راهمقابلهباآنچیست؟

باوجود تاثیر مثبت گفتوگو در بهبود روابط زوج ها
برخی هنگام بروز اختالفات فقط سکوت میکنند

م
فاطمه قاسمی | مترج 

منبعmomjunction:

همسرش ازاومیخواهدکهبهاتفاق،سریبهپدرومادرشبزنندامازنبهدلیلخستگیوفشارکاری
محوری
طول روز ،خواسته او را رد میکند .مرد ناراحتیاش را با سکوت و بیمحلی به او ابراز میکند .صرفنظر
از خواسته مرد و شرایط زن ،این روش در صورت ادامهدار شدن بهشدت بر روابط زوج تاثیرگذار
است .در روابط زن و شوهری اینکه زوج بهدلیل اختالف نظر عصبانی شوند و حتی جر و بحث کنند،
طبیعی است اما یک رفتار اشتباه آسیبزا بعد از این مجادالت روی میدهد یعنی سکوت! درحالیکه گفتوگو در بهبود
هر نوع رابطهای نقش مهمی ایفا میکند ،در مقابل راهبرد سکوت که از آن به عنوان قاتلخاموش هم یاد میشود ،هر
رابطهای را تا حد خطرناکی آسیبپذیر میکند .چه شما این راهبرد را به کار گرفته باشید چه در برابرتان اعمال شده
باشد ،در هر دو صورت این موضوع نشانه یک رابطه ناسالم است به خصوص اگر مدت طوالنی ادامه یابد .در این مطلب
به دالیل به کارگیری این رفتار ،آثار مخرب و راهکارهای مقابله با آن در زندگیمشترک خواهیم پرداخت.
چرایکیاززوج سکوتراانتخابمیکند؟

گاهیزن یا شوهرباسکوتش میخواهدکهشریک زندگی
خود را مجازات و به احساســاتش تلنگر واردکند یا با ایجاد
احســاس گناه در او ،ســعی در کنتــرل و مدیریــت او به نفع
خواستههایش دارد .همچنین بعضی اوقات یکی از زوج با
اینگمانکههمسرشاورانادیدهگرفتهیااحترامیبرایش
قائل نیست این شیوه را در پیش میگیرد .خواه این که این
تصور واقعی باشد یا خیر ،به همسرش بیمحلی میکند تا
توجهاورابهخودجلبکند.امابابهکارگیریاینروشلزوما
قصد آسیب رســاندن به او را ندارد .برخی هم در مجادالت
زن و شــوهری به دلیل ترس از درگیری سکوت میکنند و
معتقدندجروبحثکردنرابطهآنهارابیشتردرمعرضخطر

بانوان

قرار میدهد .گاهی یکی از طرف ها تنها به دلیل دلسوزی
غلط و بــرای آزار نــدادن طرف مقابــل ،در مجادالت لفظی
سکوت میکند .دیده شده که وقتی شخص در به اشتراک
گذاشــتن احساســاتش و دفاع کردن ناتوان است ،سکوت
میکند .از آنجا که مشــاجره هــا و دعواهای مــداوم بعد از
مدتیطاقتفرسامیشود،یکیازطرفهابهدلیلخستگی
ودرماندگیازاینوضعیتبااختالفگریزی،آرامشکاذب
رابهسکوتکردنترجیحمیدهد.
اینرفتارچهتاثیریبرزندگیمشترکدارد؟
منجربهاسترسدرطرفمقابلمیشود|اگراینسکوت
بهطولبینجامدفردبهتدریجمنزویمیشود،احساسگناه

دخترهایایرانیبهمقامهایداخلیقناعتنمیکنند
توگوییصمیمانهبا«عاطفهرضایی»نامزدبهترینمربیسال 2020جهان
گف 
درردهباشگاهیفوتسال

  مهدیس مرادیان | خبرنگار

نام یک زن موفق و ورزشکار ایرانی در فهرست  10مربی برتر باشگاهی سایت معتبر و پربازدید فوتسال
پلنت موجی از شور و افتخار را  بین عالقهمندان به این رشته ورزشــی به همراه داشت؛ «عاطفه رضایی»
بانویی است که با تالش و پشتکار مثال زدنیاش توانسته مسیر دستیابی به موفقیت را برای خودش هموار
کند .او فوتسال را در دهه   80و با حضور در کالسهای آموزشی شروع کرد و چهار سال بعد هم با شرکت در
کالسهای مربیگری این راه را ادامه داد .در ستون بانوان امروز ،گفتوگوی «عاطفه رضایی» با ما را بخوانید.
 14سالاستدرمسرفسنجانهستم
عاطفه ضمن مروری بر سابقه کاریاش میگوید14« :
سالاستکهدرتیممسرفسنجانهستمودراینمدت،
توانستیمتیمراازلیگاستانپلهپلهبهسطوحباالترارتقا
دهیم،باتوجهبهروندروبهرشدمانهمیشهجزوتیمهای
باالیجدولبودیموبهواسط هتالشبیوقفهمانپارسال
نایبقهرمانوامسالقهرمانشدیم».
درخارجازکشوربیشتردیدهمیشویمتاداخل!
«انتخاب شــدن من به عنوان نامزد بهترین مربی ســال
 2020جهان توســط ســایت فوتســال پلنت بــه دلیل
توجهی بود که به فعالیت مســتمر ما طی این 14سال،
بهرغــم تمام ســختیها داشــتند ».او بــا ایــن مقدمه در
باره وضعیت فوتســال ایران میگوید« :فوتســال ایران

قوی و شناختهشــده است اما متاســفانه فدراسیون ،از
بانوان حمایت نمیکند در حالیکه تیمها کم توقعاند
و در پاسخ به کمترین حمایتها ،افتخارات
مهمی کسب میکنند .با اینکه اسم ما
در میــان برترینهای فوتســال2020
چ توجهی
ذکر شــده ،فدراســیون هیــ 
نداردوحرکتدلگرمکنندهایدرقبال
ما انجــام نمیدهــد .هدف ما رســیدن
بــه مــدارج باالســت .دختــران ایرانی به
مقامهایداخلیقناعتنمیکنندواهداف
بلند مدت ،در سطح جام باشگاههای آسیا
دارند اما نباید فراموش کرد که رسیدن به
چنینجایگاهیهمتفدراسیونوپشتکار
مسئوالنرامیطلبد».

میکندودرنهایتفشارروحیوروانیناشیاز
سردرگمی و رفتار گیجکننده همسری
که سکوت اختیار کرده ،او را وادار به
واکنشیغیرمنطقیمیکند.
منجر بــه شــک و خودناباوری
در همسر میشــود| فرد ممکن
است هرگز متوجه نشود که دلیل
ســکوت همســرش چیســت .او بــا
این رفتار دچار شــک در رفتــار خود و
گمانهزنیهای نادرست برای پیداکردن
دلیلناراحتیاومیشود.فکرکردنمداومبهاین
که«آیااشتباهیازمنسرزده؟!»«،آیااوراآزاردادهام؟»و...
اورادچارآشفتگیمیکند.
بر سالمت جسم تأثیر میگذارد| اختالفات حل نشده
و مبهم زن و شوهری ،همسر را با احتمال بیشتری به انواع
بیماریهایمزمنمثلفشارخونباالیاحمالتقلبیو...
مبتال میکند .ضمن این که فکر کردن مداوم در باره علت
ِ
سکوتهمسربرروابطاجتماعی،تمرکزوشغلاوهمتاثیر

میگذارد.
رابطه را بــه خطر میانــدازد| اگر این روش بــه یک عادت
تبدیل شود ،اعتماد ،احترام ،همدلی و ارتباط زوج متزلزل
می شــود و شــاید منجر به جدایی شــود .این که ســکوت و
کممحلی تا چه مدت ادامه داشته باشد به شخص و دلیلش
بســتگی دارد .اما هرچه بیشــتر ادامه یابد ،شانس درست
کردنرابطهکمتراست.

مربیگری و انجام وظایف همســرداری و مادری

سختاماشدنی

او کــه هنــوز مجــرد اســت ،در بــاره تداخــل وظایــف
همسرداری و مادری با فعالیت حرفهای در مقام مربی
میگوید« :همســر و مادر بودن مانعی برای پیشرفت
در ایــن حرفه نیســت؛ اما برای شــخص مــن مدیریت
کردن این موارد و دنبال کــردن ورزش حرفهای کنار
هم ســختی هایــی دارد کــه بــا تــاش و برنامهریزی،
شدنی است».
خانوادهنقشمهمیدرپیشرفتمنداشتند
حضور حرفــهای در هــر رشــتهای مســتلزم حمایت
خانواده است .عاطفه در این باره میگوید« :خانواده
من را آزاد گذاشــتند و در کل
این  14سال همراهم بودند،
بــرای هیچکدام از ســفرهای
کاری و آموزشــی ،حضــور در
کالسها و  ...سختگیری نمیکردند.
اگــر محدودیتهای مرســوم کــه در برخی
خانوادهها دیده میشــود اعمال میشد امکان
نداشت بتوانم در این حرفه پیشرفت کنم».
عاشــق فوتســالم اما فوتبال برایــم جذاب

نیست
رضایی در پاسخ به این پرسش که آیا روزی وارد
حــوزه فوتبال هم خواهد شــد یا نــه ،میگوید:
«جدا از برخی نکات مهم در وضعیت جسمانی،

همسر برادرم بدون دلیل به منوپسرم حسادت میکند
خانمی  35سالهام و پسری  13ساله دارم .بنا به دالیلی که توضیحاش
مفصل است ،مجبوریم با برادرم و همسرش در خانه آنها زندگی کنیم.
نمیدانمچراهمسربرادرمبهمنوپسرم،اینقدرحسادتوپشتسرمان
بدگویی میکند .چه کنیم؟ لطفا راهنماییمان کنید.
فریبا البرز | مشاورهخانواده

مخاطــب گرامــی ،کاش
مشاوره
میدانســتم که آیــا اکنون
زوجین
همسری دارید یا نه؟ چند
ســال اســت با بــرادر خود
زندگی میکنید؟ آیا به لحاظ مالی مستقل
هستید؟ و  . ...از رفتارهای همسر برادرتان

به عنوان حســادت یاد کردید ولی اطالعات
کافی درباره آن ندادید .قبــل از هر چیز باید
بدانید حســادت به معنی آرزو کــردن زوال و
نابودینعمتازکسیاستکهآنرابهدست
آورده است .شخص حسود کسی است که از
وجودنعمت،شادکامی،موفقیتوپیشرفت
دیگــران در حیطههــای مالــی ،تحصیلی و
شغلیوموردتوجهواقعشدندیگرانتوسط

فردیاافراددیگرو...رنجمیبرد.
آیاهمسربرادرتانواقعاحسوداست؟
با توجه به تعریفی که از حســادت شــد ،بهتر
اســت بررســی کنید آیا واقعا ایشــان به شما
حسادتمیکندیارفتارهایشدلیلدیگری
دارد؟ شــاید ایشــان از این که شــما با آنها
زندگــی میکنید ،احســاس خوبــی ندارد
و راضــی نیســت و در نتیجــه در ایــن زمینه،
کارشــکنی میکنــد .شــاید حضور شــما را
مانعی جدی در رابطه بین خود و شــوهرش
میبیندوآزادیهایشگرفتهمیشود.اگربه
لحاظاقتصادیمستقلنباشید،ایناحتمال

انتخاب هریــک از این دو رشــته صرفا بــه عالقه فرد
بستگی دارد مثال خود من به هیچوجه حاضر نیستم
بــرای مربیگــری تیمهــای فوتبــال بــروم چــون نه
عالقهای به آن دارم و نه برایم جذاب است اما انرژی
و هیجانی که از فوتسال بازی کردن بچههای تیم ام
دریافت میکنــم من را غــرق لذت میکنــد .در کل
کســی که به فوتبال عالقهمنــد باشــد نمیتواند در
سالن بازی کند و همین طور کسی که فوتسالیست
باشــد حضور در چمن برایش مشــکل خواهــد بود.
گاهی هم شــرایط جوی و کمبود امکانات میتواند
در این انتخاب تاثیرگذار باشد مثال نبود زمین چمن
باعث شده تعدادی از بچهها که به فوتبال عالقهمند
بودند ،عضو تیم فوتسال شوند .خیلی اوقات همین
محدودیتها ،زمینه را برای رشد هموار میکند».
همدلیدرگروهموفقیتبهارمغانمیآورد
عاطفــه رضایــی با بــا لهجه شــیرین کرمانــیاش که
رنگ و بوی خاصی به حرفهایــش میدهد ،درباره
حضــورش در فهرســت  10مربــی برتــر ایــن نکته را
اضافه میکنــد« :مربیهای بهتر و بــا تجربهتر از من
هم بودند اما مبنــای انتخاب مــن ،تالشهایی بوده
که در طول ســال ها کردهام .در مجموع این نتیجه،
حاصل کوششهای مســتمر و مداوم افراد تیم بوده
است .درپایان باید بگویم حضورم در فهرست برترین
مربیها را مدیون تالش و جدیت چندین نفره تیم ام و
بقیه اعضا هستم و همدلی در گروه است که موفقیت
به ارمغان میآورد».

وجود دارد که حضور شــما و پســرتان باعث
نگرانیودغدغهاقتصادیبرایایشانشود.
شاید بین پسر شما و فرزند ایشان مشکالتی
به وجــود میآید که شــرایط را دشــوارتر می
کند.درزندگیجمعیگاهیحتیناخواسته
توگوهاییردوبدلمیشودکه
حرفهاوگف 
ناراحتی و دلخوری دیگری را به دنبال دارد.
شــاید چنین موضوعی در زندگی شــما هم
صدق میکند .چنــد گزینه احتمالی مطرح
شدهوبسیاریاحتماالتدیگر،ممکناست
دربروزمشکالتشماموثرباشد.
برادرتان را سر دوراهی قرار ندهید
ابتدابهتراستبهطوردقیقبهبررسیدالیلی
که در باال بیان شــد ،بپردازید و ببینید تا چه
اندازه درباره شــما صدق میکند .بعد از آن

در یک موقعیت مناســب به طور خصوصی و
در نهایت آرامش با ایشــان صحبت کنید .از
ایشان بپرسیداحساسونظرشدربارهشما
و حضورتان در منزل ایشــان چیست؟ اجازه
دهید ایشان هم شفاف صحبت کند ،سپس
بپرسید چه انتظاری از شما دارد و برای بهتر
شدنشرایطچهبایدبکنید؟بهتراستابتدا
ازدردوستیواردشویدوبیغرضبودنخود
را نشان دهید .به برادر خود شکایت و گالیه
نکنیدوایشانرادرشرایطسختانتخاببین
شما و همســرش قرار ندهید .به پسرتان هم
آموزشهایالزمبرایارتباطموثررابدهید.
اگرشغلینداریدسعیکنیدباتوجهبهتوانایی
خودشغلیبادرآمدهرچنداندکپیداکنید.
در ضمــن چنانچه داشــتن منزل مســتقل
برایتانمقدوراست،بهسرعتاقدامکنید.

روز لگو بازی با بچهها
معموال لگو از اســباببازیهاییه که همه
بچههای امــروزی دارن .امــروز و در لحظات
اوقات فراغتتون ،یک بچــه رو با لگو بازی
ســرگرم کنین .هم خالقیت بچه رو پرورش
می ده و هم بــرای خودتون
نوستالژیه و جذاب...

زندگیسالم
سه شنبه
 30دی 1399
شماره 1798

خانواده و مشاوره

قاتل خاموش
یگمشرتک
زند 

به دالیل احتمالی این رفتار فکر کنید .آیا به تازگی
1
جدالی بینتان رخ دادهاست؟ شریک زندگیتان
از چه چیزی اینقدر ناراحت اســت که قادر به صحبت در
باره آن نیست؟ مشکل ایجاد شده همیشه شخص شما یا
رابطه بین شــما نیســت .گاهی دلیل ســکوت او ریشه در
محل کارش ،خانواده یا دوســتانش دارد بنابراین ســعی
کنید در موقعیت مناســبی کــه آمادگــیاش را دارد با او
صحبت کنید.
اگر نخستینبار است که چنین شــیوهای را پیش
2
میگیرد ،آرامش خود را حفظ  ،لحنتان را مالیم و
همدردی کنید و به او اطمینان خاطر بدهید که بهدنبال
راهحلی برای دغدغه ذهنی اش هستید .اگر خود را مقصر
میدانید ،عذرخواهی کنید .اما اگر این شیوه ،تبدیل به
عــادت شــده اســت ،در گفــت وگویــی او را آگاه کنید که
رفتارش زندگی عادی شما را مختل کرده است.
گاهی ،زمان حالل مشــکالت اســت .ســوالپیچ
3
کردن طرف مقابل و گفتوگو در زمانی نامناسب،
مشــکالت بینتان را بیشــتر میکند .به همسرتان زمان
بدهید تا در تنهاییاش ،اشــتباه رفتاریاش را ارزیابی و
بررســی کند که ســکوتش چقــدر میتواند
مشکلی را رفع کند یا به بدتر شدن آن
دامن بزند.
اگرچــه از ســکوت
4
همسرتان آزرده شدهاید،
منیــت خــود را کنــار بگذارید و
حفظ رابطهتان را در اولویت قرار
دهیــد .مقابلــه بهمثــل کــردن و
صحبت نکــردن چاره کار نیســت و
وضعیــت را از آن چــه کــه هســت بدتــر
میکند.
بــرای پایــان دادن به ســکوتی که کمــی طوالنی
5
شدهاست ،همیشه الزم نیست شما نصیحتگر و
ســخنران باشــید .وقتــی طــرف مقابلتــان ســعی در
صحبتکــردن دارد ،گوش دهید و پیــشداوری نکنید.
متوجه خواهید شد که تنش بینتان آرام میشود.
اگر بعد از هر مجادله برای تجدید روحیه به سکوت
6
و تنهایی نیاز دارید ،خواســته خود را به همسرتان
بگویید تا او به اشتباه علت این کار را تنبیه کردن خودش
نداند .به او بگویید«:به کمی زمان نیاز دارم تا به حال قبل
برگردم .در فرصت مناسبتر با هم حرف میزنیم».
اگر هیچیک از راهکارهای باال کمکی نکرد به فکر
7
یــک مشــاور متخصــص باشــید .اگــر شــریک
زندگیتان نتواند نگرانیهایش را با شما در میان بگذارد،
احتماال بتواند در اینباره با متخصصان صحبت کند.
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* با دیدن عکس روحانی قائمشهری که در کنار قبری پر
از آهک نشسته ،ناخودآگاه گریهام گرفت .درود بر ایشان
وخداوندانشاءا...اوراحفظکند.
* مطلب «بــرق ت روتمیز چطور تولید میشــود؟» رو که در
صفحه نوجوان چاپ شده ،ارســال کنین برای مسئوالن
شرکتبرقکهبهجایقطعکردنبرق،دنبالراهحلهای
دیگریباشن.واال،اینمطلببهدردمامیخورهآخه؟
* در ستون بانوان در صفحه سالمت و در چند وقت اخیر،
بارها درباره ماســاژ کودک مطلب چاپ کردین .احتماال
با ماساژ دهندههای کودک قرارداد بستین و دارین برای
شغلشونتبلیغمیکنین،درسته؟
ماوشــما :این مطلب دو قســمت بود کــه الزم بــود برای
حفظ وحدت موضوعی در ذهــن مخاطب با فاصله کمی
منتشرشود.
*ازیادداشتمشاورزندگیسالمدربارهسریال«بیگانهای
بامناست»بسیارممنونم.خوباستکهپیامیکمخاطب
راپیگیریوازلحاظروانشناسیبررسیکردین.
توگویصفحهاولزندگیسالمباروحانی
*امیدوارمگف 
که مسئول دفن فوتشــدگان کرونایی است ،باعث بشه
مردم از ماسک زدن و ضدعفونی کردن دستهاشون در
اینشرایطحساس،خستهنشن.
*دراینروزها،همهچیزوهمهافراددوروبرمان،سالمت
روانمارانشانهگرفتهاندمگرخالفشثابتشود!آلودگی
هواکهضعیفترینشاناست.

تصور اشتباه از مقوله
بیاعتمادی در جلسه مشاوره
دکتر پرستو امیری | متخصص روان شناسی سالمت

زندگیاش پر است از ماجراهایی که ته
یادداشت همه آنها به بیاعتمادی ختم میشود
از دوست و همکار گرفته تا آشنا و حتی
فامیل  .به هیچ فردی اعتماد ندارد .اجازه
نمیدهد کسی وارد حریم خصوصیاش شود و همیشه
تنهاست.میگویدآدمها قابلاعتمادنیستندوهمهبهدنبال
سوء استفاده و منافع شخصیشان هستند .دو سه باری هم
که تالش کرده به کسی اعتماد کند ،آن چیزی را که توقع
داشته دریافت نکرده است .میگوید« :من خیلی دیر به
آدمها اعتماد میکنم اما گاهی هم که فکر کردم یک آدم
خاص با دیگران فرق دارد و همه جوره بهش اعتماد کردم،
از اعتمادم سوء استفاده کرد و پشیمان شدم».
آدمهایی کــه بــا مقولــه «اعتماد/بیاعتمادی» مســئله دارند
معموال در زندگی از این نقطه ضربههای زیادی میخورند .اما
آگاه نیستند که بســیاری از مواقع با رفتارها و انتخابهایشان
خودشــان را در معرض این ضربهها و آســیبها قرار میدهند.
نگاه دوقطبی یا دو روی سکهای به اعتماد و بیاعتمادی باعث
میشــود این افراد ،دیگران را به دو دســته افــراد قابل اعتماد
و غیرقابل اعتماد تقســیم کنند؛ به غیرقابــل اعتمادها (از نظر
خودشــان) به هیچ وجه اعتماد نمیکنند و بــه قابل اعتمادها،
چشم بسته اعتماد میکنند و مشــکل دقیقا از همینجا شروع
میشــود .مســئله اعتماد مانند هــر پدیــده انســانی دیگری،
مقولهای دوگانه و دو روی سکهای نیست ،بلکه یک طیف است
که آدمهای مختلف در شــرایط مختلف ،در نقــاط مختلف این
طیف قرار میگیرند .کسانی که بیاعتمادی مزمنی نسبت به
دیگران دارند ،معموال تنها دو ســر طیف را میبیننــد .آنها به
هیچ فردی اعتماد نمیکنند و خود را از بســیاری وجوه روابط
انسانیمحرومیابرعکسگاهیبهیکنفربهصورتکورکورانه،
کودکانه و غیرمنطقی اعتمــاد میکنند و چــون معموال آنچه
کــه در ازای این اعتماد تمام و کمال در نظر داشــتند به دســت
نمیآورند ،دوباره به آن سوی طیف پرتاب میشوند و میگویند:
«دیدی هیچ فردی قابل اعتماد نیســت! این هم نتیجه اعتماد
کردن به آدمها!»
آنچه این افراد باید بیاموزند این است که یاد بگیرند اعتماد را به
صورتیکطیفنگاهکردهوبههرآدمیبستهبهاینکهدرکجای
طیفقراردارد،اعتمادکنند.اعتمادوبیاعتمادیبیشازحد،هر
دوبهیکاندازهمیتواندآسیبزنندهباشد.
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