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یکــی از موثرترین راههای خوب زندگی کردن
این اســت که بی خیال تصمیمــات غلط زندگی
شوید و آرامش را که تکه گمشده زندگی تان است
بــه خودتان هدیه دهید .برای آرامش داشــتن در
زندگی و شاد بودن اول باید بفهمید در حال حاضر
چه آسیب هایی به خودتان می زنید و برای اصالح
آن اقدام کنید .زندگی مثل خانه ای است که باید
ســاخت و از آن نگهداری کــرد .آدمها از خیلی از
واقعیت هــا فرار می کنند و بــدون اینکه متوجه
باشند ،ناخواسته به نابود کردن خوبی های زندگی
شــان ادامه می دهند .پس از همین امروز تصمیم
بگیرید ،کارهایی را کــه خودتان فکر می کنید به
شما آسیب می زند را لیســت کنید و دیگر انجام
ندهید .همچنین به مواردی که در زیر به آنها اشاره
شده است ،توجه کنید.
وقتی خوب نفس نمی کشید
بلــه ،همه مــا از صبح تا شــب در حال نفس
کشــیدن هســتیم ،اما فقط نوع خاصــی از نفس
کشــیدن می تواند باعث آرامش ما شود .از همین
حاال تمریــن کنید .طوری نفس بکشــید که دم
 5ثانیه و بازدم نیز  5ثانیه طول بکشــید .ســعی
کنیــد ریتم تنفــس تان را کنتــرل کنید به جای
اینکه توسط آن کنترل شوید .وقتی شما از طریق
دیافراگم نفس می کشید ،اکسیژن بیشتری به بدن
و مغز شما می رســد .هر چه اکسیژن بیشتری به
مغز شــما برســد ،نشاط و انرژی شــما نیز بیشتر
خواهد بود.
وقتی به کاری که دوست ندارید ،ادامه
می دهید
گاهی اوقات به این دلیــل در کاری می مانید
که می خواهید آخر هر ماه درآمدی داشــته باشید.
اما چرا باید خوشــبختی تان را به خطر بیندازید و
به جای اینکه نگران آینده باشید ،االن آزاد و شاد
زندگی کنید.
وقتی وقتتان را تلف می کنید
ســعی نکنید منتظر بنشــینید تــا همه چیز در
شــرایط عالی قرار گیرد تا وارد عمل شــوید .بلند
شوید و هر کاری که برای عالی کردن زندگی تان
الزم است را انجام دهید.
وقتی از خودتان مراقبت نمی کنید
بدن شما وســیله تان به سمت موفقیت است.
درســت رفتار کردن با بدنتان ،خوب غذا خوردن و
داشتن سبک زندگی سالم نه تنها سالمت شما را
در آینده تضمین می کند بلکه اعتماد به نفستان را
هم باالتر می برد.
وقتی به مشکالت زندگی نمی خندید
فیلم های کوتــاه و کمدی مورد عالقه خود را

بوتاکس ،ســمی کشنده اســت که تاکنون به
سالمت بشــر خدمتهای بســیاری کرده است.
این ماده که از نوعی باکتری بهنام «کلســتریدیوم
بوتولینــوم» بهدســت میآید اوایل بــرای بهبود
انحراف چشم بیماران بهکار گرفته میشد .از همان
زمان متخصصان متوجه شــدند بیمارانی که برای
اصالح انحراف چشم از این باکتری استفاده کردند
چروکهای ظریف اطراف چشــم آنها همزمان با
رفع انحراف چشمشان کم میشود.
به این ترتیب بود که بوتاکس جای خود را میان
عملهای زیبایی باز کرد و استفاده از آن در سراسر
جهان باب شد ،اما استفاده از این ماده آنطور که
بهنظر میرسد بیخطر نبوده و استفاده از آن برای
همــه افراد و تمامینواحی صورت مجاز نیســت.
دکتر صداقتپیشه ،متخصص پوست ،مو و زیبایی
در ادامه به شــما میگوید که تزریق بوتاکس چه
زمانی دردسرساز خواهد شد.
تزریق بوتاکس ،فقط در نواحی خاص
بوتاکس سمی است که عضله را از کنترل خارج
میکند و قدرت انقباض و انبساط را از آن میگیرد.
درواقع این ویژگی نوعی عارضه محسوب میشود
اما علم پزشــکی از آن بهنفع انسان استفاده کرده
است .حال اگر این سم در نواحی نامناسب یا بیش
از اندازه مورد اســتفاده قرار گیرد ،میتواند باعث
عوارضی جدی همچون اختالل در تنفس و حتی
مرگ شود که تنها چاره پیشگیری از این عوارض
مراجعه به متخصص متبحر و حاذق است.
تزریــق بوتاکس در تمام نقــاط صورت و بدن
امکانپذیر نیســت .برای مثال اگر در اطراف لب
تزریق شــود احتمال اینکه فرد در صحبت کردن،
خندیدن و جویدن غذا با مشکل مواجه شود وجود
دارد یا اگر در ناحیه گردن اســتفاده شــود ،قدرت
بلع را مختــل میکند .تزریق در ناحیه پیشــانی
یا زیــر پلک نیز اگر بهطور صحیح انجام نشــود،
میتواند افتادگی پلک یا دوبینی و مشکل در بستن
پلــک موقع خواب ایجاد کند .عدم تقارن از دیگر
عوارض تزریق بوتاکس با شیوه نادرست است که
میتواند براثر تزریق دوزهای متفاوت در دو طرف
صورت ایجاد شــود .البته اگــر فرد فقط در قدرت
عضله یا عصب یک طرف صورت مشــکل داشته
باشــد تزریق باید در دو طرف با دوزهای متفاوت
انجام شــود یا اینکه نقطه مقابل دســت نخورده
باقی بماند.
سردرد و عالئم سرماخوردگی طبیعی
است
همانطور که ذکر شــد اولیــن نکته در تزریق
بوتاکــس ،آگاهی از محل صحیــح تزریق و دوز
مناســب برای هر محل است .اگر میزان این دوز
کمتــر از حد الزم باشــد عضلــه از کار نمیافتد.
اگر هم بیش از حد باشــد عارضــه ایجاد میکند.
گاهی اوقات پس از تزریــق بهطور موقت عالئم
ســرماخوردگی یا ســردرد ایجاد میشــود .البته
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از امروز شکایت نکنید

ضبط کنید .در طول روز هرگاه احســاس ناراحتی
کردیــد ،یکی از این فیلم هــای کوتاه را ببینید تا
دوباره سرحال شــوید .خنده های از ته دل باعث
می شــوند اندورفین ها خیلی سریع در خون شما
آزاد شــوند .عالوه بر این ،چند دقیقه استراحت و
فاصله گرفتن از مســائل روزمره در روحیه شــما
تاثیرات مثبتی می گذارد.
وقتی در حال زندگی نمی کنید
گاه علت ناراحت بودن این اســت که فرد مدام
به گذشته فکر می کند یا اینکه نگران آینده است.
در هر دو حالت ،افکار شــما بیهــوده خواهند بود.
بــه جای اینکار ،به اموری که در جریان هســتند،
فکر کنید و ســعی کنید راجع به مســائل مختلف
زود قضاوت نکنید .مثال هنگام غذا خوردن ،سعی
کنیــد  5دقیقه به رنگ ،بــو و طعم غذا فکر کرده
و هر لقمه را قبــل از بلعیدن خوب مزه مزه کنید.
یا به یک پــارک در نزدیکی خانــه خود بروید و
چند دقیقــه ای ،در حالیکه به همــه چیز از جمله
مناظر ،دمای هوا و صداهــا توجه می کنید ،پیاده
روی کنید.
وقتی نمی بخشید
نبایــد زندگــی را خیلی جــدی بگیرید .خیلی
وقت ها دیگــران ناراحت تان مــی کنند و خیلی

وقت ها هم شما دیگران را ناراحت می کنید .کینه
بــه دل گرفتن و عصبانی بــودن کورتان می کند
و نمــی گذارد چیزهایی کــه واقع ًا در زندگی مهم
هستند را ببینید و دیگران را ببخشید.
وقتی به دیگران محبت نمی کنید
هر چند وقت یکبار به نوعی به دیگران محبت
کنید؛ نیکی کردن به دیگران باعث می شــود شما
احســاس خوبی نســبت به خود پیــدا کنید .مثال
می توانیــد در مــکان های عمومی ،بعــد از وارد
شدن به ساختمان ،در را برای فردی که پشت سر
شماســت باز نگه دارید یا اگر می بینید یک غریبه
به شما نگاه می کند ،به او لبخند بزنید.
وقتی می خواهیــد مردم را راضی نگه
دارید
ً
مطمئنــا نمی توانید همه آدمهــا را راضی نگه
داریــد .اینکه حرف و فکر دیگــران برایتان مهم
باشــد فقط خالی تان می کند چون آنها همیشــه
ناامیدتان می کنند.
وقتی از همه چیز شکایت می کنید
زندگی کردن با شــکایت شــما را به هیچ کجا
نمی رســاند ،فقط ناامید ،خســته و عصبانی تان
می کنــد .باید انــرژی که صرف شــکایت کردن
می کنید را برای چیزی ارزشمند نگه دارید.

قبل از انجام بوتاکس حتما بخوانید
برعکس آن نیز وجود دارد و بعضی ســردردهای
عصبــی و میگرنی با تزریق بوتاکــس بهبود پیدا
میکننــد .بوتاکســی که برای مــوارد دیگر مثل
کاهش تعریق کف دســت ،زیر بغــل و ...تزریق
میشــود هم اگر با رعایت اســتانداردهای الزم
نباشد و توسط فرد متخصص انجام نشود احتمال
بروز عارضه را دارد .برای مثال اگر در کف دســت
بیش از حد بوتاکس زده شــود یا در ناحیه اشتباه
تزریق شــود ،قدرت فرد در بهدســت گرفتن اشیا
مختل خواهد شد.
بوتاکس ایرانی قابل اعتماد است
از آنجایی که این ماده ســمی است باید برای
اســتفاده انســان ،تغییراتی روی آن انجام شــود
تا به بدن آســیب نرســاند .این روند ،محاسبات و
فناوری پیچیدهای دارد و شــرکت تولیدکننده باید
درمورد آن اطالعات کافی داشــته باشد .همچنین
محصوالت تولیدی باید مــورد تایید مراکز علمی
دنیا قرار بگیرند .متاســفانه قیمــت باال و تجارت
پرسود بوتاکس باعث شــده بعضی تولیدکنندهها
بدون رعایت اســتانداردهای الزم این محصول را
تولید و به بازار عرضه کنند.
احتمال ایجاد عارضه براثر چنین بوتاکسهایی
باالســت ،بنابراین حتمــا بایــد از بوتاکسهای
شناخته شده و مطمئن استفاده کرد .در این زمینه،
انگلیس اولین تولیدکننده بوتاکس است .بعد از آن
هم بوتاکسهای کــرهای و ایرانی به بازار آمدند.
این محصوالت دارای مجوز از وزارت بهداشــت
هستند و سالهاست مورد استفاده قرار میگیرند.
تمام عوارض موقتی هستند
اغلب عوارض ایجاد شده توسط بوتاکس موقتی
هســتند چراکه درمان با این دارو موقت اســت و
بایــد هر  4تا  6ماه تکرار شــود ،بنابراین اگر فرد
براثــر تزریق در محل اشــتباه دچار افتادگی پلک
و ...شــده باشــد باید صبر کند تا اثــر دارو از بین
برود .اما اگر اشتباهی در شیوه تزریق نباشد و فقط
مقدار کمی از دارو به عضالت مجاور نشــت کرده
باشــد ،عالئم حاصل از آن ظرف یک تا دو هفته
برطرف میشــوند .بوتاکس تقریبا عارضه دائمی و
طوالنیمدت ندارد ،مگر اینکه استانداردهای الزم
را نداشــته باشد و ایجاد حساسیتهای شدید کند.
در این صــورت آثار آلرژیک ممکن اســت مدت
طوالنیتری در بدن باقی بماند.
چه کسانی نباید بوتاکس تزریق کنند؟
گروهی از افراد مجاز به مصرف بوتاکس نیستند
ازجمله مبتالیان به اختالالت سیستم عضالنی یا
سیســتم عصبی ،کســانی که عفونــت فعال در
ناحیه تزریــق دارند ،افرادی که دچــار تبخال در
ناحیه هســتند ،خانمهای باردار و شیرده همچنین

کســانی که سیستم دفاعی بدنشان ضعیف است.
در بیمارانی که از دوزهای باالی داروی ضدانعقاد
اســتفاده میکنند نیز نباید بوتاکس تزریق شــود
زیرا هرگونه برخورد ســوزن با پوستشــان باعث
خونریزی و کبودی میشــود .اما آنهایی که از دوز
کمتری اســتفاده میکنند ،مشــکلی برای تزریق
بوتاکس ندارند.
در انتخاب پزشک دقت کنید
برای تزریق بوتاکس در مرحله اول میتوان به
متخصص پوست مراجعه کرد .جراحان پالستیک،
متخصصــان گوش و حلــق و بینی ،جراحان فک
و صــورت و چشمپزشــکان نیز مجــاز به تزریق
بوتاکس هستند .باید توجه داشت که جراح پوست،
متخصــص لیزر ،متخصــص زیبایی و متخصص
کاشــت مو درواقــع همان متخصصان پوســت
هســتند که دورههای جراحی ،لیزر یا کاشت مو را
گذراندهاند .متاســفانه ذکر این عناوین به تنهایی،
مــردم را گیج کرده و به اشــتباه میاندازد چراکه
بعضی افراد سودجو بدون تخصص از آنها استفاده
میکنند.
سوال های رایج درباره بوتاکس
 .1آیا تزریق بوتاکس محدودیت سنی
دارد؟
نه بــا این حال تزریــق آن در ســنین پایین
معمول نیست مگر اینکه فرد بعد از بلوغ چینهای
قابلتوجهی پیدا کند.
 .2آیا چینهای عمیق را هم میتوان با
کمک بوتاکس برطرف کرد؟
این چینها ممکن است فقط با تزریق بوتاکس
رفع نشــوند .در این موارد باید مدتی بعد از تزریق،
فرد مجدد نزد پزشــک برود تا در صورت لزوم از
راهکارهای درمانی دیگر استفاده کند.
 .3آیــا ممکن اســت بوتاکس حین
تزریق وارد رگ و جریان خون شــده و
عوارض سیستمیک ایجاد کند؟
بله .بههمین دلیل پزشک باید مراقب باشد که
بوتاکس فقط داخل عضله تزریق شــود .البته اگر
هم این ماده وارد جریان خون شــود ممکن است
عالئم ظاهری شــدیدی ایجاد نکند زیرا مقدار آن
خیلی کم اســت .با این حال اگر از طریق خون به
مناطق حســاس بدن منتقل شود ،مشکلزا خواهد
بود.
 .4آیا استفاده طوالنیمدت از بوتاکس
باعث کاهش اثر آن یا فلج دائمی عضله
میشود؟
عضله هیچوقت بهصــورت دائم براثر بوتاکس
فلج نمیشــود .فقط ممکن است بعد از چندین بار
تزریق ،نســبت به بوتاکس مقاومتر شود .در این
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وقتی با پشــیمانی و افسوس زندگی
می کنید
گذشــته قابل تغییر نیست .از آن درس بگیرید
و بعد بگذرید .زندگی کردن با افسوس و پشیمانی
فقط انرژی مثبت تان را گرفته و باعث می شــود
امکانــات دیگری که پیش رویتــان قرار گرفته را
نبینید.
وقتی شریک نادرستی برای زندگی تان
انتخاب می کنید
هیچ چیز مخرب تر از زندگی کردن با کســی
که تحسین تان نمی کند و موجب خوشحالی تان
نیست ،نخواهد بود.
وقتی خودتان را با دیگران مقایســه
می کنید
هیچ چیز بدتر و ناامیدکننده تر از این نیست که
بخواهید مدام خودتان را با دیگران مقایســه کنید.
همه ما آدمهای خاصی هستیم چرا باید خودمان را
با کسانی مقایسه کنیم که جای ما نیستند؟
وقتــی فکر مــی کنید پــول برایتان
خوشبختی می آورد
پــول برایتــان آزادی می آورد امــا چیزهای
ساده ای در زندگی هســتند که شادتان می کنند
و به هیچ پولی هم نیــاز ندارند .اینکه همه توجه
زندگی تان را صرف ثروت کنید خسته تان می کند.
وقتی شکرگزار و قدرشناس نیستید
شــکرگزاری یعنی قدر چیزهایــی که دارید را
بدانید .اگر برای داشــته هایتان شکرگزار باشید به
آرامش درونی خواهید رسید.
وقتی در روابط اشتباه می مانید
داشــتن دوست های بد ،واقع ًا بد است اما بودن
در رابطــه با دوســتانی که ارزش فردی شــما را
پایین می آورند نابودتان خواهد کرد .باید همیشــه
خوشبین باشید که اوضاع بهتر می شود .نمی توانید
همیشــه منفی فکر کنید و هر اتفاق خوبی هم که
برایتان می افتد را هم محکوم کنید.
وقتی با یک دروغ زندگی می کنید
خیلــی ها زندگی را پیش می برند که متعلق به
آنها نیســت .آنها مدام تظاهــر می کنند و زندگی
دروغی دارند .باید درمورد آنکه واقع ًا هستید صادق
باشید و طبق همان زندگی کنید.
وقتی درمورد همه چیز نگرانید
کمی وقــت بگذارید و بــه چیزهای خوبی که
در زندگی تــان دارید فکر کنیــد .بااینکه زندگی
هیچوقت عالی و کامل نیست اما مطمئن ًا چیزهای
خوبی برایتان دارد .پس قدر این چیزها را بدانید و
ســعی کنید دیگر نگران چیزهایی که اهمیتی در
کل زندگی تان ندارند ،نباشید.

صــورت بوتاکــس اثرگذاری کمتــر و کوتاهتری
خواهد داشت.
 .5آیا ماساژ و دستکاری محل تزریق
مجاز است؟
نه .این کار ممکن اســت باعث انتقال بوتاکس
به عضالت مجاور شده و مشکل ایجاد کند.
 .6چرا بعضیها بعد از تزریق بوتاکس
دچار کبودی و ورم میشوند؟
در اغلب موارد ،کبــودی و ورم اتفاق نمیافتد.
فقط گاهی اوقات ممکن اســت به علت پاره شدن
یــک رگ کوچک حین تزریق مقــداری کبودی
ایجاد شــود که آن هم بعد از  2تــا  3روز از بین
میرود.
 .7آیا مخلوط کــردن ژل و بوتاکس و
تزریق آنها بهصــورت همزمان صحیح
است؟
نــه .این دو ماده دارای خاصیت و مواد متفاوت
هستند و بهتر است جداگانه تزریق شوند.
 .8عفونت به چه علت ایجاد شــده و
چگونه درمان میشود؟
هرگونه تزریق اگر از راه غیر اســتریلیزه انجام
شود ،میتواند عفونت ایجاد کند .ازجمله عالئم این
عارضه میتوان به داغ شدن محل ،آبسه و ترشح
از آن اشــاره کرد .درمان عفونــت با آنتیبیوتیک
انجام میشــود .اگر هم آبسه ایجاد شده باشد باید
تخلیه شود .توجه داشته باشید که اگر این وضعیت
بدون درمان باقی بماند ممکن اســت جای زخم
دائمی روی پوست ایجاد کند.
 .9آیا تزریق بوتاکس در ناحیه زیر بغل
برای رفع تعریق مشــکلی در دفع مواد
زاید بدن ایجاد میکند؟
نه .افرادی که دچار تعریق بیش از حد هســتند
معمــوال از دو طریق عرق میکننــد ،بنابراین با
تزریق بوتاکس تنها راه غیرعادی تعریق را محدود
میکننــد و راه دیگر باقی میماند .از طرف دیگر،
تاثیر بوتاکس موقتی اســت و تعریق برای همیشه
قطع نمیشود.
 .10آیا راهی برای تشخیص حساسیت
به بوتاکس قبل از تزریق وجود دارد؟
تســت بوتاکس قبل از تزریق امکانپذیر است
اما این کار معمول نیســت ،مگر اینکه فرد سابقه
حساســیت داشــته باشــد و موضوع را با پزشک
خود درمیان بگذارد .ازجمله عالئم حساســیت به
بوتاکس میتوان به خارش ،ســوزش ،کهیر و در
موارد شدید تنگی نفس ،آسم و ...اشاره کرد.
احتمــال ورود بوتاکس به خون وجود
دارد؟
بله .بههمین دلیل پزشک باید مراقب باشد که
بوتاکس فقط داخل عضله تزریق شــود .البته اگر
هم این ماده وارد جریان خون شــود ممکن است
عالئم ظاهری شــدیدی ایجاد نکند زیرا مقدار آن
خیلی کم است.
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حســادت یک اتفــاق میان فردی متداول اســت .کنار آمدن با افراد حســود یکی از مهمترین
مهارتهایی است که باید یاد بگیریم .قبل از اینکه در مورد افراد حسود فکر کنید به این سوال پاسخ
دهید ،آیا این افراد واقعا به شما حسادت میکنند؟
یکی از چیزهایی که با آن برخورد کردهایم این اســت که در بســیاری از موارد ،حســادت یک
تشخیص اشــتباه است .کسی نمیتواند مدعی باشد که همواره همه کارهایش مورد پسند دیگران
بوده است.
در بعضی موارد جریان واقعی این است که فرد تصور بهتری از مهارتها یا موفقیتهای خود دارد
به همین دلیل دچار غرور میشــود و انتظار برخورد خاص از دیگران دارد .وقتی این برخورد خاص
صورت نمیگیرد ،فرد به اشتباه تصور میکند که دیگران به او حسادت میکنند.
به همین دلیل خوب اســت چشمانتان را باز کنید و ببینید واقعا چه اتفاقی میافتد و بعد تصمیم
بگیرید که آیا آن فرد یا افراد به شما حسادت میکنند و یا این فقط یک سوء تعبیر از جانب شماست.
هما خرمی مشــاور خانواده در خصوص حسادت و مقابله با افراد حسود گفت :سعی کنید با افراد
حسود ارتباط داشته باشید و از نظرات او استفاده کنید این کار در کاهش حسادت طرف مقابل موثر
خواهد بود و خواهید توانســت او را قانع کنید .افراد حســود میتوانند آزار دهنده باشند اما نباید این
اجازه را به آنها بدهید.
وی افــزود :اگر بدانید چطور هوشــمندانه بــا آنها برخورد کنید و اعتماد بــه نفس و مهارتهای
اجتماعی الزم برای این کار را داشــته باشید می توانید خیلی راحتآنها را از سر راه پیشرفت خود
بردارید.
**روش برخورد مناسب با افراد حسود
حتی اگر به شــما حســادت میکند ،به او خوبی کنید .هیچ راهی برای تالفی کردن حسادت از
مهربانی با فرد حسود بهتر نیست این کار ممکن است در ابتدا باعث عصبانیت فرد شود ،ولی بعد از
مدتی ممکن است متوجه شود که حسادت ،او را به جایی نخواهد رساند .حتی با این کار میتوانید
دشمن خود را تبدیل به یک دوست برای خودتان کنید.

کاهش میزان باروری با افزایش سطح تحصیالت
و سن ازدواج

باروری و زاد و ولد از جمله مهمترین عوامل رشد جمعیت هر جامعهای است.
زاد و ولد یکی از پدیدههای طبیعی جمعیت است که با توجه به کاهش میزان مرگومیر امروزه
به عنوان مهمترین عامل افزایش جمعیت در سطح جهان به شمار میرود.
تحوالت جمعیتی در کشورهای مختلف معموال از سه عامل عمده مهاجرت ،زاد و ولد (باروری)
و مرگ و میر تأثیر پذیرفته و بر متغیرهای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و ...اثرگذار است.
** شهرنشینی ،عالقه و تحصیل و کاهش موالید
در ســالهای اخیر عوامل گوناگونی مثل رشد شهرنشــینی ،افزایش میزان تحصیالت زنان و
مردان ،اشــتغال خارج از منزل بانوان ،مشــکالت و تحوالت اقتصادی ،بهبود وضعیت و شــرایط
زندگی ،افزایش سن ازدواج بر روند جمعیت جوامع اثرگذار بوده است و آنها را با مشکالت جمعیتی
و نیز کاهش میزان موالید روبهرو کرده است .جمعیت ایران در دهههای مختلف و به ویژه در زمان
انقالب رشد قابل توجهی داشته و میزان آن  3.9درصد در سال بود.
این روند رشد جمعیت در سالهای اخیر تحت تأثیر برخی عوامل اجتماعی و اقتصادی که منجر
به تغییرات جدی در ســبک زندگی جوامع بوده اســت روبه کاهش رفته و به مرور زمان از میزان
موالید و باروری در آن کاسته میشود .بهبود شرایط زندگی ،رشد شهرنشینی و افزایش میزان درآمد
خانوادههــا باعث افزایش هزینههای مصرفی خانوادهها در تأمین بســیاری از نیازهای اولیه و حتی
ثانویه شده است.
امروزه گرایش زنان جامعه به تحصیالت تا حدی بوده که موجب شده آن ها سالهای بسیاری
از عمر خود را که مناسب ازدواج و باروری است صرف افزایش سواد خود کنند.
به تبع این گرایش بانــوان ،هرچقدر که مقاطع تحصیلی آن ها نیز باالتر میرود توقعات آن ها
نیز زیادتر شده و باعث تأخیر در روند ازدواج و تشکیل خانواده میشود.
ل کرده
** اشتغال و استقالل مالی زنان تحصی 
اغلب زنان و دخترانی که از سطح تحصیلی باالیی برخوردارند هدفی جز اشتغال در بیرون منزل
و کسب موقعیت اجتماعی و استقالل مالی ندارند .در نتیجه آنها یا از ازدواج سرباز زده و یا اینکه
بعد از ازدواج خود فرزندآوری را منعی بزرگ برای پیشرفت خود میدانند.
باال رفتن هزینههای زندگی و گرانی مســکن و مهمتر از همه بیکاری و نابسامانی اقتصادی در
جامعه موجب شــده تا بسیاری از دختران و پســرانی که در سنین ازدواج قرار گرفتهاند از این امر
الهی سرباز زده و زندگی مجردی را انتخاب کنند.
در نتیجه به علت کمبود امکانات مادی جوانان و موانع مختلفی که بر سر راه ازدواج باالتر رفته
و از تعداد ازدواجها کاســته شده است .افزایش ســن ازدواج موجب شده تا افراد در انتخاب همسر
آینده خود سختگیری نمایند و در انتخاب معیارهای ازدواج دچار وسواس شوند.
** عدم آموزش مهارتهای زندگیهای زندگی و کاهش ازدواج
از جمله موارد دیگری که میتوان در کاهش تمایل جوانان به ازدواج و نیز به تبع آن فرزندآوری
نام برد عدم آموزش مهارتهای زندگی توسط والدین است .چرا که اغلب جوانان به علت سبکهای
مختلف تربیتی توسط خانوادههایشان مسئولیتپذیر نیستند.
آنهــا ازدواج و یا باروری را عاملی مهم در عدم پیشــرفت و موجب عقبماندگی خود میدانند
در نتیجه همه این عواملی که موجب شده تا گرایش افراد به ازدواج و فرزندآوری کاهش یابد باعث
به صدا درآمدن زنگ خطر کاهش جمعیت کشور شده است .ارتقای سالمت هر جامعه ای در گرو
رشــد مناسب میزان موالیه و باروری در آن است تا حدی که به گفته برخی جمعیتشناسان زمانی
که میزان باروری در کشوری به حد  2.1درصد برسد در آینده یک تهدید و آسیب برای جمعیت آن
محسوب میشود و سالمت آن را به خطر میاندازد.
محمد اســماعیل مطلق مدیر کل دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و مدرس وزارت بهداشت گفت:
میزان باروری در کشور  1.8درصد بوده که از میزان باروری جایگزینی جهانی پایین است .حال برای
آنکه جمعیت کشــور به خطر نیوفتد و از کاهش آن جلوگیری به عمل آید باید با برنامهریزیهای
دقیق و آموزش مهارتهای زندگی ،تسهیل ازدواج ،ارتقای سطح زندگی جوانان ،رفع موانع ازدواج
واختصاص تسهیالت ویژه باروری مسئوالن مربوطه اقدامات مناسبی را انجام دهند.

کشف استعداد کودکان باهوش

جعفر بای آسیب شــناس گفت :والدین نباید کودکان باهوش را هیچگاه تحت فشار روحی قرار
بدهند و به او اجازه بدهند از مشاهده و تجربه خود استفاده کند .وی افزود :والدین باید زمان مناسبی
برای کودکان برای رفتن به رختخواب در نظر بگیرند و ســعی کنند همیشــه از رعایت آن توسط
کودکانشان اطمینان حاصل کنند.
بای تصریح کرد :والدین باید به بازی کودکان اهمیت بدهند زیرا آنها در بازی به خود شــکل
واقعی میگیرند .این آسیبشــناس در پایان گفت :یکی از راههایی که والدین میتوانند اســتعداد
کودکشــان را در زمینه خاصی پیدا کنند ،بررســی صحبتهای روزمره ،فعالیت و عکسالعملهای
آنها اســت .بهتر است والدین ،کودکان باهوش را با انجام کارهایی مانند کتاب خواندن یا تعریف
کردن داستان کودکان را به خوابیدن تشویق کرد.

مراقب افسردگی شغلی باشید

رقیه یار احمدی جامعه شناس گفت :گاهی بر اثر خشم فرو خورده در افراد ،افسردگی ایجاد شده
که معموال این شــرایط در محل کار و در اثر چیزی که شــخص از آن عصبانی شده ولی نتوانسته
دربارهاش حرف بزند ،صورت گرفته که موقعیت شغلی یکی از رایجترین دالیل آن است.
وی ادامه داد :اگر در گذشــته افسردگی نداشــتهاید پس احتماال ریشه مشکالت روانی در شغل
نهفته بوده و یافتن یک شغل بهتر که مورد رضایت باشد موجب بهبود وضعیت روحی فرد شده که
البته این کار کمی وقت برده و سخت است.
یاراحمدی افزود :اگر هر روز سرکارتان بد خلق بوده و روابط خوبی با همکاران و اطرافیان ندارید،
دارای عصبانیت انباشــته شده هستید زیرا نتوانسته درباره خشم خود با دیگران صحبت کنید چون
پیش از آن که فرصت کافی برای حرف زدن پیدا کرده باشید ،دوباره در یک موقعیت ناراحت کننده
دیگر قرار گرفته و خشمتان روی هم انباشته شده است.
این جامعه شــناس در پایان گفت :در چنین موقعیتی تنها راه رهایی از افسردگی ،تغییر وضعیت
در محل کار خود به وســیله صحبت با اطرافیان بوده که موجب رهایی از شر احساسات منفی شده
و حتی اال مکان ســعی کنید تغییری در نحوه کار یا حتی محل شــغل خود ایجاد کنید تا کسالت و
نارضایتی برطرف شود.

