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عید را به خودمان زهر نکنیم!

ضرورتهای رسیدن به روان سالم ،رابطه سالم و تعطیالت سالم
مهسا قوی قلب
خبرنگار

«بــازم عیــد و تعطیلــی داره از راه میرســه؛ من بیچــاره عوض اینکه
خوشــحال باشــم ناراحتم ،باز آقــا میخواد بــه زور مــا رو ورداره ببره
شهرستان خونه مامانش اینا! بابا خسته شدم هرسال همین بساطو
داریــم ،امــا امســال دیگه ازیــن خبرا نیســت محاله کــه بــرم »...این
صحبتهــا فقط چند جملــه از درد دلهای میترا بــود با خواهرش!
اما ســعید (همســر میترا) هم درد دلهایــی دارد .او چنــد روز مانده
به تعطیالت نوروز به همــکارش میگوید« :وای که یاد عید میافتم
چهارســتون بدنم میلرزه؛ بازم همــون جروبحثای هرســاله ...از یه
طــرف پدرومادرم که دلشــون میخــواد حداقل این چنــد روزه همه
کنــار هم باشــیم و از یه طرف همســرم که دلش میخواد هر ســال به

یه شــهر جدید بریم،البته هردو طرف حق دارن .حاال منم و این کش
و واکش»...
باالخــره هیچ کــدام از طرفین در این چند ســاله راضی نشــدهاند
کوتاه بیایند و االن سومین عیدی است که میترا و سعید تعطیالت در
کنار هم نیستند سردی این رابطه کم کم بچهها را هم آزار میدهد.
به دلیــل اختالف ســلیقه در چگونــه گذراندن تعطیــات نوروز،
برخــی خانوادههــا مخصوصــاً همســرانی کــه رابطه چنــدان گرمی
ندارنــد بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای تعطیلی نــه تنها خوشــحال
نمیشوند،بلکهسعیمیکنندخودرابرایمصافباحریفدرسال
جدیدآمادهکنندوپیروزمیدانشوند.ازدکترسعیدبهزادیفردسؤال
کردم چطور میتوان پرچم ســفید را باال بــرد طوری که همه اعضای
خانوادهازرسیدنروزهایتعطیلیخوشحالشوندوتعطیالتعید
به جای تیره و کدر کردن روابط به بهبود آن کمک کند.
دکتربهزادی فرد معتقد اســت ،در درجه اول باید افراد باور کنند
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تا لنگ ظهر نخوابیم!

تعطیالتطوالنی؛دشمنقدیمینظمزندگیاست

آغاز تعطیالت عید نوروز ،برای بیشــتر ما توأم اســت با بهم ریختگی ســاعات خواب و بیداری!
از همان روزهای اول عید ،به شــکل اجتنابناپذیری ســاعات استراحت به هم میخورد و شب
بیداریهــای طوالنی کلیــد میخورد .بعضیها که حتی جایی هم نمیروند و در خانه هســتند
تا پاســی از شــب بیدار میمانند و ســحر تازه یادشــان میافتد به رختخواب بروند .شب بیداری
باعث میشــود فرد ناخودآگاه روز بعد تا ظهر خواب باشــد و در واقع ســاعات مفیدش در طول
روز نصف شــود؛ متأسفانه این عادت غلط روی خواب فرزندان هم تأثیر منفی میگذارد و بعد
از تعطیالت نمیتوان براحتی ساعت خواب را به حالت عادی بازگرداند.
توگو بــا «ایران» با اشــاره به اینکــه وجود هــدف در زندگی باعث
محمدرضــاولدخانــی در گف 
میشودافرادخودبهخودحتیدرروزهایتعطیلساعتخوابشانراجابهجانکنند،میگوید:
تعطیــات در صــورت برنامه داشــتن خیلــی مفیدتــر خواهند بــود ،هرچند که طوالنــی بودن
تعطیــات از کیفیــت آن کم میکند ولی بــا برنامهریزی دقیق و مناســب میتوان به بازســازی
روحیه تضعیف شــده در نتیجــه روزمرگی و روال عــادی زندگی پرداخت ،همچنین شــادابی و
نشاط را در سفرها و تفریحات برنامهریزی شده پیدا کرد.
به گفته این روانشــناس ،در صورتی که برنامه داشــته باشــید ،خواهید دید که تعطیالت چقدر
میتواند برایتان مفید و ســودمند باشد .داشتن هدف باعث میشود اتوماتیک وار برای تمام
ساعات تعطیلی برنامه بریزید و زمانی برای تلف کردن و بطالت باقی نگذارید؛ در این صورت
ساعتهای خواب شما هم از روال عادی خارج نمیشود و نظم زندگیتان به هم نمیخورد.
ولدخانیخاطرنشانمیکند:بابهمریختنساعتخواببهصورتمتوالیساعتبیولوژیکی
بــدن را از حالت طبیعی خارج میکنیــد و بعد از تعطیالت نمیتوانید براحتی دوباره ســاعت
خوابرامثلگذشتهتنظیمکنید،پسسعیکنیدازهمانشباولتعطیلیبموقعبخوابید.
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کــه تعطیالت یکــی از بخشهــای کامالً جــدی و مهم زندگی اســت
کــه مانند هــر کار دیگــری نیــاز بــه برنامهریــزی دارد .خانوادهها باید
جلســهای مانند جلســه مدیران یک شــرکت ترتیب دهنــد و درباره
ت وگو کننــد و در کمــال آرامش
نیازهــای همه اعضــای خانــواده گف 
به نتیجه برســند،اگر خواســتههای زن ،مرد یا بچهها دیده نشــود ،به
مشکلبرخواهندخورد.
تعطیالتراتقسیمبندیکنید
بهترین راه برای برنامهریزی برای تعطیالتی که رضایت نســبی
همهافرادخانوادهراجلبکند،تقسیمبندیروزهاست.
بهگفتهاینروانشناس،برایبهبودرابطهدرایندورانبهتراست
با توجــه به نیازها و خواســتههای افــراد خانواده روزهــای تعطیالت
نوروز را تقســیمبندی کنید .اگر یکی از شــما مسافرت رفتن را دوست
دارد و دیگــری درخانه مانــدن را ترجیح میدهــد ،میتوانید برنامه
ســفر مهیج و ســرگرمکنندهای مثــاً با یک تــور بریزید ،خوب اســت
تجربههای جدیدی را امتحان کنید ،خوابیــدن در چادر ،کویرگردی،
ســفرهای گروهی همگی میتوانند خالقیتهایی باشند که در طول
سفر شما را از قبل به هم نزدیکتر کند و بخش دیگر روزهای تعطیل
را هم در خانه بمانید و استراحت کنید.
پیشقدمشوید
متأســفانه بســیاری تصــور میکننــد کــه هــر لحظــه از تعطیالت
باید به شــخص خودشــان خــوش بگــذرد و این حــس در تعطیالت
بیشــتر نمــود دارد! یادتــان باشــد بهعنوان همســر وظایفــی دارید و
شــما دیگر تنها نیســتید که بخواهید تنها به خودتــان فکر کنید .برای
اینکــه در تعطیالت نوروز رابطهها گرمتر و عاشــقانهتر از قبل شــود،
دکتربهــزادی فرد پیشــنهادی دارد :اگر میخواهید عشــق خود را به
همسرتان ثابت کنید ،پیشقدم شــوید ،مثالً اگر به مسافرت میروید
برای عزیزان طرف مقابل ســوغاتی بخرید ،ممکن اســت بعضی از
افراد فامیل طرف مقابل را دوســت نداشته باشید اما باید به این باور
برســید که دیدن آن افــراد هم جزئی از وظایف شماســت اصالً برای
دیــدن آنها داوطلب شــوید ،این داوطلب شــدنها قطعــاً به بهبود
روابط کمک خواهد کرد ،خوشــحال کردن همســر بهتریــن راه برای
خوب شدن رابطه است.

وقتی پشت دانش آموزان باد میخورد

استرس؛پشتبندبیبرنامگیدرنوروز

بــا تعطیــل شــدن مــدارس از روزهای آخر اســفند تــا پایــان تعطیالت نــوروزی ،بســیاری از
دانشآموزاناصوالًفراموشمیکنندکهدانشآموزندودرطولتعطیلیانگارکالًبادرسو
مشق قهر میکنند .اینها تازه روز دوازدهم یا سیزدهم فروردین به یاد درسهایی میافتند
کهبهکلازحافظهپاکشدهاند.یکیدوروزآخریکهبرایایندانشآموزانسراسراسترس
و نگرانی است؛ استرسی که سالمت روانی دانشآموزان را به خطر میاندازد.
افــت تحصیلی بعد از تعطیالت دوهفتهای عیدنوروز نه تنها دانشآموزان بلکه معلمان و
والدین را هم با مشــکالت جدی روبه رو میکند .برای هر چه کمتر شــدن این مشــکالت ،ثریا
توگوبا«ایران»توصیههاییارائهمیکند.
منزویکجیدیدرگف 
بــه گفتــه ایــن روانشــناس اگر بــه اصطالح پشــت بچه باد بخــورد و بعــد از تعطیــات تمام
درسهایی را که خوانده انگار نخوانده باشــد ،عواقب بــدی در انتظار دانشآموز خواهد بود
چون کالً برای شــروع دوباره بیانگیزه میشــود و ممکن اســت اعتماد به نفس خود را نیز از
دستبدهد.
منــزوی کجیدی ادامه میدهد :بهتر اســت پیش از تعطیــات در برنامهریزیهایی که برای
تعطیــات روزهــای عید انجام میدهیــد حتماًروزانه بــرای درس بچهها هــم برنامهریزی
داشــته باشــید ،به فرزند خود توصیه کنید که زمان بیشــتری را برای مطالعــه درسهایی که
در آنهــا ضعــف دارد ،اختصاص دهد ،مثالً اگر در درس ریاضی مشــکل دارد میتواند روزی
دوســاعت مطالعه ریاضی را در برنامه خود داشــته باشــد ولی اگر در درســی موفقتر اســت
میتواند دو روز در میان آن درس را مطالعه کند.
اگروالدیندراینراستافرزندانراتربیتکنندخیلیازنگرانیهاازجملهاتالفوقتوبههم
خوردن نظم زندگی فرزندان در تعطیالت را نخواهند داشت.

