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یادداشت میهمان
دکتر مهدی تقوایی

*

ارتباط تفریح خانوادگی
با طالق عاطفی

صحبت از تفریح که میشود ،ذهن بسیاری
از ما بهسراغ کارهای خیلی خاص میرود
و دس ـتآخــر هــم چیز دنــدانگــیــری پیدا
نمیکنیم .تصور میکنیم بــرای اینکه
شاد شویم یا از زمانمان برای تفریح کردن
استفاده کنیم ،باید حتما امکانات و شرایط
فــو قالــعــاد های داشــتــه باشیم .برخی به
برنامهریزی ایدئا لگرایانه روی میآورند
و برخی هم در ساد هترین شکل هنگام
بیکاری ،پاساژگردی و رفتن به رستوران را
جزئی از برنامه تفریحی و سرگرمیشان قرار
میدهند.
تفریح کــردن یکی از نشانهها و جنبههای
رفــاه و سالمت هر جامعه اســت .سرگرمی
و تفریح یکی از عوامل فکری و روحی است
که در دنیای رفتارشناسان ،جامعهشناسان
و مرد مشناسان براساس نیازها و فرهنگ
مــردم ،برنامهریزی میشود و بهعبارتی
سرگرمیهای هدفمندی را برای شهروندان
تــدارک میبیند تا آ نها بتوانند بعد از یک
روز کار ،از استرس دور شوند و انرژی خود را
بهدست بیاورند .در کشور ما این اتفاق روی
نــداده است و در تعریف سرگرمی ،ضعیف
عمل کــردهایــم ،از ایــنرو شاهد دلسردی
خانوادهها و در بدترین حالت ،طالق عاطفی
بین اعضای یک خانواده هستیم .طالق
عاطفی را نباید تنها بین همسران تصور کرد،
بلکه ارتباط نداشتن والدین با فرزندان هم
نوعی طالق عاطفی محسوب میشود ،از
اینرو شاهد هستیم که جوانان تفریحهایی
جدای از خانواده دارند که برای والدین هیچ
جذابیتی ندارد؛ مانند پاساژگردی .در این
بهاصطالح تفریح ،هدفی وجود ندارد و تنها
بهدلیل سرد بــودن فضای بیرون ،جوانان
برای گذراندن وقتشان به داخل پاساژها
میآیند .گفتیم که تفریح باید هدفمند باشد
و در ورای آن به فرد شادی و نشاط بدهد ،حال
آنکه گاه این تفریح تاثیرات منفی هم بهدنبال
دارد .آموزشهای غیرمستقیم و رفتارهای
ضداجتماعی که در خالل شکلگیری این
گروههای دوستی ایجاد میشود ،میتواند
اثرات مخربی داشته باشد.

* رفتارشناس
کلینیک

مشهدیهاکمترتفریحمیکنند

دکتر اسحاقی میگوید :مشهد یها نسبتبه سایر
شهرهای کشور کمتر به تفریح میپردازند که این
موضوع به دو عامل فرهنگ مــردم شهر و کمبود
مکانهایتفریحیبرمیگردد.
وی ادامه میدهد :درحالحاضر اگر به دورهمیهای
خانوادگی نگاه بیندازیم ،می بینیم که وسایل
الکترونیکی بیشترین جایگاه را دارند و خانوادهها در
کمترین حد با یکدیگر گفتوگو میکنند .این امر سبب
ایجاد فاصله بین اعضای خانواده و سردی روابط بین
آنهامیشود.
اینمدرسدانشگاهبابیاناینکهوالدینرکناصلیبرای
جمع شدن اعضای خانواده هستند ،میافزاید :برای
داشتن کانونی گرم ،والدین باید برنامهریزی دقیقی
داشتهباشند کهبتواننداعضای خانوادهراگردهم جمع
کنند .لزوما نباید این سرگرمیها همراه با هزینه باشد،
بلکهمیتواندداخلمنزلوبدونهزینهباشد.

برنامهریزیبرایخوشگذرانی

وی برنامهریزی برای سرگرمی و تفریح را الزم میداند و
میافزاید :همچون همه امور زندگی ،تفریح نیز نیازمند
برنامهریزی است .پیشنهاد میکنیم قبل از هر کاری،
ایدهیابی کنید و طی آن اجــازه بدهید همه اعضای
خانواده نظرهایشان را هرچند عجیبوغریب است،
بدهند .در مرحله بعدی هزینههایی را که میخواهید
برای تفریح صرف کنید ،درنظر بگیرید .زمانبندی
در تفریحهای خارج از منزل هم امری مهم است .این
گامهادربرنامهریزیبرایتفریحبهشماکمکمیکند.

چندپیشنهادسرگرمکننده

حال که به اهمیت تفریح و سرگرمی اشــاره کردیم،
یرابهشماپیشنهادکنیم.
میخواهیمچندسرگرم 
فیلم دیــدن :تماشای فیلم ،تفریحی لذتبخش
است .اگر نگران هزینههای آن هستید ،میتوانید از
افرادیکهسلیقهمشابهیباشمادارند،فیلمبگیریدوآن
را همراه خانواده تماشا کنید .با این کار میتوانید یک
بانک فیلم تهیه کنید و در آنجا
فیلمهایتانرامبادلهکنید.
سرگرمی با غذاها :برای
ســرگــرم شــدن همه اعضای
خانواده میتوانید یک مسابقه
آشــپــزی ترتیب دهــیــد .پخت
شیرینی یا کوکی ،برای کودکان
بسیار جذاب است؛ بهخصوص
مــرحــلــه بـــازی بــا خمیرهای
شیرینی و قــالــب زدن آ نهــا.
همچنین یکی از اعضای خانواده
میتواند تهیه شــام یا ناهار را
بهعهده بگیرد و سایر اعضای
خانواده به او امتیاز بدهند ،حتی
میتوانید عکسهایتان را در
اینستاگرام بگذارید و ببینید کدام
دستپخت از اعضا بیشترین الیک

رامیخورد.
بازیهای دستهجمعی :یکی دیگر از راهکارهای
تفریح خانگی ،تدارک دیدن بازیهای دستهجمعی
است .بهعنوان مثال بازیهایی مثل اسمفامیل ،منچ،
مارپله ،دوز ،بــازی با کلمات ،گل یا پــوچ گروهی،
نقطهبازی و پانتومیم که میتوانند بسیار مفرح و
ینشده
هیجانانگیزباشند.باورکنیداینبازیهاقدیم 
است و هنوز هم قدرتمند است؛ بهخصوص در زمانهای
که بــزرگ و کوچک سر خود را در موبایل و تبلت فرو
میبرند ،لذت این بازیهای دستهجمعی دوچندان
میشود.
کتاب را به جمعتان اضافه کنید :دورهمیهای
کتا بخوانی بــرگــزار کنید .بــرای انتخاب کتاب،
نظرسنجی کنید و سپس هر کسی چند صفحه از آن را
برایجمعبخواند.

ایدههاییبرایتفریحخارجازمنزل

راستی تابهحال به این مسئله فکر کردهاید که چقدر
مکا ن دیدنی در شهرمان وجــود دارد که تابهحال
بهسراغشان نرفتهاید؟ نمایشگا هها ،جشنوارهها،
مکانهای زیارتی ،موزهها و ...میتوانند یک تجربه
جذابتفریحیبرایشماوخانوادهتانباشند.
سینماوتئاتر:سینماوتئاتریکیدیگرازتفریحهای
معمول و محبوب است که میتواند ساعات خوشی را
برای خانواده فراهم کند .یک فیلم خوب میتواند برای
افراد خانواده بهویژه کودکان حاوی نکات آموزندهای
باشد .برخی سینماها سهشنبهها بلیت نیمهبها ارائه
میکنند .میتوانید برنامهریزی کنید و با انتخاب یک
فیلم خوب خانوادگی و مفید ،از این امکان استفاده
کنید.
فرهنگسراها :امکانات فرهنگیتفریحی محله
خود را دریابید .حتما به فرهنگسراها سر بزنید و از
برنامههای آنها اطالع حاصل کنید .بیشتر این مراکز
کال سهای متنوع ،برنامههای تفریحی و تورهای
مناسبیبرگزارمیکنندکههزینههایاندکیهمدارند.
شبنشینی :مهمانی یکی از سنتهای خوب
فرهنگماستکهمیتواندتفریحمناسبیبرایاعضای

شبهای طوالنی زمستان
برای تفریحخانواده خود برنامهریزی کنید

سرگرم 
ی
درسـرما
سمیرا منشادی -از سر شب بچهها شرو ع میکنند به نق زدن
که حوصلهشان سر رفته اســت و حــاال چهکار کنند .مگر چقدر
میشود با اسبا بباز ی سرگرمشان کرد؟ بیشتر اوقات تمام شب
را پای برنامههای آبکی و بیمحتوای تلویزیون میگذرانند .همه
میپرسند در این شبهای طوالنی و کشدار زمستانی کجا برویم؟
تنها دلخوشیمان یک پارک بود که حاال با این هوای سرد ،رفتن به
آنجا هم غیرممکن است .بسیاری تصور میکنند تفریح کردن یعنی
دور زدن در خیابانهای پرترافیک ،پاساژگردی و خوردن غذا در یک
رستوران .گاهیوقتها نیز به بهانه نداشتن پول ،کمبود وقت یا حتی
نداشتن حالوحوصله ،دور تفریح را خط میکشیم و درنهایت ،وقت
خود را پای تلویزیون ،تلفنهای طوالنی یا در شبکههای اجتماعی
میگذرانیم و قید تفریح را میزنیم .به نظرتان چرا خانوادهها کمتر به
تفریح میپردازند؟ این سوالی است که ما از دکتر مرتضی اسحاقی،
خانوادهدرمانگر و مدرس دانشگاه ،پرسیدیم.

شماره 2437

خــانــواده بــاشــد ،بهشرطیکه آمیخته بــه تجمالت و
یوسایرحواشیآزاردهندهنشود.
چشموهمچشم 
پــیــادهروی خانوادگی :واقعیت ایــن اســت که یک
پیادهروی ساده خانوادگی هم میتواند تفریح بینظیری
باشد؛ بهخصوص برای زو جهایی که نیاز به زمانی برای
گفتوگو و تنهایی دارند و گاه از ضرورت آن غافل میشوند.
یکی دو ساعت پــیــادهروی در پــارک یا حتی خیابان و
گپوگفتی صمیمانه ،به بازسازی روحی و بازیابی انرژی
کمکبسیاریمیکندوروابطمحکمتریمیسازد.
تفریحات آبی :ورزشهای آبی مانند شنا هم از بهترین
تفریحهاست؛ بهخصوص بــرای بچهها .شهرمان،
مکانهایی مانند مو جهای خروشان ،سرزمین مو جهای
آبیو...راداردکهمیتوانیدبههمراهخانوادهبهآنجابروید.
تفریحهای کمیالکچری :اگر میخواهید کمی
بیشتر خوش بگذرانید ،میتوانید بهسراغ تفریحهای
گرانقیمتتری مانند پینتبال ،کارتینگ ،سوارکاری،
بولینگو...بروید.دراینمکانهاعالوهبرتفریحمیتوانید
از فضای کافیشاپش استفاده کنید .میتوانید برای اینکه
هزینههایتان کاهش بیابد ،در روزهایی که این مجموعهها
خدماتشان را با تخفیف در سایتها ارائــه میکنند،
بهسراغشانبروید.

بابچههاکجابرویم؟

بچهها در ایــن دوره ،حــرف اول و آخــر را میزنند،
حتی در انتخاب تفریح .اگــر قصد داریـــد بههمراه
فــرزنــدتــان بــه تــفــریــح بــپــردازیــد ،بــازهــم مکانها
بسیاری در شهرمان وجــود دارد کــه شاید تاکنون
بهآنجانرفت هباشید.
به پارک علمی پروفسور بازیما بروید :این پارک پر از
تجربههای متفاوت است؛ تجربههایی مثل مریخنوردی،
ژیروسکوپ فضایی ،آسماننمای خورشیدی و آکادمی
زیستشناسی و فضایی مفرح بهخصوص برای کودکان و
نوجوانان .ساعات بازدید از این پارک۸ ،صبح تا 22شب
اســت.آدرس این پارک هم انتهای بولوارخیام ،منطقه
گردشگریسپاد،مجتمعتجاریوصالاست.
باشگاه کودکوآینده :اینجا اولین باشگاه بازی
کودکان در ایــران است که به مهار تهای اجتماعی
ازقبیل کنترل خشم ،افزایش اعتمادبهنفس و همکاری
ازطریق بازی میپردازدِ .گلبازی ،آ ببــازی و انجام
باز یهای جسمی و حرکتی مثل وسطی و اوریگامی
موجب میشود که کودک ،همان لذت بازی در کوچه و
خیابان را در محیطی امن و بهصورت کنترلشده تجربه
کند .حضور والدین در این مرکز بهمنظور بازی با بچههای
خــود ،جــزو برنامههای روزمــره
باشگاه است.
شــهــربــازی سرپوشیده
سمگا :این مکان چندین سال
است که داخل محوطه ترمینال
مسافربری شهر مشهد افتتاح شده
اســت .لیزرشو ،صخرهنوردی متحرک،
پاتیناژ(اسکیت روی یخ) ،ماشین برقی،
قطار شــادی ،هشت خط بولینگ و سالن
بیلیارد با غرفههای خصوصی از بازیهای این
مجموعهاست.
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پیامددارویضدریزشمو
شهروند :با سالم و خسته نباشید.
من بیستودوساله هستم و یک هفته
است که ماینوکسیدیل مصرف میکنم.
در این مدت کم که از مصرف دارو
میگذرد ،اغلب در قسمت چپ بدنم،
درد قفسه سینه داشتهام که معموال
بعد از استفاده از دارو بروز میکند.
بهنظر شما من باید چهکار کنم و مشکل
کجاست؟ ممنون.

به احتمال زیاد مقصود شما مصرف داروی
موضعی ماینوکسیدیل بوده است و اکنون
دچار عارضه قلبی شدهاید .به نظر نمیرسد
این مشکل ،از عوارض این دارو باشد .بهتر
است به پزشک مراجعه کنید .تنها مشکل این
استمرار استفاده،
دارو این است که فقط با
ِ
تاثیرگذار است و با قطع مصرف(حتی پس از
مصرف طوالنیمدت) بهتدریج پرپشتی موها
از بین میرود و مصرف آن باید برای همیشه
ادامه پیدا کند .این داروها روند ریزش مو را
ُ
کند یا در مواردی بهصورت موقت ،متوقف
میکنند.

شهروند :سالم ،برای رفع
جوشهای زیرپوستی و موهای
زیرپوستی چهکار باید کرد؟

موهای رشدنکرده که معموال با نام موهای
زیرپوستی شناخته میشوند ،موهایی
هستند که پیچ خورد هاند و بهجای اینکه
بهسمت باال رشد کنند و از پوست بیرون
بیایند ،در داخل پوست رشد کردهاند.
مهمترین دلیل ایجاد موهای زیرپوستی به
نوع تراشیدن آ نها مربوط میشود .ابتدا
روش اصالح را تغییر بدهید .بهترین روش
درمــان کامل هم استفاده از لیزر است.
جو شها بهدنبال تغییر شد موها ایجاد
میشود و هنگامی که رشــد موها با لیزر
اصــاح شــود ،جوشها هم ازبین م ـیرود.
داروی موضعی خاصی بــرای ایــن مشکل
وجود ندارد.

دکتر فرزانه دلگشایی
متخصص پوست و مو

طرح :رضا جنگی/شهرآرا

حشمتی-وسیلهایبهنامبخارشویکمکمجایخودرادرکنارسایرلوازمخانگیبازکرده
و به فهرست جهیزیه عروسخانمها وارد شد ه است .در روشهای متداول شستوشو،
معموال سطوح بهصورت سطحی تمیز میشوند ولی بخارشوی قادر است آلودگی را از

برای چه کاری؟
دستگا ههای بخارشوی معموال در سه مدل(دستی ،تی بخار و چندمنظوره) تولید
میشوند .قبل از خرید باید به نیاز خود توجه کنید .بخارشوی چندمنظوره دارای
سریهای متنوع هستند و با آن میتوان هر جایی را تمیز کرد .آیا کف اتاق پذیرایی یا
آشپزخانهتان زودبهزود کثیف میشود و هر چند روز نیاز به نظافت و تمیز شدن دارد؟ آیا
سطح گاز ،سینک ظرفشویی و سطوح فلزی برایتان اهمیت بیشتری دارد و نکته مهمتر
اینکه چقدر میخواهید هزینه کنید؟

توانمندیهای ویژه
فواید بخارشوی تنها شامل ضدعفونی کردن سطوح و پاک کردن نمیشود .باید به
نکات ایمنی و شرایط سالمتی خود هم توجه کنید .درحقیقت مدلهای مختلف
بخارشوی میتوانند شامل مشخصاتی باشند که کار کردن با آنها را لذتبخش
میکند .برخی مدلها دارای کنترلرهایی روی دسته تفنگی هستند که امکان کنترل
بخار خروجی را به استفادهکننده میدهد.
همچنین بخارشویها میتوانند دارای نشانگرهایی باشند که آماده بودن بخار
یا کمی آب مخزن را نشان دهند .برخی مدلها نیز با تاکید ویژه بر ایمنی ساخته
میشوند .این مدلها از دسته غیرلغزنده استفاده میکنند تا فشار بر دست و
مچ را کاهش دهند و بهصورتی هستند که بههمراه مخزن پرآب دارای وزنی
برابر با کمتر از دو کیلو میباشند .استفاده از قفلهای ایمنی برای وسایل
جانبی بخارشوی ،از حوادث هنگام استفاده جلوگیری میکند.

چند راهنمایی برای
خریدن یک جاروی کارآمد

شستنبه
سبکبخار

الیههای عمیقتر جدا کند که هم برای شما و هم برای طبیعت مفید است .ازطرفی
آب در شکل بخار به لحاظ اقتصادی بسیار بهصرفه است .بخارشوی اگر دارای
کیفیتواستانداردخوبیباشد،نتیجهکارلذتبخشخواهدبود.

تی بخارشوی
این مدل از بخارشویها صرفا برای تمیزکاری کف طراحی شده است و از آنها نمیتوان
برای نظافت اجاقگاز ،شیشه و پنجره استفاده کرد .این بخارشویها مانند جاروهای
برقی ،دارای دستهای بلند هستند .درصورتیکه کف منزلتان بیشتر از سنگ و سرامیک
تشکیل شده است ،اولین اولویت خرید ،مدلهای کفشوی یا دراصطالح تی بخارشوی
است .اگر کف منزل شما سنگ ،سرامیک یا پارکت است و میخواهید از بخارشوی برای
تمیز کردن پنجرهها و دیوارها نیز استفاده کنید ،پیشنهاد ما خرید یک تی بخارشوی
بههمراه یک دستگاه بخارشوی دستی است.

توصیههای ایمنی بخارشویی
هروسیلهای مراقبتهایی دارد که باید باتوجهبه آنها کار کنید تا هم سالمت
خودتان و هم طول عمر دستگاه زیاد شود .در بسیاری از مدلها ،مخزن بخارشوی
در مخزن
تحت فشار است ،بنابراین در حین استفاده و گرم شدن ،از باز کردن ِ
خودداری کنید.
پس از هربار استفاده ،برای افزایش عمر دستگاه ،حدود نیمساعت به دستگاه
استراحت دهید و سپس دوباره در مخزن آب ریخته و آن را روشن کنید.
تمیز کردن سطوح مختلف توسط بخار با استفاده از دستمال یا برس ،کامل
میشود .برخورد بخار با سطوح ،موجب جدا شدن آلودگیها میشود اما
نمیتواند تمیزی را در حد مطلوب فراهم کند .فراموش نکنید که دستمال
بخارشوی نباید بیش از اندازه مرطوب شود؛ چراکه لک حاصل از حرکت
بخارشوی ،مانع تمیزی کامل خواهد شد.

