12

آخر ابتکار
سبک
زندگی

www.ebtekarnews.com

اختالل اضطراب اجتماعی؛ وقتی از قضاوتشدن میترسیم!

همه ما وقتی قرار است برای اولین بار در جمع بزرگی صحبت کنیم یا اینکه در حضور افرادی که قضاوتشان برای ما
اهمیت دارد سخنرانی کنیم ،دچار دلهره و اضطراب میشویم ،احتماال پیشانی و کف دستمان خیس عرق میشود ،ضربان
قلبمان افزایش پیدا میکند و… و این مسئله کامال طبیعی است ،اما اگر این اضطراب به حدی باشد که مانع بسیاری
از فعالیتهای خانوادگی ،تحصیلی و اجتماعیمان شود ،آن وقت باید به این مسئله فکر کنیم که آیا به راستی این حالت
طبیعی است؟
دانشآموز یا دانشجویی که از ترس قضاوت استاد یا همکالسیهایش ،هرگز در کالس صحبت نمیکند ،معلمی که
هنگام رفتن به کالس به خاطر اضطراب شدید نمیتواند در کالس حضور پیدا کند ،افرادی که به خاطر اضطراب شدید
نمیتوانند در جامعه حضور یابند و از هرگونه تعاملی اجتناب میکنند ،آیا میتوانند این حالت را ناشی از یک کمرویی
ساده تلقی کنند؟
عالئم اصلی اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی ،ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث
تعامالت اجتماعی میشود (مثل محاوره با افراد دیگر) یا تحتنظر قرار گرفتن را ممکن میکنند (مانند در معرض دید قرار
گرفتن هنگام غذا خوردن در رستوران) و فرد از اینکه به خاطر نشان دادن اضطرابش رفتاری را بروز دهد که باعث قضاوت
منفی دیگران شود ،میترسد.
افراد مبتال ممکن است فعاالنه از این موقعیتها اجتناب کنند یا هنگام مواجهه با این موقعیتها دچار ترس و اضطراب
شدیدی شوند .نکتهای که باید به آن توجه کنید این است که ترس یا اضطراب نباید بهدلیل وجود یک امر ترسناک واقعی
در آن موقعیت یا بهدلیل بافت فرهنگی باشد و در صورت وجود شرایط پزشکی دیگری مثل بدشکلیها یا چاقی مفرط یا
بدریختی ناشی از سوختگی یا جراحت که ممکن است هر فردی را کمی نگران قضاوت دیگران کند ،این ترس و اضطراب یا
اجتناب بسیار افراطی باشد .این عالئم باید همیشگی باشند و یا حداقل به مدت  ۶ماه طول کشیده و بهطور مشخصی باعث
اختالل در تعامالت اجتماعی و عملکرد فرد شده باشند.
این افراد هنگام تعامالت اجتماعی از این میترسند که کاری انجام دهند یا عالئم اضطرابیشان را به گونهای بروز دهند
که باعث قضاوت منفی دیگران شوند .یعنی نگران این هستند که اشتباهی کنند و شرمنده شوند یا مورد تمسخر واقع شده
و طرد شوند و مورد اهانت قرار گیرند و این ترس و اضطراب بهصورت قابلتوجهی بیشتر از آن چیزی است که از موقعیت
اجتماعی مذکور و زمینه فرهنگی-اجتماعی فرد انتظار میرود.
گرچه برخی بر این عقیدهاند که خجالتی بودن ممکن است با اضطراب اجتماعی همراه باشد ،اما دادههای اخیر کمیته
ملی همابتالییها نشان میدهد که فقط  ۱۲درصد از نوجوانان خجالتی معیارهای اضطراب اجتماعی را دارند از طرفی
حدودا  ۷۰درصد از نوجوانان مبتال به اشتباه ،خود را به صورت خجالتی میشناسند .به عالوه ،افرادی که مبتال به اضطراب
اجتماعی هستند به احتمال زیاد بیشتر از افرادی که فقط خجالتی هستند در معرض دیگر بیماریهای روانی قرار دارند،
بنابراین ممکن است کمرویی قسمتی از زنجیره باشد ،اما افرادی که معیارهای تشخیصی دارند باالترین حد این زنجیره را
تجربه میکنند .این افراد از مراودهها و تعاملهای خود بازخورد مثبتی نمیگیرند و در میان همساالنشان به افراد مضطربی
که معموال پذیرفته نیستند ،شهرت دارند و قربانیبودن را تجربه میکنند ،مهارتهای اجتماعی ناچیزی دارند و از ارتباط
غیرکالمی کمتر استفاده میکنند ،چون در فهمیدن نشانههای غیرکالمی نیز به همان اندازه مشکل دارند.
تحقیقات همچنین نشان میدهد که افراد خجالتی پس از ایجاد ارتباط موفق ،احساس منفیشان کم میشود ،ولی افرادی
که اضطراب اجتماعی دارند احساس منفیشان حتی پس از یک رابطه اجتماعی نرمال باز هم باقی میماند .در واقع ثابت
شده که افراد مبتال وارد یک روند نشخوار فکری میشوند که دایما احساسات و شناختهای منفی را مرور کرده و زنده نگه
میدارند .هم رواندرمانی و هم دارودرمانی در درمان این اختالل مفید واقع میشوند .اکثر روانپزشکان بر این عقیدهاند که
استفاده از دارو و رواندرمانی در کنار هم از هر یک به تنهایی موثرتر است .به چالش کشیدن این افکار منفی چه به کمک
درمانگر و چه به صورت شخصی ،راهی موثر برای عقب راندن این بیماری و کاهش اثرات آن است.
در رواندرمانی اولین قدم ،شناسایی افکاری است که در الیههای زیرین ترسهای فرد وجود دارد .بهطور مثال اگر
فرد نگران سخنرانی در جمع افراد مهمی است ،شاید یکی از افکاری که پشت این نگرانی مخفی شده این است که« :من
سخنرانی را خراب خواهم کرد و همه با خود فکر خواهند کرد که من بیلیاقت هستم» یا اینکه «االن خیس عرق میشوم و
همه میفهمند که چقدر ترسیدهام و آبرویم میرود».
وقتی افکار منفی مشخص شدند ،قدم بعدی تحلیل و به مبارزه طلیبدن آنهاست .وقتی که فرد این قدرت را پیدا میکند
که افکار منفی خود را به چالش بکشد ،دید واقعبینانهتری نسبت به موقعیتهای اجتماعی پیدا میکند و با آرامش بیشتری
به تعامل میپردازد .بهتر است که فرد از قدمهای کوچک شروع کند و کمکم این قدمهای کوچک را به گامهای بزرگ تبدیل
کند یعنی اول موقعیت اجتماعیای را انتخاب کند که از آن هراس کمتری دارد و رفتهرفته روی به شرایط سختتر بیاورد.
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جیپ گالدیاتور را فراموش کنید!
است که از بدن ه پیکاپ تککابین بسیار نایاب سود میبرد .این
خودرو اساسا ًبرای استفاده نظامی تولید شده است .نیروبخش این
خودرو پیشران ه  5سیلندر  OM602دیزلی است که به یک گیربکس
 4سرعته دستی و با دندهسنگین متصل شده است.
فروشند ه این خودرو کیت توربویی را نیز به مجموعه پیشرانه
اضافه کرده که ظاهرا ًتفاوت قدرت زیادی را ایجاد کرده است .البته
که این خودرو از سیستم چهار چرخ محرک و دیفرانسیلهای قفل

هواوی اقدام به ثبتنام تجاری تازهای

برای یک سیستم عامل در اروپا کرده است.

«هارمونی» نامی است که هواوی برای

سیستم عامل جدید خود انتخاب کرده و قرار
است از آن در تلفن های هوشمند آینده خود
استفاده کند.

هواوی به تازگی تالش کرده نام هارمونی

را در دفتر مالکیت معنوی اتحادیه اروپا

( )EUIPOبه ثبت برساند .گفته میشود
هارمونی قابلیت به کارگیری در موبایلها

و کامپیوترها را دارد .درخواست هواوی 12

جوالی ( 21تیر ماه) ثبت شده و هم اکنون در
دست بررسی است.

«هارمونی» در کنار «آرک» ( )Arkدومین

سیستم عامل ساخته شده توسط هواوی
بوده و قرار است در بازار جهانی عرضه

شود .سیستم عامل آرک که گمان می رود
به «هونگ منگ» ( )HongMengتغییر نام

دهد ،طبق گزارشات حداقل از سال  2015در

دست توسعه بوده است.

در چند ماه گذشته جنگ اقتصادی آمریکا

و چین باال گرفته و در پی آن آمریکا استفاده

از تکنولوژیهای ساخت این کشور را برای
شرکتهای چینی از جمله هواوی ممنوع
کرد .سیستم عاملهای ویندوز و اندروید نیز
شامل این ممنوعیت گسترده شده و هواوی

را وادار به ساخت سیستم عامل اختصاصی

خود کردهاند.

شایعات حاکی از آن هستند که تلفنهای

هوشمندی که قرار است پاییز امسال عرضه

شوند به هونگ منگ مجهز خواهند شد .هم
اکنون نیز این سیستم عامل مراحل آزمایشی
را در بیش از یک میلیون دیوایس پشت سر

میگذارد.

هواوی مصمم است به جنگ گوگل برود.

«رن ژنگفی» مدیرعامل هواوی به تازگی

مدعی شده بود که سیستم عامل «هونگ

منگ» تا  60درصد از اندروید سریعتر بوده و

میتوان از آن عالوه بر تلفنهای هوشمند در
روترها و دیتاسنترها هم استفاده کرد.

آیا هونگ منگ میتواند جایگزین مطمئنی

برای اندروید باشد؟ هواوی چه فکری برای
مارکت اختصاصی خود در سر دارد؟ آیا

کاربران حاضرند اندروید و گوگل را کنار
گذاشته و از سیستم عامل هواوی استفاده

کنند؟ اینها سؤاالتی هستند که زمان به آنها

پاسخ خواهد داد.

منبع:دیجیاتو

طرح :محمد طحانی

گاهی اوقات به سختی میتوان تصور کرد مرسدس بنز جی
کالس یک خودروی کاربردی خشن بوده و میتوانسته تقریبا ًاز هر
مانعی عبور کند .البته تا زمانی که با پیکاپ  W461نسخ ه نظامی

تازههای
علمی
بخش امنیت رایانهها یکی از بنیانگذاران خود را از دست داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت ،فرناندو کورباتو دانشمندی
که در زمینه علوم رایانه فعالیت میکرد و برای اولین بار پسورد
رایانه را اختراع کرد ،در سن  ۹۳سالگی درگذشت.
وی در سال  ۱۹۲۶میالدی در کالیفرنیای آمریکا به دنیا آمد و
تحصیالت خود را در دانشگاههای بزرگ و مطرح مؤسسه فناوری
کالیفرنیا و مؤسسه فناوری ماساچوست گذارند.
این محقق بزرگ کانسپت پسورد رایانه را زمانی اختراع کرد
که «سیستم اشتراک زمانی سازگار» خود را سازماندهی میکرد.
این سیستم این امکان را فراهم میکند که چند نفر به طور
همزمان از یک رایانه استفاده کنند که برای اولین بار در سال
 ۱۹۶۱میالدی معرفی شد .اختراع وی باعث شد که به ایجاد
امنیت دیجیتالی کمک شود و عالوه بر آن پاسخهای رایانهای از
چند ساعت به ثانیه تقلیل یابد.
اصوال ً برنامهنویسان ،کورباتو را به خاطر «قانون کورباتو»

روبهرو نشوید همچنان جی کالس را یک شاسیبلند لوکس و قلدر
خواهید دانست.
خودرویی که مشاهده میکنید  250GD W461مدل 1993

شونده در دو اکسل سود میبرد.
علیرغم اینکه جی کالس یاد شده خودرویی تقریبا ًنظامی است
اما در شرایط بسیار خوبی نگهداری شده و تمامی پانلهای بدنه
وضعیت ظاهری مناسبی داشته و خبری از زنگزدگی و فرسودگی
نیست .البته کارکرد این خودرو نیز کامال ً مناسب بوده و برابر با
 38663کیلومتر است.
کابین ساده و بیشیلهپیل ه این جیکالس فرسنگها با جیکالس
مدرن امروزی تفاوت داشته اما همین بخش هم جذابیتهای
خاص خود را دارد .صندلیها دارای پوشش وینیل کارا بوده و اگر
خواهان گوش دادن به موسیقی باشید بهتر است آن را از گوشی
هوشمند خود پخش کنید چراکه خبری از سیستمهای مدرن
نیست .تنها آپشن رفاهی این خودرو کولر زیر داشبورد است.
محفظ ه بار طویل جیکالس نیز از سه جهت باز میشود و یک
الستیک زاپاس نیز بین اتاق و محفظه بار وجود دارد .رینگهای 16
اینچی فوالدی با الستیکهای آفرود نیز تکمیلکنند ه ظاهر اصلی
این خودرو هستند .این خودرو با قیمت قابلتوجه  62هزار دالری
به فروش میرسد .قطعا ًشما همیشه میتوانید یک جیپ گالدیاتور
صفرکیلومتر را بخرید ولی شاید در آینده نتوانید چنین جیکالس
خاص و تکی را بیابید.
منبع :پدال ()pedal.ir

ساکن واحد  :5هم ه عمر آدم در
انتظار افتادن یه اتفاق و به وجود
اومدن یه تغییر میگذره یهو به
خودت میای ،میبینی40سالته و هنوز
منتظری زندگیت شروع بشه انگار که
زندگی چیزی جدا از صبح بیدار شدن،
شب خوابیدن ،هر روز سر کار رفتن،
گاهی خوش گذشتن ،گاهی سفر رفتن
و گاهی شنیدن اینه که دلم برات تنگ
شده ،خیلی
اشکان مدیری:تو فیلمای ایرانی هم
اینطوریه ک برای اینکه بیلیاردباز باشی
یا باید چند فقره قتل لونرفته داشته
باشی یا نقشه چند فقره قتل رو ریخته
باشی.
سناتور :ولی اون لحظهای که با
خودت کنار اومدی زندگی خوب میشه
زار ممد:آیا میدانید وقتی با سرعت
 ۹۰kmhدر حال حرکت هستین در
صورت باز بودن  %۴۰یکی از پنجرهها
ت
مصرف سوخت شما باالتر از حال ِ
بسته بودن شیشه و روشن بودن
درجه  ۱کولر میباشد؟

هيپربور :کاشکی میشد تو تابستون
شبا کار میکردیم و روزا وقت استراحت
بود
رضوفسکی :تو خارج اینجوریه که به
طرف ایمیل میزنی کارت راه میفته .اما
تو ایران اول به طرف ایمیل میزنی ،بعد
باید بهش پیام بدی که ایمیلتو چک
کن ،بعد اساماس بدی که پیامتو
چک کن ،بعد یه تکزنگ به گوشیش
بزنی تا یارو گوشیشو چک کنه

پدر امنیت رایانهها درگذشت
میشناسند که میگوید تعداد خطهای برنامهای که یک
برنامهنویس در یک بازه زمانی مینویسد ،ثابت و مستقل از
زبان برنامهنویسی است.
وی چند سال پس از اختراع پسورد رایانه به این نتیجه رسید
که رمزهای رایانهای هم مشکالت مخصوص خود را دارند و
اینترنت ،ورود به سیستم رایانهای را به نوعی به یک کابوس
تبدیل میکند.
به هر حال صنعت رایانهها در دنیای امروز به سمت و سویی
میرود که از پسوردها فاصله میگیرد تا امنیت رایانه را افزایش
دهد و از ربودن حسابهای کاربری جلوگیری کند .ولی قطعا ً
کار فرناندو کورباتو به ایجاد اصولی در رایانش مدرن کمک کرد.
کورباتو موفق شد طی زندگی ارزشمند خود جوایزی همچون
جایزه معتبر «تورینگ» را هم دریافت کند.
پدر پسورد رایانه در نهایت در سن  ۹۳سالگی و در اثر ابتالء
به بیماری دیابت درگذشت.
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