
آینده آز آن کسانی است که به 
استقبال آن می روند

****************

شاید کسی شما را بخاطر خشمناك 
بودن مجازات نکند ولی همین 

خشمناکی خود شما را کیفر خواهد 
داد

*************.

احترام به خود یعنی شناخت 
نیازها، نقاط ضعف و قوت ها؛ و به 

ویژگی ها ، پذیرش این رغم همه ي 
من فرد ارزشمند و قابل « امر که

» .احترامی هستم

**************

آنچه شما در مورد خود فکر می 
کنید مهمتر از آن چیزي است که 
دیگران در مورد شما می اندیشند

پیام مشاور

شادي را انتخاب کنید پیش از آنکه افسردگی انتخاب مهم زندگیتان شود

یادتان باشد افسردگی یک انتخاب است

بسیاري از نظریات روانشناسی بر تاثیر رفتارهاي آدمی در شکل گیري مشکالت وي 
صحه گذاشته و همچنان گذشته فرد را مالك قرار داده است اما در تئوري انتخاب 
ویلیام گالسر که زیرمجموعه نظریه هاي وجودگرایی است،گذشته فقط در شکل 

بگذارید با هم یک کنونی ما دخیل است و درحال حاضر تاثیري ندارد.گیري وضعیت 
بار نظري به این نظریه جالب بیندازیم .

انسان اسیر گذشته خود نیست و هر لحظه می تواند بر اساس نظریه انتخاب گالسر
برخالف گذشته خود دست به انتخاب بزند،انتخاب هر رفتاري از سوي انسان در این 

است و تمامی رفتارهاي انسان اعم از پسند و ناپسند به طور مستقیم تئوري یک اصل
به انتخاب او برمی گردد.دامنه این نظریه فقط در حوزه مسائل روانی باقی نمانده است 
و در چندین حوزه از جمله رابطه بین معلم و محصل،بین زن و شوهر،بین مدیر و 

ساس این نظریه تمام مشکالت روان کارمندان و والدین و فرزندان کاربرد دارد.برا
شناختی ریشه در ارتباطات دارد. به عبارتی اگر فردي دچار افسردگی مزمن، وسواس، 
اختالالت اضطرابی و غیره شده است، ریشه آن را باید در ارتباطات ناکارآمد وي با 

نیاز اساي در انسان وجود 5افراد مهم زندگی اش جست وجو کرد. طبق این نظریه 
رد که عبارتنداز.نیاز به آزادي، نیاز به بقا،سرگرمی،عشق و تعلق و نیاز به قدرت و دا

احساس ارزشمندي .فرد مبتال به افسردگی کسی است که یکی از نیازهایش به طور 
جدي آسیب دیده و درصدد رفع آن برنیامده است.این ارتباط معیوب طی سال ها به 

اندك از همه جهت آسیب می بیند.افسردگی دیگر نیازهاي او لطمه می زند و اندك 
در دیگر رویکردهاي روان شناسی یک بیماري است اما در نظریه انتخاب یک رفتار 

آیا می توان تصور کرد بدون حال اگر افسردگی یک انتخاب است ،کلی تلقی می شود.
و کر تغییر در شرایط محیطی و عوامل آزاردهنده بیرونی و فقط با تکیه بر تغییر تف

عادت 7اگر بتوانیم عمل با افسردگی مقابله کرد.پاسخ روانشناسان این است ( بله ) 
مخرب را از زنجیره روابط خود با دیگران حذف کنیم، می توانیم شرایط محیطی را 
براي رفع افسردگی آماده کنیم.انتقاد کردن،سرزنش کردن،نق زدن، شکایت 

براي این است که کهراي کنترل دیگرانکردن،تهدید کردن،تنبیه کردن و باج دادن ب
بتوانیم به شیوه نادرستی نیازهایمان را برآورده کنیم.طبیعی است که با این عادات 
ناپسند دیگران از فرد افسرده فاصله بگیرند.بعضی اوقات هم فرد افسرده،افسردگی را 



عمر شما زمانی آغاز می شود که 
اختیار سرنوشت خود رادر دست 

می گیرید.

**********

همیشه یادتان باشد که شاید 
آخرین کلید قفل را باز نماید.

**********

عمر امروز ، اولین روز از بقیه
شماست

لب انتخاب می کند تا محیط اطرافش را به میل خود ببیند.فرد افسرده براي ج
توجه،برآورده کردن نیازهاي پنج گانه بدون هیچ تالشی و رهایی از قید و بندهایی که 
در زندگی وجود دارد،افسردگی را انتخاب می کند زیرا به شکل موقتی نیازهاي خود را 
برآورده می بیند.بنابراین افسردگی،بیماري نیست بلکه انتخاب است.

د افسرده شده اي و شما هستید که باید انتخاب شاید پیش آمده است که کسی به شما بگوی
کنید که افسرده هستید یا خیر و این پرسش و پاسخ به خوبی نشان دهنده این است که 

مام انتخاب ما چه نقش مهمی دارد.به این ترتیب در فرضیه انتخاب تاکید بر آن است که ت
ست و مشکالت ارتباطی در فرد ااختالالت روانی ریشه در مشکالت ارتباطی دارد و ریشه تمام 

ا خودمان.و نه محیط بیرونی.همه ما یاد گرفته ایم مسائل و مشکالت را به دیگران نسبت دهیم ت
جسم و این نظریه رد تمامی باورهاي نادرستی است که درباره تاثیر شرایط محیطی و غیره بر

ن همه جا افتاده طبق نظریه هاي موسوم به کنترل بیرونی که در ذه.روح خود داریم
رتیب است،محیط،گذشته و دیگران مسئول بسیاري از اتفاقات زندگی ما هستند و به این ت

مسئولیت رفتارها و اتفاقات زندگی را از روي دوش خود برمی داریم.
بانی مثال می گوییم من را عصبانی کرد،من را افسرده کرد،هیچ وقت نمی گوییم خودم را عص

ه کردم زیرا در این صورت باید مسئولیت اتفاقات و رفتارهایمان را کردم، خودم را افسرد
ودم را افسرده بپذیریم.فردي که دچار افسردگی شده بهتر است بگوید افسرده شده ام تا بگوید خ

ی کرده ام؛زیرا در غیر این صورت کسی به او توجهی نمی کند و نفعی از افسردگی خود نم
ه حمایت دیگران یا آزادي بیشتري می خواهد و در صورتی کبرد.فرد افسرده در واقع توجه و

درباره این رویکرد نه فقط.بپذیرد خودش مایه افسردگی اش شده است، دیگر بیمار نیست 
رضیه افسردگی بلکه درباره بیماري هاي مزمنی مثل اسکیزوفرنی صادق و درمان آن از طریق ف

خود را کنار باید انتخاب کند که رفتارهاي نادرستانتخاب اثبات شده است،بنابراین فرد افسرده 
ادي را تا بتواند بجاي افسردگی شبگذارد و فکر خود را عوض کند و به زندگی عادي برگردد

انتخاب نماید.

ترس از صحبت کردن در جمع، دالیل و درمان ها 

یکی از متداول ترین ترس هایی که تاکنون شناخته شده ترس حین صحبت در 
درمقابل گروهی ازافراد است. بسیاري ازمردم دراین شرایط حس بدي دارند، جمع یا

درست مثل اینکه یک پروانه در قلب آنها بال بال می زند! اگر قبل ازسخنرانی 
درجمع ویا ارائه کنفرانس ویا حتی طرح سوالی درکالس درس ،کمی اضطراب دارید 

ام مطلبی که بیان می طبیعی است،چون همین دل نگرانی باعث می شود استحک
شودبیشترباشد ویا وقتی قراراست براي اولین باردرمهمانی شرکت کنید که اکثرافراد 

آن رابراي اولین بارمی بینید،باالخره کمی دل شوره وجود دارد والبته یک 
فردطبیعی تمام این موقعیت ها رابدون مشکل طی می کند.اما اگرفردي نتوانست 

چه اتفاقی می افتد؟ 



کسی را که به شما می گوید 
دوستتان دارد باور نکنید ، کسی را 

به شما نشان می دهد باور کنید که 
که دوستتان دارد

**********

هیچکس را در زندگیتان مالمت 
نکنید انسانهاي خوب برایتان شادي 

می آورند ، آدمهاي بد تجربه .

بدترین ها درس عبرت می شود و 
بهترین ها خاطره

س ازاجتماع باعالئم ونشانه هاي جسمی وعاطفی بروزمی کند.عالئم ونشانه هاي تر
: عاطفی وروحی شامل این موارد است

ترس شدید ازموقعیت هایی که درآن افرادغریبه ونا آشنا وجود دارند.-
ترس ازحضوردرمکان هایی که حس می شودفرد مورد قضاوت قرارمی گیرد-
سایرین به فردبخندندویا اوراناراحت کنند.اضطراب ازاینکه ممکن است-
ترس ازاینکه سایرین عالئم جسمی اضطراب رادرفرد متوجه شوند-
اضطرابی شدید درحدي که زندگی روزمره ،کار،مدرسه وسایرفعالیت هاي فردرا -

کامال فلج کند.عالئم ونشانه هاي جسمی شامل این موارد است: برافروختگی،تعریق 
شدید،لرزش،تهوع،درد درشکم بروزمشکل درصحبت کردن،احساس گرفتگی 

انمی کند تا به عضالت،گیجی،تپش قلب،اسهال، به عبارتی فرد دراجتماع حضورپید
چنین عالئمی مبتالنشود. 

معموالترس ازاجتماع دراواسط نوجوانی شروع می شود،البته امکان بروزآن درکودکی 
براي حل این هم وجود دارد.بندرت ممکن است شروع این اختالل دربزگسالی باشد.

مشکل :

 .افکارمنفی درموردخودتان نداشته باشیدواین جورتفکرات رادوربریزید

 .ازتمرین هاي شل کننده یا ریالکسیشن استفاده کنید

 .یاد بگیریدچطوربا استرس مقابله کنید

 .با افرادي که حس می کنید با آنها راحت ترید رابطه برقرارکنید

رگرمی هايوقتی اضطراب دارید درفعالیت هاي لذت بخش وس
موردعالقه شرکت کنید. 

 .خواب کافی داشته باشید

 .اهداف واقعی داشته باشید و آرزوهاي دست نیافتنی راکناربگذارید

هیچ گاه ازموقعیت هایی که شما راناراحت می کنند فرارنکنید بلکه
ها روبروشوید تا مهارت کافیت سعی کنید بتدریج با این موقعی

کنید. ا پید

ناهاررا درمکان با دوستان یا بستگان قراربگذارید که بعضی اوقات



سکوت و لبخند دو ابزار ارزشمند ند 
لبخند راهی است براي حل بسیار از 

و سکوت راهی است براي مشکالت 
کالتاجتناب از بسیاري از مش

**********

گاهی براي رشد باید سختی کشید

گاهی براي فهمیدن باید شکست 
خورد

ی براي بدست آوردن باید گاه
ازدست داد

عمومی صرف کنید
تماس چشمی داشته باشید و اولین کسی باشید که به دیگران سالم

می کنید ویا موفقیتی راتبریک می گویید. 

 مکالمه راشما آغازکنید اما اطالعات خود رابا مطالعه روزنامه
سایرمطبوعات افزایش دهید تا حرفی براي گفتن داشته باشید. ویا

 .ازدیگران تقدیر وتشکرکنید

 برروي خصوصیات شخصیتی خودتان که به آنها عالقه
بیشترمتمرکزشوید. دارید

ان دهید ودرمورد منزل ،فرزنداننسبت به دیگران عالقه نش
،نوه ها،سرگرمی ها یا مسافرت هایشان با آنها صحبت کنید. 

.ازافراد غریبه ونا آشنا آدرس بپرسید تا تمرین بیشتري کرده باشید

ماندانا قیاسی
مشاور–روانشناس 
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