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 کندمی تهدید را شما سالمتی که روزانه عادت ۰۱ 

 

 غذاهای خوردن و است مضر سالمتی برای کشیدن سیگار که دانندمی مردم بیشتر گرچه

 نامحسوس و کوچک بدِ هایعادت ولی گذارد،می کمر دور یاندازه بر نامطلوبی ثیرتا ناسالم،

 عضیب شناسایی. شودمی شما سالمتی به زدن آسیب باعث که دارد وجود نیز دیگری فراوان

 شده تبدیل تانزندگی طبیعی روال از بخشی به اگر ویژهبه است، دشوار هاعادت این از

 زمان تگذش با ولی شوید،نمی هاعادت این آورزیان اثرات متوجه بالفاصله سفانهمتا. باشند

 جااین در. گذارندمی شما روانی سالمت و جسمانی سالمت روابط، بر جدی اثراتی هاعادت این

 آسیب شما روانی و جسمی سالمت به تدریجبه که پردازیممی هاییعادت از مورد ۰۱ بیان به

 طوربه را زیر کارهای از کدامهیچ آیا که کنید توجه و باشید همراه ما با پس. رسانندمی

 .نه یا دهیدمی انجام مستمر

 

 

 زااسترس رویدادهای کردن تکرار و یادآوری .۰

 یدقیقه ۵ چه و پیش سال ۵ چه) گذشته در که زاییاسترس رویداد درمورد فکرکردن

 لسا در که ایمطالعه اساس بر. نیست خوب شما روانی سالمت برای افتاده، اتفاق( پیش

 Behaviour Research and) رفتاری درمان و پژوهش یمجله در و شده انجام ۷۱۰۲

Therapy) جایبه خویش پریشانی بر فرد کردن تمرکز) ذهنی نشخوارهای شده، منتشر 

 درمورد بیشتر فرد هرچه. شودمی افسردگی هاینشانه افزایش باعث( حلراه پیداکردن

 بیشتر نیز او افسردگی احتمال کند، صحبت آن درمورد و کند فکر زااسترس رویدادی

 افسردگی حالت کاهش به ذهنی نشخوارهای کاهش که انددریافته پژوهشگران. شودمی

 .کندمی کمک
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 زایاسترس رویدادهای درمورد صحبت و تفکر صرف را خود زمان از چقدر که کنید توجه

 رژیان دهید، تغییر را آنها توانیدنمی که چیزهایی به کردن فکر جایبه. کنیدمی تانزندگی

 لذت ای آینده برای ریزیبرنامه مانند هاییانگیزه کنید؛ ارزشمندتری هایانگیزه صرف را خود

 .هستید آن در که ایلحظه از بردن

 

 دوستان با کردن درددل .۷

 که بدی روز از کردن شکایت و دوستان از یکی با گرفتن تماس که کنید فکر شاید

 که دهدمی نشان مطالعات ولی. کندمی کمک تانمنفی احساسات از رهایی به اید،گذرانده

 .شودمی تانمنفی احساسات تقویت باعث بد، احساسات از رهایی جایبه کار این

 

 Journal) نوجوانان و کودکان بالینی شناسیروان یمجله در ۷۱۰۰ سال در که ایمطالعه در

of Clinical Child and Adolescent Psychology) نشخوار بین که شد مشخص شد، منتشر 

 وگوهایگفت بر ساالنهم میان یرابطه آن در که رفتاری ،co-rumination) مشترک ذهنی

 ودخ مشکالت درمورد بیشتر که کودکانی. دارد وجود رابطه افسردگی و( دارد تمرکز گرامنفی

 .شوندمی افسردگی دچار دیگران از بیشتر کنند،می صحبت ساالنشانهم با

 

 شد؛با رسانآسیب نوجوانان و کودکان برای فقط کردن درددل که نیست طوراین فقط البته

 یلهمج در منتشرشده ایمطالعه در. شودمی هم مختلفی افراد متوجه رفتار این آسیب بلکه

 درمورد دوستان با صحبت که شد مشخص (Hormones and Behavior) رفتار و هاهورمون

 .شودمی هم زنان در استرس هورمون میزان افزایش موجب مشکالت

 

 ترساس کاهش باعث تاندوستان با مشکالت درمورد کردن صحبت که کنیدمی فکر اگر پس

 درواقع هایتانسختی درمورد کردن صحبت دوباره و کردن تکرار که بدانید باید شود،می

 گرفتار بد روحی وضعیت و حالت در را شما و شودمی تانمنفی احساسات افزایش موجب

 .کندمی
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 خود از کردن انتقاد .۳

 

 عبور موقع زمان هر یا کنیدمی خطاب احمق را خودتان شوید،می اشتباهی مرتکب وقتی اگر

 دیدش انتقاد که بدانید باید کنید،می توجه بینیدمی که ایرادی و نقص هر به آینه، جلوی از

 گرفتن کمدست و کردن سرزنش. شود تبدیل همیشگی عادتی به تواندمی خودتان از

 یمجله رد منتشرشده ایمطالعه ینتیجه. گذاردمی نامطلوبی اثر شما روانی سالمت بر خودتان

 که داد نشان (Personality and Individual Differences) فردی هایتفاوت و شخصیت

-Self) سوزیدل-خود ولی. شودمی افسردگی هاینشانه افزایش باعث خود از شدید انتقاد

compassion، و سالمت افزایش موجب( سختی و شکست مواقع در خود برای سوزیدل 

 .شودمی روانی پذیریانعطاف

 

 عادت این ترک. باشید داشته بهتری احساس شودمی باعث شما تفکر و نگرش ینحوه تغییر

 تریمهربان درونی وگویگفت که ریدبگی یاد توانیدمی هماهنگ تالشی با ولی است، دشوار

 .باشید داشته

 

 اجتماعی هایرسانه در گذراندن وقت .۴

 رید،بب لذت پینترست در خود کردن سرگرم از چه و بگذرانید وقت بوکفیس صفحات در چه

 .باشد بد تانروانی سالمت برای تواندمی اجتماعی هایرسانه در گذراندن وقت

 

 اانزو احساس ایجاد به اجتماعی هایرسانه که اندداده نشان مطالعات که بدانید است جالب

 انزوای احساس کنید، اجتماعی هایرسانه صرف را بیشتری زمان هرچه. شوندمی منتهی

 .است مضر شما جسمی و روانی سالمت برای اجتماعی انزوای و داشت خواهید بیشتری
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 چه و تعطیالت از عکسی چه) دیگران اجتماعی هایرسانه هایپست به کردن نگاه گاهی

 با ماش زندگی که برسید نتیجه این به شودمی باعث( باشد آنها جدید اتومبیل از تصویری

 دوستان به حسادت که دهدمی نشان پژوهشی. نیست سطحهم و برابر تاندوستان زندگی

 .شود فرد افسردگی احتمال افزایش باعث تواندمی اجتماعی هایرسانه در

 

 موجب اجتماعی هایرسانه کنندمی تصور مردم بیشتر که دهدمی نشان مطالعات عالوهبه

. آورندمی روی هارسانه این به بیشتر بنابراین و باشند داشته بهتری احساس که شوندمی

 باعث اجتماعی هایرسانه در شدهسپری زمان که انددریافته پژوهشگران واقعیت در ولی

 .شودمی افراد یروحیه شدن بدتر

 

 و زمان که است بهتر کنید، اجتماعی هایرسانه صرف را خود وقت هاساعت اینکه جایبه

 به ورید،بخ ناهار تاندوستان از یکی با مثال. بدهید اختصاص شخصی تعامالت به را تانانرژی

 التتعام. ببینید تدارک تانخویشاوندان و خانواده با شام صرف برای یا بزنید زنگ کسی

 .باشد داشته شما سالمت بر زیادی بسیار ثیرٔ  تا تواندمی واقعی اجتماعی

 

 ماندن بیدار دیروقت تا .۵

 بیشتری کارهای شودمی باعث دقیقه ۳۱ برای خواب زمان انداختن خیرتابه کنید فکر شاید

 بخوا از دیرتر کمی توانیدمی فردا که کنیدمی فکر شاید یا. بدهید انجام خواب از پیش را

 .کنید جبران را تانشبانه خواب کمبود و شوید بیدار

 

 داشته اهمیت خواب مقدار یاندازهبه تواندمی خواب زمان که دهدمی نشان مطالعات ولی

 درطول که را این احتمال شدن، بیدار خواب از دیرتر صبح و ماندن بیدار دیروقت تا. باشد

 .دهدمی افزایش بگیرید نادرستی سالمتی هایتصمیم روز
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 American) آمریکا خواب پزشکی آکادمی در که ۷۱۰۲ سال در ایمطالعه در پژوهشگران

Academy of Sleep Medicine) با شب هنگام در خوابیدن دیر که دریافتند شد، منتشر 

 .است مرتبط( مردان میان در ویژهبه) سبزیجات کمتر مصرف و فودفست بیشتر مصرف

 شوند،می بیدار خواب از دیرتر هاصبح و روندمی خوابرخت به دیرتر که کسانی عالوه،به

 .دارند کمتری بدنی فعالیت

 

 در و عادت این تغییر باشید، کرده عادت شدن بیدار خواب از دیر و خوابیدن دیر به اگر

 خواهد دشوار بسیار برایتان شدن بیدار زود هاصبح و رفتن خوابرخت به مناسب ساعت

 نای یدرنتیجه و دهید وفق جدید یبرنامه با را خودتان توانیدمی زمان گذشت با ولی. بود

 .گرفت خواهید بهتری هایتصمیم نیز روز درطول عادت، تغییر

 

 برنامه بدون پول کردن خرج .۲

 عثبا شب آخر آنالین خرید یا موادغذایی فروشگاه از خرید برای ناگهانی میلی و هوس شاید

 دتبلندم در هایتانپول دادن هدر ولی کنید، پیدا بهتری احساس کوتاهی مدت برای که شود

 نیز تانبانکی حساب هایمحدودیت از تواندمی که اثراتی. داشت خواهد نامطلوبی اثرات

 .شود منتهی شما شدن مقروض به و برود فراتر

 

 Clinical Psychology) بالینی شناسیروان بررسی یمجله در که ۷۱۰۳ سال در ایمطالعه

Review) داد نشان را مالی مشکالت و روانی بیماری میان ارتباط وجود شده، منتشر .

 برابر ۳ بدهکار افراد در روانی سالمتی مشکل ایجاد احتمال که گرفتند نتیجه پژوهشگران

 لاحتما. است ترقوی نیز این از حتی بدهی و خودکشی میان یرابطه. است دیگران از باالتر

 .است دیگران از بیشتر بار ۸ شوند،می خودکشی مرتکب که افرادی بودن بدهکار
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 موجب بدهی آیا. کندنمی ثابت را علت (correlational study) همبستگی یمطالعه البته

 .داندنمی قطع طوربه کسهیچ شود؟می بدهی موجب روانی بیماری یا شودمی روانی بیماری

 ودش استرس از باالیی سطح ایجاد به منجر تواندمی بدهی که است این قطعی یمسئله ولی

 .است مضر سالمتی برای نیز ازحدبیش استرس و

 

 به دادن نظم. کنید کنترل را تانمالی امور ها،هزینه و درآمدها برای ایبرنامه داشتن با پس

 ماش کلی رضایت بر مثبتی ثیرٔ  تا تانمالی هایمحدودیت به توجه با کردن خرج و مالی امور

 .گذاردمی تانزندگی از

 

 تلویزیون تماشای .۲

 است، رمض جسمی ازنظر فقط تلویزیون تماشای به کردن عادت که کنندمی تصور مردم بیشتر

. رساندمی آسیب نیز مغز به تلویزیون ازحدِبیش تماشای که دهدمی نشان هاپژوهش ولی

 منتشر (JAMA Psychiatry) جاما پزشکیروان یمجله در که ۷۱۰۲ سال در ایمطالعه در

 اوایل در کم بدنی فعالیت و تلویزیون زیاد تماشای که دریافتند پژوهشگران شده،

 هایمهارت از ایمجموعه ،executive function) اجرایی کارکرد شدن بدتر با سالی،بزرگ

 سالیمیان در پردازش سرعت و( کنند می کمک فرد به هافعالیت و کارها انجام در که ذهنی

 .است مرتبط

 

 ساعت ۳ از بیش روز در میانگین طوربه سال ۷۵ مدتبه که افرادی دریافتند پژوهشگران

 رد کردند،می تماشا تلویزیون کمتر که افرادی با درمقایسه کردند،می تماشا تلویزیون

 .داشتند تریضعیف دعملکر (cognitive tests) شناختی هایتست

 

 اختصاص جسمانی هایفعالیت به کنیدمی صرف تلویزیون تماشای برای که را زمانی اگر

  گذراندن از پس اینکه جایبه پس. کرد خواهید کمک خود مغز سالمت افزایش به دهید،
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 هم کار این. بروید باشگاه به یا کنید رویپیاده بدهید، لم مبل روی اداره، در سخت روزی

 .مغزتان برای هم و بود خواهد خوب تانجسم برای

 

 غذایی هایوعده حذف .۸

 داشتن امید به را ناهارتان چه و بروید بیرون خانه از باعجله و صبحانه خوردن بدون چه

 ید،بکن را فکرش آنچه از بیش غذایی هایوعده حذف که بدانید باید کنید، حذف باریک کمری

 .است مضر شما سالمتی برای

 

 داد نشان شد، منتشر (Metabolism) متابولیسم یمجله در ۷۱۱۲ سال در که ایمطالعه در

 یوعده در مردم بیشتر چون نیست، کمتر کالری دریافت معنیبه غذایی یوعده یک حذف که

 .کنند جبران اندکرده حذف که را ایوعده تا خورندمی بیشتری غذای بعدی، غذایی

 

 سپ افراد. کرد ایجاد را خطرناکی متابولیکی تغییرات غذایی، یوعده یک حذف مطالعه این در

 واکنش در خیرٔ  تا و باالتر (fasting glucose) ناشتای گلوکز سطح غذایی، یوعده حذف از

 .شود منتهی دیابت به تواندمی درنهایت که شرایطی کردند؛ تجربه را انسولین

 

. باشید داشته سالمی غذاییرژیم و بگذارید وقت تانغذایی هایوعده برای باید شما

 و باشید باتمرکز و پرانرژی روز درطول که شودمی موجب منظم زمانی فواصل در غذاخوردن

 .دارید نگه مطلوبی حد در را خود وزن حالدرعین
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 گرسنگی احساس داشتن بدون خوردن غذا .۹

 

 رایب یا بخورید ایوعدهمیان نیستید گرسنه وقتی شودمی باعث که دارد وجود زیادی دالیل

 در غذاخوردن ،Emotional eating) احساسی خوردن. بکشید غذا خود بشقاب در دوم بار

 ردنک پرخوری یا شبانه غذاخوردن ،(شادی یا بیکاری حوصلگی،بی عصبانیت، ناراحتی، زمان

 نیازتان زا بیشتر شوندمی باعث که هستند دالیلی از نمونه چند فقط اجتماعی هایمناسبت در

 .بخورید غذا

 

 از نیگوناگو انواع به ابتال خطر نیز وزناضافه و شودمی وزناضافه باعث اضافه کالری مصرف

 :مانند مشکالتی دهد،می افزایش را سالمتی مشکالت

 

 ۷ نوع دیابت

 باال فشارخون

 مغزی یسکته و قلبی هایبیماری

 آرتروز

 خواب یآپنه

 سرطان از خاصی انواع

 کلیوی هایبیماری

 غذا و کنید استفاده تانبدن نیروی مینٔ  تا برای غذا از باید حتما سالم وزنی داشتن برای

 هچ که کنید توجه. باشد استرس کاهش برای راهی یا تفریح نوعی شما برای نباید خوردن

 .نیست بیولوژیکی گرسنگی دلیلبه شما غذاخوردن هاییزمان
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 یتیفعال در شرکت روی،پیاده به خود جسم کردن آرام یا ناخوشایند احساسات بر غلبه برای

 تریطوالن زندگی که شودمی موجب کالری مصرف کاهش. بیاورید روی مراقبه یا کنندهسرگرم

 .باشید داشته تریسالم و

 

 ازحدبیش نشستن .۰۱

 دانیدب باید ولی. نشینیدمی صندلی روی وقتتمام احتماال کنید،می کار اداری محیطی در اگر

 شکالتم خطر افزایش موجب تحرکیبی. است مضر شما سالمتی برای مدتطوالنی نشستن که

 .شودمی عروقیقلبی هایبیماری و ۷ نوع دیابت چاقی، مانند جسمانی سالمتی

 

 ضرم نیز شما روانی سالمت برای اداره صندلی روی نشستن طوالنی مدت برای و تحرکیبی

 خطر ندارند، تحرکی و نشینندمی ازحدبیش که افرادی در است داده نشان مطالعات. است

 به واندتمی روز در شدید فعالیت ساعت یک کمدست انجام. است بیشتر افسردگی به ابتال

 تن،نشس ساعت نیم هر از پس کنید سعی. کند کمک ازحدبیش نشستن اثرات کردن خنثی

 .دارید نگه بهتری وضعیت در را تانذهن و جسم تا بروید راه دقیقه چند


