نوشوهرها برای پیرشفت خانوادهها
 6وظیفه ز 
توجهزوجهابهیکسریتوصیههاباعثرشدوپیشرفتخودشان
ودیگراعضایخانوادهمیشود،آیابااینمواردآشناهستید؟

وظیفه 5والد خوب بودن

زمانی کــه زوج ها تصمیــم میگیرند بچهدار شــوند باید
فضای رابطه را برای پرورش فرزنــد آماده کنند .این فضا
باید به گونــهای در زوج هاآمادگی ایجــاد کند که بتوانند
ضمنپرورشفرزندازایجادلطمهبهرابطهخودجلوگیری
کنند.دراینشرایطانعطافپذیرینقشزوجهاضروری
استزیرابابهدنیاآمدنفرزند،رابطهزوجهاشکلجدیدی
بهخودمیگیرد.زوجهاییکهقبالازدواجکردهاندممکن
استازازدواجقبلیخودفرزندیافرزندانیداشتهباشند
در این شرایط الزم است زن و شوهر بتوانند نقش ناپدری
نامادریوهمسرووالدداشتهباشند.

قرار و مدار

روز تمرین خوشنویسی

وظیفه 6جلوگیریازتکراریشدن

فریبا البرز |   کارشناس ارشد مشاوره خانواده
محوری

ازدواجکردن به خودی خود باعث پیشرفت نمیشود .اگر خواهان رشد در ازدواج هستید باید به
عنوان زن یا شوهر ،یک ســری وظایف را انجام دهید .در واقع نابرده رنج ،گنج میسر نمیشود.
ن برای رشد و پیشرفت خودشان و دیگر اعضای
در مطلب امروز به  6وظیفه زوج ها که رعایت آ 
خانواده ضروری است ،اشاره خواهد شد.

وظیفهیک تحکیماستقالل

تحکیم استقالل و ایجاد ارتباطات جدید با خانواده اصلی
خود ،اولین وظیفه مهم زوج ها برای پیشــرفت است .این
تکلیف ،شــرط الزم بــرای همراه شــدن زوج هابــا یکدیگر
در مســیر زندگی اســت که از طریق این کار ،زن و شوهر از
خانواده اصلی جدا میشوند و در عین حال این توانایی را
دارندکهارتباطسالمیبهشکلیجدیدباآنهابرقرارکنند.
جدا شــدن از خانواده به معنی پشت کردن به آنها نیست
بلکهبهمعنیتغییردرشیوهومیزانارتباطباآنهاست.زوج
ها باید بتوانند رفتارهایی را در پیش بگیرند که به خانواده
قبلیصدمهواردنکنند.همچنینبایدیادبگیرندکهبدون
نادیدهگرفتنهمسرباخانوادهاصلیارتباطداشتهباشند.
وظیفه 2فراموشکردنرفتارهایخودمحورانه

ازدواج شــامل ایجاد رابطهای دونفره اســت که در آن واژه

ما معنی پیدا میکنــد .به عبــارت دیگر ،اصطــاح من از
حالت انفرادی که بیشــتر خودمحورانه بوده تغییر شکل
پیدا می کند و در حقیقت من به عنوان بخشــی از ما تلقی
میشود .زمانی که فرد عالیق شــخصی خود را که کامال
خودمحورانهبودهرهامیکندوبهعوضرفاهوآسایشرادر
رابطه زوجی دنبال میکند ،دوستی و صمیمیت و عشق
درزندگیمشترکششکوفامیشود.دراینحالتزوجها
توجومی
عالیقفردیرادردرونرابطهزنوشوهریجس 
کنند.البتهدراینبین،قطعافرازونشیبهاییوجوددارد.
وظیفه 3ایجادهویتزناشویی

هویت زناشــویی به فراوانی و کیفیت ابراز احساسات در
رابطه بین زن و شــوهر اطالق می شود .این وظیفه نوعی
پیوندونزدیکیاحساسیرادرزوجایجادمیکندومستلزم
تعهد زوج در برابر یکدیگر است .برخالف تصور رایج ،این

داده تصویری

موردهموظیفهزنوشوهرهاستوبایدبهکیفیتآنبرای
افزایشصمیمیتتوجهکنند.
وظیفه 4ایجادمحیطپرورشدهنده

شــکلدادن ازدواج به عنــوان یک حــوزه اطمینانبخش و
پرورشدهنده مهم است .رابطه زوجی موقعیتی را فراهم
میکندکهدرآنشکستها،تالشهاوشرایطزنوشوهردر
یکجوحمایتیمدنظرقرارمیگیرد.رابطهزوجیمیتواند
برایزنوشوهرالتیامدهندهوآرامشبخشباشد.هرعضو
بایددرلحظهوقوعاسترسبهراحتیبههمسرشدسترسی
داشتهباشد.اینتکلیفاهمیتزیادیداردبهایندلیلکه
افرادی که احساس میکنند نیاز به مراقبت و پرورش آنها
در رابطه زوجی برآورده نمیشود
متاسفانه ممکن است به روابط
خــارج از ازدواج گرایــش پیدا
کنند.گاهیممکناست
این افــراد وقت خــود را
برای کار یا دوســتان یا
فعالیتهــای مهمی
صــرف کننــد کــه
همسرشــان حضــور
ندارد.

رابطه زوجــی را میتوان به نهالی تشــبیه کــرد که اگر
مراقبــت نشــود پژمــرده میشــود .یــک ازدواج خوب
احســاس تکــراری بــودن را در زوج ایجــاد نمیکنــد.
تجربه هــای لذتبخش زوج هــا در کنار هم بخشــی از
خاطرههای مشترکی را تشکیل می دهد که در شرایط
سخت کمکشــان می کند سرزنده و شــاداب بمانند و
احساس خمودگی را در رابطه از بین میبرد .با گذشت
مدتی از ازدواج ،زوجها واقعیات زندگی را بیشتر درک
میکنند و شیوههای ابراز محبت آنها نسبت به اوایل
زندگی تغییر مــی کند و واقــع بینانهترمی شــود .الزم
اســت زوج ها هر چند وقت یک بار عواملــی که آنها را
به هم عالقهمند کرده به خاطر بیاورند و به آن به عنوان
حالتهای مخصــوص و منحصر به فرد نــگاه کنند .در
عین حــال زوج ها بایــد بپذیرند کــه حالتهــای اولیه
غیرواقعبینانــه بــوده و الزمــه ازدواج موفــق تطابق آن
ایدهآلها با واقعیتهای زندگی نیست.
اینچندرفتارآسیبزارامرتکبنشوید

همانطــور کــه الزم اســت کارهایــی را بــرای رشــد
خانــواده یــاد بگیریم ،خــوب اســت رفتارهایــی را که
باعث تضعیــف نظام خانــواده میشــود هــم بدانیم تا
همواره دقت کنیم در خانواده این موارد اتفاق نیفتد:
بد صحبت کــردن زوج
ها ،سوء ظن بیمورد،
کاهش ارتباط کالمی،
بــی توجهی بــه نیازهای
زناشــویی ،مدیریــت
نکردن دخالتهــای دیگران
در زندگــی شــما ،توجــه نداشــتن
بــه خواســتههای همســر ،تکبــر و خود
محــوری ،ســختگیری یا ســهلگیری
بیجا.

ما و شما
راهارتباطیبازندگیسالم:پیامک 2000999
وتلگرام 09354394576

*دربارهپروندهزندگیسالم،میخواستمبگمواقعاکسی
در جهان هســت که ایــن اختراعــات بیفایــده رو بخواد و
بهشونپولبده؟عجیبهواقعاکه کسیبهفکراختراعشون
افتاده.
*منشخصامیخواستمبهحاجآقایگودرزیوهمسرشون
کهتدفین اموات کرونایی رو با هــم انجام می دن ،خداقوت
بگموازشونتشکرکنم.امیدوارمخودشونبالنبینن.
* در جــواب مخاطبی که گفتــه چرا در زندگیســام این
همه از کریس نوشــتین و از مسی نمینویســین ،باید بگم
االن مسی رفته تیم جدیدش ،چی کار کرده؟ مسی از نظر
خیلی از کارشناسان فوتبالی ،یک ستاره تموم شده است.
* متاسفانه هر روز یک ماده مخدر جدید راهی بازار می شه
وخانوادههااگرحواسشونبهنوجوانوجوانشوننباشه،
عاقبت تلخی در انتظار فرزند دلبندشون خواهد بود.
* مطالــب صفحــه اول زندگیســام دربــاره اختراعــات
بهدرد نخور ،خیلی جالب بود .به خصوص کفش چتردار و
نگهدارنده کتاب برای دوچرخه!
* درباره مطلب «مخاطرات بیشــتر ابتال به کرونا در افراد
چاق» که در صفحه سالمت چاپ شــده ،میخواستم بگم
که حتی کرونا هم افراد چاق رو دوست نداره!
* در زندگیســام از راههــای کاهــش آســیبهای روانی
شــیوع کرونا و تاثیــر قرنطینهخانگــی بر کودکان ،بیشــتر
مطلب بنویسین .االن ما به عنوان والدین چی کار از دست
مونبرمیاد؟

اتاق مشاوره

از زورگوییهای دختر 4سالهام خسته شدم!
دختری دارم 4ساله که بسیار شر است .هیجان زیادی دارد و البته خیلی هم
صحبتمیکند.یکپسر 7سالههمدارم.منوپدرش،واقعاازدستدخترم
و رفتارهایش خسته شــدهایم .چند باری هم تنبیه بدنیاش کردیم تا شاید
رفتارهایشراتغییردهد.چهکنیم؟
ریحانه نوذریان | کارشناسارشد روانشناسی و واقعیتدرمانگر

مادر گرامــی ،در دنیای امروز
تربیت
فرزندپــروری یکی از کارهای
فرزند
پر دغدغه و پر مسئولیت است
کــه بخــش قابــل توجهــی از
انرژی خانوادههــا و به خصوص مــادران را به
خــود اختصاص میدهــد .در این بیــن ،یکی
از تلههایــی که معمــوال والدیــن در آن گرفتار
میشوند ،مقایســه فرزندشان با کودک دیگر
یا مقایســه فرزندانشــان بــا هم اســت .زمانی
که شــما بــا اختــاف چند ســال بــه خصوص
اگــر فاصله ســنی کــم باشــد ،صاحــب فرزند
دیگری میشــوید ،هنــوز خاطــرات کودکی
فرزند بزرگتر در ذهن شــما زنده اســت و در
بسیاری از مواقع ممکن است ناخواسته فرزند
کوچکتر را با فرزند بزرگ ترتان مقایسه کنید
و اگر از بد شانسی کودک دوم ،فرزند اولتان
کودک آرامی بوده باشد آن وقت هر شیطنت

بانوان

ی دیر ازدواج میکنند؟
چرا زنان ایتالیای 

مهدیس مرادیان |   روزنامهنگار

یک ضرب المثل معروف ایتالیایی میگوید« :ازدواج ،مدفن عشق و شادیهاست!» اما به چه دلیل واقعیتهای
اجتماعی ،شهروندان کشوری را که تولید ناخالص داخلیاش هر سال از  1200میلیارد دالر فراتر می رود به
این باور اشتباه عملی رسانده که ازدواج ،پایان خوشیها ست؟
موانع ازدواج جوانان ایتالیایی
اکنون ســن ازدواج در میان زنــان ایتالیایی به 27/5
ســال رســیده اســت .شــمار ازدواجهایی که به پایان

خانواده و مشاوره

داشتن خط خوب ،حس خیلی خوبی به انسان
می ده .دانلود سرمشــقهای خوشنویسی
از اینترنت و خرید کتابهــای مرتبط با این
موضــوع ،میتونــه بــه
عنوان اولیــن قدم برای
خوشنویســی ،شــروع
خوبی باشه...

زندگیسالم
چهارشنبه
24شهریور 1400
شماره 1974

میرسند هم در حال فزونی اســت .به عنوان مثال در
سال 1990( 1369م) 44 ،هزار مورد جدایی به ثبت
رســید اما این رقم در ســال 1994( 1373م) به 52

یا هیجان دومی ،بســیار به چشم میآید .پس
در اولین قدم مطمئن شوید که فرزندانتان را
به عنوان دو فرد مجزا که هر کدام شــخصیت
خاص خود را دارد ،پذیرفتهاید .این تفاوتها
میتوانــد در خلــق ،هیجــان ،اشــتها ،میزان
خواب ،صبوری ،قدرت کالم ،عالقه به نوازش
و  ...باشــد .زمانــی کــه بتوانیــم تفاوتهــای
فرزندانمــان را بپذیریم ،متوجــه این واقعیت
میشــویم که با وجود این که هــر دو فرزندان
شــما هســتند ولی به دلیــل تفــاوت هایی که
دارند ،نیازهایشــان متفاوت اســت پس نحوه
برخورد با هــر کدام بایــد مطابق بــا نیازهای
او باشــد .بــه طور مثــال اگــر فرزند دوم شــما
نیاز بیشــتری به صحبت کردن دارد تا بتواند
هیجاناتش را تخلیــه کند ،پس شــما هم باید
وقت بیشــتری بــه عنوان یــک شــنونده فعال
برای او بگذارید.

هزار افزایش یافت( .میان جدایی و طالق تفاوت وجود
دارد .زن و شــوهر ایتالیایی پس از سه سال زندگی در
دو خانه جدا ،میتوانند از یکدیگر طالق بگیرند) .یکی
دیگر از موانع که مقابل روی جوانان ایتالیایی اســت،
رعایت تشریفات هزینهبر ازدواج است .به عنوان مثال
خرید گل و لباس سفید ،برگزاری مراسم ویژه در کلیسا
و نواختن موسیقی در آن و باالخره دادن شام یا ناهار به
مهمانان پرشــمار ،چیزهایی نیستند که بتوان از آنها
به راحتــی گریخــت .بیشــتر خانوادههــای ایتالیایی،
رعایت نکردن تمام یا بخشی از این تشریفات را «زایل
کردن زیباتریــن روز زندگی» تفســیر میکننــد به این
ترتیب متوســط هزینــهای که دامــاد باید بابــت انجام
سنتهای ازدواج بپردازد ،حدود  25هزار دالر است

مهار تهــای فرزندپرور یتــان را

افزایش دهید

همانطــور که گفته شــد هر کودک بــا خلق و
خو و مــزاج خاص خود بــه دنیا میآیــد .برای
همین بعضی از کودکان از همــان زمان تولد
خوش خلقتر یا آرامتر هستند و بعضی نه .در
ابتدا نوزادان تنهــا از راه گریه ارتبــاط برقرار
میکنند .هر زمان نیازی دارند ،گریه میکنند
و مادر کم کم قادر به تشــخیص نیاز کودک از
نوع گریه او میشــود .هرچه کــودک بزرگتر
شــود ،نیاز به ابزارهای کارآمدتری به منظور
ایجــاد ارتباط بــرای برطرف کــردن نیازهای
خود دارد .این ابزارها را مراقبان کودک به او
آموزش میدهند .به نظر میرســد که کودک
شما ابزارهای الزم برای درست ارتباط برقرار
کــردن را فرانگرفتــه اســت .خوب اســت که
در دورههــای فرزندپــروری شــرکت کنیــد تا
مهارت هایتان افزایش پیدا کند.
شــاید کودکتــان دنبــال جلــب توجه

است
در ســنین ابتدایــی نیازهای کودکان بســیار
ســاده اســت و رفتــه رفته بــا بزرگتر شــدن،
نیازهای آنها هم پیچیده میشــود .دو تا سه
سالگی سن من گفتن و لجبازیهای کودکانه

که البته این مخارج پایان ناپذیرند و پس از پایان جشن
ازدواج و ماه عســل ،زندگی مشــترک آغاز میشــود و
زن و شــوهر باید هزینههای جدید و مستمری را تقبل
کنند .مخارج باالی زندگی ،اغلب هم زن و هم شــوهر
را وادار به کار فراوان میکند ،زیرا یک منبع درآمد در
خانه کافی نیست.
یافتن یک شــغل ثابت ،معمو ًال بــرای زنــان ایتالیایی
بســیار دشــوارتر از مردان اســت چنانکه اکنون نرخ
بیکاری در میان بانوان حدود  16درصد یعنی دو برابر
مردان اســت .این گونه فشــارهای محیطــی ،امروزه،
دختــران ایتالیایــی را در شــرایطی قــرار میدهد که
پیش از تــرک والدین ،وارد بازار کار شــوند تــا بتوانند
ازدواج کنند!

ارسال
بهصفحهسواالت
پیام خانواده

اســت .کــودک
در ایــن ســن از
کلمــه «نــه» زیــاد
اســتفاده میکند
و مایــل اســت کارها
را به تنهایــی امتحان کند.
آشــنایی با رونــد رشــد و نیازهای هر ســن به
مــادر کمــک شــایانی در جهــت تطابــق بــا
نیازهــای فرزندش میکند .کــودکان زمانی
که نمیتوانند نیازهایشــان را برآورده کنند،
دست به رفتارهایی در جهت جلب توجه شما
میزنند.
ک:
9
099
200
تل
گرام:
76
945
543
093

رفتار اشتباه را نادیده بگیرید
به طور کلی اگر مایل هســتید کــه رفتاری در
کودکتــان خاموش شــود ،بــا توجه به ســن
کودکتــان توصیه میشــود کــه آن رفتــار را
نادیــده بگیرید تا حذف شــود .دعــوا کردن یا
تنبیهبدنــی شــما را بــه خواســتهتان نخواهد
رســاند زیرا کودکان متوجه اثر بــد رفتار خود
نیستند و زمانی که شما از ســر بیحوصلگی
یــا اســتیصال کــودک خــود را تنبیــه کالمی
یا بدنــی میکنیــد ،او نه تنهــا متوجه خطای
خود نمیشود بلکه بیشــتر گیج و عصبانی تر
میشود.

کمکنکردن مردان ایتالیایی به همسرشان

محاســبات مرکز آمار ایتالیا(ایستات) ،نشان می دهد
که  40درصد زنان پس از ازدواج درمجموع حدود 70
ســاعت در هفته در داخل و خارج خانــه کار می کنند.
میزان اشــتغال  60درصــد باقی مانده هــم تقریبا 60
ســاعت در هفته اســت .اما برخالف زنــان ،حدود 37
درصد مــردان شــاغل ،در خانــه به همسرشــان کمک
میکننــد .مــدت اشــتغال این مــردان همسردوســت
در خانه ،تنها یک ســاعت در هفته اســت! بدین ترتیب
امروزه ،در جامعه ایتالیا  ،زنان متأهل به مراتب بیشــتر
از مردان ،دشــواریهای زندگی را تحمل می کنند که
دلیلی منطقی برای نداشتن تمایل به ازدواج است.
منبع :خبرگزاری جمهوری اسالمی
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