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احترامنگذاشتنبههمسربعدازمسئولیتپذیرنبودنوبیتوجهی،سومینعلتطالقطی
امسالاعالمشده،زوجهاچقدربااینمسئلهمهمآشناهستند؟

صدیقهمعدنی | کارشناسارشد روانشناسیبالینی

نیاز به دریافت احترام یکی از نیازهای بنیادین در درون هر انسانی است که تهدید شدن یا
محوری
برآورده نشدن آن ،آسیبهای زیادی را به بار میآورد .از جمله مهمترین آسیبهایی که افراد در
این شرایط تجربه میکنند ،میتوان به تخریب اعتمادبهنفس در حوزه شخصی و فاصله عاطفی
در روابط بین فردی اشاره کرد .رئیس دبیرخانه رصد آســیبهای اجتماعی و معلولیتهای
سازمان بهزیستی کشور به تازگی گفته« :در سال ۱۴۰۰باالترین علت طالق به دلیل نبود مسئولیتپذیری در
رتبه اول ،بیتوجهی در رتبه دوم و بیاحترامی در رتبه سوم بوده است( ».منبع خبر :فارس) .در مطلب امروز،
نکاتی در همینباره مطرح خواهد شد.
 6نابودگر حفظ احترام همسر در زندگیمشترک
درباره مســئولیت پذیــر نبودن و بــی توجهــی بارها در
همین صفحــه مطالبی چــاپ شــده امــا بیاحترامی،
موضوعی اســت که شــاید کمتر به آن توجه جدی شده
باشــد .بیاحترامی موجب میشــود زوج هــا اغلب در
این موقعیت احساس امنیت نکنند و نتوانند دلبستگی
عمیق و سالمی را با همسر خود شکل دهند .این مسئله
با متزلزل کردن پایههای اساســی رابطه در دراز مدت،
باعث میشــود که افراد با وجود زندگی کــردن در کنار
هم از یکدیگر فاصله بگیرند و روابط عاطفیشان تحت
تأثیر این موضوع قرار بگیرد .در ادامه به مواردی اشاره
میشــود که رعایت آنها موجب ایجاد احترام و تقویت
چرخه دلبستگی در رابطه با همسر میشود.
مشکالتتان را در جمع مطرح میکنید
هرگز همسرتان را در
جمع ،چــه در مقابل
اعضای خانواده و چه در مقابل
غریبهها ،سرزنش نکنید .اگر
مشــکلی با همســرتان
دارید ،باید در خلوت
خودتان مطرحش
کنید ،نه در جمع
دیگــران .اگــر
همســرتان را در
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جمع خجالتزده و سرافکنده کنید ،نه تنها به شدت از
دستتان میرنجد بلکه اطرافیانتان هم در معذورات
قرارمیگیرند.اگردرجمعبههمسرتانپرخاشکردید،
حتما عذرخواهی کنید و پشــیمانیتان را نشان دهید.
به جای اینکه همســرتان را در جمع با اسامی مسخره
صدا بزنید و باعث خجالتش شوید ،از او تعریف کنید ،به
طوری که در مقابل دیگران احساس بهتری به خودش
داشته باشد.
شنونده درد دلهایش نیستید
شما باید شنونده خوبی برای صحبتها و درد
دلهایش باشید .وقتی شما برای همسرتان
ارزش قائل هستید و دوستش دارید ،باید به درد دلها و
صحبتهای او با احترام گوش کنید و به صحبتهایش
اهمیت بدهید .مثال موقع حرف زدن با او وسط صحبت
اش نپریــد و به چیزی کــه تعریف میکند توجــه کنید و
اجازه دهید راحت و بدون قضاوت شدن به
صحبت بپردازد .سعی کنید از جمالت
موردعالقهاشاستفادهوازاوحمایت
کنید ،مانند «خــوب میفهمم چی
میگی» یا «ناراحتی ات رو درک
میکنم ،خیلی سخته».
در هنگام عصبانیت،
خشمتان را مدیریت
نمیکنید
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مدام افسوس نداشتههایم در زندگی را میخورم
پسری  24سالهام و ذهنم این روزها خیلی درگیر است .به دنبال کار هستم ولی شغلی که هم جایگاه
اجتماعیاش خوب باشد و هم درآمدش ،پیدا نمیکنم .مدام هم افسوس میخورم که چرا فالن چیز
را ندارم .اگر میشود ،کمکم کنید.
رضا زیبایی | روانشناس عمومی و استاد دانشگاه

مخاطــب گرامــی ،نگرانــی کــه مطرح
مشاوره
کردید ،دغدغه طبیعــی و درون زای هر
فردی
پســری در ســن و ســال شماســت و اگر
فــردی فاقــد آن باشــد ،تا حــدودی غیر
طبیعی اســت .بنابراین نگران ایــن درگیریهای ذهنی
نباشــید بلکه تالشتــان در فراهمکــردن زمینههــای به
سرانجامرسیدنآنباشد.
ایدهآلگرایینبایدمانعتالشتانشود
بیتردید عموم افراد در ســن شــما دغدغه شــغل و درآمد
کافی ،مســکن و ازدواج را دارند ولی با نگران شــدن و گاه
ناکام کــردن خود نه تنها بــه نتیجه نمیرســید بلکه مانع
حرکت تــان هم میشــوید .راهحل ،بــودن و تالش کردن
در اکنون است نه رفتن به تصورات ناامید کننده آینده .به

بانوان

این نکته توجه کنیــد که ایدهآلگرایــی و فانتزیهای دور
از واقعیــت ،خصوصیــت ذهنــی و منــش این دوره ســنی
است که البته هنجار بوده و کارکرد آن ،انگیزه دادن برای
رســیدن به آرزوهای دور و دراز اســت اما اگر فــرد جوان با
فاجعهسازیشرایطکنونیوآیندهوتخفیفدادنتواناییها
و در نهایت تخریب عزتنفس خــود ،باعث کارکرد منفی
این خیال بافیها شود ،آن وقت میشــود بالی جان وی،
آرزوهای دســت نیافتنی موجــب ناکامــی و ناامیدی می
شود و متاسفانه انگیزه و انرژی حرکت و تالش را به شدت
میکاهدوگاهفردرابهورطهافسردگیمیبرد.
بافرایندموفقیتآشناهستید؟

از آن جایــی کــه نگفتید چــه تحصیالتــی دارید یــا در چه
مهارتهایــی تجربه دارید ،بــه نکته مهمی کــه باید توجه
کنید ،ماهیت و فرایند موفقیت اســت .ماهیت موفقیت،
مهارت محور و فرایند آن ،پلکانی اســت .فقط شیوههای

 4توصیه به مادرها برای رفتار با کودکان لجباز

مهسا کسنوی | روزنامهنگار

همه مادران روزهایی را در زندگی خود تجربه کردهاند که از لجبازی کودک خود کالفه و خسته شده و از شدت
عصبانیت به مرز انفجار رسیدهاند! اما گاهی این لجبازی در کودکان به یک خصوصیت رفتاری تبدیل میشود.
در ادامه برای تغییر این نوع رفتار در فرزندتان به شما چند راهکار ارائه خواهیم کرد.
-1یکبازیبسازید | کودکشماازجمعکردناسباب
بازیهایش کــه در وســط پذیرایی خانــه ریختــه ،امتناع
میکند؟ این بار به جای گفتن «زمان برداشــتن اســباب
بازیهایت و جمع کردنشان است» میتوانید بگویید که
«حدس میزنم کــه نمیتونی همه این اســباب بازیها را
در پنج دقیقه جمع کنی ،نظر خودت چیه؟» و بعد بازی را
شروع کنید .میتوانید از تایمر اســتفاده کنید و از کودک
بخواهیدسرساعتمشخصوسایلخودراجمعکندواگر
درزمانمشخصشدهاینکارراانجامداد،برندهبازیاست
وجایزهمیگیرد.

 -2از افعال مثبت اســتفاده کنید | اســتفاده از افعال
منفیهمیشهنتیجهعکسداردوباعثخواهدشدبچهها
بیشتر لجبازی کنند .به جای افعال منفی از افعال مثبت
اســتفاده کنید .برای مثال به جای اســتفاده از جمله «تا
کفشهایت را درســت نپوشــیدی ،از بیرون رفتن خبری
نیست»،ازجمله«هروقتکفشهایتراپوشیدی،بهپارک
برای قدم زدن با رعایت پروتکلهای بهداشتی میرویم»
استفادهکنید.
-3آرامشخودراحفظکنید| اگردرزمانیکهفرزندتان
شــروع به لجبازی کرده اســت ،بیش از حد واکنش نشان

در هنــگام عصبانیــت ،افــراد کنترل کمــی روی رفتار
خود دارند و در این شرایط احتمال بیاحترامی کردن
افزایش پیدا میکند .بیاحترامی به همسر به صورت
طعنــه و کنایــه ،داد زدن ،بیمحلــی کــردن یــا انجــام
هرگونه خشونت خانگی نشــان دهنده ناتوانی فرد در
مدیریت عصبانیت یا همان هیجان خشم است .تالش
کنید تا هنگام عصبانیت قبل از اوج گرفتن هیجاناتتان
به گفتوگو خاتمه دهیــد و فرصتی در اختیار خودتان
بگذارید .انجام اعمالی نظیر ترک کردن محل ،کشیدن
چند نفــس عمیق و تــاش برای پرت کــردن حواس از
طریــق روشهایــی مثــل دوش گرفتن یــا پرداختن به
یک فعالیــت مورد عالقــه ،به شــما کمــک میکند که
هنگام عصبانیت کار نامناسبی انجام ندهید و احترام
همسرتان را نگه دارید.
آخــر هفتهها دربــاره گالیههایتــان حرف
نمیزنید
هرگز اجازه ندهید احساساتتان آن قدر روی
هم تلنبار شــوند که دیگر چارهای جز داد و فریاد نداشته
باشید .توصیه میشــود آخر هفتهها را که روز استراحت
است،درزمانمناسبوبهدورازتنشبهگفتوگودرباره
حل مشکالتتان بپردازید .اگر چیزی آزارتان میدهد،
از همسرتان بخواهید که چند لحظهای بنشیند تا جدی
دربار ه این قضیه صحبــت کنید و البته بهتر اســت برای
تداوماینگفتوگوهادرابتدایاینجلساتازمهربانیها
وتوجهاتهمسرتانهرچندکوتاهتشکرکنیدوبعددرباره
دلخوریهابهگفتوگووارائهراهحلجایگزینبپردازید.
احساساتهمسرتانراجریحهدارمیکنید
احساسات همسرتان را با تعریف و تمجیدهای
بیجــا از همجنسهایش جریحــهدار نکنید.
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نامتعارف و ضد اجتماع یک شبه راه صد شبه را میروند و
درآمدهای نجومی را از جیب مردم میربایند و نه مشاغل
متعارف و اجتماع محور .درباره نگرانی شما که چرا فالن
چیز را ندارم یا اینکه شــغلی پر درآمد با جایگاه اجتماعی
باال ندارم ،باید این نکته را مدنظر قــرار دهید که موفقیت
امری تدریجی ،زمانبر و مبتنی برجسارت و تالش مداوم
اســت و نه امری ناگهانی یا تصادفی .پس میشود نتیجه
گرفت که تعریف و تصور شما از موفقیت که مولفههای آن
شغل،درآمد،مسکن،ازدواجو...است،اشتباهاست.شما
ممکن است بر اساس آن چه االن دارید و هستید متناسب
با جنس و سن و دیگر متغیرها فرد موفقی باشید ولی خود
اینگونهمتصورنیستید.
نگرانیهایبیحاصلرارهاکنید
خالصهکالم،شرطاصلیبهداشتروانیدرآدمی،میزان
بودن او در زمان حال اســت .بهتریــن کاری که میتوانید
انجام دهید تــا همزمان حال بهتری داشــته باشــید و هم
آینده روشــنتری ،فارغ شــدن از نگرانیهای بیحاصل
آیندهنگرانه و تمرکز حداکثری و کســب مهــارت ذهنی و
عملی در امروز و اکنون اســت .در هر نقش یا حرفهای که
هستید،اگرکاریراکهانجاممیدهیدبادقتواشتیاقو
بامقاصدانسانیبهسرانجامبرسانید،بیتردیدمسیرهای
موفقیتوحتیدرآمدزاییبهرویشماگشودهخواهدشد.

دهید یا کنترل خود را از دســت بدهید ،وضعیت سختتر
میشود.واقعیتایناستکهتحملکودکاننسبتبهشما
بیشتراستوشماباعصبانیشدنشکستخواهیدخورد.
بنابراین خونسردی خود را حفظ کنید ،رفتار صحیح را با
آرامشکاملبهکودکخودیادآوریواورا تشویقکنیدکه
کاردرستراانجامدهد.
 -4کارت «یار ویژه» طراحی کنید | اگر کودکی اعتماد
بهنفسباالییداشتهباشدوکمتربهدنبالانجامرفتارهایا
گفتارهاییبرایجلبتوجهباشد،احتمالاینکهدستبه
لجبازیبزندتاحدزیادیکاهشمییابد.بههمیندلیل،
توصیهمیشودکهیکسریکارتبهاسم«یارویژه»طراحی
کنیدوازکودکانبخواهیددرصورتاحتیاجازآناستفاده
کنند و شما هم اگر نیاز به کمک داشتید ،از آنها استفاده
خواهید کرد .این کار باعث می شود آنها احساس کنند
بزرگ شدهاند و تمایل بیشــتری برای همکاری با شما به
دستمیآورند.بهخاطرداشتهباشید،حتماازنحوهانجام
کار آنها بعد از پایــان ،تعریف کنید .بــرای مثال بگویید:
«آخرین باری که به مــن کمک کردی ،بســیار عالی عمل
کردی،ازتوممنونم».

فرقــی نمیکنــد ،هــم زن و هــم شــوهر ،نبایــد طوری
رفتــار کننــد کــه همسرشــان فکر کنــد رابطهشــان را
جدی نگرفتهانــد و به اصــول زندگی مشــترک پایبند
نیســتند .اگر مدام نزد همســرتان با آب و تــاب فراوان
از جذابیتهای فالن آقا یا خانــم حرف بزنید ،مطمئنا
همســرتان را رنجیده خاطر خواهید کرد .برخی افراد
به اینگونه تعریف و تمجیدها حساسترند اما به عنوان
یک قانــون کلــی هرگــز نبایــد دربــاره همجنسهای
همســرتان طوری صحبت کنید که احساس کند به او
توهین و بیاحترامی شده است.
قدردان خوبیهای همسرتان نیستید
عشــق و عالقــه در زندگــی مشــترک نیــاز به
مراقبــت دارد .محبتهــای همســرتان را
هرچند کوچک فراموش نکنید و نشــان دهید که بابت
خوبیهایش ســپاسگزارش هســتید .با ایــن رفتار به
همســرتان ثابــت میکنید کــه رابطهتان تأثیــر مثبتی
روی زندگیتان داشته است .توصیه میکنم برای نگه
داشــتن فضای صمیمی و به دور از جنجال و شــکوه بر
تقویت رفتارهای درســت همســرتان متمرکز شــوید.
شــما با قدردانی از کوچک ترین رفتار همســرتان به او
حس مورد عالقه بودن ،توجه و منحصــر به فرد بودن،
امنیت ،حمایت و داشــتن تکیهگاه مناســب میدهید
که به این راحتیها به دست نمیآید .مثال به او بگویید:
«عزیزم هر وقت بهم تلفن می کنی ،احساس می کنم به
من توجه داری و حس مورد عالقه بودن از شما دریافت
میکنم و از تو ممنونم که به یادم هستی ».تاکید میکنم
برای حفظ احترام بین زوج ها بهتر است از مواردی که
اشاره کردم ،بیشتر استفاده کنید تا در دام دلخوری و
گلهگذاریهای بیش از حد نیفتید.
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خانواده و مشاوره

اگر نوجوان هستین یا توی دوستان ،فامیل
و ...پســر یا دختر نوجوانی را میشناســین،
امــروز حتمــا بهشــون توصیــه کنین که
پیــج دینامیت در اینســتاگرام بــه آدرس
 @dynamite_1400رو فالــو کنــن.
یــک عالمــه مطالب
جذاب ،خوندنی ،دیدنی
و ســرگرمکننده بــرای
نوجوانها داره.

زندگیسالم
شنبه
20شهریور 1400
شماره 1970

ما و شما
راهارتباطیبازندگیسالم:پیامک 2000999
وتلگرام 09354394576

* مطلب زندگیســام درباره «پیشــگیری از اشــتباهترین
پایان برای زندگی» هرچند بسیار تلخ بود اما آگاهیبخش
بود و همه مــا باید به خصوص در شــرایط فعلــی ،اطالعات
کافی درباره عالیم افرادی که تمایل به خودکشــی دارند،
داشتهباشیم.
* طرحهای نقاش  64ســال ه هرمزی کــه در صفحه مثبت
توگو کردیــن ،خیلی جالب و خــاص بود.
شــصت با او گف 
چقدر خوب که به این استعدادش توجه کرده و یک پیام هم
بهسالمندانداشتکههیچوقتبرایشروعدیرنیست.
* مشــاور صفحه خانواده خیلی خوب دربــاره بیخاصیت
بودن جشــن تعیین جنســیت فرزنــد حــرف زده .واقعا چه
ضرورتــی داره برای چیزی که انســان در آن نقشــی نداره،
جشنبگیریم؟
* بخشــی از پرونده زندگیســام در خصوص «شــش باور
اشــتباه درباره افرادی با افکار خودکشی» نشون می ده که
خودکشی،خیلیمسئلهپیچیدهوتخصصیاست.
* پرونــدهای کار کردیــن دربــاره شــغل و کار در ارتفــاع.
میخواستم بپرســم کار در ارتفاع برای خانم با حقوق 25
میلیوندرماههست؟بهکجابایدمراجعهکنم؟
* ای کاش در آستانه  ۷سالگی زندگیســام ،گزارشی از
پروندههاییمیدادینکهازنظرآموزندگیوپندآموزیجنبه
«الگوپذیری»داشتن.بهخصوصدرایناوضاعکرونایی.
*یکپیشنهاددرروزتولدتونداشتمکهپروندههایمجهول
رودرصفحهاولزندگیسالمچاپکنین.

 8ویژگی عجیب وغریب افراد موفق
یک سری ویژگیها درباره افراد موفق ،کمی متفاوتتر از چیزهایی است که همیشه شنیدهایم.
موفقیت
مثال همیشه گفته اند که آدمهای موفق ،تالش زیادی میکنند ،پشتکار فوقالعادهای دارند ،اهل
مطالعه هستند و ...اما درباره اینکه آنها بیشتر از عینک استفاده میکنند یا لنز ،لباس تکراری
می پوشند یا خاص و ...کمتر چیزی شــنیدهایم .در ادامه به هشت ویژگی عجیبوغریب که
افراد موفق را از بقیه متمایز میکند ،اشاره خواهد شد.
 -1عینک را به لنز ترجیح میدهند| این ادعا درباره
مرتبطبودنعینکزدنافرادومیزانهوشآنهانهیک
کلیشهبلکهیکحقیقتثابتشدهاست.باورمیکنید
بوجوش در
یا نه ،احتمال شرکت در ورزشهای پرجن 
عینکیها کمتر است و ممکن است به جایش ماندن در
خانه و خواندن کتاب را ترجیح دهند .کتاب دوستها
عینک را به لنز ترجیح میدهند چون لنز به
تعویضمکررومراقبتزیادنیازدارد.به
عالوه ،افراد روشنفکر از عینک زدن
خجالتنمیکشند.
-2زیادنهمیگویند| وارنبافت،
میلیاردر مشهور یک بار گفته بود:
«فرق بیــن آدمهای موفــق و خیلی
موفق این اســت کــه خیلــی موفقها
تقریب ًابههمهچیزنهمیگویند».گذشته
ازاینها،بلهگفتنبههمهچیزممکن
استبهاعتبارشمالطمهبزندچون
مســئولیتهایتان را آن قــدر زیاد
میکندکهازپادرمیآیید.
-3لباسهایتکراریمیپوشند|
توجهبهمدوفشنهموقتگیراستو
همذهنرادرگیرمیکند.
 -4الگــوی خــواب شــان طبیعــی
نیست|افرادنخبهاغلبیکعادت
خاص دیگر هــم دارند :یک برنامه
خــواب منحصــر بــه فــرد .نیکوال
تســا بیشــتر از دو ســاعت در روز
نمیخوابیدولئوناردوداوینچی۲۰
دقیقــهای میخوابید و بعــد از آن چهار
ساعت مشغول کار میشد و این چرخه تکرار
میشد.ازآنطرف،آلبرتاینشتین ۱۰ساعتیابیشتر
میخوابید.سختمیشودگفتاینعادتهاتأثیریدر
نبوغشانداشتهیانه،اماتحقیقاتنشاندادهآدمهاذات ًا
برای ۸ساعتخوابمداومطراحینشدهاند.
 -5بــرای افزایــش راندمــان خــود از ترفندهــای
نامتعارفی استفاده میکنند| فریدریش شیلر ،شاعر

آلمانی ســیبهای گندیــده را در کشــوی میــز کارش
نگه میداشــت چون بوی آن برایش «الهام بخش» بود.
جاناتانفرانزن،نویسندهآمریکاییازهدفونضدنویزو
چشمبنداستفادهواینترنتراخاموشمیکرد.
 -6ورزشهــای نامتعارف انجام میدهنــد| مث ً
ال تیم
کوک ،مدیرعامل اپل ،صبحها ساعت  ۴از خواب بیدار
میشودتاقبلازکاربهباشگاهبرود.سیمون
کاول ،یکــی از برجســتهترین چهــره
هــای صنعــت نمایــش در انگلیس،
ورزشهــای غیرســنتی را ترجیــح
میدهد و بــه همین دلیل هــر روز
از درخت باال میرود .نیکوال تســا
انگشتان پایش را 100بار پشت هم
فشــار میداد و اســکار وایلد ،نویسنده
ایرلندی با خرچنــگ خانگیاش به طور
مرتببهپیادهرویمیرفت!
 -7به ندرت جلسات کاری برگزار
میکنند| وقتــی از مــارک کوبان،
میلیاردرمشهورآمریکاییخواسته
شد یک توصیه به کارآفرینانی کند
که در حــال رشــد و ارتقا هســتند ،در
پاسخ گفت« :نه جلسهای برگزار میشود
و نه تماس تلفنی گرفته میشود ،مگر
ایــن که قــرار باشــد پولــی پرداخت
شود ».جلسات کاری وقت گیرند.
آدمهــا بیشــتر اوقــات بــه آن دیــر
میرســند و موضوعــات بحــث آن
قدر زیادند که پرداختن به آنها وقت
زیادی میطلبد ،در حالــی که این وقت
رامیتوانبهشیوهعاقالنهتریصرفکرد.
 -8غذاهای خاص (نامتعارفی) را ترجیح میدهند|
اســتیو جابز هفتهها غذای تکراری مث ً
ال هویج یا سیب
میخورد.استفنکینگ،نویسندهآمریکاییدوستدارد
قبلازشروعبهنوشتنیکتکهچیزکیکبخورد.اوهرگز
چیزهایلزجمثلصدفخوراکینمیخورد.
منبع:کانالمجلههنرىژوان
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