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سخنی با والدین

بی تفـاوتـی تـلـخ
برف می بارد. از آن برف ها که با دیدنش 
دلت می خواهد کاش سیاهی اندوه و 
تمام زشتی های جهان را رنگی از سپیدی 
بزند. خیال کردن که جرم نیست، پرنده 
خیال می تواند هر جا پر بزند و هر چیز را 
همان طور که دلت می خواهد تصور کند. 
تصور کند دنیای رنگارنگی را که در آن 
هیچ سیاهی و سیاه اندیشی خانه ندارد. 
دنیایی  سالح،  و  جنگ  بدون  دنیایی 
زندان،  بدون  تهمت،  و  نیرنگ  بدون 
بدون خالف، بدون بی رحمی، دنیایی 
بدون اختالف طبقاتی، بدون کارتن و 
گورخواب ها، بدون بچه های کار و زنانی 
تکیده که کودک بسته به پشت، در سرما 
فریاد  را  و گرما چشمانشان حسرت 
می زند، بدون اعتیاد و درد و بیماری، 
دنیایی بی فریاد خشم و اعتراض و فریاد 
درد و حسرت، دنیایی آرام، با صلح و با 
طبیعتی که همه حواسشان به آن هست.
دلم دنیایی می خواهد که در آن نه فقط 
خندان  قلب ها  و  چشم ها  که  لب ها، 
باشد. دهان ها فقط از خوبی بگویند و 
قلم ها بر مدار خیر و حقیقت و زیبایی 
حرکت کنند. نه کسی بتواند بر حق 
دیگری دست بگذارد و نه کسی دلی 
را پایمال کند. هیچ کس نداند تیر و 
ترکش و موشک و بمب چیست و هیچ 
فرزندی، هیچ پدر و مادری و هیچ زنی 
داغ اصابت این سیاه  ترین ساخته های 

دست بشر را نچشیده باشد. 
دلم دنیایی چهار فصل و پر از زیبایی 
برای همه اهالی آن می خواهد. از آن 
دنیاها که مردمانش عبوس، پر خشم، 
دلگیر،  دل آزار،  دل  مرده،  دل چرکین، 
عدالت نشناس،  بی رحم،  ساکت، 
مهم تر  همه  از  و  افسرده  غمگین، 
یک  همین  اگر  که  نباشند  بی تفاوت 
کار،  کودک  اگر  نبودند،  را  آخر  قلم 
رنجور  بیمار  کم بضاعت،  همسایه 
بی خرج درمان مانده، بچه های یتیم 
بی خرجی و برای نان شب وامانده را 
می دیدند و کاری می کردند، حال دنیا 

و ساکنانش به از اینها بود.
 حقیقت تلخ تر از این حرف هاست؛ 

هیچ برفی این سیاهی را سپید نمی کند.

در مورد چگونه شاد بودن نکات زیادی برای گفتن وجود 
دارد و البته شادی باعث می شود در شغل و زندگی خود 
بهتر، سالم تر و روابط خوب بیشتری داشته باشید و حتی 
می تواند عمر شما را افزایش دهد. اگر سعی کرده اید هم 
شاد باشید و هم ناشاد، پس می دانید که شاد بودن بسیار 
سرگرم کننده تر و لذت بخش تر است. در مورد شادی و 
بدست آوردن آن حتی تغییرات بسیار کوچک هم می تواند 
تأثیر بسیار زیادی داشته باشد. مطمئناً دانستن اینکه شادی 
برای شما خوب است، شما را خوشحال و شاد نمی کند. 
برای بسیاری از ما، شادی عادتی است که می توانیم آن را 
پرورش دهیم. به این دلیل که به لطف تکامل، مغز انسان 
طوری طراحی شده که به افکار و محرک های منفی بیشتر 
از افکار مثبت توجه کند. بنابراین، ارزش این را دارد که 
یاد بگیریم چگونه به افکار مثبت در مغز و محرک های 
زندگی خود توجه بیشتری داشته باشیم زیرا تمایل طبیعی 
ما کم اهمیت جلوه دادن آنهاست. در ادامه به نکاتی اشاره 

خواهیم کرد که بکار بستن شان می تواند موثر باشد.
1.ازخودبپرسیدکهآیامثبتفکرمیکنید؟ این 

موضوع مهمی است که باید در نظر گرفته شود، عمل 
ساده پرسیدن این سوال به شما کمک می کند تا بیشتر به 
افکار مثبت فکر کنید. اینکه بطور مرتب از خود بپرسید 
که آیا مثبت فکر می کنید یا خیر، به شما کمک می کند تا 
تمرکز خود را روی نکات مثبت  در اطراف تان بیشتر کنید. 
2.فهرستیازکلماتشادرابهخاطربسپارید. 
ممکن است بعید به نظر برسد که صرفاً به خاطر سپردن 
فهرستی از کلمات مرتبط با شادی برای شادتر کردن 
شما کافی باشد، اما می تواند. به این دلیل که وقتی مغز 
خود را مجبور می کنید تا مکرراً از کلمات مثبت استفاده 
کند، این کلمات و معنای اصلی آن ها را در دسترس تر، 
مرتبط تر و راحت تر در مغز خود فعال می کنید. بنابراین، 
وقتی می خواهید کلمه یا ایده ای را از حافظه خود بازیابی 

کنید، موارد مثبت راحت تر به ذهنتان می رسند.
3.شکرگزاریراتمرینکنید. شواهد زیادی وجود 
دارد که قدردانی برای اتفاقات خوب زندگی حتی بسیار 
ساده، شما را شادتر می کند. بنابراین هر روز صبح قبل 
از بلندشدن از رختخواب، سه چیز را که بخاطرشان 

سپاسگزارید به صورت ذهنی فهرست کنید. راه های متعدد 
دیگری نیز وجود دارد که می توانید روزانه به خودتان 
یادآوری کنید تا روی چیزی تمرکز کنید که باید برای 

آن سپاسگزار باشید. 
4.هرروزچنددقیقهراصرفنوشتندرموردچیزی
کنیدکهشماراخوشحالکردهاست. در یک آزمایش 
از یک گروه خواسته شد که افراد هر روز 20 دقیقه را 
صرف نوشتن درباره یک تجربه »به شدت مثبت« کنند و 
از گروه دیگر خواسته شد تا در مورد یک موضوع خنثی 
بنویسند. گروهی که در مورد تجربیات مثبت نوشتند، 
سطوح بیشتری از شادی را گزارش و طی سه ماه آینده 

کمتر به پزشک مراجعه کردند.
5.موفقیتهایخودراحتیکوچک،جشنبگیرید.
می توانید با موارد موجود در این لیست شروع کنید. اگر 
تمرین قدردانی را بطور منظم شروع یا مدتی را صرف 
نوشتن درباره تجربیات مثبت کرده اید، آنرا به عنوان یک 

پیروزی و رویدادی ارزشمند جشن بگیرید.
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ما معموالً تالش می کنیم که از غم های خود فرار کنیم؛ غافل از اینکه غم ها روزنه ای 
به سمت نور و شادی هستند. اندوه، قدرت شماست. شاید در ابتدا این جمله برایتان 
عجیب به نظر برسد، اما با مطالعه  کتاب تلخ و شیرین متوجه خواهید شد که این 
چند کلمه تا چه اندازه عمیق و مفید هستند. در واقع، چه بپذیریم و چه نه، اندوه و 
تمنا از عناصر اصلی زندگی همه  ما به شمار می روند. ما دست به هر کاری می زنیم تا 
غم ها را از خود دور کنیم و یا فرارسیدنشان را به تأخیر بیندازیم؛ زیرا آن ها در نظر 
ما همیشه آزاردهنده و یا حتی به دردنخور هستند. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم بیشتر 

کارهایی که در زندگی می کنیم، برای فرار از غم است.
سوزان کین در کتاب »تلخ  و شیرین« به زیبایی هرچه تمام تر نشان می دهد که غم، 
مرکز و قلب انسان بودن ماست. نویسنده در کتاب این بار نه بر غم، که بر واکنش 
ما در قبال آن تمرکز می کند. اینکه چطور اندوه، بعضی را از پا درمی آورد و ادامه 

زندگی را برایشان دشوار می کند و برعکس به بعضی 
امیدی دیگر و مضاعف برای ادامه  زندگی می دهد. 
غم، سنگ محکی است که عیار ما را می سنجد؛ اما 
پا گذاشتن در این آزمون برای بسیاری از ما سخت تر 
از آنچه هست به نظر می رسد. این کتاب روایت 
تبدیل اندوه به هنر، عشق و تعالی است. سوزان کین 
با وام گرفتن از داستان زندگی خود و افراد دیگر، 
نشان داده است که چگونه غم می تواند به پاالیش 
روان مان بینجامد و در شرایطی که تاریکی همه جا را 

فراگرفته است، به روزنه ای از امید تبدیل شود. این کتاب نوشته سوزان کین، ترجمه 
علی حاج زوار است که در 272 صفحه توسط نشر نوین به چاپ رسیده است.

 ترجمه: سارا حق بین
راه های ساده آموزش مغز برای شادی

تـلـخ و شـیـریـن

هفته گذشته گفتیم که بیشتر پدر و مادرها سعی می کنند 
برای پیشرفت تحصیلی و موفقیت فرزندشان همه کاری 
انتخاب می کنند.  اشتباه  را  راه  اما گاهی  انجام دهند 
بنابراین، اگر مدام با فرزندتان بر سر انجام تکالیف در 
حال جدال هستید، از راهکارهایی که در ادامه به آنها 

اشاره خواهیم کرد، استفاده کنید:

اهمیت برنامه ریزی
ایجاد یک روال و برنامه  مطالعه  منظم برای دانش آموزان 
می تواند بهره وری بچه ها را به طور چشمگیری بهبود 
دهد. به این فکر کنید که فرزندتان چه زمانی بیشترین 
بازدهی را دارد. زمانی که از مدرسه به خانه برمی گردد یا 
بعدازظهر بعد از مدتی استراحت؟ او را تشویق کنید که 
هر روز، یک تا دو ساعت را مشخص کند و همیشه این 
ساعات تعیین شده را به انجام تکالیف اختصاص دهد   . 
البته در نظر بگیرید که این ساعات می تواند با توجه به 
روز و فعالیت ها و کارهای دیگری که فرزند شما باید 
انجام بدهد، تغییر کند   . اگر فرزند شما یک چارچوب 
زمانی برای انجام کار داشته باشد و بداند که می تواند 
مدتی استراحت هم داشته باشد، انگیزه بخش خواهد 
بود   . در حال حاضر، ابزارهای مناسبی برای برنامه ریزی 

درسی در اختیار دانش آموزان قرار دارد   .

فضایی بدون حواس پرتی برای انجام تکالیف 
تحقیقات نشان می دهد که حفظ یک منطقه بدون بهم 
ریختگی می تواند بهره وری را افزایش دهد. نور، دما و سر و 
صدا نیز عواملی هستند که باید هنگام ایجاد محیطی مناسب 
برای مطالعه در نظر گرفت. افزودن نقل قول های انگیزشی 
برای دانش آموزان روی کاغذهای یادداشت  کوچک و 
چسباندن آن ها در نقاط مختلف اتاق، می تواند به ادامه  فعالیت 
فرزند شما در صورت از دست دادن انگیزه، کمک کند.

مجبور کردن ممنوع
این مسئولیت فرزندتان است که تکالیف خود  را انجام 
دهد.  به عنوان پدر و مادر، شما فقط می توانید به او کمک 
کنید تا انگیزه  الزم را برای انجام مسئولیت خود به دست 
بیاورد. اگر فرزندتان را با تهدید و تنبیه مجبور به انجام 
تکالیف خود کنید، آزرده خاطر می شود. احتماالً چنین 
فضایی منجر به جنگ قدرت و او در نهایت سرکش تر 
و سرکش تر خواهد شد. با فرزند خود در مورد انتظارات 
مربوط به تکالیف مدرسه گفت وگوی آرامی داشته باشید 
و برای درک دیدگاهش وقت بگذارید سپس می توانید 

با همکاری خودش راه حل هایی بیابید.

چگونه می توان به بچه ها انگیزه داد؟!
فعالیت های فرزندتان را مشاهده کنید و بعد از بیان انتظارات 
تان، سرگرمی های مورد عالقه  اش را به عنوان پاداش اتمام 
تکالیف در نظر بگیرید. آرام صحبت کنید و بدون نق 
زدن یا نصیحت کردن کمکش کنید. با همکاری فرزندتان 
برنامه ای برای مطالعه و انجام تکالیف تنظیم کنید. از او در 
مورد رویاها و آرزوهایش سوال کنید تا انگیزه ای برای 
فعالیت پیدا کند. هنگامی که به نظر می رسد حرف های 

شما برای او اهمیتی ندارد، صدای خود را بلند نکنید.

۷ نکته برای تشویق کودکان به آموختن
1. خودتان الگوی عملی برای او باشید   ، کودکان دوست 
دارند از والدین خود بیاموزند و تقلید کنند   . به مطالعه 
عالقه نشان دهید تا شما را سرمشق خود قرار دهند   . با 
صدای بلند برای شان کتاب بخوانید تا عالقه به مطالعه 
به آنها تلقین شود   . برای جلب عالقه کودک می توانید 
قسمتی از داستان را خودتان بخوانید و اجازه دهید بقیه 

داستان را  او بخواند   .
2. وقتی می خواهید به یک کودک آموزش بدهید، برای 

وسوسه کردن او می توانید در بدو امر با یک بازی مرتبط 
با موضوع شروع کنید   . سپس یک گام جلوتر بروید و با 
نظم و ترتیب بیشتری به او آموزش دهید   . مثاًل بازی  ها و 
سرگرمی های ریاضی ابزار مناسبی برای آموزش اعداد 

به کودکان کم سن و سال هستند   .
3. میل به آموختن را به او تلقین کنید   . خوب گوش 
دادن، خوب نگاه کردن، خوب اندیشیدن و خوب خواندن 
را به عنوان چهار اصل مهم یادگیری به او معرفی کنید. 
وقتی کودک در این مورد مهارت پیدا کند و این مفاهیم 
را به کار گیرد، چهارچوبی برای آغاز میل به آموختن 

در او شکل می گیرد.
4. هیچ چیز مانند جایزه در کودکان انگیزه ایجاد نمی کند 
و وقتی موفقیتی به دست می آوردند، به آنها جایزه بدهید. 
باید بدانید فرزندتان به چه چیزهایی عالقه دارد و از 
همان برای تحریک انگیزه اش برای دستیابی به هدف 
استفاده کنید. نیازی نیست جایزه گران قیمت باشد چون 

در این صورت سطح توقع او را باال می برد.
5. کودک را از تکنولوژی و علم روز دنیا دور نکنید. 
تکنولوژی روش کمکی دیگری برای یادگیری و ابزاری 
است که می توانید عاقالنه آن را به کارگیرید. مثال با 
نصب برنامه های رایانه ای درسی درباره موضوعاتی مثل 
ریاضی و زبان می توانید وابستگی و عالقه کودک را به 

رایانه و گوشی کنترل کنید. 
6. فرزندتان را به کتاب و متنهای درسی محدود نکنید. 
استفاده از منابع دیگر مانند کتاب ها و مجالت افق دید 

او را گسترده تر می کند.
7. اجازه دهید کودک نقش معلم را بازی کند. اشعار را از 
حفظ بخواند یا برای شما داستان تعریف کند. فرزندان شما 
می توانند به نوبت به دیگری یا به شما گوش دهند یا ارتباط 
برقرار کنند   . این روش، مهارت های شنیداری و برقراری 

ارتباط را که اهمیت بسیاری هم دارند، پرورش می دهد   .

 دکتر شیما وفا، درمانگر کودک و نوجوان
دکترای روان شناسی تربیتی، استاد دانشگاه نحوه برخورد با کودکی که تمایلی به درس خواندن ندارد )قسمت دوم(

از نظر شما مهم ترین عامل تهدیدکننده سالمت روان و به هم خوردن خوردن 
تعادل در زندگی، کدام یک از این موارد است؛ وسواس؟ افسردگی؟ اعتیاد؟
سازمان بهداشت جهانی یا WHO دلیل اصلی بر هم خوردن تعادل 
در زندگی و ناتوانی در سراسر جهان را »افسردگی« عنوان کرده است!

آمار مربوط به سال 202۱ حاکی از آن است که حدود دویست و هشتاد 
میلیون نفر از جمعیت جهان به افسردگی مبتال هستند. به همین دلیل 
در این مقاله سعی کرده ایم مروری داشته باشیم بر افسردگی و نکات 

اساسی مربوط به آن.
افسردگی یکی از اختالالت شایع روان است که می تواند بر احساسات، 
افکار و اعمال فرد تاثیر بگذارد و زندگی عادی  او را دچار اختالل کند. 
و  انگیزه  فقدان  مداوم،  ناراحتی  و  غم  احساس  به صورت  افسردگی 

احساس پوچی و بی ارزش بودن مداوم همراه است.
در واقع، افسردگی می تواند یک واکنش طبیعی نسبت به رویدادهای 
استرس زاِی زندگی مانند مرگ نزدیکان، مهاجرت، از دست دادن شغل 

یا در اثر ابتال به بیماری  یا عوارض جانبی برخی داروها باشد.
افسردگی یکی از مشکالت شایع زندگی مدرن است. باید بدانیم در 
بدترین حالت، افسردگی شدیِد درمان نشده خطر وقوع خودکشی را 

در فرد باال می برد.
مهم ترین عالئم افسردگی عبارتند از؛ خلق و خوی افسرده، بی عالقگی 
حتی نسبت به فعالیت هایی که در گذشته برای فرد لذت بخش بوده، حس 
خود کم بینی و احساس گناه، مشکالت خواب، کم شدن یا افزایش اشتها، 
نداشتن تمرکز و فراموشی، احساس خستگی و فقدان انرژی، بدبینی و 
ناامیدی نسبت به آینده، احساس تنفر نسبت به دیگران، احساس دلتنگی 

نسبت به عزیزان، داشتن افکار خودکشی و آشفتگی روان.
برای تشخیص افسردگی الزم است که چند مورد از این عالئم به مدت 

حداقل دو هفته در شخص وجود داشته باشند.

افسردگی  اختالالت  درمان  و  تشخیص  که  است  آن  مهم  بسیار  نکته 
باید فقط با کمک متخصص انجام شود. افسردگی انواع گوناگونی دارد 
و بیشتر متخصصان از ترکیب دارودرمانی و روان درمانی برای درمان 
افسردگی بهره می گیرند. البته انواع اختالالت افسردگی رایج عبارتند از:
اختاللافسردگیماژوریااساسی که به صورت احساس غم مداوم 
کردن،  کار  قابلیت  در  اختالل  مانند  دیگر  از عالئم  تعدادی  به همراه 
مطالعه کردن، خوابیدن، غذا خوردن و لذت بردن از فعالیت هایی که 

قبال خوشایند بوده اند، در فرد ظاهر می شود.
اختاللافسردگیمزمن به این شکل که عالئم ناراحتی و دلسردی 
در بیشتر روزها و در یک مدت طوالنی وجود دارد. اگرچه این نوع از 
افسردگی ناتوان کننده نیست،اما تا حدودی عملکرد فرد را مختل می کند.

اختاللمالِلپیشازقاعدگی که به سندرم قبل از قاعدگی معروف 
است و شامل نوسانات خلقی است که معموال یک هفته قبل از قاعدگی 

آغاز می شود و در روزهای پس از شروع قاعدگی فروکش می کند.
افسردگیسایکوتیک، زمانی رخ می دهد که بیمار دچار افسردگی شدید 
که ممکن است با توهم، هذیان، خشم و خشونت شدید همراه باشد.  
افسردگیپساززایمان که معموال در چند هفته اول پس از زایمان 

دیده می شود و خودبه خود رفع می شود .
افسردگیفصلی که این نوع از افسردگی مربوط به زمان های خاصی 

از سال است و معموال در فصل های پاییز و زمستان دیده می شود.
حال، اگر شخصی از نزدیکان یا عزیزانمان به افسردگی دچار شد چگونه 
با او برخورد کنیم؟ همه  ما ممکن است اطرافیانی داشته باشیم که دچار 
افسردگی باشند و دغدغه  اصلی ما کمک کردن به آنها باشد. در این 
صورت سوال اصلی این است که چگونه باید به افرادی که دوستشان 

داریم و در درد و رنج هستند کمک کنیم؟
 دقت کنیم که زندگی با افسردگی یک اسم یا عنوان ساده نیست 
شدت  با  متفاوت  احساسات  مختلف،  افراد  در  می تواند  افسردگی  و 

متفاوت ایجاد کند.
 بپذیریم که ابتال به افسردگی به دلیل موجه یا قابل قبول نیازی ندارد.
 جالب است بدانیم افسردگی اغلب به شکل فقدان شادی و نبود 
لذت تجربه می شود. یعنی به طور کلی افسردگی لزومًا به معنای افزایش 

غم و اندوه نیست.
 توجه داشته باشیم این تصور که می دانیم فرد افسرده به چه چیز نیاز 
دارد کامال اشتباه است. در واقع نمی توان پیش بینی کرد که افراد افسرده 
دقیقا به چه چیز احتیاج دارند. پس بهتر این است از خودشان سوال 

کنیم که چه چیزی به بهتر شدن حال آن ها کمک می کند.
در پایان نکته  مهم و اساسی این است که تالش کنیم واقعا به خواسته های 
افراد دچار افسردگی گوش دهیم؛ گوش دادن همدالنه مفیدترین کاری 

است که برای حمایت از آنها می توانیم انجام دهیم. 

افسردگی، مهم ترین عامل تهدیدکننده 
سالمت روان

آسمان آبی حق همه ماست؛ 29 دی، روز هوای پاک گرامی باد

آقا شهرام. م یک پدر 44 ساله است، 
پدر 4 کودک که تا همین چند وقت 
پیش فارغ از غم های بزرگ دنیا در کنار 
پدر جوانشان  غرق کودکی بودند اما 
راست گفته  اند که حادثه خبر نمی کند، 
افتادن از بلندی و قطع نخاع آقا شهرام، 
طوفانی بود که در زندگی این خانواده 
6 نفره وزید و بعد از آن روزگارشان 
را سخت کرد اما انگار قرار نبود این 
تخریب به همین جا ختم شود؛ این آقا 
حاال دچار نقص ایمنی شده و به کیسه 
کلستومی نیاز دارد، دچار زخم بستر شده 
و در اثر بیماری و تغدیه نامناسب بسیار 
ضعیف و نحیف شده است.  این پدر 
دیگر نمی تواند کار کند و باید بستری 
شود. از نظر معیشت و وسایل زندگی 
وضع زندگی شان در حد صفر  است 
چون تمام وسایل زندگی شان به جز 
یخچال و پنکه را برای پرداخت خرج 
درمان فروخته اند و در مکان نامناسبی 

زندگی می کنند.
این خانواده خیلی زود، فورا به کمک 
چشممان  نباید  دارند.  نیاز  تو  و  من 
مستاصل  و  گرفتار  اینطور  بردارد 
راهش  کنیم.  کمکشان  بیایید  باشند. 
این است؛ همت کنیم و کمک نقدی 
 خود را به کارت بانک پارسیان با شماره
به   622۱-06۱0-800۱-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
تلفن75983000 )داخلی2( یا شماره 
همراه 09۱980۱2677 تماس بگیرید. 
موسسه  در   26593 کد  با  بیمار  این 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

 شیالن قصیری
روان درمانگر تحلیلی، مشاور ارتباطات 

جامعه سالم


