لیف،
شروع به شستشوی صورت نوزاد کنید.
* نیازی نیســت از صابون برای این قسمت از
بدنش اســتفاده کنید .از یــک پارچه نرم و لطیف
که آن را خیس کرده اید برای تمیز کردن اطراف
چشم نوزاد استفاده کنید .این کار را از گوشه چشم
به بیرون انجام دهید.
* به طور کلی شستشوی بدن نوزاد با آب ولرم
کفایت میکند اما اگر احساس کردید بدنش کثیف
اســت یا مختصر بویــی دارد میتوانید از صابون
مالیم و مرطوب کننده هم استفاده کنید.
* زیر بغل ،پشــت گوش ،اطراف گردن ،محل
پوشــک کردن و الی انگشتان دست و پا از جمله
قسمتهایی است که باید به خوبی شسته شود.
* دقت کنید در تمامی این مراحل و برای حفظ
گرمــای بدن نوزاد ،تنهــا بخشهایی که در حال
شستشــوی آن هســتید از زیر حوله خارج کرده و
اندامهای دیگر نوزاد را بپوشانید.
* البتــه شستشــوی نــوزاد در لگــن یا وان
پالســتیکی نیز یکی از روشهــای متداول حمام
نوزاد اســت .در اینکه کــدام روش بهتر و مؤثرتر
اســت هیچ نظر خاصی نمیتوان داد اما باید توجه
کرد که در روش دوم همواره ارتفاع سطح آب بین
 5تا  8سانتیمتر باشد.
* همچنین نباید حتی برای یک لحظه نوزاد را
در وان پالستیکی تنها رها نمود.
* دمای آبی که بدن نوزاد را شستشو میدهید
باید حــدود  37تا  38درجه باشــد .برای مطمئن
شــدن میتوان از دماسنج استفاده کرد .همواره از
گرمای مناســب محل شستشوی نوزاد ( 18تا 22
درجه )مطمئن باشید زیرا بدن او خیس است و به
شدت مستعد سرماخوردن.
این اقدامات در پاسخ به احساس گناه شدید است
که نه تنها مشکالت کودک را تخفیف نمی دهد،
بلکه باعث تشدید رنج کودک هم می شود.
 - 5آسیب را کاهش دهید
درســت اســت که کودکان بعد از طالق دچار
آســیب هایی می شوند که البته شدت آن بسته به
ســن کودک و نوع طالق و خیلی از عوامل دیگر
متفاوت است ،اما می توانید شدت این آسیب ها را
با مدیریت صحیح و برخورد سنجیده کاهش دهید.
درواقع اگر نتوانســتید جلوی آسیب را بگیرید اما
می توانید جلوی آسیب بیشتر را بگیرید.
کارهای زیــادی در این حوزه می شــود کرد.
این که به صورت منطقی و متناسب با سن کودک،
علل جدایی را برایش شــرح دهیــد؛ به فرزندتان
کمک کنید تا عواطف و احساســاتش را بیان کند؛
به رابطه میان فرزند و همســر ســابقتان احترام
بگذارید و...
خیلــی از کارها را هم نباید انجام دهید؛ مثال از
بچه های خود به عنوان یک پیام رســان استفاده
نکنید .از جنجال و درگیری با همســر ســابقتان
بپرهیزید؛ بر ســر فرزند با همســر سابقتان رقابت
نکنید و...
مجموعه ایــن بایدها و نبایدهــا را می توانید
از منابــع مختلف جویا بشــوید کــه در نهایت به
فرزندتان کمک می کند.
 - 6مراقب احســاس گناه فرزند خود
هم باشید
این فقط شــما نیستید که بعد از طالق ،ممکن
است دچار احســاس گناه شود؛ فرزندان نیز بعد از
طالق ممکن است دچار احساس گناه شوند .تفکر
خودتقصیری در کودکان گاهی باعث می شود که
آنان خود را مســئول طالق والدین بدانند و حتی
خود را برای این امر ســرزنش کنند .به خصوص
در مواقعی که والدیــن در دعواهای خود دائما نام
کودک را می آورند یا این که به فرزند خود بگویند:
«اگر تو نبودی زودتر از پدرت طالق می گرفتم».
بنابراین مراقب برخوردهــای خود با کودکتان
باشــید و در حضور آن ها با همســر ســابق خود
جر و بحث نکنیــد .همچنین در فضای خصوصی
بــا کودک خود صحبت کنیــد و از این که مراقب
او هســتید و او نقشی در طالق نداشت ،مطمئنش
کنید.
 - 7کمک بگیرید
راهکارهای بیان شده در این مقاله یا حتی منابع
دیگری برای برخی افراد به سبب شدت مشکالت،
جوابگو نیســت یــا این که برخی نیــاز به کمک
بیشتری دارند تا بتوانند راهکارها را در زندگی خود
عملی کنند .بنابراین اگر با این مشــکالت روبرو
هســتید ،می توانید به یک روان شــناس مجرب
مراجعه کنید.

علت فریاد کودک چیست؟
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دکتر مرضیه مشتاقی روانشــناس گفت :هنگامی که کودک احساس عدم امنیت روانی در خانواده
کند به صورتی که در مکانی قرار بگیرد که خارج از توانایی کودک باشــد شروع به فریاد زدن میکند
که این فریادها گاهی به علت یادگیری یا جلب توجه والدین است.
وی ادامه داد :والدین با توجه به شناخت فرزند خود با تدبیر ،پیشگیری و مدیریت میتوانند تصمیم
مناسبی را داشته باشند به عنوان مثال اگر فرزند به محرکی واکنشی نشان داد ،والدین باید فرزند خود
را از آن بحران خارج کنند ولی گاهی فرزندشان با آن محرک مواجه میشود .در این صورت باید فرزند
خود را به یک محیط خلوت برده و بگویند که ما به خاطر اینکه موجب ناراحتی اعضای خانواده نشویم
باید مکانی را ترک کنیم .که این کار ممکن اســت حداقل هفت بار به صورت مکرر صورت بگیرد اما
بعد از مدتی کودک دیگر به صورت مودبانه درخواســت تنها شدن در اتاق خود را میخواهد و دیگر با
مواجه شدن محرک مورد نظر شروع به فریاد نمیکند.
دکتر مشــتاقی بیان کرد :والدین باید فرزند خود را بین خود بنشانند و با فرزندشان مشورت کنند تا
بعد از مدتی فرزندشان در خانواده مشارکت داشته باشد.
البته ناگفته نماند بعضی از کودکان هم به علت اختالالت هورمونی دچار واکنشهای هیجانی مثل
عصبانیت ،تندی و فریاد میشوند که این افراد حتما باید به پزشک متخصص مراجعه کنند.

تشویق رمز موفقیت در یادگیری کودک

ربابه غفار تبریزی دکتر روانشناس گفت :تشویق به طور کلی کار خوب و شایستهای است و باعث
رشد فکری و افزایش یادگیری میشود اما باید توجه داشت که این تشویق به صورتی رشوه خواهی و
پی در پی در کودک نباشد و باید اگر هم جایزهای تعیین میشود به صورت گاه به گاه باشد.
وی ادامه داد :افراد در اجتماع به دو دســته تقسیم میشــوند افرادی که تشویق دیگران برایشان
مهم است و باعث پیشرفت آنها میشود و افرادی که تشویق دیگران نه اثر خوب و نه اثر سوء دارد و
در هر حال کار خودشان را میکنند .وی پیرامون اینکه آیا تشویق دیگران باعث خود شیفتگی میشود
یا نه افزود :خیر تشویق در افراد باعث پیشرفت در آنها میشود اما باید توجه داشت که تشویقها باید
صحیح باشند به عنوان مثال هر کسی را با خود او مقایسه کنند نه با دوستان او و او را سرزنش نکنیم.
وی افزود :مثال اگر کســی در کالس از نمرهی  14به  16ترقی میکند شایســهی تشویق است و
سرزنش او باعث رکود در کار او می شود .وی در پایان گفت :هر چند تشویق مزایای باالیی دارد ولی
افراط در هر چیزی نتیجه معکوس میدهد همچنین سعی خود را بر این قرار بدهیم که بچههای خود
را شــرطی نکنیم حتی یک آفرین نیز میتواند نتیجه مطلوبی داشــته باشد و باید مراقب بود که این
تشویقها باعث غرور کاذب و شرطی شدن در شخص نشود.

چگونه با کودک خود درد و دل کنیم

دکتر نسرین امیری روانپزشک کودک گفت :در لغتنامه فارسی درد و دل به معنی بیان احساسات
منفی فرد و به اشتراک گذاشتن این احساسات است که نتایج نامناسبی را هم دارد .بطوری که والدین
برای بیان این احساسات منفی به فرزندشان سبب تاثیراتی در آینده فرزند خود میشوند.
وی ادامه داد :اما این موضوع به این معنا نیســت که والدین به هیچ عنوان نباید مشــکالت خود
را به فرزندشــان بگویند بلکه آنها میتوانند شــرایط و مشــکالت خود را به گونهای بیان کنند که در
هر صورت راهی برای حل مشکلشان وجود دارد.
این روانپزشــک بیان کرد :گاهی اوقات پدر و مادر از نظر اقتصادی با مشکل مواجه شده یا دارای
بیماری خاصی هســتند ،طبیعتا باید با توجه به سن فرزند ،صادقانه و در حد گنجایش فرزندشان بازگو
کنند تا فرزندشــان با حقایق واقعی زندگی مواجه شود و نگاهی مسئولیتپذیرتر نسبت به زندگی خود
داشــته باشد .وی خاطر نشان کرد :علم روانپزشکی مثلثی شامل قربانی ،ستمگر و حمایتگر تشکیل
میدهــد که هر کدام جای خود را به دیگری میدهنــد .به عنوان مثال اگر مادر در نقش قربانی قرار
بگیرد و خواهان آن باشــد که فرزند نقش حمایتگر را داشــته باشــد طبیعتا نفر سوم نقش ستمگر را
ایفا میکند و همینطور ســه گوش این مثلــث میچرخد .بنابراین والدین به هیــچ عنوان نباید طرز
صحبتشــان به صورتی باشد که این سه گوش مثلث را در خانواده تشکیل دهند .به این علت که در
آینده ،فرزند در پی فردی اســت که مانند والدین خود (پدر یا مادر) قربانی اســت و خواهان نجات آن
فرد است.

روشهای موثر برای پذیرش فرزند دوم

دکتر مرضیه مشتاقی روانشــناس گفت :خانوادهها باید به این نکته توجه داشته باشند که پذیرش
فرزند دوم برای فرزند اول اندکی زمان الزم دارد تا فرزند اول به شرایط جدید عادت کند .در واقع این
موضوع به ســه مورد برای پذیرش فرزند دوم وابسته است که شامل گذشته فرزند اول( مقایسه شدن
با دیگران ،دوســت داشتنی نبودن) ،عدم رضایت از وضعیت موجود (بیتوجهی والدین نسبت به او ) و
ترس از آینده (محبت نسبت به فرزند دوم مستمر باشد) بر میگردد.
وی با اشــاره به آمادگی فرزند اول نســبت به فرزند دوم بیان کرد :انسان موجودی اجتماعی است
و نیاز به روابط عاطفی و ادراک رفتاری دارند .بنابراین والدین با داســتانهای مختلف حس تعامل و
همکاری را در فرزند خود پرورش میدهند و با این کار فرزند اول یاد میگیرد که در تعامل با دوست
خود و دیگر افراد باشــد نه در تقابل با دیگران باشــند .این روانشناس افزود :والدین باید توجه داشته
باشــند که تا ســن دو ســالگی فرزند اول خود باید از لحاظ فیزیکی مورد توجه قرار بگیرد و محیطی
سرشار از روابط عاطفی ایجاد کند تا فرزند اول به این نتیجه برسد که جایگاه مناسبی در خانواده دارد.
دکتر مشــتاقی در رابطه با طرز مشــورت والدین با فرزند اول خاطر نشان کرد :والدین در زاویهی
 45درجه فرزند خود را بینشان قرار دهند و با لمس دست فرزندان احساس دوست داشتنشان را منتقل
کنند و به فرزند بگویند ما احســاس کردیم میتوانیم یک نفر به جمع خانوادهمان اضافه کنیم با این
عمل فرزند جایگاه خود را نسبت به محیط میداند و دیگر احساس عدم امنیت نمیکند بنابراین الگوی
رفتاری والدین از همان آغاز به دنیا آمدن فرزند اول بسیار حائز اهمیت است.

دالیل رشد موهای زائد در صورت

تجمع ســودا میتواند موجب تیرگی رنگ پوســت و ادرار ،خشــکی و الغری بــدن ،بیخوابی و
خوابهای درهم و آشــفته ،سیاهی خون بدن و غلظت خون شود ،استرس و شرایط روحی بد موجب
بروز سودای غیر طبیعی در بدن میشود .همچنین افزایش سودای غیر طبیعی میتواند سوزش دهانه
معده و اشتهای کاذب را ایجاد کند؛ وسواس فکری ،موهای زائد ،افسردگی ،غم و اندوه ،فکرهای فاسد
و بد و  ...از علل تجمع سودا در بدن است.
در این رابطه میرغضنفری متخصص طب ســنتی درباره موهای زائد صورت اظهار داشت :مو یکی
از اعضاء بدن است که غلبه هر یک از اخالط بر کیفیت مو و رشد آن تاثیر میگذارد.
به گفته وی یکی از مواردی که موجب بروز موهای زائد میشــود؛ مصرف غذاهای فســت فودی,
غذاهای آماده و ســرخ کرده اســت چرا که مصرف چنین غذاهایی موجب افزایش خلط سودا در بدن
میشــود .این متخصص طب ســنتی ادامه داد :یکی از عواملی که موجب بروز موهای زائد در بدن
میشود ،افزایش خلط سودا است؛ سودا موجب ُکلفت شدن و مجعد شدن موها میشود.
میرغضنفری افزود :مصرف غذاهای مانده ،کنســروی ،ماهی دودی ،ساندویجها ،عدس و بادمجان
و  ...ســودای خون را زیاد میکند ،ســودا دارای طبع سرد و خشــک است و غلبه آن موجب کمودت
رنگ چهره ،تیرگی زیر چشــم میشود .همچنین مو عالوه بر اینکه از اعضای بدن به شمار میآید و
نقش زیبایی در بدن دارد؛ یکی از راههای دفع مواد زائد اســت .این متخصص طب سنتی خاطرنشان
کرد :موها و اســتخوانها از خلط سودا تشکیل شده است و به همین دلیل سودای اضافی موجب بروز
مشکالتی برای استخوانها و موها میشود و افراد در مصرف موادغذایی سودازا پرهیز کنند.

