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حرفطالقراپیشکشیدن،ترککردنخانه،مظلومنمایی
شوهرهادرزمانعصبانیشدنطرفمقابلاست

فریبا البرز| کارشناسارشد مشاوره خانواده

دعوا و مشاجره بین همســران ،گاهی پیش میآید و تقریبا غیرممکن است که بین یک زن و
شوهر ،اختالف نظری پیش نیاید .اما مهم این است که شورش را در نیاورند و یک مسئله قابل
محوری
مدیریت را به بحرانی پر هزینه برای خود ،همسر و خانوادهشان تبدیل نکنند .بارها پیش آمده
که یک دعوای کوچک بر سر موضوعی به دلیل رفتارهای اشتباه زوج ها به اختالفات بزرگ منجر
شده است .هر فردی به راحتی میتواند با کلمات یا رفتارش طرف مقابلش را برنجاند و گاهی اثرات این رنجش
تا مدتها در ذهن فرد باقی میماند .بهتر است هنگام جر و بحث با همسر تا جایی که امکان دارد ،خود را کنترل
کنید و اجازه ندهید قضیه از حد بگذرد .نکته دیگر این است که طرف مقابل همسر شماست و قرار است سالها
رفیق و یار هم باشید نه یک رقیب برای شکست دادن و  . ...در ادامه به رایجترین رفتارهای اشتباه بعضی زن و
شوهرها در زمان عصبانی شدن طرف مقابل اشاره خواهد شد.
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اینکه ثابت کننــد حق با آنهاســت ،بدترین تصمیم را
میگیرند و شروع به کتککاری میکنند .در این مواقع
به یاد داشته باشــید که درد فیزیکی ممکن است سبب
شود همسرتان احساس و عالقهای را که به شما داشته ،
فراموش کند و به لحاظ قانونی وارد عمل شود.
حرف طالق را پیش کشیدن
هنگام مشاجره ،حرف طالق را پیش کشیدن
باعــث توهین بیشــتر بــه همســر و جریحهدار
کردن احساسات او میشود .بنابراین توصیه میشود
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آقا امیرعلی آیندهنگر و ریحانه خانم قانع

آنالیزروانشناسینقاشیپسری 9سالهودختری 7سالهکهنکاتجالبیدربارهویژگیهایشخصیتیشاندارد
دکتر فریده ناصری | روانشناس بالینی

پژوهشــگران و محققان حوزه روانشناســی تحقیقات مختلفی را برای روشن ســاختن مفهوم و تفسیر
نقاشیهای کودکان انجام داد هو به نتایج جالبی دست یافتهاند .از طریق بررسی و تحلیل نقاشی کودکان،
میتوان بینش هر کودک درباره مسائل اجتماعی ،احساسی ،فیزیکی و فکری را شناخت .نقاشی ،دنیایی
است پر رمز و راز ،چنان چه راه ورود به آن را بیابیم ،نکات جالب و قابلتامل بسیاری برایمان خواهد داشت.
تالشمابرایآنالیزنقاشیهایفرزندانتانهرچندمعموالاطالعاتکافیازآنهادردسترسمانیستاما
کاربردیخواهدبودبهخصوصوقتیباعثفهمویژگیهایشخصیتی،خلقوخو،نیازهاوصفاتکمترمورد
توجهقرارگرفتهآنهاباشدکهبهماکمکمیکنددرزمینهتربیتوآموزشآنها،آگاهانهتروهوشمندانهتر
اقدامکنیم.امیدواریمکههفتهآینده،نقاشیفرزندشماچاپشود.
آنالیز نقاشی آقا امیرعلی  9ساله

 -1باتوجه به آیتمهای این نقاشی و رنگهای استفاده
شــده در آن ،میتوان ادعــا کرد که آقا امیرعلی پســری

باهــوش ،شــاداب و پرانــرژی اســت و اعتماد بــه نفس
خوبی دارد.
 -2او پسری آیندهنگر و خود مرکز بین است .در ضمن،
پدر و مــادرش را خیلــی دوســت دارد ،همچنین هوش
محیطی و اجتماعی باالیی دارد.
 -3منظم و مرتــب بودن و بــه خرج دادن دقــت زیاد در
کشــیدن نقاشــی بــا رعایت یــک ســری اصــول ،مبین
این اســت که آقا امیرعلــی در خانوادهای رشــد کرده و
تربیت شده که تعادل در حوزههای مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و  ...حرف اول را میزند.
 -4اســتفاده از رنگهــای متنوع در این نقاشــی مبین
داشتن روحیهای شاداب و پرنشاط در این آقاپسرگل به

چه شــوخی و چه جدی ،هیچ وقت زن و شــوهر چنین
مســئلهای را به خصــوص در زمان جروبحثهایشــان
مطرح نکنند.
ترک کردن خانه در زمان مشاجره
بیــرون رفتــن از منــزل در زمان مشــاجره یا
دعــوا به همســرتان نشــان خواهــد داد تا چه
انــدازه از بودن با او زیر یک ســقف احســاس ناراحتی
میکنیــد و البته دلیــل منطقی برای دفــاع از رفتار یا
گفتــار خودتان ندارید .این کار حتی ســبب میشــود
همســرتان دربــاره بلــوغ فکریتان شــک کنــد که تا
حدودی هم حق خواهد داشــت .در این شــرایط بهتر
است بگویید نمیخواهم االن دربارهاش صحبت کنم
بنابراین نیاز دارم تنها باشــم و به جای تــرک منزل به
اتاق دیگری بروید.
با خبر کردن فامیل و اطرافیان
بــا خبــر کــردن اعضــای خانــواده و فامیــل از
مشــاجره ها ،یکــی از اشــتباهات رایج بعضی
زوج هاســت .با وارد کردن خانواده به دعوای خودتان
یک بحث معمولی ممکن است به آشفتگی خانوادگی
تبدیل شــود و شــما بعد از مدتی روال عادی زندگی را
در پیــش بگیرید ولی در نگاه دیگران کوچک شــدهاید
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صورت حداکثری است که باید به پدر و مادرش بابت این
اتفاق ،تبریک گفت.
 -5نقش پدر در این خانواده بســیار متناسب به نمایش
گذاشته شده است که مبین پذیرش و تایید امیرعلی از
نقش پررنگ پدر در زندگیاش است.
 -6در نقاشــی این آقا پســر ،مادر هم در خانواده نقش
موثر و ثمربخشی دارد که نظام خانواده را نظم میدهد
اما به طورتلویحــی باید نقش مادر در خانــواده تقویت و
پررنگتر ظاهر شود.
 -7کشیدن پروانه و درختی که میوه داده است ،حاکی
از یک ویژگی شــخصیتی در آقا امیرعلی است .یکی از
خصوصیات بارز آقا امیرعلی آینــده نگری و نگاه کردن
به آینده همراه با امید است که به عنوان نقطه مهم و قابل
تامل این کودک در خانواده باید ستایش شود.
 -8خانهای که در این نقاشی کشیده شده ،در و پنجره
دارد که نشــان میدهــد راههــای ارتبــاط اجتماعی با
دیگران در این خانواده خوب تعریف شده است.
 -9امیرعلی شناخت دقیقی از شخصیت خودش دارد
و فرزندی اســت با روحیات کامال شــاداب و البته جای
خالی برادر یاخواهر و یک دوست همسن و سال در نزد
او خالی است.
توصیههایی به والدین آقا امیرعلی

از آن جا که در تکامل رشدی کودکان تا ۱۱سالگی ،پسر
با مادر همانندسازی میکند ،مادر باید بیشتر بدرخشد
و از آنجاییکه آقا امیرعلی خود مرکز بین است و انرژی
بسیار زیادی دارد و گاهی لجبازی میکند نیاز به توجه
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بیشــتری از طرف والدین به همراه تشویق و تایید و دور
از تنبیه دارد.
آنالیز نقاشی ریحانه خانم  7ساله

 -1او دختــری پرانــرژی ،مهربــان ،شــاداب و با هوش
اجتماعی باالست که پدر و مادرش را خیلی زیاد دوست
دارد ،ریحانه خانم ،رویاپرداز است ،همچنین شهربازی
و پارک را خیلی دوست دارد.
 -2ریحانه خانم دختری  ۷ساله است که طبق آنچه در
این نقاشی میبینیم ،در نهایت شادی و نشاط ،رضایت
حداکثری از زندگــی با پدر و مــادر و خــودش دارد و به
عبارت دیگر ،او دختری قانع و خشنود است.
 -3اســتفاده از تنــوع رنگهــای مالیــم و آرام در ایــن
نقاشی ،مبین نگاه درســت به طبیعت و اهمیت جایگاه
آن در زندگی خانوادگی ریحانه خانم است ،نکتهای که
بسیار مشهود است.
 -4ســرزندگی ،شــور و شــوق و نشــاط در نقاشــی
ریحانهجان ،تقارن زیبایی با سنین کودکی وی و رضایت

میترسم پیشنهاد شغلیام را به والدینم بگویم!
چند وقت است که شــغلی به من پیشنهاد شــده و به آن عالقه دارم .دوست
دارم در آن حوزه هم کسب تجربه کنم اما شرایط خانوادهمان طوری است که
میترسماینموضوعراباپدرومادرمدرمیانبگذارموعصبانیشوند.نزدیک
 40یا 50روزاستکهدنبالموقعیتیمناسببرایبیاناینموضوعهستماماشرایطمهیا
نمیشــود و نمیدانم به کدام شان بگویم .اگر ممکن اســت راهنماییام کنید .در ضمن،
دختری 18سالههستمومجرد.
احترام اسماعیلزاده | روانشناس عمومی

مشاوره
فردی

مخاطب گرامی ،کاش زودتر
بهاینجمعبندیمیرسیدید
که در این زمینه از یک مشاور

کمک بگیرید .ظاهرا به شدت تمایل دارید کار
کنید و از طرفی نگران هستید که این موضوع
را چگونه و با کــدام یــک از والدینتان مطرح

بعضیافرادبهدلیلمشغلههایمختلفیکه
ممکنه در طول روز براشون پیش بیاد ،برنامه
منظمی برای میل کردن ناهارشون ندارن.
این مسئله عالوه بر لذت نبردن
از خوردن ناهار ،باعث افزایش
وزن هم میشه و برای سالمتی
ضــرر داره .امــروز تصمیــم
بگیرین که ناهارتون رو دیر
نخورین...

کنید کــه آنها ناراحــت یا عصبانی نشــوند و
برخورد شــدیدی نداشته باشــند ،بیایید این
موضوع را با هم بررسی کنیم.
اول با مادرتان صحبت کنید
تجربیــات خــود را در زمینه حل مســئله مرور
کنید و ببینیــد تاکنون چطور مســائل خود را
با خانــواده مطرح و حــل میکردید و ســبک
حل مســئله شــما چقدر کمــک کننــده بوده
اســت .پیشــنهاد در این زمینه این اســت که
ابتدا بــا والدی کــه راحتتــر هســتید ،برای
مثــال مادرتان صحبت کنیــد .زمانی را برای
صحبــت انتخــاب کنیــد کــه مــادر شــما هم

راه ارتباطی با زندگی سالم  :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

*درصفحهخانواده،مطلبیچاپشدهدرباره«سمیهای
اینستاگرام» که به نظرم الزم بود به صورت دقیقتر به اسم
صفحههاهماشارهمیشدتاتکلیفمامشخصشود.
* این ماسک فوق سبک و نامرئی که تبلیغش رو در دیفال
زدین،چهجوریبایدبخریم؟منواقعابهشاحتیاجدارم.
*واقعااحسانعلیخانیازدواجنکرده؟چهجالب.بعدتوی
تلویزیونهمگذاشتنشمجریپربینندهترینبرنامه.باید
عوضشکننبهنظرم.
* زندگیسالم عزیز ،بازم ترکوندی با یک مطلب جذاب و
باحالدیگه.نیمساعتوقتگذاشتموهمهاشروخوندم.
البته تهش حــق رو دادم به بازیگرها .به نظــرم اگر ازدواج
میکردن،تواینشغلموفقنمیشدن.
*یکپیشنهادداشتمکهاگرمیشهدرصفحاتدارکوب،
شــعرهای طنز بیشــتری چاپ کنین .حتــی میتونین از
مخاطبهاهمکمکبگیرین.بهنظرممیتونهجذابباشه.
*بهنظرمسلبریتیهابهدرستیاغلطبرایخیلیازافراد
جامعه به ویــژه نوجوانان و جوانان الگو هســتند و وقتی از
مزایایشهرتشانبهرهمیبرندبایدبهتاثیررفتارشانروی
جامعهمثلازدواجنکردنفکرکنند.
*عجیبترینپاسخبازیگراندربارهدالیلازدواجنکردن
که در پرونده زندگیسالم بهشون اشاره شده ،نظر خانم
نیکی کریمیه که سنش هم از همه بیشــتره! از جوابش به
نظرمیرسهکه 18سالهباشهنه 48ساله.
* پرونــده تلهتکســت واقعا عالی بــود .یادش بــه خیر اون
روزها.ممنون.

ارسال
نقاشیها

از زندگی فردی را تداعی میکند.
 -5کشــیدن خانــه در این نقاشــی،
تلگرام:
مبیــن امنترین جایی اســت که این
09354394576
دختــر خانــم در آن احســاس آرامش
میکند و البتــه او تا حدودی وابســته به
مادر است.
 -6ریحانه خانم پــدر و مادرش را خیلی دوســت دارد.
نقش مادر خانواده در این نقاشی ،رنگ و نمایی بیشتر
از نقش پدر دارد .باید به این نکته توجه داشــته باشــیم
که شــاید تا حــدودی کارکرد اقتصــادی خانــواده هم
تحت تاثیر عملکرد مادر قرار داشــته باشد ،حتی شاید
بیشتر از پدر.
 -7شــکل ظاهری خانهای که کشیده شده و محلی که
در آن قرار گرفته ،نشان میدهد که روابط او با دیگران
اگرچــه خیلــی عمیــق نیســت امــا از جایــگاه مطلوبی
برخوردار است.
 -8او فضــای ســبز شــهربازی را خیلی دوســت دارد و
ترجیحا دوســت دارد بیشــتر با پدر و مــادرش به آن جا
برود و تمایل دارد که بیشتر از گذشته مورد تایید و توجه
والدینش قرار گیرد.
توصیه به والدین گرامی
حداقل روزی چند بار به عنوان پــدر و مادر به فرزندتان
این جمله را بگویید« :عزیز دلــم ،من به وجودت افتخار
میکنم ».همچنین بیشتر برای فرزندتان و بازی کردن
با او وقت بگذارید و بیشــتر برای کارهــای خوبش ،او را
تایید و از او حمایت کنید.

نداشته باشید که زود به نتیجه برسید.

آمادگــی صحبــت و شــنیدن حرفهایتان را
داشته باشد.
توقع نداشــته باشــید که زود بــه نتیجه

برسید
ســپس موضوعی را که ذهــن شــما را درگیر
کرده اســت بیان کنید و اگر کار کردن هدف
شماســت ،دالیل آن را مطرح کنید و بعد نظر
مادر خــود را جویا شــوید .اگر موافــق بود که
هیچ ولی اگر مخالف بود دالیل او را بشــنوید
و درباره آن تامــل کنید و بعد از چنــد روز فکر
کردن میتوانید دوباره صحبــت کنید تا این
گفتوگــو بــه نتیجــه برســد .بنابرایــن توقع

پیش خوانی ذهنی نکنید
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پیش کشیدن موضوعات گذشته
گاهیزنوشوهرهنگامدعوابرایاینکهقافیه
رانبازند،بحثهاوموضوعاتناخوشایندیراکه
االنوجودندارد،پیشمیکشندواوضاعرابدترمیکنند.
یادتانباشدموضوعاتگذشتهتمامشدهوشمااالنفقط
بایدراجعبهمشکلفعلیتانصحبتکنید.
خشونت فیزیکی
هنگام مشــاجره معموال افــراد بدتریــن جنبه
شخصیت خود را نشان میدهند .برخی برای

روز دیر نخوردن ناهار

خانواده و مشاوره

 9رفتار ممنوعه
در زمان
عصبانیت همرس

و چه بسا دانســتن آنان به نفعتان نباشــد و بعدها علیه
خودتان یا همسرتان شود .بهتر است بپذیرید این دعوا
به خودتان دو نفر مربوط است که یا خودتان باید حلش
کنید یا از مشاور کمک بگیرید.
مقابله به مثل کردن
متاسفانه عدهای از زوج ها طرف مقابل خود را
همسر نمیبینند بلکه یک دشمن قسم خورده
تصــور میکنند که بایــد در جــر و بحث ،او را شکســت
دهند! هر کار نادرست او را سعی میکنند عینا تالفی
کننــد و کــم نیاورند .ایــن کار فقــط آتش این خشــم را
شعلهورتر میکند .همچنین گاهی زن و شوهرها نقطه
ضعف همســر خود را میدانند و موقع مشــاجره دست
روی آن میگذارند و همسر خود را تحقیر میکنند .در
این بین باید توجه داشــت که بعد از مدتی مشــکل حل
میشود ولی زخمی که به روح همسر خورده تا مدتها
باقی میماند.
توهین به خانوادههای یکدیگر
اگر موقع بحث خودتان و بدون دلیل شروع به
فحاشی و توهین به خانواده همسر میکنید،
این رفتارتان دردســر ســاز خواهد شد .مســلما طرف
مقابل برای اینکه خشم خود را خالی کند ،همان کار
شــما را با خودتان انجام میدهــد .در موقع بحث بهتر
اســت فقط و فقط درباره مشــکل کنونی بین خودتان
صحبت کنید نه کســانی که االن نیســتند یــا ربطی به
مشکل شما ندارند.
تهدید به خودکشی
تعداد کمــی از زوج ها موقع بحث و مشــاجره
تهدید به خودکشــی میکنند یــا حتی ممکن
اســت یک تیغ یا چاقو در دســت بگیرند و وانمود کنند
که االن خودکشی میکنند و  ...اما این کار هم اشتباه
بزرگی است .بهتر است بدانید این کار یکی از خامترین
کارهــای ممکن اســت که شــما را در نگاه همســرتان،
یک فرد ضعیف نشــان خواهــد داد .اگر مشــکل دارید
باید حلش کنید امــا نه با تهدید به مــرگ که فقط جو را
متشنجتر میکند.
مظلومنمایی جلوی فرزندان
در حضــور فرزنــدان دعــوا کــردن و مظلــوم
نمایی جلوی آنهــا ،تاثیرات بدی روی روان و
شخصیت آنها خواهد گذاشت .متاسفانه بعضی زوج
ها این اشتباه را میکنند و با کشاندن پای بچهها وسط
دعوای خودشــان به آن ها آسیب جدی روانی وارد می
کنند .یادتان باشد دعوای شــما ربطی به فرزندانتان
ندارد .بهتر اســت بگذارید وقتی حضور ندارند ،بحث
خودتان را دنبــال کنید و جلوی بچههــا ،ماجرا را کش
ندهید.

قرار و مدار

نوشــته اید از عصبانی شــدن پــدر و مادرتان
بعد از مطرح کردن این موضوع میترســید.
اگر شــما این موضــوع را مطــرح نکنید ذهن
شــما همچنان درگیر این موضوع می ماند.
شــما یا باید این موضوع را فرامــوش کنید یا
با پدر خود درمیان بگذارید و هر کدام از این
راهکارها هــم پیامد خــود را دارد ولــی باید
بدانید مطرح کردن این موضوع به این معنی
نیســت که آنها الزام ًا موافق باشــند ولی تا
شــما مطرح نکنیــد نمیدانید کــه نظر آنها
درباره کار کردن شــما در این ســن چیست؛
بنابراین بدون پیــش خوانی ذهنــی با آنها
گفتوگو کنید.

چرا به فکر کار کردن افتادید؟

شــما درباره شــرایط خود چیزی ننوشــتهاید
که هم اکنون مشــغول به تحصیــل یا فعالیتی
هستید یا نه .با توجه به سنتان چه شده است
که بــه کار کــردن فکــر می کنیــد؟ به جــز کار
کردن هدف گــذاری دیگری هــم دارید یا نه؟
اگر والدینتان بــه هر دلیل با کار کردن شــما
مخالفت کننــد ،میخواهید چــه کاری انجام
دهید؟ دربــاره توانمندیها و عالیق خود فکر
کنید و آنها را بنویسید ،این نکته مهم است که
بدانیدشماچهکارهایدیگریمیتوانیدانجام
دهید ،وقتی شما انتخابهای بیشتری داشته
باشــید بهتر میتوانید تصمیمگیری کنید و از
راهنماییهای والدینتان هم بهره بیشــتری
ببرید .امیدوارم که با توجه به نکات گفته شده
بهترین تصمیم را در این زمینه بگیرید.
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