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وقتی یکی از طرفین میل زیادی به حرف زدن
داشته باشد و دیگری خیلی اهل گفت و گو نباشد،
داســتان ناخوشــایندی آغاز می شود .چون چنین
فضایی برای همســری که راحــت حس هایش
را بیــان می کند ،آزاردهنده می شــود و مرتب از
اینکه طرف مقابلش اشتیاق چندانی برای شنیدن
حرف هایــش ندارد و حتی گاهــی او را پرحرف و
پرچانه خطاب می کند ،احســاس ســرخوردگی و
ناکامی می کند .دکتر سامرند سلیمی ،روان پزشک،
عضو کمیته های آمــوزش و درمان انجمن روان
پزشکان ایران در این باره می گوید:
عدم انتخاب درست
یکــی از مهــم تریــن علت هایی کــه باعث
می شــود ،اعضای خانواده یا زن و شوهری با هم
گفت و گو نکنند ،انتخاب اشــتباه و بدون شناخت
همدیگر است .این افراد بررسی ای انجام نداده اند
تا متوجه شــوند فضای مشترکی برای گفت و گو و
عالیق مشترکی دارند؟ آیا حرفی دارند به هم بزنند
که برای هر دو طرف جالب باشد؟
وقتی افراد بدون این بررســی ها با هم ازدواج
می کنند ،بعد از مدتی ممکن اســت متوجه شوند
دو دنیای کامال متفاوت دارند .هر حرفی که یکی
از آنها می زند ،برای دیگری جذابیت ندارد یا حتی
می تواند آزاردهنده و بی ربط باشد .بنابراین طبیعتا
پس از مدتی همان شــعله گفت و گوهای اندک
اولیــه بین زوج هم خاموش می شــود .به همین
دلیل است که توصیه می کنیم قبل از جاری شدن
عقد ،دختر و پســر مجال چندماهه برای گفت و گو
و بحث داشته باشــند تا متوجه شوند اصال حرفی
برای گفتن با هم دارند یا نه؟
پدیده جدید ،حرف جدید
این روزها تالش زیادی می شود که شبکه های
اجتماعی به عنــوان عامل اصلــی کاهش زمان
گفت و گو میان اعضای خانواده معرفی شود .اما من
معتقد نیستم که صرفا این شبکه ها باعث کاهش
میزان گفت و گوی اعضای خانواده شده اند.
به هر حال یک خانواده سالم ،خانواده ای است
که هــر پدیده جدیدی را بــرای افزایش ارتباط و
صمیمیــت بین اعضا به خدمــت بگیرد .در چنین
خانــواده ای ،هر اتفاقی که می افتــد ،نمی تواند
یک تهدید ترســناک باشــد و در خانواده های با
روابط مغشــوش و آشفته اســت که هر پدیده ای
در حد حرف یک همســایه هم مــی تواند در آنها
بحران های بزرگ ایجاد کند.
گفت و گوی دفاعی
یکی دیگــر از آفت هــای ارتباط بیــن افراد
خانواده ،گفت و گوی دفاعی است ،به جای شنیدن
حرف ها از منظر دیگران .یکی از کارهایی که یک
با چشــم و گوش بازتان بایــد فیلترهایی را در
ازدواج قــرار داده و از آنها عبور کنید تا در صورت
پشت سر گذاشتن همه آنها ،با اعتماد بله را بگویید.
اصالت خانواده
دختر و پســری كه در یك خانواده اصیل رشد
می کنند ،منــش های اخالقــی را از پدر و مادر
خود به ارث می برند و در برخورد با دشــواری ها
و ســختی های زندگی ،هرگز از جادوی راستی و
درستی خارج نمی شوند .بنابراین در انتخاب همسر
بــه اصالت خانوادگی او توجه کنید .فرد اصیل ،آن
کسی اســت که به باورهای خانوادگی خود پایبند
باشد ،به خانواده پشت پا نزند و در خدمت خانواده
باشــد .چنین فردی ارزش هــای خانواده را حفظ
کرده و بیشــتر از آنکه فردگرا باشــد ،جمع گرا و
خانواده دوست است.
اصول دینی و اعتقادات مذهبی
وقتی از پیشوایان دینی سوال می شد كه با چه
گروهی باید ازدواج كرد؟! در پاســخ می فرمودند:
«بر تو باد ازدواج با افراد متدین .یعنی ســعی كن
با همســری ازدواج كنی كه دین دار باشــد ،زیرا
دیــن داری عامل قوی و اســتواری اســت كه در
بسیاری از موارد انســان ها را از لغزش و ارتكاب
اعمال خالف بازمی دارد .در هنگام انتخاب همسر
حسادت ،یک واکنش هیجانی است که از دوران
کودکــی در تمام افــراد دیده می شــود .همین که
یک کودک  3ســاله از دادن وســایلش به دیگران
امتناع می کند و می خواهد همــه چیز برای خودش
باشــد ،حس حسادت ایجاد شــده است .این واکنش
در کــودکان کامال طبیعی اســت ولی اگــر در افراد
بزرگسال دیده شود ممکن است مشکالت زیادی را
در فــرد ایجاد کنــد .در دوران کودکی ،این واکنش
ناآگاهانه می باشــد ولی در بزرگسالی کامال آگاهانه
ایجاد می شود.
حســادت کامال آموختنی اســت و اگر در فردی
دیده شــود ،قطعا ریشه در نوع تربیت والدینش دارد.
همیــن که والدین بــه طور مداوم کودکشــان را با
دیگران مقایســه می کنند در واقع به او این مساله را
می فهمانند که همه خوبی باید برای تو باشــد و این
امر به مرور زمان در فرد تثبیت می شود.
حسادت یعنی آرزو کردن زوال نعمت از کسی که
آن را به دست آورده است ،یعنی دوست داشتن گرفته
شدن نعمت ها و پیشرفت های دیگران و رسیدن آنها
به خود .شخصی که حسود اســت ،از وجود هرگونه
شــادی ،موفقیت و پیشــرفت درحوزه های مختلف
زندگــی دیگران اعم از شــغلی ،تحصیلــی ،ازدواج،
فرزنددار شدن و  ،...احساس نارضایتی می کند.
باید توجه داشــته باشیم که حسادت را با حسرت و
غبطه اشتباه نگیریم .حسادت ،احساس و واکنش منفی
به معنای آرزوی از دســت دادن نعمت های دیگران
اســت ،ولی غبطه به معنای احساس و واکنش مثبت
است به معنای آرزوی داشتن نعمت های دیگران بدون
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پس از شناخت ،همسر خود را
انتخاب کنید

زن و شوهر خوشبخت و سالم باید انجام دهند ،این
اســت که وقتی مثال طرف مقابل به آنها می گوید
به نظــر من خانه ما خیلی تمیز نیســت ،به جای
اینکه به شــدت به فاز دفاعی بروند و بخواهند به
او ثابت کنند که اشتباه می کند و خانه تمیز است،
تمام وظایف خود را در خانه درست انجام می دهد
و ...لحظه ای تامل کند و بیاندیشــد که چه اتفاقی
افتاده که همسر من تمام تالش هایم برای مرتب
نگه داشتن خانه را نمی بیند؟
این کم حرفی نشانه چیست؟
گاهی کم شــدن زمان صحبــت بین اعضای
خانواده ،نشانه بارز یک نارضایتی مزمن در زندگی
مشترک یا زندگی خانوادگی است .وقتی فردی از
موضــوع یا موضوعاتی در زندگی ناراضی اســت،
بارها درخواســت و تالش می کند تا مشــکالت
را حــل کند اما طرف مقابل هیــچ عکس العملی
برای بهبــود اوضاع نشــان نمی دهــد ،کم کم
احساس ناراحتی می کند .سعی می کند صحبت،
بحث و مجادله نکند و چون احتماال دیگر برایش
قابل تصور نیســت که تغییری صورت بگیرد .به
همین دلیل معموال مــی بینیم بین زوج هایی که

تــا مدتی مدام با هم بحــث و جدل می کردند به
مروز زمــان فضایی آرام حکمفرما می شــود که
یکی از طرفین آنقدر خسته شده که دیگر حوصله
گفت و گو و مباحثه و امیدی به حل مسائل ندارد.
کی با هم حرف بزنیم؟
در دنیای مدرن ،بیشــترین زمان و فضایی که
زوج ها برای گفت و گو دارند ،ساعت های پایانی
شب است که از ســر کار بر می گردند و روزهای
آخر هفته .من فکر می کنم اگر قرار باشــد از این
پدیــده های اجتماعی چند ســال اخیر ،یکی را از
دالیل کم شــدن فضای گفت و گو بین اعضای
خانواده بدانیم ،بتوانیم به سریال های ماهواره ای
اشاره کنیم .یادمان باشد خانواده سالم ،خانواده ای
اســت که اعضای آن یا هنگام شــام یا بعد از آن،
زمانــی هرچند کوتاه را برای گفت و گو اختصاص
دهند.
مهارت های ارتباطی با شوهر کم حرف
اما آنچه بیش از پیش هویدا است این است که
مردان تمایل کمتری به گفت و گو دارند و به نسبت
گاهی فرزندان پســر از آنها الگو گیری می کنند.
معمو ًال نوع گفت و گــوی زنان ،گفت و گوی آزاد

فیلترهای ازدواج
از ارزش ها و باورهایتان چشم پوشی نکنید .یعنی
فورا نخواهید خودتان را همرنگ طرف مقابل کنید.
عقاید خود را حفظ کرده و همسری را برگزینید که
اعتقاداتی شبیه به شما و به قوت شما دارد.
وضعیت ظاهری
زیبایی امری نســبی است و بیشــتر به افكار،
خاطرات ،تجربیات و آنچه كه در ذهن افراد است،
بستگی دارد تا آنچه كه در واقعیت است .بسیاری
از زوج هایــی كه فقط بر اســاس عنصر زیبایی و
بدون توجه به آنكه چه در پشــت سر این زیبایی
بــه لحاظ فكری و روانی می گــذرد ازدواج كرده
اند ،چندان موفقیتی در زندگی نصیب شــان نشده
اســت .اما در ازدواج باید بتوانید بــا چهره و اندام
طرف مقابــل ارتباط برقرار کرده و به ســمت او
کشش داشته باشید .درست است که زیبایی برای
افراد عادی می شود ،اما زشتی ای که شما را دلزده
کند (ولو از نظر دیگران زشــتی به حســاب نیاید)
هیچ وقت عادی نخواهد شد.
سطح اقتصادی فرد و خانواده

ســطح اقتصادی می تواند عامــل اختالف در
روابط زناشــویی باشــد .ابعاد مختلفی كه در این
باره مطرح اســت عبارتند از :مسكن ،هزینه های
رفاهی و معیشتی و وسایل زندگی .هر یك از این
امكانات نقش مهمی در زندگی دارد كه عدم وجود
یا كمبود آنها می تواند عامل اختالف و ناخشنودی
گردد .نكته ای كه در اینجا حائز اهمیت اســت آن
است كه اختالف سطح اقتصادی در دو خانواده كه
قصد ازدواج دارند باید مــورد توجه قرار گیرد و تا
حد ممکن متناسب باشــند .اختالف های زیاد در
ایــن زمینه به معنی وجود اختــاف های زیاد در
کیفیت آموزشی ،سبک زندگی ،شکل رفت و آمدها
و ...است .چرا که اقتصاد فقط به معنی پول نیست
و تغییر وضعیت اقتصادی ،تغییر وضعیت زندگی را
هم در پی دارد.
سالمت جسمانی و روانی
بســیار مهم اســت كه در ازدواج به ســامت
جســمانی و روانــی طــرف مقابــل اطمینان و
اعتماد داشــت .چنان كه یكــی از زوج ها ،دارای

دردی که درمان ندارد؟!

اینکه آنها آن نعمت ها را از دست بدهند.
علل ایجاد این سونامی
مقایسه شــدن کودکان به طور مداوم با
همساالنشان توسط والدین :هنگامی که یک
کودک توســط والدینش با کودکان دیگر مقایســه
می شود ،این حس در او ایجاد می شود که باید تمام
نعمت ها و پیشــرفت های زندگی برای من باشد و
دیگران نباید آنها را داشته باشند .پس یک عامل مهم
در ایجاد حس حســادت ،مقایســه شدن کودکانمان
به طور مداوم با کودکان دیگر است.
حســادت والدین :عامل دیگری که به ایجاد
حس حســادت در کودکان کمک می کند ،نوع رفتار
والدینشان است .کودکان مشاهده گران قوی هستند
و بــه راحتی مــی توانند از رفتارهــای افرادی که با
آنهــا ارتباط زیادی دارند ،الگو برداری کنند .پس اگر
والدینی مدام واکنش حســادت را به دیگران نشــان
می دهند ،می توانند به ایجاد این حس در کودکشان
کمک کنند.
عــدم خودآگاهی :افرادی که هیچ شــناختی
از ویژگی های شــخصیتی و رفتاری و اخالقی خود
ندارنــد و نقاط قوت خود را نمی شناســند ،بیشــتر
واکنش حسادت را در برابر دیگران نشان می دهند.
عدم اعتماد به نفس :افــرادی که اعتماد به
نفس کافی ندارند و در واقع به خودشناسی نرسیده اند
می توانند این واکنش منفی را از خود نشان بدهند.

وقتی حسادت همراه ما است
آثــار هیجانی :اگــر فردی مبتال به نشــان دادن
واکنش حسادت باشــد ،ممکن است هیجانات منفی
زیادی را از خود نشــان بدهد .مثل خشم ،اضطراب
و حتی افســردگی .اگر فرد مدام به این فکر کند که
چرا دیگران به پیشــرفت های پی در پی می رســند
و یا چرا دیگران همیشه شــاد هستند؟ و خودش به
این مسایل نرسیده باشد ،ممکن است که خشمگین
شــود ،اضطراب را تجربه کند و یا حتی افسردگی را
نشان دهد.
آثار اجتماعی :افرادی که واکنش حســادت را
نشــان می دهند در ارتباطات بین فردی آنها تعارض
و فاصله های زیادی دیده می شود .این افراد معموال
در برقراری ارتباط با دیگران دچار ناتوانی هستند.
درمانگاه حسادت
 - 1رسیدن به خودآگاهی و شناخت نقاط
ضعف و قوت :یکی از مهمترین راهکارهای درمان
حسادت این است که افراد به خودشناسی برسند .به
این معنــا که باید به شــناخت ویژگی های مثبت و
منفی شخصیتی و رفتاریشان برسند و سعی کنند که
ویژگی های مثبت شان را بیشتر اهمیت بدهند و سعی
کنند ویژگی های منفی شان را بر طرف نمایند .وقتی
افراد بتوانند نقاط قوتشان را ببینند از اعتماد به نفس
بیشتری برخوردار می شوند .همین امر منجر می شود
که کمتر واکنش حسادت را نشان بدهند.
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است و این موضوع اغلب باعث می شود که مردان
دنبال حرف را نگیرند .پس برای اینکه شــوهرتان
با شما درد دل کند این راهبرد ها را به کار گیرید:
زمان مناســبی را بــرای گفت و گو
انتخاب کنید:
این مســئله بسیار مهم است .شما ممکن است
که بسیار عالقه مند باشــید که بعد از بازگشت از
کار ،با شــوهرتان صحبت کنید ،اما او در آن موقع
به آرامش نیاز دارد .پس بهترین راه این اســت که
بعداً گفت و گو کنید.
در مقابل سکوت شــوهرتان سکوت
نکنید:
گاهی اوقات ســکوت مرد باعث ایجاد احساس
ناکامی و عصبانیت در زن می شود .برای اجتناب
از ایــن موقعیت ،هنگامی که شــوهرتان پاســخ
نمی دهد ســکوت نکنید .به او بگویید« :می توانی
به من بگویی چرا برای تو سخت است که به من
بگویی به چه فکر می کنی؟».
جزئیات را بپرسید:
سؤاالت دقیق بپرسید .این گونه سؤال نکنید که
«امــروز کار چطور بود؟» ،زیرا او می تواند در یک
کلمه جــواب بدهد که عالی بود یا افتضاح بود .در
مقابل ،از جزئیات کارش ســؤال کنید .مشخص تر
شدن سؤال باعث می شود که او با احتمال بیشتری
به سؤال شما به طور جزئی و با دقت پاسخ بدهد.
مراقب اشــاره هــای غیرکالمی تان
باشید:
اگر هنگام صحبت کردن شوهرتان ،کتاب ورق
بزنید ،کار را برای اینکه شــوهرتان ســاکت بماند
آســان کرده اید .برای بهتر شدن گفت و گو سعی
کنید حالت چهره تان خنثی باشــد ،بدنتان آرام و
لحن صدایتان نه بسیار بلند باشد ،نه بسیار آرام .در
ضمن تماس چشمی برقرار کنید.
عالیق مشترکتان را توسعه دهید:
زوج هایی که همه توجه شــان را بر بچه ها یا
کارشــان متمرکز می کنند ،اغلب درمی یابند که
بسیار کم با همدیگر صحبت می کنند .شرکت در
فعالیت هــای متفاوت و جدید ،از جمله پیاده روی
و مســافرت همراه با همسرتان باعث می شود که
شما به مقدار بسیار بیشــتری با همدیگر صحبت
کنید.
با دقت گوش دهید:
هنگامی که شــوهرتان صحبت مــی کند ،به
حــرف های او توجه کنید و اجازه ندهید ذهن تان
منحرف شود .مهارت های گوش فرادادن فعال را
به کار ببرید .چیزی را که شــوهرتان می گوید به
بیان خودتان بازگو کنید .هنگام صحبت کردن او،
مخالفت نکنید و وسط حرف هایش نپرید.
بیماری های جســمانی و یا روانی باشد و آن را از
ابتدا مخفی نگه دارد ،زمینه را برای بروز مشاجره،
اختالف و در نهایت طالق فراهم كرده اســت .در
ازدواج ،بیماری هــای طرف مقابــل را باید جدی
گرفت.
رشد و بلوغ و پختگی
یكی دیگر از عوامل مهــم در موفقیت زندگی
زناشویی رشــد عاطفی است .رشد عاطفی فقط به
ســن شناسنامه ای بستگی ندارد .بلكه سن عقلی،
روانــی ،اجتماعــی ،عاطفی و جســمانی ،همه از
عوامل موثر در پختگی و بلوغ هستند .بلوغ ازدواج
چیســت؟ یعنی با آگاهی ،دانــش و مهارت های
ارتباطی مبتنی بر واقعیت نه رویا ،رابطه لذت بخش
مادی و معنوی خلق کنیم .در غیر این صورت دچار
تنش خواهیم شد.
بــدون شــناخت ،منطــق ،خودشناســی و
دیگرشناســی نباید وارد هیچ رابطه ای شد چون
برخی در دوران آشنایی چهره واقعی خود را نشان
نمی دهند و نقاب بر چهره دارند تا طرف مقابل را
جذب کنند .عالوه بر این ،گاهی رفتار ناسنجیده یا
پرخطر تاثیرگذاری هم نشان می دهند ولی طرف
مقابل به دلیل ویژگی های خوب دیگر ،متاســفانه
آن را نادیده می گیرد.
 - 2توجه به ضررهایی که حسادت ایجاد
می کند :پیشــنهاد می شود کسانی که مبتال به این
حس منفی هستند بیشــتر به آثار منفی این واکنش
توجه کنند .وقتی آثار زیان آور این هیجان نامطلوب
بر روی زندگیمان را بشناســیم سعی می کنیم از این
حالت بیشتر فاصله بگیریم.
 - 3توجــه بــه منحصر به فــرد بودن
انســان ها :در طول زندگی ،هر فردی رفتارهای
متفاوتی از دیگران را نشــان می دهد .همه انسان ها
منحصر به فرد هستند و اگر افراد به این مساله توجه
داشته باشند ،دیگر به موفقیت های دیگران حسادت
نمی کنند .افراد قطعا باید به این درک برسند که مانند
هیچکس نیستند و نمی توانند باشند.
 - 4اهمیت قایل شدن برای نعمت های
زندگی :بهتر اســت افراد همیشــه به نعمت های
زندگیشــان فکر کنند و آنها را در ذهنشــان پر رنگ
کنند .برای این کار بهتر اســت هر ماه یک بار یک
لیســت از این نعمت ها را تهیــه کنید و آن را همراه
خود داشــته باشــید تا هر زمان که حس حسادت در
شما شکل گرفت بتوانید به داشته ها و پیشرفت های
زندگــی خودتان فکر کنید و این حس را در وجودتان
کمرنگ تر کنید.
 - 5پذیرفتــن این که کمــال مطلق در
زندگی وجود ندارد :اگر افراد به این نتیجه برسند
که هیچ کســی نمی تواند در زندگی کامل باشــد و
هر فردی ممکن اســت دارایی هایی را داشته باشد
که دیگران آنها را ندارنــد ،اینگونه نیز می توانند به
کم رنگ تر کردن این حس در خود کمک کنند.
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رعایت این نکات هنگام رانندگی ،ایمنی شما را
افزایش می دهد !

تصورش هم حال آدم را خوب می کند چه برسد به اجرایی شدن آن ،هرچند شاید این خاطره
زیبا و نمدار ،تکراری ترین صحنه های طبیعی روزانه خیلی از افرادی باشد که کارشان تردد در
مسیرهای بارانی و جاده های همیشه مرطوب شمال کشور است ولی بهتر است برای ماندگاری
و ثبت خاطره شیرین این تجربه پاییزی نکاتی را رعایت کنید تا این اتفاق روشن ترین یادگاری
از جاده های بارانی پاییز باشد.
بــه نقل از آمار راهنمایی و رانندگی جاده ای ایران دلیل اصلی افزایش تصادفات رانندگی در
روزهای بارانی و برفی ،کاهش ضریب اصطکاک الســتیک ها با زمین و همچنین کاهش دید
رانندگان اســت .رعایت نکات مهم در مورد کیفیت الســتیک خودرو و اطمینان از سالمت آن،
یکی از اصلی ترین اقدامات رانندگان قبل از تردد در جاده های بارانی است.
البته پلیس راهنمایی هم در این مورد بیشــتر دقت داشــته و معمو ً
ال با نزدیک شــدن ایام
پربارش در جاده های اصلی و فرعی با بازرســی اتومبیل ها و تأیید صحت و ســامت اتومبیل
امــکان و اجازه تــردد در این جاده ها را می دهند .البته از نقش تجربه و آگاهی در پیشــگیری
و کنترل حوادث جاده های بارانی نباید غافل شــد که هیچ چیز بــه اندازه تجربه عملی و البته
ســربلند بیرون آمدن از آن نمی تواند به کنترل و گذشــتن از آن کمک کند .در این مطلب به
نکاتی اشاره شده است که خواندنش به شما آگاهی و اعتماد به نفس بیشتری در کنترل شرایط
بحرانی خواهد داد.
هنگام سر خوردن ،چگونه خودرو را متوقف کنیم؟
بهترین کار این است که اعتماد به نفس داشته و به خود مسلط باشید .از ترمز کردن خودداری
کنیــد زیرا ضربه زدن به ترمز روی ســطح لغزنده ،چرخ ها را قفل مــی کند و باعث لغزش و
ســر خوردن بیشتر می شــود .باید در جهتی حرکت کنید که قسمت عقب خودرو سر می خورد
(فرمان را به همان طرف بچرخانید) و هر زمان خودرو به حالت مستقیم درآمد ،در جهت دلخواه
خود حرکت کنید.
خیلی آهسته روی ترمز فشار دهید تا از سرعت خودرو کاسته شود یا آرام روی گاز فشار دهید
تا خودرو به حرکت خود ادامه دهد .در این موارد نقش تجربه خیلی پررنگ تر از امکانات اتومبیل
می تواند به شما در مدیریت شرایط بحرانی کمک کند .بنابراین اگر تازه فرمان هستید و تجربه
رانندگی در جاده های بارانی را ندارید بهتر اســت موارد ایمنــی را به خوبی رعایت کنید یا اگر
مجبور به ادامه یا شروع سفر نیستید آن را به زمانی غیر از روزها و شب های بارانی موکول کنید.
جاده لغزنده است با احتیاط برانید
رعایت این نکات هنگام رانندگی در روزهای بارانی و برفی ،ایمنی شما را افزایش می دهد
* قبل از حرکت در جاده ،از سالم بودن تیغه برف پاک کن شیشه جلو و عقب مطمئن شوید.
* زمان بارندگی دقت بیشتری داشته باشید تا مبادا مناظر زیبا ،هوای خوش و بوی نم باران،
حواستان را از رانندگی پرت کند.
* منبع آب شیشــه شــوی را به طور مرتب کنترل کنید و یک گالن آب تمیز برای پر کردن
مجدد آن همراه داشته باشید.
* تیغــه های برف پاک کن را از نظر ظاهری و مکانیکی بررســی کنید .گاهی این تیغه ها
از نظر ظاهری سالم هستند ولی بخش پالستیکی تیغه ها کارایی و کیفیت اصلی را ندارند.
* در زمستان داخل منبع شیشه شوی اتومبیل ،مایع تمیز کننده شیشه که در نظافت خانه از
آن اســتفاده می کنید بریزید .این کار دو مزیت دارد اول اینکه تمیزی بیشــتری دارد دوم اینکه
مانع یخ بستن منبع آب و شیشه اتومبیل می شود.
* بســته به شدت باران ،ســرعت برف پاک کن را تنظیم کنید .این کار به دو صورت فاصله
زمانی حرکت و سرعت حرکت آن قابل تنظیم است.
* پــس از باران ،تردد اتومبیل های جلویی ،شیشــه اتومبیل را گل آلود خواهد کرد که تمیز
کردن شیشه اتومبیل بدون آب تقریب ًا ممکن نخواهد بود.
* یک راهکار تجربی نشان می دهد که تمیز کردن شیشه جلوی اتومبیل با سیب برش زده
شــده به تمیزی و لغزندگی تیغه برف پاک کن کمک زیادی می کند ،به خصوص در جاده های
برفی و بارانی.
* در طول مســیر ،فاصله ایمنی با اتومبیل جلویی را رعایت کنید .این فاصله در زمان بارش
بیشتر و ضروری تر خواهد بود.
* هنگام بارندگی ،حداکثر ســرعت های مجاز تعیین شده کاهش پیدا می کند و شما باید با
سرعت کمتری رانندگی کنید.
* زمانی که باران تازه شــروع به باریدن می کند ،ســطح جاده ها و خیابان لغزنده تر هستند
چون ترکیب خاک و آلودگی های معمولی جاده ها با باران ،سطحی لیز ایجاد می کند.
* گاهــی در مکانی مناســب توقــف کنید و عالوه بر رفع خســتگی از چشــمانتان و رفع
خواب آلودگی ،چراغ های اتومبیل را تمیز کنید تا روشنایی کافی داشته باشد.
* ماشــین هایی که ترمز آن از فناوری  ABSبهره می گیرد خیالشان از این بابت راحت تر
است ،زیرا این ترمزها برای لیز نخوردن در چنین شرایطی طراحی شده اند.
* اگر هنگام بارش باران مجبور به گرفتن ترمز شــدیدی شــدید ،چند بار پشت سر هم پا را
روی ترمز فشار دهید .با این کار از لیز خوردن ماشین جلوگیری خواهید کرد.
* در ارتفاعات معمو ً
ال بارش با مه همراه اســت .در این موقعیت از چراغ مه شــکن اتومبیل
کمک بگیرید تا اتومبیل های عقبی موقعیت و سرعت شما را متوجه بشوند.
* از ســبقت گرفتن و تغییر خط عبوری خودداری کنید .عالوه بر لغزندگی مســیر ،خیســی
شیشه ها و احیان ًا بخار گرفتن شیشه ها مانع از دید کامل راننده می شود.
* سعی کنید خودرو را در حالت دنده نگه دارید و از خالص کردن آن بپرهیزید ،زیرا این حالت
به کم شدن سرعت کمک می کند و راننده کنترل بیشتری بر اتومبیل خواهد داشت.
* چرخاندن فرمان به مقدار زیاد ،ضربه ای به عقب خودرو می زند و موجب ســر خوردن آن
شده و باعث می شود وسیله نقلیه در جهت عکس حرکت برگردد.

کدام ریزش مو غیرقابل برگشت و کدام قابل برگشت
است؟

ریزش مو ارتباطی به کوتاهی و بلندی آن ندارد ،اما چون ریزش موهای بلند بیشــتر به نظر
میرســد ،افراد فکر میکنند در صورت کوتاه کردن موی خود ،میزان ریزش آن کمتر میشود.
کدام ریزش مو غیرقابل برگشت و کدام قابل برگشت است؟
یک متخصص پوست و مو با بیان این که ریزش مو دو نوع قابل برگشت و غیر قابل برگشت دارد،
گفت :اگر موها دچار ریزش شده ولی ریشه آن سالم باشد ،دوباره رشد خواهد کرد و قابل برگشت
است ،ولی اگر ریشه موها صدمه دیده باشد ،ریزش آن غیر قابل برگشت خواهد بود.
دکتر امیدیان متخصص پوست و مو اظهار کرد :زمانی که ریزش به دلیل آسیب در ناحیه ساقه
موها باشد از آنجا که ریشه سالم است ،مو دوباره رشد خواهد کرد .ولی در صورتی که ریزش آن
ریشهای باشد ،غیرقابل برگشت خواهد بود.
علل ریزش موی غیرقابل برگشت
بیماریهای التهابی و عفونت پیاز مو از علل ریزش موی غیرقابل برگشــت اســت که جهت
درمان آن باید هر چه سریعتر اقدام به متوقف کردن بیماری اصلی کرد.
علل ریزش موی قابل برگشت
این متخصص پوســت و مو با بیان این که گاه ایجاد تغییر در سیستم داخلی بدن نیز موجب
ریزش مو از نوع برگشــتپذیر میشــود ،گفت :بروز تغییراتی در بدن مانند کمکاری تیروئید ،در
پیش گرفتن رژیمهای غذایی ســخت و کمخونی موجب ریزش مو میشود که برای درمان آن
باید علل زمینهای مربوط را اصالح کرد.
محکم بستن موها باعث ریزش مو می شود
برخی دختــران و زنان عادت دارند موهای خود را خیلی محکم ببندند که همین امر موجب
ایجاد فشار زیاد به ریشه موها و ریزش آن میشود .باید توجه داشت در هفتهها و ماههای ابتدایی
که موها با فشار بسیار زیادی بسته میشوند ،ریزش مو احساس نمیشود ولی در طوالنی مدت
حتما موجب آسیب جدی بویژه در ناحیهای که بیش از اندازه در معرض فشار قرارگرفته ،خواهد
شد.
اهمیت تغذیه سالم در پیشگیری از ریزش مو
نیاز افراد به مواد مغذی متفاوت است ،اما به طور کلی کمبود و عدم مصرف کافی مواد معدنی،
آهن ،پروتئین و غیره در ریزش مو تاثیر زیادی دارد.
ریزش مو ارتباطی به کوتاهی و بلندی مو دارد؟
ریزش مو ارتباطی به کوتاهی و بلندی آن ندارد ،اما چون ریزش موهای بلند بیشــتر به نظر
میرسد ،افراد فکر میکنند در صورت کوتاه کردن موی خود ،میزان ریزش آن کمتر میشود.

