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حوادث
مرد عصبانی باجناقش را
زیر چرخ های پراید له کرد!

بخش اجتماعی -جوانی که باجناق خود را زیر چرخهای
خودرو به قتل رسانده بود ،در حالی پس از یک سال فرار با
دستورات ویژه قضایی بازداشت شد که مدعی بود قصد قتل
باجناق (برادر ناتنی) خودش را نداشته است.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از رکنا ،خرداد سال  ۹۹بود که
در روزهای کرونایی ،جشن عروسی در یکی از تاالرهای منطقه
خین عرب مشهد برگزار شد .در اثنای شادمانی و سرور مهمانی
که بیشتر آنها تبعه خارجی بودند ،ناگهان مردی به سوی یک
دستگاه پراید سفید رنگ دوید که در آن سوی خیابان در حال
دور زدن بود .راننده جوان پراید نیز وقتی برادر ناتنی خودش را
دید که با چهرهای خشمگین به سمت او حمله ور شده است،
پدال گاز را فشرد اما «فیض محمد» که باجناق راننده پراید نیز
بود ،به جلوی خودرو پرید و ناگهان بر اثر برخورد با خودرو روی
زمین افتاد.
«علی – ح» (راننده  ۳۰ساله) نیز بدون توجه به این ماجرا
همچنان بر سرعت خودرو افزود به گونهای که پیکر خون آلود
«فیض محمد» زیر چرخها و سپر خودرو کشیده میشد تا این
که پس از طی مسافتی ،پیکر زخمی جوان  ۲۸ساله به یک
دستانداز کف خیابان گیر کرد و خودرو متوقف شد .در این حال
راننده پراید از پشت فرمان بیرون پرید و با کمک دیگر مهمانان
و شاهدان این صحنه وحشتناک ،پیکر غرق در خون برادر ناتنی
راننده را در حالی از زیر چرخهای خودرو بیرون کشیدند که
امکان حرکت پراید وجود نداشت و آنها به ناچار خودرو را از
کف خیابان بلند کردند تا بتوانند پیکر مذکور را از زیر چرخها
خارج کنند.
در این شرایط و برای جلوگیری از جنایتی دیگر ،تعدادی از
مهمانان «علی – ح» (راننده پراید) را که عالوه بر برادر ناتنی،
باجناق جوان مصدوم نیز بود به درون تاالر بردند و سپس با
نیروهای امدادی تماس گرفتند .دقایقی بعد با انتقال پیکر زخمی
فیض محمد به مرکز درمانی ،این مهمانی رنگ غم به خود گرفت
اما حدود  ۱۰روز بعد از این ماجرا بود که جوان  ۲۸ساله به خاطر
عوارض ناشی از این صحنه جنایت بار جان سپرد و متهم نیز به
افغانستان گریخت.
در پی مرگ باجناق و برادر ناتنی متهم فراری ،پروندهای در
شعبه  ۲۱۱دادسرای عمومی و انقالب مشهد (ویژه جنایی)
تشکیل شد و بدین ترتیب تحقیقات پلیسی با صدور دستورات
محرمانهای از سوی قاضی «محمود عارفی راد» برای شناسایی
مخفیگاه راننده پراید ادامه یافت .اگر چه چندین نفر با هماهنگی
مقام قضایی بازداشت شدند اما پیگیریها نشان میداد که متهم
فراری در یکی از شهرهای افغانستان مخفی شده است .در حالی
که بررسیهای تخصصی از طریق قانونی برای دستگیری وی
ادامه داشت ،گروه ویژهای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی
خراسان رضوی نیز با راهنماییهای سرهنگ کارآگاه جواد شفیع
زاده (رئیس پلیس آگاهی) به ردزنیهای اطالعاتی پرداختند تا
او را به شیوه پلیسی به مشهد بکشانند .پس از گذشت حدود
یک سال از این ماجرا ،باالخره نقشههای زیرکانه کارآگاهان وارد
مرحله جدیدی شد و آنها موفق شدند از طریق فعالیتهای
اطالعاتی و پلیسی متهم را به ایران بکشانند اما او باز هم به
تهران رفت تا از چشم تیزبین پلیس دور بماند .در همین حال
کارآگاهان اوضاع را عادی جلوه دادند به طوری که بستگان وی
در تماس با متهم فراری چنین وانمود میکردند که پرونده راکد
شده است و کسی این جنایت را پیگیری نمیکند! طولی نکشید
که متهم وارد مشهد شد اما قبل از آن که کارآگاهان عملیات
دستگیری وی را آغاز کنند ،او به خاطر قتل باجناقش دچار
عذاب وجدان شدیدی شد و در حالی که به سوی پلیس آگاهی
حرکت میکرد ،حلقههای قانون بر دستانش گره خورد.
«علی – ح» که دیگر بسیار پشیمان به نظر میرسید در حضور
قاضی «عارفی راد» لب به اعتراف گشود و به قتل برادر ناتنی
(باجناق) خودش اقرار کرد .او که به محل وقوع جنایت هدایت
شده بود ،در برابر دوربین قوه قضاییه ایستاد و پس از تفهیم
اتهام از سوی مقام قضایی گفت :پدرم دو زن داشت و فیض
محمد برادر ناتنیام بود ولی ما با دو خواهر ازدواج کردیم و این
گونه با هم باجناق هم شدیم ولی از مدتها قبل اختالفات شدید
خانوادگی بین ما شروع شد تا حدی که فکر میکردیم او اموال
پدرمان را ربوده است و به همین دلیل مدام با یکدیگر مشاجره و
درگیری داشتیم تا این که روز حادثه ( )۹۹.۳.۲۶مجلس عروسی
یکی از بستگانمان در منطقه خین عرب مشهد برگزار شد و مرا
هم به جشن عروسی در تاالر دعوت کردند ولی من به خاطر
این که میدانستم احتمال درگیری وجود دارد ،قصد رفتن به
مجلس عروسی را نداشتم اما با اصرار اطرافیان به ناچار عازم
عروسی شدم .آن روز مقداری آب معدنی ،شیرینی و دیگر لوازم
را به سالن مخصوص بانوان بردم تا در آن جا توزیع کنند ولی
زمانی که از تاالر بیرون آمدم و سوار پراید شدم ناگهان فیض
محمد (برادر ناتنی و باجناقم) را در آن سوی خیابان دیدم که به
من نگاه میکرد .هنوز دور کامل با خودرو نزده بودم که ناگهان
به سمت من حمله ور شد و من در همان حین چاقویی را هم
در دستش دیدم که خیلی ترسیدم .به همین دلیل پدال گاز را
فشردم تا از صحنه فرار کنم ولی او خودش را روی کاپوتانداخت
که بعد هم به زیر چرخ پراید افتاد اما من همچنان پدال گاز را
میفشردم چون ترسیده بودم و استرس داشتم .متهم این پرونده
جنایی ادامه داد :پس از طی مسافتی دیگر خودرو حرکت نکرد و
من از پشت فرمان پایین آمدم که دیدم باجناقم زیر سپر افتاده
است .خودرو را با چند نفر دیگر از زمین بلند کردیم تا پیکر
فیض محمد را خارج کنیم .بعد از آن هم تعدادی از مهمانان
مرا به درون تاالر بردند و زمانی که فهمیدم او جان خودش را از
دست داده است به افغانستان گریختم و....
تحقیقات بیشتر درباره ادعاهای متهم با صدور دستورات ویژهای
از سوی قاضی شعبه  ۲۱۱دادسرای عمومی و انقالب مشهد و
توسط سروان منفرد (افسر پرونده) آغاز شده است.

{ اجتماعی}

سال بیست و پنجم /شماره 6051

تأثیر همنشینی با افراد منفیباف

بخش اجتماعی -گفته میشود ارتباط با افراد منفیباف باعث میشود که سالمت
روان اطرافیان آنها تحتالشعاع نوع نگاهشان به زندگی قرار بگیرد و افرادی که با
منفیبافها در ارتباط هستند ،معموال تمرکز خود را برای انجام کارهایشان از
دست میدهند و نمیتواند به اهدافشان دست پیدا کنند.
به گزارش ایسنا ،این روزها ،افکار منفی در زندگی همه افراد دیده میشود ،شاید
یکی از دالیل این اتفاق تغییر سبک زندگی از سنتی به مدرن و روبهرو شدن با
انواع و اقسام مشکالتی است که الزمه زندگیهای جدید هستند .وجود افکار
منفی مرتبط با زندگی ،فرزندان ،والدین ،شغل و بیش از همه نگرانیهای مالی
یا ناشی از اتفاقهای غیرمترقبه است که بسیار آزاردهنده است و در زندگی
روزانه بهصورت ترس ،دلشوره و اضطراب بروز پیدا میکند .افکاری که برخی
مواقع کنترل کردنشان سخت میشود .سیدحسن موسویچلک ،رئیس انجمن
مددکاری اجتماعی ایران ،میگوید :گاهی اوقات افرادی در اطرافمان وجود دارد
که انسانهای منفیبافی هستند .یکی از دالیل منفیبافی در این افراد میتواند
نگرانی نسبت به آینده باشد .همچنین نمیتوانیم نقش رفتار اعضای خانواده،
دوستان و همکاران و افرادی که در محیطهای مختلف با آنها مراوده داریم را در
بروز این منفیبافی نادیده بگیریم .در کنار این مسئله افرادی که در هر زمینهای به
اهدافشان نرسیدهاند نیز میتوانند ب ه دلیل شکستی که خوردهاند ،افکار منفی را
به دیگران منتقل کنند؛ چرا که تصور میکنند چون آنها در رسیدن به هدفشان
شکست خوردهاند دیگران نیز نمیتوانند این مسیر را طی کنند.
افکار منفی در کجا ریشه دارند؟
افکار منفی در ذهن افراد شکل میگیرد و به مرور بر زندگی آنها تأثیر میگذارد.
گاهی این تأثیر ب ه قدری زیاد است که ممکن است زندگی معمولی آنها را دچار
اختالل کند .ترس ،شکست خوردن در کار ،شک کردن به دیگران ،شک کردن
به توانایی خود ،افسردگی و ...میتواند از علل بهوجود آمدن افکار منفی باشند؛
افکاری که افراد به جای ریشهیابی و غلبه بر آن ،سعی میکنند آنها را در ذهن
خود مخفی کنند .اطرافیان و نزدیکانی هم که منفیباف هستند ،نخستین تأثیری
که در زندگی دیگران میگذارند این است که امید آنها را به زندگی بهتر ناامید
میکنند و همین مسئله زندگی آنها را تحتالشعاع خود قرار میدهد .آنطور که

بخش اجتماعی -بیشترین طالقها در میان قشر ثروتمند است؛دالیل آن
چیست؟ به گزارش ایسنا ،در این شکی نیست که یکی از دالیل طالق و افزایش
ت اقتصادی است و ب ه طور کلی ،شرایط مالی زوج ها بر کیفیت
آن ،مشکال 
زندگیمشترک تاثیر میگذارد اما دلیل آمار باالی طالق در زندگیهایی که
زوجها نگرانی بابت پول ندارند ،چیست؟ به تازگی معاون اجتماعی وزیر کشور
ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیتهای معاونت امور اجتماعی وزارت کشور با
بیان اینکه آسیبهای اجتماعی در حال رشد است ،گفته ۶۵« :درصد معتادان
غیر متجاهر از شاغالن بوده و بیشترین طالقها در میان قشر ثروتمند است».
ت احوال کشور با بررسی
(منبع خبر :فرارو) همچنین سال  ۹۷بود که سازمان ثب 
ی شهری در میزان طالقها ،منطقه شمیرانات (از مناطق باالشهر تهران)
جغرافیا 
ط قرمز اعالم کرد که متأسفانه به
را رتبه یک بیشترین آمار طالق و گذر از خ 
ازای هر  ۱۰۰ازدواج ۶۷ ،طالق ب ه وقوع میپیوسته است .در ادامه به دالیل
طالق در ازدواجهایی که مشکل مالی هیچ نقش و جایگاهی در مسیر جدایی
ندارد ،اشاره میشود.
زوج هایی که با «نه» شنیدن بیگانهاند
در تعریف ازدواج داریم که «من و تو میشویم ما» و این یعنی هر کدام از ما
باید از برخی خواستهها بگذریم تا زندگیمشترکمان پیش برود اما فرزندان
خانوادههای پولدار به دلیل اینکه نازپرورده هستند و کمتر نه شنیدهاند ،گذشت

موسویچلک میگوید :انتشار بذر ناامیدی در زندگی دیگران باعث ایجاد یک ترس
مزمن و اضطراب در افراد شده و باعث میشود تا آنها پویایی الزم را برای ادامه

زندگی نداشته باشند و نتوانند به اهدافشان دست پیدا کنند .به همین دلیل است
که گفته میشود ارتباط با افراد منفیباف باعث میشود که سالمت روان اطرافیان
آنها تحتالشعاع نوع نگاهشان به زندگی قرار بگیرد و افرادی که با منفیبافها در
ارتباط هستند ،معموال تمرکز خود را برای انجام کارهایشان از دست میدهند و
نمیتواند به اهدافشان دست پیدا کنند.
افراد سمی را دور کنید
از قدیم به دوری و دوستی توصیه شده است .دوری از افراد منفیباف میتواند
راهکار خوبی برای فرار از این معضل باشد .افرادی که ما را از بیرون تماشا میکنند

طالق به وقت پولداری!

برایشان سخت است.
مغروربودن ب ه خاطر ثروت
زوجهای پولدار از آستانه تحمل بسیار کمتری برخوردارند و تصور میکنند چون
پولدار هستند ،همسرشان باید آها را همانطور که هستند ،بپذیرد .تالش نکردن
برای بهتر شدن و حذف رفتارهای بد از شخصیت خود و مغرور بودن به ثروت،
از مسائلی است که کوچکترین مشکل در چنین زندگیهایی را به بحران تبدیل
میکند.
وابستگی بیش از حد به خانوادهها
زوجهای پولدار که معموال به دلیل ثروت پدر و مادرهایشان در این شرایط مالی
قرار میگیرند ،این مجال و اجازه را به خانوادههای خود میدهند که از همان
روزهای اول ازدواج ،در همه مسائل زندگیشان مداخله کنند .علت این دخالت،
به وابستگی فرد به خانوادهاش باز میگردد .دختر و پسر وقتی درصدد تشکیل
زندگیمشترک هستند .باید این حس را به والدین شان بدهند که ما میتوانیم.
ناآشنایی با مهارتهای مالی
بله ،پول هرچقدر هم که زیاد باشد به مدیریت نیاز دارد .نداشتن مدیریت مالی
در بیشتر فرزندان خانوادههای پولدار دیده میشود زیرا والدین از کودکی ،آنها
را در رفاه مالی بزرگ کردهاند و چگونه خرج کردن را به آنها یاد ندادهاند .آنها
گاهی همسر خود را به عنوان عابربانک همیشه پر پول میبینند و سبک مطرح

بهترین قاضی برای رفتار ما هستند ،گاهی در مقابله با افراد منفیباف بهتر است
از دیگران هم کمک بگیریم؛ افرادی که بتوانند دوستانه نقطه ضعفهایمان را در
مواجهه با افراد منفیباف برایمان گوشزد کنند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران معتقد است :دوری از افراد منفیباف یکی
از بهترین راهها برای فرار از شر افکار منفی است ،اگر دوست داریم در زندگیمان
آرامش داشته باشیم باید از افراد منفیباف دوری کنیم؛ چون این افراد بدبینی را
در ما تقویت میکنند و باعث میشوند تا نگاه و رفتار ما متاثر از نگاه منفی آنها
باشد .زمانی که با افراد منفیباف مراوده داشته باشیم وجه غالب نگاه و رفتار ما
همان تأثیری است که از افکار منفی گرفتهایم و همین مسئله باعث میشود که
موتور محرکه و انگیزه مثبت ما برای رسیدن به مقصد از بین برود .افراد منفیباف
همه جا هستند اما اگر همنشین شدن با این افراد برایمان اجتنابناپذیر است باید
یاد بگیریم تا انرژیهای منفی و استرس را کنترل کنیم و به فردی تبدیل شویم
که در مقابله با افراد منفیباف و مشکالت میتوانیم واکنش درستی از خودمان
نشان دهیم.
ایست به منفیبافی
جایگزین کردن افکار مثبت به جای افکار منفی یکی از راهکارهایی است که برای
مقابله با منفیبافی پیشنهاد میشود .این کار میتواند استرس ناشی از افکار منفی
و تحریکپذیری را نیزکم کند .زمانی که نگرانی منجر به هجوم افکار منفی در فرد
میشود میتواند عوارض منفی را بهدنبال داشته باشد .اگر به هر دلیل نتوانیم این
افکار منفی را مدیریت کنیم یکی از راهها این است که سراغ متخصصان و مشاوران
و روانشناسان برویم.
من در میان جمع
اگر دچار افکار منفی شدهاید بهتر است خود را به این مسئله عادت دهید که کم
کم با بروز نشانههایی از این افکار ،ذهن خود را به جای دیگر معطوف کنید تا
کمکم حواستان از این افکار پرت شود .در عین حال میتوانید به فردی که دچار
مشکل شده کمک کنید و در حد وسع خود مقداری از مشکالت او را رفع کنید
حتی این کار را میتوانید با گوش دادن به درددلهای آن فرد انجام دهید و به او
کمک کنید تا حس بهتری نسبت بهخود پیدا کند».

کردن این خواستهشان را یاد ندارند .همین مسئله باعث مشکالت زیادی در
زندگیهای مشترک میشود.
قبحهایی که ریخته شده است
امروزه مهمترین عامل طالق شاید ناهمخوانی فرهنگ و شیوه ازدواج و رواج
فرهنگ طالق باشد .امروز خیلی راحتتر از گذشته طالق انجام میشود و قبح
آن ریخته است .همچنین خانواده و جامعه حتی برای پولدارترها هیچ نوع تعلیم
و آموزشی درباره بهطور مثال درک همسر ،تامین نیازهای عاطفی همسر و  ...در
اختیار نسل جدید و جوانان نمیگذارند .از آن طرف ،الگوی روابط در این چند
دهه اخیر دچار تغییرات بنیادینی شده بهگونهای که بسیاری از روابطی که زمانی
ناهنجار تلقی میشد ،متاسفانه امروزه ازنظر برخی عادی تلقی میشود .هم اکنون
تعریف جامع و قابل قبولی از تفاوت رابطه اجتماعی و معقول زن و مرد با رابطه
ی
عاطفی و گاهی فرازناشویی بین آنها نداریم حتی بعضی از زوجها ،ارتباطها 
ت زناشویی به حساب نمیآورند زیرا طبق
مجازی با افراد دیگر را در شمول خیان 
تعاریف قدیمی ،خیانت صرفا به رابط ه جنسی یکی از زوجها با یک غریبه اطالق
میشود؛ در حالی که آثار مخرب هر دو به یک میزان است .اگر میخواهیم میزان
طالق کاهش پیدا کند ،باید گفتمان اصولی ،علمی و سراسری را با توجه به
سنت ،فرهنگ و اعتقاداتمان در این باب آغاز کنیم تا تعاریفی متناسب با شرایط
روز به جامعه ارائه شود».

چند توصیه برای آنها که هیچ آرزویی ندارند

بخش اجتماعی -انگیزه ندارید؟ شما تنها نیستید؛ بهخصوص این روزها...
آیا انگیزه ندارید؟ شما تنها نیستید؛ بهخصوص این روزها .پنج گامی که در ادامه
شرح داده میشود ،میتواند کمکتان کند که این انسداد در مسیر را رفع کنید.
 .۱احساساتتان را بهدرستی شناسایی کنید
بسیاری از احساسات هستند که خودشان را در جامۀ انگیزه پایین ظاهر میکنند.
اگر بتوانید احساساتتان را بهدرستی تشخیص بدهید ،حرکت در مسیر برایتان
بهمراتب واضحتر خواهد شد.
احساساتِ
شامل موارد زیر باشد:
پنهان شما ممکن است
ِ
ِ
استیصال ناشی از پرکاری
مقایسه اجتماعی
خستگی مفرط
رخوتِ ناشی از
ِ
استیصال ناشی از کا ِر زیاد از حد هستید ،اهدافتان را برای مدتی
اگر دچار
ِ
کوچکتر و کمتر کنید تا این حس از بین برود .اگر از خودتان انتظار دارید که در
ت سر هم کار کنید یا توقع
ش از استراحت ،بیشتر از  ۹۰دقیقه پش 
هر مقطع پی 
دارید که بیشتر از روزی بین سه تا چهار ساعت کار با تمرکز و بهرهوریِ بسیار
باال داشته باشید ،مطمئن باشید که انتظاراتِ غیرواقعبینانهای از خودتان دارید
و خودتان را روانی کردهاید.
اگر دچار مقایسه اجتماعی هستید ،با خودتان با مهربانی و دلسوزی صحبت
کنید .آیا از خودتان انتظار دارید به خوبی کسی عمل کنید که بیشتر از شما
سابقه و تجربه کاری دارد؟
ش از
خستگی مفرطِ روحی هستید ،اطمینان حاصل کنید که بی 
اگر دچار
ِ
حد استراحت نمیکنید .شاید با عقل سلیم جور درنیاید ولی وقتی زیاد از حد
استراحت میکنیم ،کمانرژی میشویم و خلقمان افت میکند .روزهای آخر
هفته ممکن است این رخوت و سستی را تجربه کرده باشید.
مواردی که نا م برده شد همه سناریوهای احتمالی را پوشش نمیدهند اما نکته
ِ
درست احساسی است که هماکنون دارید؛ کاری که روانشناسان
تشخیص
اصلی
ِ
به آن برچسبزدن میگویند .فقط زمانی میتوانید را ه حل درست را پیدا کنید
برچسب درست بزنید .شاید عصبانیت ما ناشی از غم یا
که به حسی که دارید
ِ
فقدان مهارت در انجام کار باشد .شاید
اضطراب باشد .اضطراب میتواند ناشی از
ِ
شغل درست باشد.
استرس ناشی از درست قرارنگرفتن در
ِ
 .۲قورباغه را قورت نده!
دادن قورباغه مربوط به اولویتدادن به کاری است که بیشتر از همه
ایده قورت ِ
ندادنش بیانگیزهاید .یک استراتژی عالی به نظر میرسد اما اگر
برای انجام
ِ
حس خوبی ندارید یا خلقتان پایین است و بیانرژی هستید ،تالش
هماکنون ِ
رساندن سختترین وظیفهای که در دست دارید ،فقط میتواند
برای ب ه سرانجا م
ِ
بهترشدن حالتان نمیکند.
حالتان را بدتر کند و هیچ کمکی به
ِ
ِ
از خودتان بپرسید« :با توجه به
ظرفیت فعلیام کدام کار را با تمرکز و بهرهوریِ
باالتر میتوانم انجام دهم؟» برای مثال اگر میخواهید بدوید اما حس این کار را
ندارید ،شاید بهتر است که به جای دویدن قدم بزنید .این کار کمک میکند که
کل روز را در رختخواب نمانید.
استراتژیهای بهرهوری هرگز برای همه شرایط مناسب نیستند .ب ه جای
سیستم اولویتبندیِ واحد بچسبید ،بهتر است که
آنکه مثل رباتها به یک
ِ
استراتژیهایتان را برای موقعیتهای متنوع تغییر دهید.
 .۳چند دقیقه خیلی سریع اما رضایتبخش کار کنید
گاهی اوقات نیاز دارید که خودتان را برای انجام کار گرم کنید .برای این کار،
چند کار خیلی سریع و رضایتبخش را انجام دهید .برای مثال اگر مدتهاست
که میخواهید ویتامین بخرید ،این کار را بکنید یا لباسها را داخل ماشین
لباسشویی بریزید یا ملحفههای تخت را عوض کنید.
اگر برای انجام این کارها وقت زیادی اتالف کنید نمیتوانید از عهده کارهای
اصلیتان که نیاز به صرفِ ِ
وقت بیشتر دارند بربیایید .فقط بین پنج تا  ۱۰دقیقه
از زمانتان را به انجام چنین کارهایی اختصاص بدهید .وقتی کارهای مهمتری

برای انجامدادن دارید ،نگذارید که چنین وظایفی بیشتر از  ۳۰دقیقه ِ
وقت شما
را بگیرند .وقتی سرمان را زیاد از حد شلوغ میکنیم ،این خطر ب ه وجود میآید
که برای آن کا ِر مهمی که باید انجامش دهیم ،دیگر وقت کافی نداشته باشیم.
 .۴برای خودتان پاداش در نظر بگیرید
برنامهریزی کنید که اولویتدارترین وظیفهتان را به مدتِ  ۹۰دقیقه بیوقفه انجام
دهید و بعد چند دقیقه استراحت کنید .تصمیم بگیرید که ِ
وقت استراحتتان
را چگونه میخواهید سپری کنید .آیا میخواهید در ِ
وقت استراحتتان بیرون
بروید و قدم بزنید؟ آیا میخواهید آفتاب بگیرید؟ میخواهید شبکههای اجتماعی
را نگاه کنید؟ شاید بخواهید به یکی از دوستانتان پیام بدهید .شاید بخواهید
یک خرید آنالین داشته باشید .یا شاید بخواهید چند دقیقه به یوگا و مراقبه
ذهنی زیادی از ما میگیرند .اگر
اختصاص بدهید .برنامهریزی و انتخاب ،انرژی
ِ
بخواهید در آن زمانی که بسیار خسته هستید تازه تصمیم بگیرید برای ِ
وقت
س و حالتان برای انجامدادن
استراحتتان چه کاری میخواهید انج زمانی که ح 
کارها خوب نیست ،انتظارتان از بهرهوری را به نصف کاهش دهید اما سعی کنید
کاری را انجام دهید که دو برابر بیشتر از یک گزینه دیگر در زندگیتان معنا
ایجاد میکند.
 .۵برای مشکالتِ جسمی احتمالی نزد پزشک بروید
گاهی اوقات بیانگیزگی ،خلق پایین ،بیحسی و  ...میتواند ریشه جسمی داشته
باشد .برای مثال کمبود ویتامین دی ،کمبود آهن ،مشکل تیروئید و کمبود

ویتامین ب ۱۲همگی میتواند ِ
باعث بیانگیزگی و بیحسی شود.
 .۶درخواست کمک از دیگران ممکن است اتالف وقت به نظر برسد اما ارزشش
را دارد
وقتی آدمها عمیق و گسترده انگیزه و عالقهشان نسبت به زندگی را از دست
ل فهم است که حس کنند هیچکسی نمیتواند به آنها کمک کند
میدهند ،قاب 
تا از این وضعیت خارج شوند .ممکن است فکر کنید که این بیانگیزگی همیشه
همراهتان خواهد بود و هیچ را ه حلی برای آن نیست که میتواند مانع از آن شود
که به پزشک مراجعه کنید و کمک بخواهید.
ِ
دست کسی
به این فکر کنید که اگر دستتان بشکند نمیگویید دیگر کاری از
ساخته نیست و حتماً به پزشک مراجعه میکنید .اگر فکر میکنید افسردگی
ن طور فکر کنید.
بالینی دارید نیز همی 
 .۷چند چیز تازه را امتحان کنید
وقتی کارهای تازه را امتحان میکنید خودتان را توسعه میدهید .گاهی اوقات
دلیل فعالیتها ،آدمها ،چشماندازها و روزمرگیهای قدیمی
دادن انگیزه به ِ
ازدست ِ
ایجاد میشود .اگر میخواهید رؤیاها و اهداف جدید کشف کنید ،چیزهای تازه را
بدون اینکه انتظار زیادی از خودتان داشته باشید ،امتحان کنید .وقتی این کار را
ِ
انجام میدهید ،بهتدریج اهداف و رؤیاهای تازه پدیدار میشوند.
برای رهایی از دورانهای بیانگیزگی برای خودتان استراتژی تدوین کنید و
یادتان باشد که یک استراتژی خاص برای موقعیتهای دیگر اثربخش نیست.
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