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 سمیرا شیرمحمدی
دکتری تخصصی روانشناسی 

والدین در تربیت فرزندان خود نیازمند فنونی هستند که بتوانند 
به کمک آنها به طرز مناسبی شیوه های عادتی کودکان را تغییر 
دهند. اما همانطور که می دانیم تأثیر شیوه های مختلف یکسان 
نیست. استفاده از تنبیه، در مقابل استفاده از پاداش، یک روش 
کامال ناکارآمد برای والدین، در تربیت درست فرزندان شان 

است. شواهد برای این نتیجه گیری بسیار فراوان هستند. 
آثار ناخوشایند تنبیه همانند یک سایه شوم در سراسر 
زندگی کودک می تواند اثرات منفی بر جای بگذارد. همه 
ما بارها مواردی را، شاهد بوده ایم که در آنها والدین فرزند 
خود را تنبیه کرده اند، تا تغییری مثبت در رفتار کودک ایجاد 
کنند، اما نتایج کامال برعکس شده است. مادرانی که کودک 
خود را برای پرخاشگری تنبیه کرده اند، کودک پرخاشگرتری 
داشته اند یا مثال مادرانی که کودک خود را برای تخلیه نابه جای 
ادرار یا مدفوع تنبیه بدنی کرده اند احتمال ابتالی فرزندشان 
به مشکالت دفعی بیشتر شده و بسیاری از موارد دیگر. 
شاید تنبیه در کوتاه مدت بتواند نتایج مطلوب را در جهت 
تغییر رفتار ایجاد کند اما بدون شک تنبیه به عنوان تدبیری 
برای حذف نوع رفتاری که به آن منظور به کار می رود 
در درازمدت بی تأثیر است. اما از آنجا که عمل تنبیه برای 
شخص تنبیه کننده تقویت کننده است، مثال مادری که به 
شدت از رفتاری در کودکش ناراحت است در آن لحظه با 
اعمال تنبیه بدنی خشم خود را تخلیه می کند تا آرام تر شود 
و شاید همین عامل علت تکرار رفتار تنبیه توسط والدین 
باشد. بنا به دالیلی که، در ادامه می خوانید علل رد تنبیه را 

متوجه خواهید شد.
تنبیه آثار جانبی هیجانی نامطلوب به بار می آورد، کودکی 
که تنبیه می شود هیجان ترس را تجربه می کند و ممکن است 
این ترس را به تمام محرک ها و شرایطی که تنبیه در آن 
صورت گرفته تعمیم دهد و لذا زمینه ترس های آتی در او 
شکل بگیرد. تنبیه صرفا به کودک نشان می دهد که چه کار 
نکند، نه اینکه چه کار بکند، یعنی در قیاس با تقویت تنبیه 
عمال هیچ اطالعاتی مبنی بر شیوه درست رفتار را به کودک 
نمی دهد. تنبیه کردن کودک صدمه زدن را به دیگران برایش 
توجیه می کند، کودک با تنبیه کردن می آموزد که در برخی 

مواقع صدمه زدن به دیگران جایز است.
کودکی که تنبیه بدنی می شود پرخاشگری را نسبت 
به شخص تنبیه کننده و دیگران، و رفتارهای منفی را یاد 

می گیرد که این مسأله خود می تواند مشکالت دیگری را 
در پی داشته باشد.

کودک با قرار گرفتن در موقعیتی که بتواند در آن رفتار، 
قبال تنبیه شده، را انجام دهد، بدون اینکه برای آن تنبیه شود، 
ممکن است وادار به انجام آن رفتار شود. بنابراین در غیاب 
پدر و مادر یا هر شخص تنبیه کننده، ممکن است کودکان 
فحش بدهند، به بچه های کوچکتر آسیب بزنند، با بزرگترها 

بی ادبانه رفتار کنند و غیره.
تنبیه اغلب یک پاسخ نامطلوب را جایگزین پاسخ نامطلوب 
دیگری می کند. برای نمونه کودکی که به دلیل ریخت و پاش 
وسایلش تنبیه بدنی شده ممکن است یک بچه گریه کن از 

آب در آید.
تنبیه بدنی می تواند به کودک آسیب جسمانی وارد کند.
تجربه تنبیه، چه به صورت بدنی چه به صورت بروز 
توهین و تمسخر  نظیر  رفتارهای خشونت آمیز دیگری 
و بدگویی به کودک باشد منجر به آسیب های جدی در 
شخصیت کودک می شود، کودکی که توسط والدینش تنبیه 
شده خودپنداری ضعیف، اعتماد به نفس و عزت نفس پایین، 
کینه توزی، خصومت و لجبازی کردن را در خود رشد می دهد.

تنبیه صحیح کودک و جایگزین های تنبیه بدنی 
 بهتر است والدین پیش از اینکه کودک اقدام به رفتار 
نامناسب کند مقتضیاتی را که پیش بینی می کنند منجر به 
رفتار نامطلوب می شود تغییر دهند، مثال ظرف شکستنی را 

از دسترس کودک خارج کنیم. 
 اگر رفتار نامطلوب ناشی از مرحله رشدی کودک 
است با صبر و حوصله اجازه دهیم کودک آن مرحله را طی 

کند. 
 برای هر رفتار نامناسب کودک دقیقا عدم رضایت مان 
را از انجام آن رفتار خاص به کودک بگوییم )گاهی والدین 
می گویند بچه خودش می داند که چرا از او ناراحتم(، اما در 
بیشتر مواقع این گونه نیست و کودک واقعا نمی داند که شما 
به عنوان والدینش از چه رفتاری مشخصا ناراحت هستید. 
 فراموش نکنید که بخش عمده یادگیری کودکان از 
طریق مشاهده کردن و یادگیری از رفتارهای والدین است. 
پس هر رفتاری را که دوست ندارید کودک تان انجام دهد، 
هیچگاه خودتان انجام ندهید. می خواهید کودکتان دروغگو 

نباشد نباید دروغ گفتن را از شما ببیند. 
 هیچگاه کودک را در حضور دیگران تنبیه یا دعوا 

نکنید و اگر هم رفتاری نامناسب داشت، با او در محیطی 
که دیگران نیستند در خصوص رفتار غلطش صحبت کنید 

تا شخصیت کودک آسیب نبیند. 
 هر رفتار غلط یا ناپسندی را که از کودک دیدید 
به جای گفتن این جمله غلط که »دیگه دوستت ندارم« بگویید 

»این رفتار تو را دوست ندارم.« 
 با خواندن کتاب های آموزشی و داستان های مناسب 

نکات رفتاری درست را به کودکان بیاموزید. 
 ایجاد رابطه عاطفی و صمیمیت با کودک او را بیشتر 
مشتاق می کند که آموزش  های تان را فرا گرفته و به کار بندد. 
 در شیوه تربیت کودک تان الزم است با همسر خود 

هم رأی و هم سو باشید. 
 از پاداش و تقویت های مناسب و مورد عالقه کودک 

به جای به کاربردن تنبیه استفاده کنید. 
 به جای تنبیه بدنی، کودک را از فعالیت ها یا وسایل 
موردعالقه اش به مدت مشخص و نسبتا کوتاهی محروم 

کنید. 
 حتی تغییرات رفتاری مناسب کوچک و جزیی را 

مورد توجه و تشویق قرار دهید.

 حمیدرضا فرشچی

شواهد نشان می دهد که رژیم غذایی سالم از بروز بسیاری از 
مشکالت چشمی پیشگیری می کند. اگرچه ارتباط بین سالمت 
چشم و رژیم غذایی همانند ارتباط بین رژیم غذایی و بیماری های 
قلبی قوی نیست، بدون شک پیروی از یک رژیم غذایی متعادل 
و غنی از میوه ها و سبزیجات می تواند به حفظ سالمت چشم ها 

کمک کند.
از سوی دیگر، برخی بیماری های مرتبط با اضافه وزن مانند 
دیابت می توانند مشکالتی را برای سالمت چشم ها ایجاد کنند. در 
این موارد کاهش وزن یا حفظ وزن در محدوده طبیعی به سالمت 
چشم ها کمک می کند. دیابت از طرق مختلف روی بینایی اثر 
می گذارد. یکی از عوارض جدی دیابت رتینوپاتی است که طی 
آن به عروق خونی کوچک در شبکیه چشم آسیب وارد می شود. 
در بیماران مبتال به دیابت کنترل قند خون، فشارخون و سطوح 
کلسترول خون به طور قابل توجهی خطر ابتال را به بیماری های 

چشمی مرتبط با بیماری دیابت کاهش می دهد.

مواد غذایی مفید برای سالمت چشم
 مواد غذایی غنی از ویتامین های C و E، روی، لوتئین، 
زآگزانتین و اسیدهای چرب امگا 3 شامل دوکوزا هگزانوئیک 
اسید )DHA( و ایکوزا پنتانوئیک اسید )EPA( در حفظ سالمت 
به  ابتال  خطر  کاهش  با  مغذی  مواد  این  دارند.  نقش  چشم ها 
دژنراسیون وابسته به سن ماکوال )AMD(، آب مروارید و خشکی 

چشم ها در ارتباط هستند.
 رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان ها خطر ابتال را به آب 
مروارید کاهش می دهد. آنتی اکسیدان ها مانند ویتامین های C و 
از  مانند سلنیم  E، فالونوئیدهای گیاهی و برخی مواد معدنی 
سلول ها در برابر اکسیدایون و آسیب ناشی از رادیکال های آزاد 
محافظت می کنند. اکسیداسیون سبب تغییر چربی ها و پروتئین ها 
در عدسی چشم می شود. پیروی از یک رژیم غذایی سرشار از 
نیاز بدن  میوه ها و سبزیجات به تامین آنتی اکسیدان های مورد 

کمک می کند.
 ویتامین C دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است، در انواع 
میوه و سبزیجات وجود داشته و خطر آب مروارید را کاهش 
می دهد. همچنین این ویتامین همراه با سایر مواد مغذی ضروری 

سرعت پیشرفت AMD را می کاهد.
 ویتامین E نیز نوعی آنتی اکسیدان قوی در انواع آجیل و 
دانه آفتابگردان است که از چشم در مقابل مولکول های بی ثبات 
به نام رادیکال های آزاد که سبب تخریب بافت های سالم می شوند، 

محافظت می کند.
 لوتئین و زآگزانتین در سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج 
یافت  تخم مرغ  و  ذرت  انبه،  دلمه ای،  فلفل  بروکلی،   کلم  و 
می شوند. این مواد مغذی خطر بیماری های مزمن چشمی را مانند 

AMD و آب مروارید کاهش می دهند.
 فالونوئیدها در مواد غذایی مانند چای، مرکبات، گیالس، 
حبوبات و سویا، سلنیم در غذاهای دریایی و برنج قهوه ای و 

روی در گوشت ها، حبوبات و انواع آجیل یافت می شوند.
از رژیم غذایی روزانه را تشکیل   چربی ها بخش مهمی 
تامین  عصبی،  سیستم  یکپارچگی  حفظ  در  چربی ها  می دهند. 
سوخت سلول ها و تقویت سیستم ایمنی نقش دارند. اسیدهای 
چرب امگا 3 برای حفظ سالمت چشم و عملکرد شبکیه حائز 

اهمیت هستند.
 برخی مطالعات نشان داده اند که اسیدهای چرب امگا 3 
اثرات مثبتی بر عالئم ناشی از خشکی چشم دارند. امگا 3 مورد 
نیاز بدن از طریق رژیم غذایی و با مصرف ماهی های چرب مانند 
سالمون تامین می شود. بنابراین توصیه می شود در هفته حداقل 
2 بار ماهی مصرف شود. امگا 3 در دانه بزرک، گردو و تخم 

مرغ غنی شده با امگا 3 نیز یافت می شود.

تغـذیه و سـالمت چشـم

تنبیه صحیح کودک

بــدانیـمپیامدها و عواقب منفی تنبیه بدنی کودکان

 سهیل علی اکبری
متخصص چشم

 آیا زمان مطالعه ارتباط مستقیمی با عملکرد چشم ما دارد؟ 
هنوز ارتباط مستقیمی در این مورد ثابت نشده اما به واقع یک 
محدوده از تأثیرگذاری وجود دارد و بهتر است در سنینی که 
شماره چشم ثابت نشده، یک سری اصول مراقبتی رعایت شود. 

اصول مراقبتی
درست نشستن و رعایت فاصله متعارف با کتاب و رایانه 
شرط اول است. دوم اینکه باید تا حد امکان نور محیط به 
شکل طبیعی تأمین و تنظیم شود. در صورت استفاده از چراغ 
مطالعه مدل هایی که با المپ رشته ای کار می کنند اولویت 
دارند. به جز در موارد خاص نباید از نور مستقیم استفاده 
کرد زیرا باعث خستگی چشم می شود. مهم این است که 
هنگام مطالعه، بخش مورد نظر روی صفحه روشن باشد. 

البته برای کار با رایانه توصیه می شود نور محل کار تا حد 
امکان کاهش یابد. نکته بعد هم محدود کردن مدت زمان 
کار با رایانه یا مطالعه کردن است. سعی کنید بعد از هر 20 
دقیقه کار، حدود 1 دقیقه به دور نگاه کنید یا استراحت کنید. 
تقارب و تطابق چشم ها در حین مطالعه نیز دارای اهمیت 
بسیار است؛ اگر چشم ما در این زمینه مشکلی داشته باشد، 
هنگام مطالعه دچار سردرد و مشکالت دیگر می شویم؛ پس 
اگر موقع خواندن این مشکالت را داشتید، حتماً به چشم 
مراجعه کنید. برای اصالح هر کدام از این موارد نرمش هایی 

وجود دارد که به رفع خستگی چشم هم کمک می کند.

افزایش خستگی  یا  کاهش  در  هم  تغذیه  آیا   
چشم بی تأثیر است؟ 

به طور حتم گرسنگی تأثیر خود را دارد زیرا قند خون 
پایین آمده و روی عملکرد  عضالت تأثیر می گذارد. 
خوردن صبحانه و رعایت وعده های منظم غذایی به 
همراه میان وعده ها از بروز این پدیده پیشگیری می کند. 
کردن  مطالعه  برای  شبانه روز  از  زمانی  چه    

بهتر است؟ 
بهتر است مطالعه در روز انجام شود نه طی ساعت های 

استراحت. برای کسانی که در محیط های شلوغ زندگی 
می کنند شاید شب ها فرصت بهتری باشد اما از نظر 
عمل  بهتر  هورمون ها  زیرا  است  مناسب تر  روز  ما 

می کنند و در نتیجه درک مغز باالتر است. 
  افراد دچار آستیگماتیسم چگونه باید مطالعه 

کنند؟ 
عینک  از  استفاده  بینایی،  ضعف  دچار  افراد  برای 
ضروری است؛ در ضمن آنها بیشتر از دیگران باید 

از چشم های شان مراقبت  کنند.

علل خستگی چشم حین مطالعه و راه های پیشگیری از آن

اختالالت رفتاری یک الگوی رفتاری در کودکان و نوجوانان است که می تواند 
منجر به نقص حقوق دیگران یا قوانین اجتماعی شود. این اختالل ممکن است 
به صورت تهاجمی و شامل تهدید یا آسیب رساندن به دیگران یا غیرتهاجمی 
مانند ایجاد آسیب عمدی به اموال دیگران باشد. اختالل رفتاری اغلب همزمان 
با اختالل کم توجهی - بیش فعالی )ADHD( رخ می دهد. به گفته محققان 

این وقوع همزمان می تواند ناشی از عوامل ارثی باشد.
مطالعات قبلی نشان داده اند که بین رژیم غذایی ناسالم در اوایل دوران 
زندگی و بروز ADHD ارتباط وجود دارد. تصور می شود این امر به دلیل 
متیالسیون DNA ژن فاکتور رشد شبه انسولین IGF2( 2( رخ می دهد. در 
تغییر عملکرد ژن  DNA سبب  به  متیل  فرآیند اضافه شدن گروه های  این 

می شود. IGF2 در تکامل جنین و نیز تکامل بخش هایی از مغز که در بروز 
ADHD درگیر است، نقش دارد. به تازگی در مطالعه ای تاثیر رژیم غذایی 
این ژن و خطر بروز مشکالت رفتاری در  بارداری روی  ناسالم در دوران 

فرزندان بررسی شده است.
در این مطالعه اطالعات مربوط 164 کودک و مادرانشان ارزیابی شد. از 
بین این کودکان 83 نفر به اختالالت رفتاری زودرس و 81 نفر به سطوح 
پایین مشکالت رفتاری مبتال بودند. محققان رژیم غذایی مادر را در دوران 
بارداری و نیز نمونه های خون کودکان را که در ابتدای تولد و سپس سن 7 
سالگی جمع آوری شده بودند مورد ارزیابی قرار دادند. هدف تعیین اثر رژیم 

غذایی دوران بارداری بر میزان IGF2 بود.
نتایج نشان داد در هر دو گروه، کودکانی که مادرشان در دوران بارداری 
از یک رژیم غذایی سرشار از چربی و قند استفاده کرده بودند در مقایسه 
داشت،  سالم  غذایی  رژیم  بارداری یک  دوران  در  مادرشان  که  کودکانی  با 
متیالسیون DNA فاکتور رشد شبه انسولین 2 باالتر بود. همچنین متیالسیون 
باالتر DNA در زمان تولد در میان کودکان مبتال به اختالالت رفتاری زودرس 

با بروز بیشتر عالئم ADHD در سنین 7 تا 13 سالگی مرتبط بود.
نتیجه عملی: یافته های این مطالعه بر اهمیت پیروی از یک رژیم غذایی 
سالم در دوران بارداری تاکید دارد. تشویق مادران به رعایت یک رژیم غذایی 
سالم در دوران بارداری با کاهش عالئم ADHD و مشکالت رفتاری در 

کودکان مرتبط است.
Your Doctor :منبع

ارتباط رژیم غذایی دوران بارداری با بروز بیش فعالی در کودکان

 مهرداد منصوری

اخیرا شرکتی به نام HeartIn در حال ارائه 
نوعی تی شرت است که توانایی گرفتن نوار 
قلبی دارد. این تی شرت تعدادی گیره یا منگنه 
دارد که دستگاه الکترونیکی بسیار کوچکی 
به اندازه یک مموری یو اس بی به آنها 
متصل می شود. این گیره ها به ترمینال های 
ظریفی در درون تی شرت راه دارند که روی 
پوست جلوی قلب قرار می گیرند. امواج 
الکتریکی حاصل از فعالیت قلب توسط این 
ترمینال ها جمع آوری شده و از راه دستگاه 
الکترونیکی ذکر شده از طریق وایرلس به 
یک اپلیکیشن در دستگاه تلفن همراه فرد 
ارسال می شود. نوار قلبی فرد روی صفحه 

تلفن همراه نمایش داده می شود.
با کمک این وسیله می توان امواج نوار 
قلبی فرد را به مرکزی دیگر جهت تحلیل 
ارسال کرد. بدین ترتیب نه تنها ورزشکاران 
می توانند در حین ورزش سیستم قلبی 
عروقی خود را به طور کامل مانیتور کنند 
بلکه افراد عادی هم می توانند متوجه شوند 
در حین چه فعالیتی قلب آنها با چه شدتی کار 
می کند و چگونه کار می کند. اینها اطالعات 
ذی قیمتی برای پزشک هستند تا براساس 
آنها نوع بیماری و وضعیت بیمار خود را 

ارزیابی کند.
همچنین از طریق این دستگاه می توان 
وضعیت سالمت قلبی بیماران را از راه 

دور تحت کنترل داشت.
Medscape :منبع

یک تی شرت که نوار 
قلبی می گیرد

تـازه هـا


