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از آنجایــی کــه مــردان توانایی برخــورد یا
کنار آمدن با مشــکالت را ندارند و توانایی روانی
زنان در این گونه مســایل بیشتر می باشد و علت
آن نیز ترشــحات هورمون «اســتروژن» است ،
هنگام متارکه مردان به دلیل وابستگی به همسر از
نظر مسایل تربیتی و مسایل حاکم بر زندگی ضربه
بیشتری را متحمل می شوند.
مردان قربانی تاثیرات زیانبار طالق
دکتــر مظاهــری دبیر انجمن روان پزشــکان
ایران ،تاثیرات زیانبار طالق در خانواده را به ترتیب
بر دوش فرزندان ،ســپس مــردان و در انتها زنان
دانست و اظهار داشت :از آنجایی که مردان توانایی
برخورد یا کنار آمدن با مشکالت را ندارند و توانایی
روانی زنان در این گونه مســایل بیشتر می باشد و
علت آن نیز ترشحات هورمون «استروژن» است،
هنگام متارکه مردان به دلیل وابستگی به همسر از
نظر مسایل تربیتی و مسایل حاکم بر زندگی ضربه
بیشتری را متحمل می شوند.
دکتر مظاهــری افزود :از آنجایــی که مردان
به خاطــر مشــغله کاری خارج از محیــط خانواده
نمی توانند همانند زنان زندگی را اداره کنند و عدم
آشنایی با مشــکالت محیط خانواده اعم از تربیت
فرزندان و مســایل حاکم بر خانه ،دچار شکســت
روحی روانی می شوند.
طالق؛ فرایندی با ابتدا و بی انتها
دکتر مهاجری جامعه شــناس و آسیب شناس
اجتماعــی بر این باور اســت کــه فرآیند طالق،
براســاس مطالعات جامعه شناختی فرایندی است
که ابتــدا دارد ،اما انتهایی نــدارد ،به این معنا که
طالق صــد در صد اتفاق نمی افتــد و صرفا این
مساله به شکل حقوقی پایان می پذیرد ،اما مسایل
عاطفی ناخودآگاه در ذهن طرفین می ماند.
افسردگی رایج ترین بحران مردان بعد از طالق
دکتر توکلی روانپزشــک ،در تشریح پیامدهای
طالق بر روی مردان گفت :غالبا احساساتی نظیر
ناامیدی ،یاس ،افسردگی ،کاهش اعتماد به نفس،
کاهش پذیرش شخصیت فردی ،زیر سوال بردن
زیباییهای شــخصی و زیر سوال بردن تواناییهای
شخصی و فردی بعد از متارکه به شکل گسترده و
پنهان در مردان شکل می گیرد.
دکتر توکلی افســردگی را رایــج ترین بحران
مردان بعد از متارکه دانست و گفت :افسردگی در
این دوران بســیار شایع است؛ زیرا مردان نمیداند
چــه وضعیتی در انتظار آنهاســت .به طور کلی در
دورهی پس از طالق ،خشــم و تاســف و عشق و
نفرت در هم میآمیزند .ممکن است بعضی اوقات،
مرد احســاس راحتی کند؛ زیرا بر این باور اســت
که دیگر فشــارها و دخالتها تمام شده؛ اما ترس از
آیندهی نامعلوم ،این احســاس راحتی موقت را از
بیــن میبرد .در این دوران ،مردان با یادآوریهای
مکرر گذشته و بررســی رابطهی ازهمگسیختهی
خودشان ،دچار اختالل تمرکز میشوند و نمیتوانند
به هیچچیزی به طور طبیعی فکر کنند.
دکتر مهاجری پیامدهای منفی اقتصادی بعد از
طــاق را در دو دهه اخیر پر رنگ تر دانســت و
گفت :یکی از پیامدهای منفی طالق برای مردان
که در دو دهه گذشته رواج پیدا کرده است مسایل
اقتصادی ناشی از مهریه های سنگین است.
متاســفانه بخاطر رسم و عرف اشــتباه حاکم
بر جامعه مردانــی که توان مالــی کمتری دارند
معمو ًال همه ما دوســت داریم کــه ناراحتی را
با ســرعت هر چه تمامتر از خودمان دور کنیم .با
روی آوردن به فعالیت فیزیکی ،تجســم تجربیات
خوشــایند و آرامشبخــش یا شــوخی کردن در
موقعیتی که باعث ناراحتی ما شــده اســت ،سعی
میکنیم احســاس ناراحتیمــان را از بین ببریم.
بعضی افراد که ذات ًا افرادی دلســوز هستند ،سعی
میکنند با نــگاه نکردن به اخبار خودشــان را از
احســاس ناراحتی دور نگه دارنــد .میتوانم درک
کنــم که چرا .در مواجهه بــا فجایعی مثل فاجعه
مِنا ،این احساسی بودن میتواند منجر به خستگی
یا افســردگی شدید شــود .اما من میگویم اجازه
بدهید قلبتان هزارتکه شــود .حالتان بهتر خواهد
شد .دلیلش این است:
*  ۳دلیل اینکه ناراحتی به شما قدرت
میدهد
ناراحتی همیشه هم آنقدرها بد نیست .درواقع،
ناراحتی میتواند نقطه شــروع مسیر شما به قلب
شادی واقعی باشد .در زیر به  ۳روشی که ناراحتی
میتواند کمکتان کند قویتر شوید اشاره میکنیم.
 .۱ناراحتی این قدرت را دارد که شکافی
در درک ما از واقعیت نشانمان دهد
حتی یک نفر در این دنیا وجود ندارد که بتواند
از ناراحتــی فــرار کند .رنج یکــی از ویژگیهای
بنیادی زندگی است.اگر نتوانیم طبیعت واقعیمان
را ببینیم ،زندگیمان با وابســتگی و نفرت به اتمام
خواهد رســید .این دقیق ًا همان چیزی اســت که
ناراحتی را سر راهمان قرار میدهد.
«من این را دوست دارم .من آن را دوست ندارم.
من این را میخواهم .من آن را نمیخواهم».
لحظــه هایی زودگذر در زندگی خواهند بود که
اوضاع بــه کام ما پیش خواهد رفت و تجربهای از
لذت خواهیم داشــت .اما این شادی دائمی نیست.
همه فشــاری که برای رســیدن به چیزهایی که
میخواهیــم تحمل میکنیم و همه چیزهای دیگر
را رد مــی کنیــم ،فقط مشــکالت و رنج و غصه
بیشــتر برایمان خواهد آورد .به ندرت پیش میآید
که بیشــتر از یک لحظه احســاس رضایت داشته
باشــیم .دوباره وارد مسیری برای به دست آوردن
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مردان بعد از طالق چه
آسیب هایی می بینند؟

براساس هیجان ،احساســات ،چشم و همچشمی
و بیان عشــق و عالقه خود مهریه های سنگینی
را که دور از عقل و منطق اســت تقبل می کنند و
دلیل برخورد خــود را جمله بی معنای «کی داده،
کی گرفته» می دانند.
این مســاله باعث ضررهای سنگین اقتصادی،
روانی و اجتماعی برای مرد می شود و سپس مرد
را دچار عقده هــای نهفته برای بازپرداخت مهریه
می کند ،و در صورت عدم توان پرداخت مرد دچار
فرایند قضایی تازه ایی می شــود که تبعات روانی
منفی در پی خواهد داشت.
ســوختن و ســاختن یا ســوختن و
سوزاندن
دکتر مهاجری در تشــریح ایــن نظریه گفت:
فرآیند طــاق در بررســیهای جامعه شناســان
 13مرحله اســت ،هفتمین مرحله آن طالق پنهان
اســت که با رنگ باختن عش و عالقه در محیط
خانــواده بین زوجین اتفاق می افتد ،و از آنجاییکه
ساختار سنتی بر جامعه حاکم است ،زنان به جمله
«می سوزم و می ســازم» اکتفا می کنند ،در این
مرحلــه زن معتقد به ســوختن و ســاختن برای
نگاهداری از پیوند خود است ،این در حالیست که
هر چه بسوزد می سوزاند ،و قربانی این تفکر زنان،
مردان می باشــند ،در ایــن مرحله که به ظاهر بر
اساس ایثار زن صورت گرفته است و مرد برنده آن
است ،آثار مخرب روحی و روانی و زیانبار آن بیشتر
متوجه مرد می شود.
دکتر مظاهری با اشــاره بــه فرهنگ حاکم بر
جامعــه که از کودکی به دختران اجازه گریســتن
در صورت بروز مشــکل را می دهد ،افزود :جامعه
ما به زن اجــازه گریه کردن را می دهد ،از دوران
کودکی دختر بچه حق گریســتن دارد در صورتی
که اگر پســر بچه ای گریه کند همه او را سرزنش
می کننــد ،این تلقیــن از دوران کودکی مدام در
ذهن مرد شــکل می گیرد و از آنجایی که عمدتا
مردان غرور مردانه ای دارند از گریســتن و یا بیان

مشکالت خود سرباز می زنند ،که این مساله باعث
رفتارهــای ناهنجاری در مردان پــس از متارکه،
مانند پرخاشگری ،افسردگی و ...می شود.
مدت پایداری مردان بعد از طالق
دکتر مظاهــری درباره مدت پایــداری مردان
نســبت به همســر ســابق خود پــس از طالق
خاطرنشــان کرد :عمدتا مدت پایداری مردان پس
از متارکه یا فوت همســر بســته به میزان عالقه
و وابستگی متغیر اســت ،در بعضی اوقات عالقه
و وابســتگی به همسر سابق مدت پایداری مردان
را باال می برد ،و در شــرایطی دیگر سرخوردگی از
ازدواج اول باعث باال رفتن مدت تجرد مردان بعد
از متارکه می شود.
دکتــر مظاهری افزود :تجربه نشــان می دهد
مدت پایداری مردان به سه دلیل نیاز فردی مردان
به یک شــریک ،وجود کــودک در محیط خانواده
و فشــار اطرافیــان ،درصد بســیاری از مردان در
دو سال ابتدایی بعد از متارکه اقدام به ازدواج مجدد
می کنند.
مردان بعد از طالق غمگینتر از زنان
مــردان در مقابلــه با تمامــی مراحل مختلف
قطع رابطــه از زنــان ضعیــف تر هســتند و طی
چند ســال اول پس از طالق ،روابــط کمتری با
دوستانشان برقرار می کنند .روانشناسان و محققان
معتقدند زنان در مقایســه با مــردان در مواجهه با
بحران ناگهانی مثل طالق ،با شــرایط بهتر کنار
می آیند .بنابر یک تحقیق در یورکشایر انگلستان،
 61درصد از زنان طی  2ســال اول بعد از طالق،
بسیار خوشــحالتر از موقعی هستند که هنوز در
حــال زندگی مشــترک بودند در حالــی که این
رضایتمنــدی تنها در  51درصــد از مردان وجود
داشــته اســت .براســاس این تحقیقات زنان در
مقابله با تمامــی مراحل مختلف قطــع رابطه از
مردان قویتر هستند و طی چند سال اول پس از
طالق ،روابط بیشتری با دوستانشان برقرار و وقت
بیشتری را صرف خانوادهشان می کنند و بهدنبال

چرا ناراحتی رمز شادی واقعی است!

یک هدف تازه خواهیم شــد ،یــک تجربه جدید،
به دست آوردن یک دارایی بهتر یا پیدا کردن یک
رابطه درستتر.
چطور اســت این را امتحان کنیم  -وقتی دچار
ناراحتی میشــویم ،بــه جای فرار کــردن ،اجازه
بدهیم بیدارمان کند .ناراحتی این قدرت را دارد که
شکافی را در نسخه محدود ما از واقعیت نشانمان
دهد .شــاید زندگی چیــزی جز فقط خواســتن،
به دســت آوردن ،انجام دادن و مالک شدن باشد.
شاید راه دیگری هم باشد.
و حتی اگــر همین االن هم ایــن را میدانید،
ناراحتــی میتواند آهنگی بســیار عمیقتر برایتان
بخواند.
یک لحظه ناراحتی می تواند اعجابانگیز باشد.
میتوانید برای اولین بار درســت و واضح ببینید یا

یکبــار دیگر به طور شــگفتآوری از خواب بیدار
شــوید .در هر دو حالت ،اجازه بدهیــد ناراحتی با
مفهوم و هدفی تازه شعلهای در زندگیتان روشن
کند.
 .۲اجازه بدهید قلبتان هزارتکه شود
وقتی ناراحتی به قلبمان برخورد میکند ،کام ً
ال
انسان میشویم.
با داشتن شــجاعت الزم برای لمس ناراحتی و
درد خودمــان ،میتوانیم درد و ناراحتی همه دنیا را
هم لمس کنیم .آنوقــت خواهیم دید که درد تو و
درد من یکی اســت .رنج رشــتهای است که همه
انســانها را به هم وصل کرده اســت .با فهمیدن
این حقیقت ســاده ،احساســی قــوی از ارتباطی
متقابل ایجاد میشــود .این حــس ارتباط متقابل،
لذتی شــگرف به دنبال خواهد داشت و آرزوی ما
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مشاورهها و درمان ناراحتیهایشان هستند در حالی
که مردان غالبا بهدنبال لذتهای موقتی اند.
با از بین رفتن قبح فرآیند طالق و افزایش آمار
رو به رشــد آن ،روزانه افراد بســیاری را در قالب
دوســت یا آشنا مشــاهده می کنیم که خواسته یا
ناخواســته درگیر این اتفاق شوم شــده اند .اما در
این بیــن تأثیر طالق بر روی مــردان به صورت
ناهنجاری هایی در جامعه بروز می کند ،گاها برای
مقابله با مشــکالت ناشی از طالق به مسایلی پناه
می برند که از لحاظ عرف جامعه مذموم و نکوهیده
اســت و برای خود شخص بار منفی بسیاری دارد.
بی شک عدم اندیشه و وجود راهکار مناسب برای
مقابله با این مشکالت ،جامعه را به سوی ورطه ای
هولناک ســوق می دهد ،ورطه ای که هر لحظه
هر کداممان را به سوی خود می کشد و می بلعد.
بحران مردان بعد از طالق
مردانی می توانند پس از طالق موفق تر عمل
کنند که تحمل مســئولیت انتخاب خودشــان را
داشته باشند.
برای کاهش آسیب های بعد از طالق می توان
 8راهکار تعریف کرد.
 .1تحمل مسئولیت انتخاب .مردانی می توانند
پــس از طالق موفــق تر عمل کننــد که تحمل
مسئولیت انتخاب خودشان را داشته باشند .در واقع
بپذیرند که طالق انتخاب خود آنها بوده و لزوما از
بیرون به آنها دیکته نشــده است .به جای گشتن
به دنبال مقصر ،شیوه زندگی خود را تحلیل کنند.
 .2از مشــاور و متخصص کمک بگیرند .برای
شــناخت زندگی پس از طالق و مســئولیت های
بعدی که به ویژه پس از طالق بر عهده آنهاست،
از وزان شناسان خانواده راهنمایی بگیرند.
 .3حتما مســیر گفت و گوی را با همسر قبلی
خود محفوظ داشــته باشند .در واقع از قطع ارتباط
مطلق پرهیز کنند .همیشــه زمینه بازگشــت به
زندگی مجدد را باز نگه دارند .حتی در قانون شرع
اســام ،در بین  4نوع طالق ،طالق رجعی داریم
که اگر زوجین پیش از ســرآمدن عده  3ماه و 10
روز اســت به هم برگردند ،بدون عقد دوباره زن و
شــوهر هســتند .در واقع این موضوع می تواند از
بسیاری از پیامدهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی
از جمله انحرافات جنســی و  ...پیشــگیری کند و
تالش برای تفاهم مجدد را موجب شود.
 .4به هیــچ وجه اصرار به قطــع رابطه کامل
فرزندان با مادر خود نکنند.
 .5به هیچ وجــه در مقابل فرزندان از مادر آنها
بدگویی نکنند ،ولو اینکه مادر مقصر باشد .در واقع
ذهن بچه ها مقصر را شکل ندهند.
 .6شــبکه روابط اجتماعــی را هم برای خود و
هم با مدیریت خود برای فرزندانشان شکل دهند.
در واقع نباید بگذارند طالق روابط اجتماعی منفی
را جایگزین روابط اجتماعی مثبت کند.
 .7اگر خواســتند که بچه ای از همسر دوم خود
داشــته باشــند ،پیش از اقدام موضوع را با فرزند
یا فرزنــدان اولی که با آنها زندگــی می کنند در
میان بگذارند و موضــوع را طرح کنند .به عبارتی
حق انتخاب دهند.
 .8مــردان پیش از رســمیت دادن بــه ازدواج
مجدد خود ،زمینه آشنایی فرزند یا فرزندان را با آن
خانم فراهم کند .در این مورد می توانند از مشــاور
تخصصی در این زمینه کمک بگیرند.
برای شاد کردن همه دنیا را شعلهور خواهد کرد.
 .۳هیچچیــز حتی بــرای یک لحظه
یکسان نمیماند
ناراحتی زمانی ایجاد میشــود که شرایط تغییر
میکند  -یک رابطه تمام میشود ،کسی میمیرد،
از کارمان اخراج میشــویم ،بیماری بدتر میشود،
دوستی آسیب جســمی میبیند ،یک فاجعه اتفاق
میافتد و … ناراحتی ناپایداری دنیا را به ما نشان
میدهــد و میتواند در فرامــوش کردن کمکمان
کند.
تغییر تنهــا ثبات زندگی اســت .تازمانیکه یاد
نگیریم تغییــر را بپذیریم ،همیشــه رنج خواهیم
کشــید .پذیرش زیبایی ناپایــداری ،فواید زیادی
برایمان دارد .با این کار ،قدر هر لحظه گرانقدر در
زندگیمان را خواهیم دانســت و عاقالنهتر و بهتر
زندگی خواهیم کرد.
جملهای برای تفکر :بگذاریــد ناراحتی تالش
شما برای کمک کردن را دوبرابر کند.
جملهای که امروز بــرای تفکر انتخاب کردهام
یکی از جمالت داالیالما است .نشانمان میدهد
چطور ناراحتی میتواند بر تصمیم ما برای کمک و
خدمت کردن به دیگران تاثیر مثبت بگذارد.
«تا زمانیکه فضا وجود داشته باشد و موجودات
زندهاند ،من هم هســتم تا بدبختــی دنیا را از بین
ببرم ».شانتیدوا ()Shantideva
رویکردی سالم به ناراحتی
توصیه من این نیست که همه در ناراحتی خود
بمانند  -این افســردگی خواهد شد .درک ،ابراز و
حل غم و غصه به سالمتی و شادی منجر خواهد
شد .غم و غصه سرکوبشــده موجب ایجاد فشار
خواهد شــد .درعینحال ،الزم نیســت به محض
اینکه ناراحتی برایمان پیش آمد ،آن را کنار بزنیم.
ناراحتی میتواند دری برای درک بیشــتر ما باشد.
من به این دلیل از ناراحتی احساس قدرت میکنم
که کمکم میکنــد ببینم چه چیزهایــی واقع ًا در
زندگی اهمیت دارند :مهربانی ،عشق و محبت.
شــما چطور به ناراحتیهــای زندگیتان نگاه
میکنید؟ آیا ناراحتی به زندگی شــما هم مفهوم و
شادی بیشتری بخشیده؟

سر به هوا بودن کودکان خطرناک است!
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صرع غایب یک اختالل جدی اما شایع مغز است.هوشیاری بیمار در این نوع صرع مختل نمیشود
و تظاهرات صرعی به صورت حرکتی ظاهر میشود.
صرع غایب چیست؟
صرع «غایب»؛ نوعی صرع اســت که در دانش آموزان دیده میشود و علت نامگذاری آن ،غیبت
فرد از محیط پیرامونی با کاهش آگاهی اســت .توصیه میشود اولیای مدرسه و والدین به جای گفتن
واژههایی مانند «سر به هوا» کودک را نزد پزشک ببرند.
بهرامی درباره علل بیتوجهی و مات ماندن برخی دانشآموزان ســر کالس ،اظهار داشت :اولیای
مدرســه و والدین باید به این نکته توجه کنند که گاهی خیره شدن و مات ماندن در کودکان عالمت
ابتالء به صرع اســت .وی افزود :این نوع صرع به نام «غایب» نامگذاری شده است و علت آن غیبت
فرد از محیط پیرامونی با کاهش آگاهی برای چند لحظه است.
به جای گفتن واژههایی مانند «سر به هوا» کودک را نزد پزشک ببرید
این نورولوژیست گفت :صرع غایب که در دانشآموزان دیده میشود با شرح حال ،سابقه فامیلی و
بررسی نوار مغز قابل تشخیص است .توصیه میشود اولیای مدرسه و والدین به جای گفتن واژههایی
مانند «ســر به هوا» کودک را نزد پزشــک ببرند .بهرامی افزود :نوع دیگری از صرع که با ماتزدگی
و خیره شدن همراه است ،عالیمی از حرکات چش م ،دهان ،دست ،پا یا احساس خاصی سر دل دارد.
گاهی خیرهشدن به دلیل مشکالت روانی یا اقتصادی است
وی خاطر نشــان کرد :گاهی خیره شــدن و مات زدگی نیز به علت مشــکالت روانی و مســایل
اقتصادی و خانوادگی است .تشخیص افتراقی صرع از مسائل اجتماعی و اقتصادی با شرح حال ،معاینه
بالینی و نوار مغزی امکانپذیر است.

اعتیاد به خرید در افراد افسرده

سیما فردوســی روانپزشــک در بیان اختالالت رفتاری متفاوتی که افسردگی در افراد ایجاد
میکند ،گفت :افســردگی امکان دارد در افراد باعث ایجــاد اختالالت رفتاری گوناگونی از قبیل
مشکالت رفتاری در غذا خوردن ،خرید کردن و حتی در خواب افراد شود.
وی در ادامه افزود :افراد افســرده غالبا در رفتارهای خود دچار افراط یا تفریط میشوند به طور
مثال اعتیاد به خرید یکی از اختالالت رفتاری اســت که برخی از افسردگیها سبب آن است که
فرد مبتال به این مشکل رفتاری ،دچار ولخرجی بی حد و حساب ،به شکلی نامتناسب و افراط گونه
است فرد افسرده با انجام این عمل ،لذت برده و اضطرابهای درونی خود را کاهش میدهد.
این روانپزشــک با بیان اینکه شیوع این نوع عارضه افسردگی در بزرگساالن بیشتر است و در
هر دو جنس دیده میشــود ،گفت :افسردگی در کودکان نیز غالبا با عوارضی همچون،کج خلقی،
کــم خوابی ،گریه و قهر کردن ،بیزاری از مدرســه و درس ،تمایل بــه تنهایی و دوری از جمع
دوســتان همراه است .دکتر فردوســی در پایان خاطر نشان کرد :با مراجعه به روانپزشک و انجام
راهکارهای رفتار درمانی و در صورت نیاز به دارو درمانی میتوان افســردگی و عوارض ناشی از
آنرا برطرف کرد و در صورت عدم توجه و درمان این بیماری در کودکان ،افســردگی و عوارض
ناشی از آن سالمت روانی فرد را در تمام طول رشد و زندگی و حتی در بزرگسالی به خطر انداخته
و غالبا چنین کودکانی در بزرگســالی با مشکالت گوناگون این عارضه در اکثر جنبههای زندگی
خود مواجه خواهند شــد و از این رو به والدین چنین کودکانی توصیه اکید میشــود برای درمان
افسردگی کودک خود حتما اقدامات الزم را انجام دهند.

عوامل تاثیرگذار در روان اجتماعی افراد

یک روانپزشک با بیان اینکه سالمت روانی وامدار جوامع بدون خشم است ،تاکید کرد :امروزه در
اغلب کشــورهای جهان ،فاصله میان فقیر و غنی در حال افزایش است و این عامل یکی از مهمترین
عوامل تاثیرگذار بر سالمت روانی و اجتماعی جامعه است.
دکتــر “علی زجاجی” با بیان اینکه نقش عوامل گوناگون اجتماعی در تضعیف یا ارتقای ســامت
روان ،شناسایی شدهاند ،گفت :در جهان امروزی تاثیر غیر قابل انکار عوامل اجتماعی در سالمت روانی
به اثبات رسیده است .این آثار شامل نشانههای اختالالت روانی است و طیف گستردهای از مشکالت
را دربرمیگیرد .وی اضافه کرد :شرایط سخت بارداری و دوران جنینی ،اوضاع نابسامان دوران کودکی،
تجربه جنگ ،مهاجرت اجباری و داوطلبانه ،آزار و شــکنجه ،به انزوا کشیده شدن اجتماعی ،بیکاری،
محرومیــت اجتماعی ،فقر ،تحصیــات پایین و تبعیضها و نابرابریهای اجتماعی از جمله شــرایط
اجتماعی جهان امروز است که به شدت بر روی روان اجتماعی افراد تاثیر میگذارد.
این روانپزشک با اشاره به اینکه سالمت روانی در جوامع برابر ،عادل و بدون خشونت بیشتر دیده
می شــود ،تصریح کرد :متاسفانه به رغم دانشــی که در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سالمت روان
حاصل می شود ،شواهد کمی وجود دارد که به سمت جوامع عادل ،برابر و بدون خشونت پیش میرود.
زجاجی خاطرنشان کرد :امروزه در اغلب کشورهای جهان ،فاصله میان فقیر و غنی در حال افزایش
است و این عامل یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سالمت روانی و اجتماعی جامعه است همچنین
در دهه دوم قرن  21که در حال حاضر در آن قرار داریم ،فعالیتهای جنگی در سراسر جهان افزایش
یافته است که منجر به تزلزل سالمت روانی و اجتماعی جامعه میشود.

آرایش و محافظت از پوست در  50سالگی

خانمها با ورود به میانســالی به كرمهای ضدآفتاب با  30SPFو باالتر نیاز دارند .به آنها توصیه
میشود حتی در منزل هم از ضدآفتاب استفاده كنند .خانمهایی كه مرز  50سالگی را گذراندهاند حتما
باید از كرمهای دورچشم و ضدچروك برای پیشگیری از زیادتر شدن چروكها استفاده كنند.
استفاده از كرمهای الیه بردار به صورت ماهانه و زدن كرمهای روشنكننده هر  2تا  3روز یكبار
برای خانمها در این ســن توصیه میشود .انواع میوهها و سبزیها ،بهخصوص آنهایی كه رنگ قرمز،
نارنجی و زرد دارند ،سرشار از آنتیاكسیدانها هستند و مصرف حداقل  5وعده از آنها در طول روز به
تمام خانمها در  50سالگی برای حفظ سالمت پوستشان توصیه میشود.
در سن  50سالگی چگونه آرایش کنیم؟
 رنگ ابروها با افزایش سن كمتر میشود؛ پس مداد ابرویی كه برای  25سالگی استفاده میشود،برای  50سال مناسب نیست و به رنگ تیرهتری احتیاج دارید .البته بهتر است برای ابروها از سایههای
ابرو استفاده كنید تا با هاشور زدن میان ابروها ،چهره مصنوعی نشود.
 بســیاری افراد به دالیل مختلف با افزایش ســن از رژگونه استفاده نمیكنند ولی یك الیه قرمزرنگ مالیم میتواند شــادابی و جوانی را به پوســت هدیه كند .رژگونه را به قسمت پایین گونه نزنید
چون باعث افتاده به نظر رسیدن آن میشود.
 به كار بردن خط چشــم و ریمل روی پلك پایین باعث میشــود چشمها افتادهتر به نظر برسند.در عوض اگر مژههای پلك باال با ریمل حج م دهنده آراســته شوند بهترین تاثیر را خواهند داشت .در
این سن دور سایه زدن را خط بكشید.
 اگر میخواهید چین و چروك و خطوط زیر چشــمتان را بپوشــانید ،مراقب باشــید تا اســتفادهبیش از حد از مواد پوشــاننده زیر چشــمی ،چروكهای اطراف چشمتان را بیشتر نمایان نكند؛ قبل از
اینكه دســت به كار شوید دور چشمتان را مرطوب كنید تا پنهان كردن خطوط اطراف چشم و تیرگی
دور چشم آسانتر شود.
 به شما پیشنهاد میكنیم در این سن دور رژ لبهای تیره را خط بكشید تا چهره جوانتری داشتهباشــید .رنگ تیره در رژ لب باعث میشود سنتان بیشتر نشان داده شود؛ البته درمهمانیهای رسمی
میتوانید از رنگهای تیرهتر استفاده كنید.

