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بعضی وقتها ممکن اســت رازهایــی را درباره
دیگران مطرح کنند که به هیچ وجه قابل بخشــش
نیســت و نمیتوانند جبرانش کنند ،ولی بیتوجه به
اهمیت آن ،میگویند و به حرفشــان ادامه میدهند.
در صورتی که از انســان ،بــه عنوان موجودی عاقل
و با تدبیر انتظار میرود در این هنگام کمی بیشــتر
فکــر کند و حرفهایش را با دقت بیشــتری مطرح
کند .بعضی انســانها ،اما این نکته را به کلی نادیده
میگیرند و مانند دســتگاهی اتوماتیک ،اطالعاتی را
کــه ذخیره کردهاند در اختیار همــه افراد میگذارند؛
بدون اینکه قادر باشند موضوع صحبتها را پردازش
یا گروه خاصی را به عنوان مخاطب انتخاب کنند.
مهمترین دالیل حفظ راز
چرا بعضی در هیچ شرایطی و به هیچ قیمتی ،راز
دیگران را فاش نمیکنند؟ چه چیزی باعث میشــود
حرف دیگران را پیش خودشــان نگه دارند و به بقیه
مردم چیزی درباره آن نگویند؟
شــاید این پرسش برایبســیاری مطرح شود و
نتوانند جــواب قانع کنندهای برایــش پیدا کنند ،اما
متخصصــان دالیــل متفاوتی را در این بــاره بیان
میکنند؛ مواردی کــه افراد را ترغیب میکند ،رازدار
باشند و راز مردم را افشا نکنند.
یکــی از مهمترین دالیل حفــظ راز ،پایبندی به
مســائل و موضوعات اخالقی اســت و اینکه آنها
افشای راز را کاری خالف اخالق میدانند .همچنین
بســیاری ممکن است از ترس عواقب افشای راز ،آن
را فاش نکننــد و هیچوقت درباره آنچه شــنیدهاند،
صحبتی بــه میان نیاورند .آنها نگــران نظر مردم و
همچنین نظر خود فرد گوینده راز ،نسبت به خودشان
میشوند و دوست ندارند قضاوت نادرستی درباره آنها
وجود داشته باشد .به همین دلیل سعی میکنند ،راز را
پیش خودشان نگه دارند و درباره آن صحبتی نکنند.
از طرفی ،رازداری باعث رشد شخصیت و احساس
اســتقالل فرد نیز خواهد شد و به او انگیزه بیشتری
برای حفظ رازها میدهد .دیگران هم اعتماد بیشتری
نســبت به او خواهند داشــت و در نتیجه دوســتان
بیشــتری پیدا خواهند کرد .بنابراین طبیعی اســت
برای داشتن رضایت و همینطور لذتبردن بیشتر از
زندگی و روابط دوستانه ،افراد بخواهند رازداری را در
وجودشان پرورش دهند و آن را تقویت کنند.
چرا رازها افشا میشود؟
اگر رازداری خوب اســت ،اگر صفتی پســندیده
به حســاب میآید و اگر همه انسانها دوست دارند
با انسانهای رازدار معاشرت کنند ،پس چرا خیلیها
نمیتوانند راز دیگران را پیش خودشان حفظ کنند و
خیلی راحت آن را فاش میکنند؟ بعضی شــاید علت
این کار را ندانند ،ولی خواسته یا ناخواسته ،راز افراد را
به دیگران میگویند و نمیتوانند در حفظ رازها موفق
باشند .برخی هم اینقدر این کار را تکرار کردهاند که
این مدعــا که ســالمندی و افســردگی عجین
هســتند و افســردگی بخشی از ســالمندی طبیعی
است مدت هاست رد شــده و بی اساس بودن آن در
پژوهش های مختلف به اثبات رسیده است .برعکس،
بســیاری از مطالعه ها نشان داده اند گرچه سالمندان
بــا بیماری های مزمن متعدد و گاهی معلولیت هایی
دســت به گریبانند ،وقتی شــرایط مناسبی برایشان
مهیاســت ،از روحیه باالیی برخوردارنــد و حتی در
مقایسه با افرادی که وضعیت آنها را از بیرون ارزیابی
مــی کنند ،مانند اعضای خانواده یا پزشکشــان ،دید
مثبت تری نســبت به وضعیت خــود و آینده دارند.
بدیهی اســت ســالمندانی که از قدیم خویی افسرده
و مضطرب داشــته اند ،وقتی به دوران سالمندی می
رســند کماکان این خصلت خــود را حفظ می کنند،
ولی این موضوع در مورد بیشــتر ســالمندان صادق
نیســت .نتایج مطالعه هایی که در ســال های اخیر
روی سالمندان کشــور ما انجام شده نشان می دهد
عالئم افســردگی در آنها ،در مقایســه با بسیاری از
دیگر کشــورهای جهان شایع تر اســت ( 20تا 30
درصد در مقایســه با  8تا  15درصد در مطالعه های
انجام شده در کشورهای غربی) .این تفاوت را چگونه
می توان توجیه کرد؟
پیرشــدن جمعیت در کشــور ما پدیده ای تازه و
شاید بتوان گفت تا حدودی غافلگیرکننده است .هنوز
هر ساله با شــروع فصل ســرما و آغاز كار وسايل
گازسوز شاهد حوادث ناگواري هستيم كه متأسفانه تعداد
قابل توجهي ازاين حوادث به مرگ شهروندان عزيزمان
منجر ميشود .گاز طبيعي و ساير تسهيالت كه موجب
راحتي و آســايش مردم اســت ،در صورت عدم رعايت
نكات ايمني ميتواند موجب خســارات جبرانناپذيري
شــود .بهترين روش مقابله با اين خطرات ،پيشــگيری
و رعايت نکات ايمنی است.
قاتل نامرئی
يکي از نکات بسيار مهم و قابل توجه ،طريقه نصب
انــواع بخاري و وســايل گازســوز و بهخصوص نصب
دودکش اســت .نصب صحيح دودکــش از اين جهت
اهميت دارد که مانع از نشــت گاز مونواکسيدکربن که
حاصل سوخت ناقص است ،ميشود .اين گاز بی رنگ و
بی بو اســت و به همين دليل به سادگی قابل تشخيص
نيست.
اين گاز سمي بسيار خطرناک بوده و حتي در مقادير
بســيار جزيي موجب مرگ انسان ميشــود .عاليم و
نشانههاي مســموميت با مونواکسيدکربن بر انسان ،به
ميزان غلظت مونواکســيدکربن در خون بســتگي دارد.
مونواکسيدکربن در غلظت پايين موجب خواب آلودگي،
گيجي ،خســتگي ،ســردرد ،ســرگيجه ،حالت تهوع و
استفراغ ميشــود و در غلظتهاي باالتر سبب خفگي
و در نهايت مرگ ميشود.
نکات ايمنی وسايل گازسوز
هر وسيله گازسوز بايد داراي يك دودكش استاندارد
و مجزا و مجهز به كالهك باشد.
همواره محل اتصال دودكش به وســايل گازســوز
را بازرســي و از اســتحکام و ثبات آنها اطمينان حاصل
نماييد.
مســدود شدن سر دودكش ســبب سوخت ناقص و
ايجاد گازهاي خطرناك و مســموم كننده و برگشــت
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رازداری در خانواده و اهمیت آن

دیگر برایشــان به یک عادت تبدیل شــده و اصال
به فکر برطرف کردنش هم نیستند.
گروهی از این افراد ،کســانی هستند که دائم با
دیگران حرف میزننــد .درباره موضوعات مختلف با
بقیه صحبت میکنند ،نظرشــان را میگویند و نظر
دیگران را میپرسند و در این جریان طبیعی است که
رازهایی هم مطرح شود.
ایــن افراد معمــوال در جمع دوســت و خانواده،
شناختهشده هســتند و کسی تمایلی به همنشینی و
صحبت با آنها ندارد .مگر افرادی که به قصد دشمنی
و برهــم زدن زندگی دیگران با آنها صحبت میکنند
تا اطالعات خاصی به دست آورند .بنابراین دشمنی و
داشتن افکار نادرست برخی افراد هم میتواند یکی از
دالیل فاشکردن راز باشد که البته معموال با قصد و
نیتی مشخص انجام میشود.
گاهی هم برعکس ،افراد اینقدر به یکدیگر اعتماد
دارند و به دوستیهایشــان مطمئن هستند که فکر
میکنند هیچ رازی میان آنها وجود ندارد .برای همین
ممکن اســت راز دیگران را هم خیلی راحت مطرح
کننــد و درباره آن با یکدیگر حرف بزنند .در صورتی
که حتی میان دوستان صمیمی و اعضای خانواده هم
باید حریم رازها را مشــخص و حفظ کرد .نکته مهم
این اســت که رازهای مردم به هیــچ بهانهای نباید
موضوع صحبتهای دستهجمعی دوستان و آشنایان
باشــد و به همین دلیل ،توصیه میشــود هر حرفی
را قبل از اینکه مطرح کنیم ،بســنجیم و دربارهاش
بیاندیشیم؛ چراکه گفتن همین رازهای به ظاهر ساده،

میتواند خانوادهها را از هم بپاشد و مشکالتی را برای
آنها فراهم کند.
بچه ها را رازدار بار بیاوریم
تاکنون فکر کرده اید اگر فرزندتان ببیند شــما راز
دوست و آشنا را با دیگران در میان می گذارید یا اگر
رازی را که خودش به شــما گفته اســت ،در جمعی
مطرح می کنید ،چه احساسی به او دست خواهد داد؟
شــاید فکر کنید بچه ها خیلی متوجه این موضوعات
نمی شــوند و در نتیجه بی توجه به آنها ،رازهایشان
را در مقابــل دیگران فاش کنید و درباره راز بقیه هم
حرف بزنید .پس اگر شــما نتوانید رازدار خوبی باشید
نباید از فرزندتان هم انتظار داشــته باشــید رازهای
دیگران را پیش خودش نگه دارد.
عالوه بر این ،زمانی که رازی را به شما می گوید
یعنی به شــما اعتماد دارد .پس به هیچ قیمتی نباید
بگذاریــد این اعتمــاد از بین برود .اگــر رازش را به
دیگــران بگویید حتی اگر با همســرتان در این باره
صحبت کنیــد ،نباید به گونه ای باشــد که کودک
اعتمادش را به شــما از دســت بدهد و فکر کند این
کارتــان فقط بــرای فاش کردن راز او بوده اســت.
بچه ها باید در همان سال های کودکی این موضوع
را درک کننــد که اگر راز دیگران را فاش کنند ،بقیه
هم به آنها اعتماد نخواهند داشت
رازداری به نفعتان است
رازداری نــه تنها از ویژگیهــای مثبت اخالقی
به حســاب میآید که حتی میتوانــد زندگی فردی
و اجتماعی انســان را نیز تغییر دهد؛ تغییرات مثبتی

راه های فاصله گرفتن سالمندان
از افسردگی
زیرساخت های الزم برای اینکه ســالمندان بتوانند
از اوقات فراغتشــان لذت ببرند به اندازه کافی وجود
ندارد.
باید باشــگاه هایی مختص ســالمندان
احداث کنیم
در برخــی از نقــاط دنیا این مشــکل را با ایجاد
باشــگاه های ســالمندان در محله ها تا حدودی حل
کرده اند .باشگاه ســالمندان محلی است با امکانات
فرهنگی ،ورزشــی و تفریحی نه چندان گسترده که
خود ســالمندان در برنامه ریزی و مدیریت آن سهم
دارنــد .چنین مکانــی امــکان آن را فراهم می کند
کــه ســالمندان دور هم جمع شــوند و از مصاحبت
یکدیگــر لذت ببرند و کنار آن با شــرکت در فعالیت
های آموزشــی ،فرهنگی و گردشگری اوقات خود را
به گونه ای ارزشــمند پرکنند .در برخی از شهرهای
کشــور ما نیز رفته رفته این گونــه مراکز راه اندازی
شده است (بیشــتر زیر نظر شهرداری ها) ولی دامنه
آنها محدود اســت و به دلیــل تبلیغات ناکافی اغلب

سالمندان امکان حضور در آنها را ندارند.
در نتیجه ،تنها امکاناتی که برای بیشتر سالمندان
مهیاست ،پارک ها هســتند .بسیاری از سالمندان به
دالیل مختلف رفتن به پارک را دوست ندارند ،یکی از
آنها مساله آلودگی هوا و دیگری عدم مناسب سازی
پارک هاســت که باعث می شود ســالمندان برای
جلوگیری از ابتال به بیماری های قلبی و تنفســی یا
زمین خوردن از رفتن به پارک صرف نظر کنند.
روابط اجتماعی کم ،سالمندان را منزوی
می کند
باید به این نکته نیز توجه کنیم که کاهش ارتباط
با دوســتان به دلیل بازنشستگی ،بیماری یا از دست
دادن آنها ،جدا شدن فرزندان به دلیل تحصیل ،ازدواج
یا مهاجرت و ...شــبکه اجتماعی سالمند یا مهاجرت
و ...شــبکه اجتماعی ســالمند را محــدود و او را به
تنهایی و انزوا تهدید می کند ،بنابراین ســازمان ها و
نهادهای مسئول ارائه خدمت به سالمندان باید هرچه
زودتر درصدد برنامه ریــزی برای اوقات فراغت آنها

نکاتی ايمنی درباره دودکش ها
چنين گازهايي به داخل فضاي زندگي شــده و موجب
گازگرفتگي و مرگ ميشود.
دودكش وسايل گازسوز در محل عبور از شيشههاي
پنجره نبايد مستقيم با شيشــه در تماس باشد .زيرا در
چنين حالتي امكان شكســتن شيشــه در اثر حرارت و
لق شــدن و افتادن دودكش وجود دارد .در صورتي كه
دودكش از پنجره به بيرون هدايت شده است بايد داراي
حداقل يك متر ارتفاع عمودي ،از محل خروج از پنجره
باشد.
هرچند وقت يك بار كالهك دودكشهاي وســايل
گازسوز را بازرسي و چنانچه كالهك افتاده باشد ،آن را
در محل خود نصب كنيد .قابل ذكر اســت كه كالهك
عالوه براينكه از نفوذ باران و برف و افتادن ســاير اشيا
به داخل دودكش جلوگيري ميكند ،در منظم ســوختن
وســيله گازســوز نيز موثر اســت .در ضمن از فشردن
بيش از اندازه كالهك كه موجب تغيير حالت وگرفتگي
منافذ خــروج گازهاي دودكش ميشــود نيز خودداري
كنيد.
انتهاي دودكشهاي تــوكار بايد حداقل يک متر از
سطح پشت بام باالتر باشد.
حتياالمــكان از نصــب زانوي اضافي در مســير
دودكــش خودداري کنيد .زيرا زانــو كارآيي دودكش را
كاهش ميدهد.
هرگز دودكش وســايلگازسوز و هواكش (فن) را از
يكلوله يا كانال مشترك عبور ندهيد.
براي دودكش داخل و بيرون ديوار نبايد از لولههاي
پالستيكي و غيرمقاوم در برابر حرارت استفاده شود.
دودكــش بايد از ورقهاي ضد زنگ (گالوانيزه) و به

نسبت ضخيم انتخاب شود.
آبگرمكن و بخاري حتما بايد مجهز به دودكش باشد.
از نصباين وسيلهها بدون دودكش در محيطهاي بسته
جدا خودداري کنيد.
اســتفاده از دودكشهــاي مشــترك بايــد با نظر
متخصصانومشاوران تأسيساتيانجامشود.
اســتفاده از دودكشهــايآكاردئونــيآلومينيومي
به علت نبود امــكانآببندي در ابتدا و انتها خطرناك
است.
هنگام عبور دودكش از داخل ديوار و تقاطع آن بايد
قطر لوله فلزي بهطور کامل يكسان باشد .كمكردن قطر
لوله هنگام خروج از ســاختمان (ديوار يا ســقف) مجاز
نيست.
از نصــب دودكــش درحياطخلوتهاي رو بســته
خــودداري کنيد .داكت دودكشها بايد خروجي از باال و
پايين به هواي آزاد داشــته باشد و به هيچ وجه هيچگاه
باالي داکت مسدود نشود.
دودكشهــا را بهطور مرتب بازرســي کنيد و از آزاد
بودن مسير دودكش اطمينان حاصل کنيد.
در هنگام هرگونه ساخت و ساز مراقب باشيد ،مصالح
ساختماني به داخل دودكشها ريخته نشود و راه ورودي
دودكش را مسدود نكند .هر ساله پيش از روشن كردن
وســايل گرمازا ،مراقب باشيد مسير دودكشها بهوسيله
النه پرندگان مسدود نشده باشد.
قسمت عمودي دودكش بايد روي پايههاي مناسب
قرارگيرد تا وزن آن به پايه منتقل شود و از كج شدن آن
جلوگيري بهعمل آيد .در ضمن بخش عمودي دودكش
روي نماها بايد بهوســيله بســتهاي مناسب به ديوار
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که فقط به دلیل حفــظ راز دیگران ،برای فرد ایجاد
میشــود .به عنوان مثال ،کسی که به عنوان فردی
رازدار در جمع شــناخته میشــود ،دوستان بیشتری
خواهد داشــت و افراد زیادی بــه او اعتماد خواهند
کرد .به همیــن دلیل هم دیگران با احترام خاصی با
او برخورد میکنند .از طرف دیگر ،انســانهای رازدار
میتوانند ایــن خصوصیت را به دیگران بیاموزند و با
رفتارهایشــان آنها را هم تشــویق به رازداری کنند.
بــرای همین اعضای خانواده و بویــژه فرزندان این
افراد هم اهمیــت رازداری را به خوبی درک خواهند
کرد و انســانهای رازداری خواهند بود .پس آنها هم
میتوانند در گفتوگوهایشان به دیگران اعتماد کنند
و از آنها بخواهند رازها را پیش خود نگه دارند.
زن و شوهر باید رازدار هم باشند
همــه میداننــد زن و شــوهر شــریک زندگی
یکدیگرند؛ در خوبیها و بدیها ،سختیها و راحتیها
و در همــه مراحل زندگی ،چه خوب باشــد و چه بد،
آنهــا باید کنار هم و همپای هم باشــند .بزرگترها
اعتقاد داشته و دارند که زن و شوهر باید محرم اسرار
هم باشــند .نباید چیزی را از دیگری مخفی کنند و
همسرشــان را غریبه بدانند .با این حال ،متاســفانه
بعضی زوجها انــگار نمیتوانند یا نمیخواهند با هم
همراه و همراز باشند .عدهای به هیچ وجه بلد نیستند
رازداری کنند و گروهی هم مخفیکاری را بیشــتر از
صداقت و روراستی میپسندند.
در صورتــی که هر دو شــیوه اشــتباه اســت و
ســرانجامی تلخ و ناخوشــایند خواهد داشت .از نظر
کارشناسان نیز تنها راه حفظ و ادامه زندگی زناشویی،
در صداقت و رازداری همسران است.
گاهی رازداری خطرناک است
گاهی بچه ها رازداری را می آموزند و خیلی خوب
هم آن را در زندگی شــان اجرا می کنند ،اما همین
رازدار بودن ممکن اســت به ضررشان تمام شود به
همین دلیل ،حتما باید زمانی که درباره راز و اهمیت
حفــظ آن صحبت مــی کنید ،خطرها و مشــکالت
احتمالی را هم برایش توضیح دهید.
کودک باید بداند همه افراد قابل اعتماد نیســتند
و او نباید رازدارشــان باشــد .همچنین باید بداند هر
حرف و عملی ،راز نیســت و نباید همه آنها را پیش
خــودش نگه دارد .اگر درباره این مســائل با بچه ها
صحبــت نکنید و این موضوعــات را با آنها در میان
نگذارید ،شــاید غریبه ها به راحتی بتوانند از کودک
سوء استفاده کنند و دردسرساز شوند .پس قبل از هر
چیز ،مراقب فرزندتان باشــید و پس از آن به کودک
توضیــح دهید هــر حرفی راز نیســت و او هم نباید
رازدار همه افراد باشد .در ضمن ،اگر کودک به پدر و
مادرش اعتماد کافی داشته باشد و والدین این حس
را در او ایجاد کرده باشند ،درباره تمام مشکالتش با
آنها صحبت خواهد کرد.
برایند تا سالمندان ســالم تر و شادتر بمانند .این کار
مقرون به صرفه نیز هست چون با پیشگیری از ابتال
به بیماری های روانی از هزینه های درمان سالمندان
به میزان قابل توجهی می کاهد.
شیوه زندگی تان را تغییر دهید
اگرچــه تالش بــرای ارتقــای کیفیــت زندگی
سالمندان مســئولیتی جمعی است ،ولی نباید در این
میان مسئولیت فردی خود سالمندان را نادیده گرفت.
ماندن در خانه ،روی گرداندن از فعالیت های ارزشمند
و لذت بخش ،انتخاب شــیوه زندگــی غیرفعال و...
باعث می شــود روحیه سالمندان به سمت افسردگی
بــرود .هر فردی وقتی از دنیــای بیرون می بُرد و به
درون خود پناه می برد ،خود را عمال در معرض انواع
بیماری ها قرار داده است.
وقتی رویداد بیرونی جالبی را تجربه نکرده ایم که
بــه آن فکر کنیم به کنــد و کاو در وضعیت خودمان
مــی پردازیم و از آنجا که ســالمندی با دشــواری
ها و اســترس هایی همراه اســت دنیا را تیره و تار
می بینیــم .هرچه دلتنگ تر و بی حوصله تر شــویم،
آستانه تحملمان پایین تر می آید ،درد بیشتری حس
می کنیم و خود را ناتوان تر می بینیم .به عبارت دیگر،
در چرخه معیوبی می افتیم که روز به روز بیشتر ما را
به ســوی ناامیدی می برد .برای شکستن این چرخه
معیوب باید فعاالنه برخورد کنیم.
محكم شود .همچنين مراقب چرخش كالهك به سمت
زمين باشيد ،دراين صورتاينگونه دودكشها كارآيي
الزم را ندارند و خارج نشــدن گازهاي حاصل از احتراق
جان شما را تهديد ميكند.
عبــور دودكــش از فضــاي داخل ســقف كاذبو
بهخصوص حمام به دليل امكان پوســيدگي و نشت گاز
مونواكسيدكربن خطرناك است.
دودكش بايد مجهز به بســت نگهدارنده باشد و در
محل خود محكم شود.
براي شــومينه بــه دليل امكان پــسزدن گازهاي
حاصــل از احتــراق بهتر اســت از دودكــش به قطر
 15سانتيمتر استفاده كرد.
آزمايش دودکش
ميتوانيد براي اطمينان از صحت عملكرد دودكش
سه آزمايش آسان ذيل را انجام دهيد:
• سادهترين آزمايش هر دودكش ،دستزدن و لمس
آن است .ســردي دودكش نشانه عبور نکردن گازهاي
سميحاصل از احتراق وســيله گازسوز و زنگ خطري
براي شما است .وقتي وســيله گازسوز کار ميکند بايد
دودکش داغ باشد.
• آزمايش بعدي اســتفاده از شمع و يا شعله كبريت
در محل دريچه و مبدأ دودكش در اتاق (محل مصرف)
است .با قرار دادن كبريت روشن در ابتداي دريچه بايد
شعله به سمت داخل دودكش كشيده شود .اين موضوع
نشــانه كـــاركردن و مكش مناســب دودكش بوده و
در صورتي كه تغييري در شعلهايجـاد نشود ،نشاندهنده
عدم مکش مناسب دودكش است.
• هنــگام خريد و يــا اجاره خانــه و پيش از وصل
وسايل گازســوز به دودکش،مسير دودكشها را با يك
وزنه و طناب محكم از پشــتبام تا محل دريچه و مبدأ
دودکــش كنترل کنيد تا از باز بــودن آن بهطور کامل
مطمئن شويد.
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در زمســتان ،پوشــیدن لباس مناســب با آب و هوا بسیار مهم اســت .اما چطور این کار را انجام
می دهید؟ این چگونه را برای یادگیری نکاتی در باب پوشش در هوای سرد بخوانید!
چند الیه لباس بپوشید .به جای پوشیدن یک الیه لباس ضخیم از چند الیه لباس نازک روی هم
اســتفاده کنید .این کار هم بهتر گرم تان می کند و هم باعث می شــود که بتوانید هر زمان هوا گرم
شد چند الیه از لباس ها را در بیاورید.
متناســب با میزان فعالیت تان لباس بپوشــید .لباســی که برای فعالیت زیاد -مث ً
ال اسکی کردن-
می پوشید ،قطع ًا با لباسی که برای یک روز بی تحرک ،می پوشید باید متفاوت باشد.
یــک جفت چکمه گرم و عایق بخرید یا اگر از قبل دارید آن را پیدا کنید .قســمت داخلی آن باید
از جنس پشــم یا مواد مصنوعی باشد ،نه از جنس کتان .این قسمت را می توانید به طور جداگانه هم
بخرید که برای این کار باید چکمه را دو سایز بزرگتر از حد معمول بخرید.
جوراب زمســتانی بپوشید .پوشیدن جوراب های گرم زمســتانی در گرم و خشک نگه داشتن پاها
مهم اســت .جوراب های پشمی بهتر هستند ،اگر چه جوراب هایی از جنس پشم مصنوعی هم اغلب
می تواند خوب باشد .همچنین می توانید چند الیه جوراب روی هم بپوشید ،اما باید مراقب باشید که
پاهایتان در این وضعیت کام ً
ال راحت باشد و جریان خون قطع نشود.
از یک کت با کیفیت خوب یا ژاکت استفاده کنید .به طور کلی -چه کاپشن اسکی چه کت پشمی-
هر چه ضخیم تر باشد بهتر است.
یک الیه لباس زیر بپوشید .که می تواند سرهمی یا ساق شلواری باشد که زیر لباس زمستانی تان
می پوشید .نوع پشمی (پشم گوسفند مرینوس) آن به عنوان بهترین نوع شناخته می شود.
کاله بپوشــید .طبق یک افسانه بیشــتر گرمای بدن از سر خارج می شــود .پوشاندن کامل همه
قسمت های بدن که در معرض سرما قرار دارد ،به حفظ حرارت بدن کمک می کند.
دســتکش بپوشید .انگشت ها و دست ها در برابر سرما بســیار آسیب پذیر هستند ،بنابراین آنها را
بپوشانید .دستکش های خیلی نازک بهتر از هیچ است؛ اما دستکش باید گرم و راحت باشد.
استفاده از گرم کن دست می تواند مفید باشد .به خصوص اگر دست تان پوششی ندارد .به هر حال
هرگز از آن به عنوان جانشین برای لباس گرم استفاده نکنید.
بیش از یک شلوار بپوشید .بسیاری از مردم پنج دست لباس باال تنه می پوشند ولی فقط یک الیه
شلوار می پوشند .حداقل یک الیه زیر شلوارتان بپوشید.
خودتان را خشک نگه دارید .خیس بودن باعث می شود زودتر از زمانی که خشک هستید احساس
سرما کنید .سعی کنید لباس رویی تان ضد آب یا حداقل مقاوم در برابر آب باشد.
نکات و هشدارها
بیش از حد لباس نپوشید .عرق کردن و مرطوب شدن در هوای سرد خطرناک است.
باید خودتان را گرم کنید –نه داغ -و همیشه خشک باشید.
وقتی لباس می پوشــید یادتان باشد که خودتان را در مقابل رطوبت (برف و باران ،برف ،باران و یا
باد) محافظت کنید .هم رطوبت و هم باد بیشــتر از موقعی که هوا خشک و آرام است باعث می شود
سردتان شود.
لباس را بیشــتر از اینکه برای مد بپوشــید به خاطر کاربردش بپوشــید .البته الزم نیست در هوای
ســرد لباس های از مد افتاده بپوشید اما وقتی هوا واقع ًا سرد است ،صرف نظر از اینکه چگونه به نظر
می رسید ،باید خودتان را گرم کنید.
دســتکش هایی که دارای یک جا برای چهار انگشــت و یکجا برای انگشت شست هستند بهتر از
دستکش های معمولی دست تان را گرم می کند چون انگشتان تان نزدیک هم هستند ولی به هر حال
یکی از معایب استفاده از این دستکش ها این است که انجام دادن کارها-مث ً
ال ورق زدن روزنامه -را
برایتان دشوار می کند.
برای فعالیت در فضای باز هرگز از لباس های کتان استفاده نکنید ،این پارچه ها به عنوان “پارچه
مرگ” شناخته می شوند؛ چرا که به خوبی عایق بندی نمی کنند و وقتی خیس شوند باعث می شوند
که حرارت بدن به سرعت از دست برود .به جای آن از لباس های پشمی و ابریشمی استفاده کنید.

قبل از ازدواج شخصیت همسرتان را بهتر بشناسید

ســید کمال موسوی مشاور و روانشناس با اشاره به اینکه ازدواج نامناسب مرگ آرزوها را به همراه
دارد و برای داشــتن یک زندگی مناسب باید زوجها نسبت به هم شناخت داشته باشند و برای داشتن
فرزندی ســالم انجام آزمایشــات قبل از ازدواج الزم است ،اظهار داشت :شناخت زوجها قبل از ازدواج
با انجام تســتهای روانسنجی شامل ایکیو (هوش هیجانی) Neo ،برای شناخت شخصیت طرف
مقابل LSS ،نوع نگاه به زندگی MMPI ،یا میلون برای شناخت و سالمت روان میسر است.
وی افزود :در آزمایشــات روانســنجی که به چند گروه تقسیم میشود؛ برخی از افراد برای ازدواج
آفریده نشدهاند و نباید ازدواج کنند زیرا اختالالت روانی دارند ،بعضی از افراد برای ازدواج دائم آفریده
نشدهاند ،برخی از افراد برای ازدواج آفریده شدهاند اما با هر کسی نمیتوانند ازدواج کنند.
موسوی تصریح کرد :برخی از افراد خیلی برونگرا و بعضی دیگر خیلی درونگرا هستند .این افراد
مانند دوچرخهای هســتند که یک چرخ آن دایره و یک چرخ آن مربع است و نمیتوانند با هم حرکت
کنند .برخی از افراد هیس تری یونیک (نمایشــی) هســتند و نیاز به جلب توجه دارند ،بعضی از افراد
سیزویید هستند ،بعضی افرادی هستند که در ابراز هیجانات بسیار سرد و یخ زدهاند ،افرادی که در
ا 
ابراز هیجانات ســرد و یخ هســتند نمیتوانند با افراد داغ و برونگرا و اجتماعی کنار بیایند و یا ازدواج
کنند .وی گفت :بنابراین مهمترین عامل برای انتخاب یک همسر شناخت صحیح است و این شناخت
با انجام بهترین راهکارها و انجام جلسات مشاوره و تستهای روانسنجی صورت میگیرد.

برای افزایش اعتماد به نفس گروهی ورزش کنید

دکتر معصومه عبدی روانشــناس در خصوص زمان شروع ورزش گفت :زودترین سن برای شروع
ورزش در محدوده ســنی  6تا  7سالگی میباشد که باید جنبه بازی داشته باشد چرا که بیشتر موجب
ارتقاء سالمت جامعه باشد.
وی در ادامه بیان کرد :در ســنین پایین باید فعالیتها به صورتی باشــد که به هماهنگی اعصاب،
عضــات و تعــادل بدن کمک کند که پریدن ،دویدن و دوچرخه ســواری میتواند از این دســته از
فعالیتها باشــد .وی در خصوص سن نامناسب برای فعالیتهای ورزشی سن قبل از شش سالگی را
عنوان کرد چرا که به خطر بیاندازد و در رشد عضالت و استخوانها اختالل ایجاد کند.
وی بیان کرد :در مراحل اولیه الزم اســت کودک مهارتهایی مثل شکست و ناامیدی را یاد بگیرد
و از نظر روانی مهارتهای الزم را کسب کند چرا که جنبهی سالمت روانی از سالمت جسمی بسیار
مهمتر است.
وی تصریح کرد :در زمان نوجوانی فرد میتواند از رقابتهای ورزشی لذت ببرد و عالقهی ورزشی
خود را دنبال کند چرا که فعالیتهای ورزشی در این سنین میتواند اعتمادبهنفس نوجوانان را باال ببرد
معموال پایین آمدن اعتماد به نفس در این دوران کاهش مییابد.
وی افزود :همچنین ورزشهای تیمی که فرصتی برای رهبری گروه اســت نیز در توانایی جسمی
روحی بســیار مؤثر واقع میشود .وی تصریح کرد :ورزش با توجه به توانایی کودکان انتخاب میشود
که میتواند نقش مهمی در تداوم انگیزه داشته باشد.
دکتر عبدی خاطر نشــان کرد :بهترین ســن ورزش بین  11تا  13ســالگی است که تأثیر آموزش
مهارتهای رفتاری و آموختن رفتار صحیح بیشتر است و بهتر است در این سنین فعالیتهای ورزشی
متنوع باشد تا در هر رشته فرد مهارتهای مختلف را بیاموزد.

