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خانواده
فال روزانه آشپزي

کباب لقمه زعفرانی 
مواد الزم :

۳۰۰ گرم گوشت چرخ کرده
۳ الی ۴ عدد گوجه فرنگی متوسط

۱ عدد پیاز
۱ قاشق غذاخوری سماق

۲ قاشق غذاخوری زعفران دم کرده
۱ قاشق مربا خوری سرخالی پودر گلپر در صورت تمایل

۳۰ گرم کره
نمک و فلفل به مقدار الزم

مراحل تهیه :
بعد  با سایز ریز رنده کرده و  پیازی که داریم رو  ابتدا   -۱
آبش رو کامال میگیریم. در صورتی که آب پیاز گرفته نشه 
بعدا کبابمون وا میره پس دقت کنین تا آب پیاز رو کامال 

بگیرین.
۲- حاال گوشت چرخ کرده که به نظر من بهتره کمی چرب 
اضافه  پیاز  به  رو  بشه  تر  لذیذ  کبابتون  تا  بگیرین  نظر  در 
کرده و نمک، پودر گلپر در صورت تمایل و فلفل رو هم 

بهشون اضافه میکنین.
۳- بعد مواد رو خوب و با حوصله ورز میدین یکی دیگه از 
شروط وا نرفتن کباب هم خوب ورز دادنشه پس حدود ۵ 
دقیقه مایه کباب رو ورز میدیم و بعد برای نیم ساعت مایه 

کباب رو داخل یخچال میذاریم.
۴- حاال دونه دونه به کباب ها شکل میدیم و بعد از شکل 
دادن هم خوب داخل دستمون به هم فشردشون میکنیم تا 
منسجم بمونن و در نهایت داخل ماهیتابه ای که فقط کمی 
کفش رو چرب کردیم میچینیمشون. این مقدار مایع کباب 

تقریبا ۸ عدد کباب لقمه ای بهمون میده.
۵- حاال ماهیتابه کباب رو روی حرارت مالیم می ذاریم و 

در ماهیتابه رو هم می بندیم.
6- بعد از حدود ۵ دقیقه کباب ، آب میندازد .

7- حاال روی سطح کباب سماق پاشیده و باز در ماهیتابه 
رو میذاریم تا ۵ دقیقه دیگه بپزه.

طرف  سطح  روی  و  برمیگردونیم  رو  ها  کباب  بعد   -۸
دیگشون هم سماق میپاشیم و گوجه هایی چهار قاچ کرده و 
بهشون نمک پاشیدیم و کره رو هم بهشون اضافه می کنیم 
و بعد مجددا در ماهیتابه رو می ذاریم تا حدود یه رب دیگه 

کباب ها بپزند.

دسر سمیفردو عسلی
مواد الزم :

تخم مرغ ۱ عدد بزرگ
زرده تخم مرغ ۴ عدد بزرگ

عسل ۱/۳ پیمانه
خامه یک و یک چهارم پیمانه
بادام زمینی ۳ قاشق غذاخوری

۱- به عسل اضافی برای تزیین دسر نیاز دارید.
 ۲- از بادام زمینی برشته استفاده کنید. به جای بادام زمینی 

می تونید از دانه کاج هم استفاده کنید.
طرز تهیه :

پهن  سلفون  لیتری(   ۱ یا  گرمی   ۹۰۰( نان  قالب  یک  در 
کنید.

در کاسه ای روی بخار آب جوش در حال قل زدن، تخم مرغ 
و زرده های تخم مرغ رو با عسل بزنید تا ترکیب کمرنگ و 

غلیظ بشه.
ترکیب  به  آرومی  به  بعد  و  بگیره  فرم  تا  بزنید  رو  خامه 

تخم مرغ و عسل اضافه کنید.
خمیر رو در قالب آماده شده بریزید و روی اون رو با سلفون 

بپوشونید. اون رو برای ۲ تا ۳ ساعت در فریزیر بذارید.
سایز  با  بشقابی  یا  در دیس  رو  اون  آماده شد،  وقتی دسر 
مناسب برگردونید. مقداری عسل روی دسر بریزید، با بادام 

زمینی برشته شده تزیین کنید و فورا سرو کنید.

کیک خیس شکالت و پرتقال
مواد الزم :

 روغن  قدری
کره ۱۲۰ گرم

شکر قهوه ای ۳/۴ پیمانه
پرتقال ۲ عدد

آرد ۱ پیمانه
نمک ۱/۴ قاشق چای خوری

جوش شیرین ۱/۴ قاشق چای خوری
بیکینگ پودر ۱ قاشق چای خوری

پودر کاکائو ۲ قاشق غذاخوری
تخم مرغ ۲ عدد بزرگ

شیر ۱/۴ پیمانه
پودر قند ۳/۴ پیمانه

از  بگیرید.  رو  اون ها  آب  و  کنید  رنده  رو  پرتقال ها  پوست 
پرتقال های ترش استفاده کنید. اگه پرتقال ها شیرین هستند 

از ترکیب ۲ به ۱، آب پرتقال و آبلیمو استفاده کنید.
 طرز تهیه :

۱.از قبل فر رو با حرارت ۱۸۰ درجه سانتی گراد گرم کنید. 
قالب نان ۲۳ در ۱۳ سانتی متری رو با روغن چرب کنید و 

در اون کاغذ روغنی پهن کنید.
۲.کره )به دمای اتاق( رو با همزن برقی بزنید تا نرم بشه. 
شکر قهوه ای رو اضافه کنید و دوباره بزنید تا خامه ای بشن. 

نیمی از رنده پوست پرتقال رو با اون ها ترکیب کنید.
جوش  نمک،  آرد،  شامل  خشک  مواد  دیگه  ظرفی  ۳.در 
شیرین، بیکینگ پودر و پودر کاکائو رو با هم ترکیب کنید. 
مواد  ترکیب  از  کمی  همراه  به  یکی  یکی  رو  تخم مرغ ها 
خشک با ترکیب کره و شکر مخلوط کنید. بعد بقیه ترکیب 
مواد خشک رو اضافه کنید. در آخر شیر رو اضافه کنید و 

مواد رو خوب هم بزنید. خمیر رو در قالب بریزید.
۴.کیک رو برای حدود ۴۵ دقیقه، تا زمانی که خالل دندان 
تمیزی که در وسط کیک می زنید و خارج می کنید تمیز 

باشه، بپزید.
پوست  رنده  بقیه  با  رو  پرتقال  آب  کوچکی،  قابلمه  ۵.در 
بشه،  حل  قند  پودر  تا  و  کنید  ترکیب  قند  پودر  و  پرتقال 
و  کنید  رد  از صافی  رو  بذارید. شربت  پایین  حرارت  روی 

در پارچ بریزید.

فروردین
اما  باشید،  آزاد  پرنده  یک  شما  تان  ذهن  در  است  ممکن 
قرار  شما  اختیار  کمی در  فرصت  روزمره  و  روتین  کارهای 
میدهد تا مجالی برای خیال بافی داشته باشید. شما راحت 
می توانید راه حل رهایی از این موقعیت دشوار و پیچیده را 
اولین  حال،  هر  به  باشد؛  کمی پیچیده  است  ممکن  بیابید. 

قدم همیشه دشوار است. 
اردیبهشت 

ممکن است امروز احساس کنید که از جانب کسی چشم 
می خورید چرا که سیاره حاکم شما ونوس شما را با شخصی 
آشنا می کند که باعث میشود شما عصبی شده و احساس 
پریشانی کنید. مواجه شدن با افکار و ترس هایتان می تواند 
شما  در  چیزهایی  چه  که  دریابید  شما  تا  باشد  خوبی  راه 

احساس امنیت و رضایت ایجاد می کنند.
خرداد 

که کمی از  باعث شوند  احساسات شما  امروز  است  ممکن 
حالت طبیعی خود خارج شوید. در این حالت شما به سختی 
می توانید تشخیص دهید که باید چه کار بکنید و اصال چه 
کاری درست است؟! اما به یکباره شما آماده بیرون آمدن 
بود  باعث شده  آنچه که  با  و می توانید  این حالت شده  از 
ناگهان  بگیرید. ولی  این حالت شوید، فاصله  تا شما دچار 
لحظه ای بعد درمی یابید که کار کردن برایتان سخت شده و 

نمی توانید تا همه کارها را بدرستی انجام دهید. 
تیر

زندگی شماسخت تر از آن است که دوست دارید، و هنوز 
راه ساده ای به ذهنم نمی رسد تا برای کاهش استرس های 
درونی تان به شما پیشنهاد کنم. شما نیازهای اساسی دارید 
برای  را  مشخصی  روش های  که  است  این  مستلزم  که 
زندگی خود اتخاذ کنید،  در عین حال قلب تان چیزی بیش 

از داشته های کنونی تان می خواهد. 
مرداد 

شما می خواهید در کارتان موفق شوید، اما امروز آن صبر 
و حوصله ای که باید در انجام کارها داشته باشید را ندارید. 
اگر حواس پرتی و آشفتگی در کارتان نداشته باشید موفق 
خواهید شد و حاال که آنها را در اختیار ندارید، ناامید شده اید. 
به  باید،  که  آنقدر  می رسد  نظر  به  تان  نزدیکان  متاسفانه، 
که  باشد  بهتر  شاید  ندارند.  توجهی  شان  اطراف  محیط 
برای خودتان حدو و مرزی تعیین کنید یا اینکه برای اثبات 

درستی و حقانیت خودتان رابطه ای را پایان ببخشید.
شهریور 

به  کنید،  پریشانی  گیجی  احساس  امروز  است  ممکن 
ناپدید  امروز  شما  خالقیت  قدرت  فکرمی کنید  خاطراینکه 
معکوس  امروز  روتین شما  و  تکراری  کارهای  است.  شده 
شده است،  و باعث می شوند که نتوانید براحتی روی دنبال 
نمی توانید  اینکه  بخاطر  کنید.  تمرکز  رویاهایتان  کردن 

کارهای معجزه بخش انجام دهید خود را سرزنش نکنید. 
مهر 

کنید  مشخص  خودتان  با  را  تان  تکلیف  دارید  نیاز  امروز 
که آیا با خودتان روراست باشید یا اینکه وجهه ظاهری و 
اجتماعی خود را حفظ کنید. تصمیمات و افکار اخیر شما به 
آن میزان که به نظر می رسد مهم نیستند، به خاطر اینکه 
آنها قسمتی از یک پیشرفت بلند مدت هستند که ساختار 

روابط کنونی شما را دوباره تعریف می کنند. 
آبان 

نباشد،  شما  پیشرفت  و  ترقی  روز  امروز  است  ممکن 
شما  از  چیزی  تان  نزدیکان  از  شخصی  اگر  مخصوصا 
دهید.  انجام  را  او  درخواست  نباشید  قادر  که شما  بخواهد 
این تقاضاها ممکن است به خاطر وابستگی شخصیتی که 
شمادارید یک درگیری شدید ایجاد کند که هیچ برنده ای 
هم نداشته باشد. به جای اینکه تالش کنید تا یک موقعیت 

حل نشدنی را تعمیر کنید، قواعد بازی را عوض کنید. 
آذر 

سرهم  را  چیزها  می خواهید  چقدر  شما  که  ندارد  اهمیت 
کنید، االن نیازدارید که به محدودیت هایی که اخیرا جزیی 
از زندگی تان شده است آگاهی یابید. اوضاع همیشه اینجور 
باقی نمی ماند، حتی اگر نتوانید مسیر واضحی برای رسیدن 
ببینید. هر چه قدر اکنون شما  را  ایده آل تان  به موقعیت 
سخت تر برای رسیدن به اهداف تان تالش کنید، دیرتر به 
آن می رسید. ظاهرا، اگر دست از چسبیدن به آینده بکشید، 

مطمئن باشید که زودتر به هدف تان نائل می شوید.
 دی 

درس  بخواهید  که  است  سخت  برای تان  بسیار  امروز 
همیشه  از  تر  سرکش  شما  که  چرا  بگیرید،  فرا  جدیدی 
شود،  ظاهر  جدیدی  پاسخ های  با  شخصی  اگر  هستید. 
شما سعی می کنید که اعتبار او را زیر سئوال ببرید و در او 
تعارض ایجاد کنید. شناختن نقش خود در کشمکش اخیر، 
نتوانید  اگر  کنید، حتی  مخالفت  تا  به شما می دهد  قدرتی 

آن را بیان کنید. 
بهمن 

این  و  باشید  همیشه  از  تر  مطمئن  امروز  می توانید  شما 
احساس به شما قدرت و توان الزم برای رویارویی با مسائل 
را می دهد. تغییرات ناگهانی که امروز احساس می کنید به 
خاطر این است که سیاره حاکم شما بهرام با پلوتون در یک 

ردیف قرار گرفته اند.
حتی آنهایی که شما را می شناسند ممکن است از این تغییر 
شما شگفت زده شوند و متعجب شوند چرا که قبل از اینکه 
دست به کاری بزنید به احساسات دیگران توجه نمی کنید 
و می خواهید خودتان تصمیم گرفته و مقتدر باشید. به این 
رفتارهای  امکان  می تواند  که  چرا  باشید  آگاه  خود  تمایل 

ناخودآگاه را در شما کاهش دهد. 
اسفند 

این  و  باشید  همیشه  از  تر  مطمئن  امروز  می توانید  شما 
احساس به شما قدرت و توان الزم برای رویارویی با مسائل 
را می دهد. تغییرات ناگهانی که امروز احساس می کنید به 
خاطر این است که سیاره حاکم شما بهرام با پلوتون در یک 

ردیف قرار گرفته اند. 
حتی آنهایی که شما را می شناسند ممکن است از این تغییر 
شما شگفت زده شوند و متعجب شوند چرا که قبل از اینکه 
دست به کاری بزنید به احساسات دیگران توجه نمی کنید 
و می خواهید خودتان تصمیم گرفته و مقتدر باشید. به این 
رفتارهای  امکان  می تواند  که  چرا  باشید  آگاه  خود  تمایل 

ناخودآگاه را در شما کاهش دهد.

 قابل توجه جوانان ؛

رازهایی که با آن ازدواج موفقي خواهيد داشت
ازدواج برای همه است. این زیباست وقتی دونفر متحد می گردند. 
از  شما  اگر  شماست..  تجرد  دوران  پایان  برای  ای  هدیه  ازدواج 
نسل آدم و حوا هستند، خدا فرد ویژه ای را برای شما خلق کرده 
است! سوال این است که آیا شما برای حضور آن فرد خاص آماده 

هستید؟ 
ازدواج دشوار است زیرا نیاز به آموزش دارد ، آن نیاز به آموزش دارد 
زیرا ما چیزی از مهارت های قبل از ازدواج نمی دانیم. در حالی که 
در طول زندگی ما باید با توسعه و افزایش مهارت هایی که الزمه 

ازدواج موفق هستند، حمایت شویم..
*  را مقایسه نکنید.

۱۰ مهارت مهم برای داشتن ازدواج موفقازدواج سخت تر است ، اما 
زمانی که موفق شوید بسیار شاد می شوید. مزایای آن شامل همسر 
شاد ، همسر خوشحال ، اعتماد، احترام ، ثبات، حمایت ، عشق بی 
قید و شرط ، رابطه جنسی عاری از گناه ،همدم زندگی طوالنی ، 
دانشی است که بدون سایه یک شک ، وقتی هر کاری کی منید و 

نمی شود فردی وجود دارد که پشت شماست.
برای ازدواج ما چند مهارت های عملی به شما ارائه می دهیم که 
به منظور موفقیت در ازدواج مورد نیاز شماست. ساختن، رشد دادن 

، قرض گرفتن آنها را ازدست ندهید.
 شما باید هرکاری برای بدست آوردن این مهارت ها قبل از ازدواج 
انجام دهید.اگر شما در حال حاضر ازدواج کرده ، باید برخی از این 

مهارت ها را توسعه دهید.
مهارت های حل مساله

مهارت حل مشکل مهم ترین مهارت در این فهرست است اول 
به آن اشاره می کنیم زیرا اگر این مهارت را نداشته باشید مهارت 

های دیگر به کارتان نمی آید.
با مهارت حل مسئله مشکلی نخواهید داشت ، ۲ سال اول ازدواج 
سالهای سختی است. در طول دو سال اول ازدواج شما و همسرتان 
رویکرد های خودتان را برای حل مشکالت دارید. شما برای پیدا 
کردن راه حل مشکلتان با همسر فقط نصف زمان را فرصت دارید. 
مهارت حل مسأله به شما زمان مناسب برای دعوا کردن، تسلیم 

شدن، دادن و بخشیدن را آموزش می دهد.
مقدم دانستن همسرتان

– خب، او اولین نفر است پس از خدا ، او را قبل از بچه ها و یا 
کار خود و یا مامان ، بابا شما یا دوستان و یا ایکس باکس ، پلی 

استیشن یا هر چیز دیگری که شما می توانید فکرش را کنید قرار 
دهید.

یاد  به  سوم.   – نوجوانان  و  کودکان  دوم.   – همسر  اول.   – خدا 
بود.او صدر جدول  کنار شما  او  باشید که  روزهای سخت گذشته 
کار های مهم شما باید قرار گیرد زیرا شما می خواهید او همیشه 

اولین باشد.
خود  امروز  برای  تنها  نه  از همسران  یک  هر  که  است  مهم  این 
بلکه برای فردا و همسرشان برنامه ریزی داشته باشند.” امروز باید 
چگونه باشم تا در آینده مرد یا همسر خوبی باشم ؟” ” چه کاری 
می توانم انجام دهم که ۵ سال دیگه هم همینقدر برای همسرم 
جذاب باشم ؟ ” ” باید به دانشگاه بروم ؟” ” باید شروع کنم رونق 
کسب و کارم؟ ” ” چگونه به همسرم نشام دهم که می خواهم از او 
حمایت کنم ؟ برنامه ریزی مالی ، صرفه جویی ، مسئولیت رسیدگی 

به کسب و کار ، سبک زندگی سال نیاز به یک شریک دارد.
مهارت عفو و بخشش

در طول زندگی، شما مجبور نیستید ببخشید اما می توانید انتخاب 
کنید که فراموش کنید. به منظور موفقیت در ازدواج ، نه تنها شما 
به  قادر  باید  بلکه   ، باشید  اتفاقات گذشته  ببخشیدن  به  قادر  باید 
را  اشتباه خود و همسرتان  ! کار  باشید  بخشیدن در همان لحظه 
باشید.نه شما  پذیرای عذر خواهی  و  بپذیرید و عذر خواهی کنید 

کاملید نه او.
زمانی که شما نتوانید ببخشید رابطه شما متوقف میشود. شما نمی 
توانید کاری را انجام دهید بدون بخشش. اگر نتوانید ببخشید تنها 

می مانید.
گذشت و بخشش یک دیگر

برای  راحتی  به  توانیم  بینیم، پس می  را هر روز می  ما همدیگر 
چالش  به  را  خودتان  هفته  ایام  در  گهگاه،  شویم.  یکنواخت  هم 
بکشید و سرگرم کنید حتی برای چند دقیقه به پیاده روی بروید 
و  باشید  داشته  متفاوت جنسیتی  بازی های  کنید،  بازی  فوتبال   ،
همدیگر  مشارکت  کنید.از  نگاه  بازی  هنگام  در  همسرتان  …به 

لذت ببرید.
مهارت تمرکز

کنید.  تمرکز  خود  همسر  مثبت  های  ویژگی  روی  بر  بگیرید  یاد 
برخی از صفات در او وجود دارد که شما به آنها عشق می ورزید. 
آنها نفرت  از  او باشد که شما  از ویژگی ها ممکن ایت در  برخی 

بر روی  تمرکز  از بدی هاست.بنابراین  بیشتر  اما خوبی ها  دارید، 
چیزهایی که شما دو نفر با هم به ارمغان آورد یک کار لذت بخش 
است. مهارت تمرکز داشتن یعنی دیدن نیمه پر لیوان. مراقب باشید 
وقتی با یک انگشت به همسرتان اشاره می کنید چهار انگشتتان 

به سمت خودتان است.
* مهارت اعتماد به نفس

شما این باور را دارید که ازدواجتان هرگز شکست نخواهد خورد و 
طالق یک گزینه نیست. شما باید اعتماد به نفس داشته باشید که 
همسرتان شما را همانقدر که شما او را دوست دارید دوست دارد. 
گاهی اوقات آنها ممکن است آن را نشان ندهند ، بنابراین شما باید 
آن را بدانند ، شما باید به آن اعتقاد داشته باشید ، اعتماد به نفستان 
باید فراتر از احساس شک باشد و مطمدن باشید او در حال احقق 

قول های اولیه است. 
عدم اعتماد شما مانند مانع دست انداز های زندگی را بیشتر می 
کند در حالی که اعتماد مانند ماله تمام دست انداز های زندگی را 

برای همسر هموار می کند..
* مهارت های یادگیری

می  را  همسرمان  کنیم  می  فکر  ما  زندگی  مراحل  از  برخی  در 
او  نیست.  ساله  زن ۲۸  او همان  است.  کرده  تغیر  او  اما  شناسیم 
همان مردی که 7 سال پیش بود نیست. این دلیلی برای گرفتن 
همسر  یادگیری  دوباره  به  مایل  باید  همیشه  شما  نیست.  طالق 

خود باشد.
هر چیز دیگری در زندگی تغییر و تکامل می یابد، چرا همسرتان 
نیستید  یادگیری همسرتان  به دوباره  اگر شما مایل  نکند ؟  تغییر 

نباید ازدواج می کردید.

سرپرست مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم 
دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: پوکی استخوان بیش از ۲۰۰ میلیون 
نفر را در دنیا درگیر کرده و ساالنه حدود ۱۰ میلیون مورد شکستگی 

ناشی از پوکی استخوان در دنیا اتفاق می افتد.
دکتر افشین استوار به شیوع این بیماری در ایران اشاره کرد و افزود: 
براساس برخی از مطالعات، شیوع این بیماری تا حدود ۲۰ درصد ایران 

برآورد می شود که در دنیا هم همین میزان است.
وی تاکید کرد که بیماری پوکی استخوان تا زمان شکستگی معموال 
عالمتی ندارد و فرد مبتال هیچ اطالعی از بیمار خود پیدا نمی کند تا 

اینکه دچار شکستگی در عضوی از بدن مانند لگن شود.
سرپرست مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم 
گفت: با افزایش سن، شیوع بیماری بیشتر می شود و این عارضه در 

زنان بعد از یائسگی بیشتر مشاهده می شود.
عواقب  استخوان  پوکی  از  ناشی  شکستگی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از  به دنبال دارد، گفت: شکستگی لگن و مهره های کمر  را  وخیمی 
براثر  که شکستگی  در صورتی  است.  بیماری  این  عوارض  مهمترین 
پوکی استخوان در لگن رخ دهد می تواند به زمین گیر شدن فرد بیمار 

و حتی مرگ بیانجامد.
توان  می  هم  مهره ها  ستون  در  شکستگی  اینکه  به  اشاره  با  استوار 

قد،  باشد، گفت: کوتاه شدن  داشته  به همراه  را  عوارض خیلی شدید 
صدمه به نخاع و دردهای مزمن کمر از جمله عوارض شکستگی مهره 

ها براثر پوکی استخوان است.
* پوکی استخوان درمان پذیر است

پذیر  درمان  و  پیشگیری  قابل  استخوان  پوکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است، گفت: با اصالح سبک زندگی و درمان های موثر، می توان پوکی 

استخوان را درمان کرد تا از شکستگی استخوان ها جلوگیری کرد.
استوار، درمان شکستگی را بسیار دشوارتر از پیشگیری و درمان پوکی 
استخوان دانست و اظهار کرد: سبک زندگی نادرست، مصرف سیگار و 

الکل از دیگر عوامل پوکی استخوان است.
سرپرست مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم بر 
لزوم تشخیص زودهنگام پوکی استخوان تاکید کرد و گفت: در صورتی 
که این بیماری بموقع تشخیص داده شود قابل درمان است. وی به روند 
پیر شدن جمعیت در کشور اشاره کرد و افزود: این موضوع اهمیت توجه 
به بیماری پوکی استخوان را بیشتر کرده و مردم باید به دنبال مراقبت، 

پیشگیری و درمان این بیماری باشند.
استوار، افزایش سطح آگاهی عمومی و تهیه شواهد و مستندات علمی 
الزم برای سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان را از مهمترین وظائف مرکز 
تحقیقات پوکی استخوان اعالم کرد و گفت: تهیه شواهد و مستندات در 
جهت اتخاذ تصمیمات درست در حوزه سالمت است تا شاهد کاهش 
برگزاری  به  وی  باشیم.  بیماری  این  درمان  و  پیشگیری  بیماری،  بار 
توسط  استخوان(  )پوکی  استئوپروز  های  تازه  روزه  یک  سمپوزیوم 
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره کرد 
و گفت:برپایی سخنرانی ها و برگزاری پنل های تخصصی در مورد راه 

های پیشگیری و درمان در این رویداد علمی انجام می گیرد.
استوار ادامه داد که پزشکان و متخصصان رشته های مختلف به بحث 
و بررسی در این باره می پردازند و تازه ترین روش های پیشگیری، 

تشخیص و درمان مطرح خواهد شد.

تالش  جبهه  دو  در  صحیح  تربیت  یک  اصوال 
و  خوبیها  به  امر  آن  در  که  ای  جبهه  کند.  می 
امور پسندیده است وجبهه ای دیگر که  رعایت 
در آن نهی از انجام امورناپسند است. همانگونه 
که تشویق و تقدیربرای ایجاد حرکت و واداشتن 
فرد به اعمال پسندیده الزم است، وجود قاطعیت 
برای  تنبیه  گاهی  حتی  و  هشدار  و  ومالمت 

جلوگیری از انجام کارهای ناروا ضروری است.
ضرورت قاطعیت والدین در برخورد با فرزند

باید توجه داشت که تربیت ازدیدی نوعی تحمیل 
به حساب می آید.الزامات و قیودی وجود دارد که 
اما کودک  تحمل آن برای طفل ضروری است 
خالف آن را مایل است. کودک یانوجوان اغلب 
آینده  بدون  که  است  هایی  تاثیرخواسته  تحت 
این  به  تسلیم شدن  عواقب  از  آگاهی  یا  نگری 

خواسته ها، در بر آوردن آنها اصرار میورزند.
نابجای   اگر او در برابر این گونه خواسته های 
در  قاطعیتی  یعنی  نکند.  احساس  مقاومتی  خود 
نوعی  به  همواره  باشد  نداشته  وجود  برابرآنها 
در  نشاند.  می  کرسی  به  را  خود  های  خواسته 
مواردی پدر یا مادر الزم است با قاطعیت در برابر 
بایستند.  فرزند  سریهای  یاخیره  ناپسند  کارهای 
فرزندوجود  در  احساس  این  همواره  که  بطوری 
کارهای  انجام  برای  دستش  که  باشد  داشته 
رها  فردی  دیگر  عبارت  به  و  نیست  باز  ناپسند 

شده به حال خود نیست.
 * والدین قاطع و محبت کننده

محبت  و  قاطعیت  که  باشیم  داشته  توجه  باید 
اهمیت  کودک  با  ارتباط  در  آن  میزان  تعیین  و 
با محبت  از قاطعیت، همراه  بسیار دارد درجاتی 
که  بطوری  ضروریست.  کودک  با  ارتباط  برای 
با  قاطع  والدین  گروه  را  فرزندان  سالمترین 
نفس  به  اعتماد  آنها  دهند.  می  پرورش  محبت 

باالیی دارند و قدرت منطق و استدالل آنها در 
کنار تأمین شدن نیازهای عاطفی شان رشد پیدا 
می کند. آنها یاد می گیرند باید برخی خواسته ها را 

بنا به دالیلی به تأخیر انداخت.
 

خود  والدین  از  که  محبتی  کنار  در  همچنین 
دریافت می کند، می داند که قاطعیت پدر و مادر 
به معنی فقدان محبت آنها نسبت به او نیست. 
این گونه والدین به آزادی اراده و انضباط تأکید 
را تشویق می  تبادل  و  رابطه کالمی  می کنند، 
کنند و وقتی که از اقتدار خود به عنوان والدین 
استفاده می کنند و کودک را از چیزی منع می 
می  دلیل  برایش  دارند  انتظاراتی  او  از  یا  کنند 

آورند.
می  کمک  خود  نوجوانان  به  والدین  گونه  این   
با هر موضوعی همه جوانب  کنند تا در برخورد 
از  برخی  فرزندانشان  که  این  از  بسنجند،  را  آن 
مسائل را بهتر از آنان بشناسند احساس رضایت 
اجتماعی  فرهنگی،  مسائل  درباره ی  کنند،  می 
کنند،  می  گفتگو  فرزندانشان  با  اقتصادی  و 

فرزندانشان را در تصمیم گیری های مربو ط به 
خانواده شرکت می دهند.

معموال  اگر  کنید.  محکم صحبت  ولي  آرام   •  
مي خواهید  کودکتان  از  کاري  که  هنگامي 
صدایتان را بلند مي کنید، کودک یاد مي گیرد تا 
هنگامي که صدایتان را به حداکثر نرسانده اید، به 

شما بي توجهي کند.
 * از ترحم کردن اجتناب کنید

ازقبول  را  فرزندانشان  والدین  از  بسیاری 
آنان  به  زیرانسبت  دارند،  می  حذر  بر  مسؤولیت 
احساس دلسوزی می کنند. ترحم یک طرز تفکر 
مخرب است که به کودک می گوید آنقدرضعیف 
برآید.  مشکالتش  عهده  از  تواند  نمی  که  است 
والدینی که به کودکانشان ترحم می کنند. اغلب 
معنای  به  حد  از  بیش  محافظت  که  دانند  نمی 

گرفتار کردن کودک است.
ازوالدین  معموال  که  حد  از  بیش  محافظت   
نامطمئن سر می زند، مانع رشدشخصیت کودک 
خواهد بود. ترحم باهمدلی متفاوت است. از آنجا 
که مادران به فرزندانشان عشق می ورزند، باید 

که  دهند  نشان  آنها  به  و  کنند  همدلی  آنان  با 
احساسشان را درک می کنند.همدلی نقاط قوت 
ترحم  که  حالی  در  دهد،  افزایش می  را  کودک 
بجا،نقاط  نداشتن  قاطعیت  و  ندادن مسؤولیت  و 

ضعف کودک را تقویت می کند.
 به عقیده "فردریک پرز" صاحب یکی از نظریه 
فرآیند  در  مثبتی  جزء  ناکامی  رواندرمانی  های 
دارد  وا می  را  انسان  زیرا  قوام شخصیت است; 
تانیروهایش را به کار اندازد وتوانایی های بالقوه 
اش را کشف کند و با تسلط بر محیط بر ناکامی 
و  اعتدال  حد  در  که  کودکی  کند.  غلبه  خویش 
ناکام  یامربیان  والدین  دلسوزی  و  باخیرخواهی 
شده باشد، توانایی بالقوه اش را برای کنترل خود 

و مستقل شدن به کار می بندد. 
 * اهمیت هماهنگی والدین در برخورد قاطعانه

والدین  هماهنگی  و  قاطعیت  اقتدار،  داشتن 
تربیت  برای  آنها  تربیتی  روش  انتخاب  در 
فرزندانشان از مهم ترین مواردی است که والدین 
باید به آن توجه داشته باشند. البته این موضوع 
اصال  به معنای ترسیدن کودک از پدر و مادرش 
نیست، بلکه به معنای قاطعیت والدین و یادگیری 

رعایت نظم و انضباط از سوی کودکان است.
 معموال رابطه والدینی  که درانتخاب نوع روش 
اقتدار  با  و  فرزندانشان هماهنگ هستند  تربیتی 
خوب  می کنند  رفتار  فرزندانشان  با  قاطعیت  و 
است و هر دوی آنها می توانند از الگوی واحد و 
هماهنگی استفاده کنند. ضمن این که بچه ها را 

هم بیش ازحد به خود وابسته نمی کنند.
 در واقع والدین مقتدر، هم فرزندشان را کنترل 
هم  می دهند؛  استقالل  او  به  هم  و  می کنند 
مراقبش هستند و هم به او آزادی عمل می دهند. 
همچنین نسبت به نیازهای او هم؛ نه بی تفاوت 

باشند و نه بی دقت.

بيماري كه تا زمان شكستگي عالمتي ندارد ؛

پيشگيري از پوکي استخوان ها را جدی بگيرید

قابل توجه والدین ؛

هنگام برخورد با فرزند قاطع باشید


