
انجمن روانشناسی آمریکا اخیرا گزارشی را ارائه داده است که بر اساس 
آن بیش از نیمی از آمریکایی ها )52 درصد( می گویند که انتخابات ریاست 
جمهوری یک منبع بسیار چشمگیر استرس در زندگی آن ها است.عالوه 
بر این،در 14 سپتامبر 2014 انجمن روانشناسی آمریکا یک نظرسنجی را 
اجرا کرده است که بر اساس نتایج آن یک چهارم از کارگرهای آمریکایی 
گفته اند که به دلیل بحث های سیاسی جریان داشته در محیط کار احساس 
استرس بیشتر و احساس فعالیت کمتر می کنند.این انجمن می گوید 
که سطح استرس و اضطراب کارگرها ربطی به وابستگی سیاسی یا 
ایدئولوژی آن ها ندارد،بلکه انتخابات می تواند هر فردی را با هر وابستگی 

یا عدم وابستگی سیاسی تحت تاثیر قرار دهد.
آقای کلبی ایتکویتز اخیرا در روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را به چاپ 
رسانده است که در آن نقل قولی را از دکتر استیون استوسنی،یکی از 
روان درمان های واشنگتن دی سی آورده است.دکتر استوسنی استرس 
ناشی از انتخابات را در حدی می داند که عنوان »اختالل استرس انتخابات« 
)Election Stress Disorder( را به آن داده است. هر انتخابات ریاست 
جمهوری پراسترس است، مخصوصا اگر در انتخاباتی کاندیدها یکدیگر 
را تهدید کنند که پس از انتخاب شدن طرف مقابل را زندانی خواهند کرد 
و او را به دادگاه خواهند کشاند.برای مثال،در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، آقای دونالد ترامپ خانم هیالری کلینتون را »شیطان« خطاب 
کرده است و تهدید کرده است که در صورت انتخاب شدن او را زندانی 
خواهد کرد.دکتر استوسنی می گوید:»در بعضی از انتخابات ها همچون 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا کاندیدها حرف ها نیش دار و 
گزنده بیش ازحدی به یکدیگر می زنند و امروزه کاندیدها رسانه های 
24 ساعته و رسانه های اجتماعی نیز در اختیاردارند که همین موارد 
باعث می شوند که نظرات استرس زای کاندیدها همه جا و در دسترس 
باشند.«عالوه بر این،دکتر استوسنی می گوید:»انتخابات اخیر ریاست 
جمهوری آمریکا به گونه ای بوده است که به جای آنکه طرفدار چیزی 
باشید سعی می کردید که ضد چیزی باشید. و برای آنکه ضد چیزی باشید 
به خشم،آدرنالین،تعصب تصدیق )درک چیزهایی که فقط خودتان باور 
دارید( و عالقه به تنبیه نیاز دارید. خوشبختانه ما می توانیم با استفاده از 
راهکارهایی اضطراب عمومی و استرس ناشی از انتخابات را تسکین 
دهیم که در این مقاله به 5 مورد از مهم ترین راه های تسکین استرس ناشی 

از انتخابات ریاست جمهوری اشاره خواهیم کرد.
1( این را بدانید که استرس انتخابات یک چیز عادی است. در ماه 
مه 2016 مقاله ای در روزنامه آتالنتیک به چاپ رسید که دربرگیرنده 
مصاحبه آقای ربینسون میر با دکتر استیفن هول اند،مدیر موسسه پایتختی 
درمان شناختی در شهر واشنگتن دی سی بود. پزشکان این موسسه در 
طول یک هفته بیش از 300 بیمار را معاینه می کنند.دکتر هوالند به روزنامه 

آتالنتیک گفته است که در جلسات مربوط به روان درمانی که پنج ماه قبل 
از انتخابات برگزارشده بودند دوسوم تا سه چهارم  از بیماران احساسات 
خود را در مورد انتخابات بیان داشتند.در همین مقاله روزنامه آتالنتیک 
دکتر روبرت لهی،مدیر موسسه آمریکایی درمان شناختی گفته است 
که در فصل انتخابات قرار مالقات های روان درمانگرها افزایش یافته 
است.اگر این را بدانید که تجربه استرس در شرایط مربوط به انتخابات 
یک چیز کامال عادی است بهتر می توانید استرس خود را تسکین دهید.
به عبارت دیگر،اگر یک فرد بداند که استرس بخشی از انتخابات است و 
با پایان یافتن انتخابات استرس او نیز پایان می یابد،راحت تر می تواند 

استرس خود را تسکین دهد.
2( خودتان را کمتر در معرض گفت وگوهای انتخاباتی و پوشش های 
خبری رسانه ای قرار دهید. اگر گفت وگوی سیاسی باعث ایجاد 
اضطراب فراوان در شما می شود،می توانید با استفاده از شیوه هایی از 

گفت وگوی سیاسی خودداری کنید.این شیوه ها شامل موارد زیر است:
 تا پیش از پایان یافتن انتخابات سراغ شبکه های اجتماعی همچون 
تلگرام،اینستاگرام،فیس بوک و توییتر نروید یا در پایان هرروز تنها 10 

دقیقه از وقت خود را صرف این شبکه های اجتماعی کنید.
 تنها نیم ساعت از وقت روزانه خود را صرف خواندن خبرها کنید.

 از دوستان یا آشنایان خود بخواهید که از گفت وگو در مورد انتخابات 
خودداری کنند.

 از عضو شدن در گروه های مجازی انتخاباتی خودداری کنید.

3( نقطه نظرهای مشترک را در نظر بگیرید. آقای روبن کاستاندا،یک 
خبرگزاری در  اخیرا  که  است  تندرستی  و  سالمتی   گزارشگر 
US NEWS & World مقاله ای را در مورد راه های مدیریت اضطراب 

ناشی از انتخابات ریاست جمهوری به چاپ رساند.از میان راه هایی 
که آقای کاستاندا بیان داشته است یکی از آن ها حکم الماس را دارد.او 
می گوید:»در مورد نقطه نظرها و زمینه های مشترکی فکر کنید که شما با 
افراد دارای اعتقادات سیاسی متفاوت دارید.« یعنی در مورد تمام چیزهای 
غیرسیاسی ای فکر کنید که شما،همسر،دوستان،خواهر،برادر و والدینتان 
دوست دارید.کاندیدها هم می توانند از این روش استفاده کنند.آن ها 
می توانند یک یا دونقطه نظر مشرک میان خود و حریف سیاسی خود را 
بیابند.سعی کنید که این نقطه نظرهای مشترک را بیابید.یافتن نقطه نظرهای 
مشترک آسان تر از چیزی است که فکر می کنید و همین امر باعث می شود که 
از تلخی شما نسبت به کاندیدهای دارای اعتقاد سیاسی متفاوت کاسته شود.

4( به بدترین حالت سناریو پروبال دهید. دکتر هوالند به افراد توصیه 
می کند که این را در نظر بگیرند که احتمال وقوع بدترین حالت سناریو 
یا بدترین نتیجه ممکن چقدر است.دکتر هوالند در مقاله واشنگتن پست 
می گوید:»یکی از چیزهایی که باید انجام دهید این است که برای چند 
دقیقه بازه نتایج احتمالی و احتمال وقوع آن ها را در نظر بگیرید.« سپس 
پیشامدهای خاص و احتمال آن ها را مشخص کنید.به عبارت دیگر،یک 
فرد باید همواره این را نیز در نظر داشته باشد که ممکن است بدترین 
نتیجه ممکن در انتخابات رخ دهد،درنتیجه باید خود را از قبل آماده سازد.

وقتی که بدترین حالت سناریو را موردبررسی قرار می دهید معموال با 
یکی از دو نتیجه زیر مواجه می شوید:یا به یک وضعیت مبهم خنده داری 
می رسید که باعث خنده شما می شود یا درمی یابید که منابع بیرونی و 
درونی موردنیاز برای تحمل وضعیت پیش آمده را دارید.هر یک از این دو 

موارد می توانند تسکینی را برای شما فراهم آورند.
5( »دعای آرامش« )Serenity Prayer( را به کار بگیرید. دعای 
کالسیک معروف به »دعای آرامش« را یک الهیات شناس معروف به نام 
رینهولد نیئبوهر نوشته است.این دعا شامل عباراتی است که خواندن آن 
در موقعیت های استرس زا می تواند باعث آرامش شود.این دعا شامل این 
عبارات است:»خدایا این آرامش را به من عطا کن که چیزهای را بپذیرم 
که نمی توان تغیر داد;خدایا این شهامت را به من عطا کن که چیزهایی را 
تغیر دهم که می توان تغیر داد;خدایا این شعور و خرد را به من عطا کن که 

تفاوت ها را تشخیص دهم.«
دکتر دیوید ریکو که یک روان پزشک است در کتاب خود ) 5 چیزی که 
نمی توانیم تغیر دهیم(به توضیح پنج چیز اجتناب ناپذیر می پردازد که ما 

نمی توانیم آن ها را تغیر دهیم.این پنج چیز شامل موارد زیر است:
 هر چیزی تغیر می کند و به پایان می رسد.

 چیزها همواره طبق برنامه پیش نمی روند.
 زندگی همواره عادالنه نیست.

 درد بخشی از زندگی است.
 مردم همواره باوفا و دوست داشتنی نیستند.

پایان یا آغاز یک دولت جدید،حتی اگر کاندید را دوست داشته 
باشیم،موجب استرس است.ما تقریبا هیچ کنترلی روی این موضوع 
نداریم که چه کسی انتخاب می شود.انتخابات ها خصمانه، نامنظم و 
ناعادالنه هستند.انتخابات ها دردناک هستند و کاندیدها به هیچ وجه کامل 
و بی نقص نیستند.اما در مورد انتخابات چیزهایی است که می توان آن ها 

را تغیر داد.این چیزها شامل موارد زیر است:
 انجام کارهای داوطلبانه و کمک مالی به کاندید موردحمایت خودمان

 محدود کردن  گفت وگوهای سمی مربوط به انتخابات
 درک این مهم که اشتیاق ما به  یقین و کنترل باعث تشویش و دلهره 

می شود و سعی در کاستن این اشتیاق تا حد ممکن
 تمرین دلسوزی برای خود در خالل استرس

مهم تر از هر چیز دیگر این را باید به یاد داشته باشید که اگر انتخابات شما را 
دیوانه می کند،این را باید گفت که شما تنها نیستید.عالوه بر این،تمام وقت 
خود را صرف تماشای برنامه های انتخاباتی نکنید و بدترین حالت 

سناریو را در نظر بگیرید و صدها بار »دعای آرامش« را بخوانید.
 مصطفی صداقت رستمی 
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تــازه ها

پژوهش دانشگاه کالیفرنیا نشان می  دهد هیچ کس هرگز به اندازه  ای پیر 
نمی  شود که نتواند چیز جدیدی را یاد بگیرد. به گفته محققان، یادگیری 
یک فرآیند بی پایان است و قدرت یادگیری هیچ کس حتی در زمان پیری 
نیز هرگز متوقف نمی  شود. وقتی افراد پا به سن می  گذارند، مغزشان به 
مانند قبل کار نمی کند و یادآوری مسائل مختلف خیلی سخت  تر می  شود. 
به این دلیل مردم تصور می کنند یادگیری در سنین باال مختل می  شود 

و مهارت شان را بعد از گذر از سن مشخصی از دست خواهند داد.
پژوهش جدید دانشگاه کالیفرنیا نشان می  دهد قدرت یادگیری 

هیچ وقت متوقف نمی  شود. 
پروفسور راچل وو، استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا می گوید: 
عادت های تمرینی و روش  هایی وجود دارد که افراد می  توانند برای 
یادگیری بهتر در سنین باال انجام دهند. عاداتی وجود دارند که می توانند 
باعث پیرذهنی یا عدم گسترش آن شوند. یک شخص در طول عمر خود 
از کودکی شروع به یادگیری گسترده می کند و زمانی که بالغ می  شود، به 
سراغ فراگیری یک رشته یا کار خاص می رود؛ اما اگر در دوران بلوغ 
نیز سعی کند مثل یک کودک مسائل را تحلیل کند و یاد بگیرد، شانس 
این که در سنین باال از سالمت ذهنی خوبی برخوردار باشد زیاد خواهد 

بود و دچار پیرذهنی نخواهد شد.
وی افزود: هنوز برای امتحان این نظریه کمی زود است؛ اما تاکید 

می کنم که این نتایج بر پایه 50 سال تحقیقات به دست آمده است.
پیامی که پروفسور وو قصد دارد برساند این است که افراد در هر 
سنی می  توانند چیزهای جدید یاد بگیرند و قدرت یادگیری هیچ گاه 
متوقف نخواهد شد. مهارت  ها حتی در سنین باال می  توانند فراگرفته 

شوند؛ فقط زمان بیشتری صرف خواهد شد.
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آمریکایی ها هم همین گرفتاری را دارندهیچ وقت برای یادگیری دیر نیست
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5  راه برای مدیریت »اختالل استرس انتخابات«

افسردگی، بیماری است که پیچیدگی های فراوانی 
دارد و ممکن است هر فردی برای یکبار هم شده 
این بیماری را در سطح خفیف یا شدید تجربه کند. 
به گفته سازمان بهداشت جهانی در بریتانیا از 
هر 4 نفر یک نفر درگیر مشکالت روانی شدید و 
از هر 100 نفر 17 نفر دچار بیماری های خفیف 
روانی هستند و برخی از آن ها به خودکشی نیز فکر 
می کند و اگر آمار این بیماری کنترل نشود تا سال 
باالی جهانی می رسد.  به سطح  افسردگی   2030
یکی از بزرگترین مشکالتی که افراد مرتکب آن 
می شوند این است که می پندارند فقط غم و اندوه 

نشانه افسردگی است در حالی که غم یک احساس طبیعی 
در انسان است. افسردگی یک حالت غم و اندوه و ناامیدی 
بصورت ثابت در فرد ایجاد می کند. خیلی از بیمارانی که 
افسردگی های خفیف داشتند در مراحل ابتدایی متوجه آن 
نشدند و نتوانستند آن را کنترل کنند به همین سبب بیماری 
گسترده شد و این ناشی از بی آگاهی فرد در رابطه با افسردگی 
است. در اینجا 7 عالمت شایع این بیماری را معرفی کرده ایم:

1 پایداری غم و اندوه
هنگامی که غم و اندوه بیش از دو هفته طول بکشد و حتی 
شدت غم کاهش پیدا نکند این می تواند یکی از مهم ترین 
و آشکارترین نشانه از وجود افسردگی باشد، همچنین اگر 
غم بوجود آمده بی دلیل بروز کرده باشد جای نگرانی دارد 

و حتما باید به یک روانشناس مراجعه کنید.

2 احساس بی قراری، عصبانیت یا تحریک پذیری
افرادی که دچار افسردگی هستند بر سر کوچک ترین 
موضوعی سعی دارند به دیگران ضربه بزنند و عالوه بر 
آن یک حس بی قراری و عصانیت دائمی در وجودشان 

آزارشان می دهند.

3 انگیزه نداشتن، بی عالقه بودن نسب به همه چیز
اگر قبال درگیر عشق و انگیزه فراوانی بودید و ناگهان 
یک حس بی انگیزگی درتان متولد شده است شما رگه هایی 
به  اگر در گذشته نسبت  دارید و همچنین  افسردگی  از 
دلبستگی  آن  دیگر  و  داشتید  عالقه  چیزها حس  خیلی 
نگران  بی تفاوت شده اید  و  داده اید  از دست  را  و عشق 

سالمت روانتان باشید.

4 کاهش ارتباطات اجتماعی
در  شرکت  عدم  دوستان،  با  تماس  از  اجتناب 
پیدایش  در  مهم  نشانه  اجتماعی یک  فعالیت های 
با دیگران  البته ممکن است شما  افسردگی است. 
ارتباط داشته باشید اما این رابطه برایتان آزاردهنده باشد.

5 اختالل در خواب
به گفته روانشناسان، اگر به تازگی در خواب 
بیدار شدن دچار اختالل شده اید ممکن  رفتن و 
است افسردگی در مراحل اولیه خود باشد، توصیه 

می شود به روانپزشک مراجعه کنید.

6 تغییرات در الگوی غذاخوردن
این گزینه نیز مانند اختالل خواب است و اگر در روند 
غذا خوردنتان تغییرات ملموسی را یافتید، پر خور یا بی اشتها 

شدید احتماال در گیر این بیماری شایع شده اید.

7 نا امیدی
این گزینه یکی از مهم ترین گزینه ها در این لیست است 
چرا که شدت افسردگی را بیان می کند در موارد بسیاری 
شدید فرد خود را بی فایده و نا کارامد می دانند و حتی به 
خودکشی و نابودی خود فکر می کند. اگر حتی یکی از 
خصوصیات این لیست را دارا هستید به پزشک مراجعه 

کنید و افسردگی تان را در مراحل خفیف درمان کنید. 
 WebMD 2۰1۷ 3 مه

تشخیـص علـت۷     نشـانـه پنهـان کـه خبـر از »افسـردگـی« می دهـد
 گریـه کـودک بـا 

الکتـرودهـای مغـزی

خبــر

کودک  گریه  واقعی  علت  تشخیص 
بسیارسخت و دشوار است؛ اما با استفاده 
از الکترودها و سیگنال های مغزی، شناسایی 
علت گریه کودک آسان و راحت می شود.
کودکان قادر به تکلم نیستند و در زمان 
گریه  زمانی  اما چه  می کنند؛  گریه  درد، 
کودک به علت درد است و چه موقعی برای 
درآغوش گرفتن یا گرسنگی گریه می کند؟

به همین منظور، ربیکچ اسالتر از دانشگاه 
آکسفورد، روش پیشرفته جدید خود را با 
استفاده از الکترود و الگوهای مغزی مرتبط با درد 
بر روی 18 نوزاد در زمان انجام آزمایش های 
خون،  آزمایش  همچون  سالمتی  معمول 
انجام داده است. وی و همکارانش الگوها 
و سیگنال های مغزی کودک در زمان درد را 
با حرکات صورت مقایسه کردند و دریافتند 
حرکات صورت با درد هماهنگ است. با 
این روش پزشکان قادرند در زمان معاینه 
نوزاد، از درد وی آگاه شده و دردهای مزمن 
را شناسایی کنند و در نتیجه درمان نوزاد با 

آگاهی از وضعیت دقیق وی صورت پذیرد.
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تــازه ها

مطالعه انجام گرفته روی نزدیک به 100 هزار نفر این باور را تغییر داده 
که الغر بودن تا حدودی احتمال ابتالی فرد به بیماری آلزایمر را افزایش 
می دهد. در واقع متخصصان دانمارکی دریافتند افرادی که در مراحل 
اولیه ابتال به بیماری آلزایمر هستند، اشتهای کمی دارند و وزن خود را 
از دست می دهند؛ بنابراین این بیماری موجب الغر شدن می شود، اما 
تاثیر عکس آن صحیح نیست. دکتر روت فریک، نویسنده ارشد این 
مطالعه گفت: اگرچه مطالعات پیشین نشان دهنده رابطه بین بیماری 
آلزایمر و الغری است یافته های جدید حاکی از آن است که رابطه علت 
معلولی در این خصوص وجود ندارد. به گفته متخصصان، ارتباط بین 
شاخص توده بدنی فرد و خطر ابتال به بیماری آلزایمر  قطعیت وجود 
نداشته و به همین دلیل برای رفع این مشکل نمونه DNA و خون 
100 هزار نفر بررسی شد. از این میان بیماری آلزایمر در  645 نفر از 
آنان تشخیص داده شد. همچنین DNA این افراد به لحاظ نشانه های 
پنج نوع ژن مرتبط با شاخص توده بدنی مورد ارزیابی قرار گرفت. 
این تحقیقات نشان می دهد نوع ژن مرتبط با پایین بودن شاخص توده 

بدنی با افزایش خطر ابتال به بیماری آلزایمر مرتبط نیست. 
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الغـری و آلزایمـر
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