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مدیرانبخوانند

نشــان دهید| این نکته را مدنظر داشته باشید که
شمابهدلیلخاصیاستخدامشدهاید:کیفیتکار،
تجارب و شــخصیتتان .بنابراین از این که ارزش و
اعتبار خود را به مجموعهتان نشان دهید ،نترسید.
ممکن اســت تصور کنید مدیران مایل هســتند که
کارکنانصرفاباآنهاموافقتکنند،امادرحقیقت
مدیرانترجیحمیدهندکارکنانعالوهبرموافقتبا
شهایمربوطبهشغلشانرا
آنها،واقعیتهاوچال 
که نیازمنــد توضیح اســت ،ارائه دهنــد .کارمندی
باشــید کــه همیشــه بــا واقعیــتهــا ،اطمینــان و
پیشنهادهای مســتدل ســخن میگوید تا منجر به
نتیجه شــود ،در این صورت مدیرتان به شما اعتماد
ویژهایخواهدکرد.
 ۴راهحل محور باشید| اگربرایبیانمشکلی
بهمدیرتانمراجعهمیکنید،تاحدامکانراهحلآن
را هــم با خود به همراه داشــته باشــید .این نشــان
میدهد که شــما چقدر در کار خود فعال و مسلط
هستید .وقتی شــما توجه رئیستان را به مشکلی
جلب میکنید ،با ارائه راهحل نشــان میدهید که
مسئله تحت کنترلتان قرار دارد و اثبات میکنید
شــما توانمنــدیهــای الزم بــرای پیشــرفت در
مجموعهتانرادارید.

به عنوان کسی که  25سال است ازدواج کرده ام باید بگویم خیلی وقتها خوبی به
طایفه شوهر نتیجه عکس میدهد .بنده در این سالها نه آسایش داشتم نه گردش
و تفریح .شوهرم تمام وقتش را صرف خانوادهاش میکند ،پولش ،انرژی و وقتش
همه مال آنهاست .آخرش هم عوض تشــکر ،قدر من را نمیدانند و بی احترامی
میکنند .تکلیف من چیست؟

 1به جای من از ما استفاده کنید| وقتی مدیر یک مجموعه
جمالتشرابا«منمیخواهم»«،مننیازدارم»«،منفکرمیکنم
ما باید  »...و  ...شروع میکند این پیام در جملهاش مستتر است
کهمسائلحولمحورخودشاستنهمشارکتودیدگاهتیمی.
درعوض،استفادهاز«ما»روحیهکارتیمیراپرورشمیدهد.
 ۲شــفاف و خالصه صحبت کنید| مدیران مجموعهها با
مختصرومفیدبودنتعامالت،همبهخودوهمبهتیمشانکمک
میکنند .خالصه بودن اغلب منجر به شــفافیت خواهد شــد،
بنابراینمخاطبانخواهندفهمیدکهازآنهاچهچیزیخواسته
شــده و آنها باید به این خواســته چطور عمل کنند .زمانی که
یکند،اینکهبداندمخاطبانش
مدیریباپرسنلخودتعاملم 
ت های او را به درســتی درک کردهاند ،بسیار کمک
پیام صحب 
کنندهخواهدبود.
 ۳باسواالتمدیریتکنیدنهباراهکارها|مدیرانکارآمد
ازراهکارهاسخنمیگویندوفهرستنتایجقابلانتظارخودرا
تکرار میکنند اما مدیران تاثیرگذار به دیگران میآموزند که
استراتژیکفکرکنندواینکاررابامطرحکردن سواالتانجام
میدهند«شمافکرمیکنیدچطوربتوانیمجلوبرویم؟»«،چه
تخصصها و تجاربی نیاز اســت؟»« ،شــما چه ایده هایی برای
پیشرفتندارید؟»و«چطورمیتوانیمتفاوتهارادرمجموعه
مدیریتکنیم؟».
 ۴به جــای «اما» بگویید «بلــه و  |»...کلمه «امــا» یک مانع
تاریکاست.اینکلمهنهتنهامکالمهرابهپایانمیبرد،بلکهیک
شخصرابرفردمقابلبرتریمیدهد.درعوض،گفتنکلمه«
بله و  »...هم تایید میکند و هــم برتری میدهد .اگر کارمندی
بگوید«منمیخواهمکمترکارکنم»واینمقدورنباشد،بهجای
گفتــن «اما شــما نمیتوانیــد» ،بهتر اســت بگویید «بله .شــما
میخواهیدکمترکارکنیدومنفکرمیکنماینمقدورنیست،
بنابراین درباره آن صحبت کنیم» .در این صورت شما عالوه بر
تصدیقکردن،راهمکالمهراهمبازگذاشتهاید.

برداشــت کــردم ،شــما و همســرتان در انجــام رفتارهــای
محبت آمیز به خانواده ایشان فوقالعاده زمان ،پول و انرژی
گذاشــتید اما به آن میزان کــه انتظار داشــتید ،قدردانی و
احترام دریافت نکردید .این تجربه معموال حس خشم و دیده
نشدن به انسان می دهد .اما چند توصیه به شما:
محبتکردن ،اندازه دارد

زهره حسینی |   مشاور و دانشآموخته دانشگاه عالمهطباطبایی

مشاوره
زوجین

مهسا کسنوی |   روزنامهنگار

شاید شما هم وقتی سری به فروشگاههای اینترنتی لباس میزنید ،در توضیحات کاالی مد نظر عبارات جدیدی به
چشمتان بخورد که معنیاش را ندانید .چند وقتی است اصطالحات دنیای مد و فشن در شبکههای اجتماعی در حال
تغییر و گسترش است .زمانی برای خریدن لباس گرم کافی بود به فروشنده میگفتید یک ژاکت میخواهم اما االن
اوضاع کمی فرق کرده و دانستن این اصطالحات به داشتن خرید بهتر کمک میکند .در ادامه به بررسی این لباسها
میپردازیم.

ژیله(جلیقه) یا وست

خوبی به طایفه شوهر نتیجه عکس میدهد؟!

مخاطــب محتــرم ،رفتارهــای
محبتآمیــز در مجموعــه
ارزش هــای اخالقــی قــرار
میگیرد و در تمــام فرهنگ ها

هستند که شاید معنیاش را ندانید

پافر

ط های کاری ،نبود تعامل سازنده بین کارمندان و
ریشه بسیاری از مشــکالت در محی 
محوری
مدیران اســت .واضح است که اگر این مسئله به درســتی مدیریت شود ،همدلی در
محیط های کاری به اوج خواهد رسید و همه از اینکه ساعتهای زیادی از روز را در کنار
هم سپری میکنند ،احساس بهتری خواهند داشت .یک سری معیارها برای گفتوگو و تعامل سازنده
بین مدیران و کارمندان میتواند موثر باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

 1بــه ترجیحــات ارتباطی مدیرتــان توجه
کنیــد| همــانطــور کــه میدانید هر شــخصی
ترجیحــات خاصــی بــرای تعامــل دارد .برخی
مدیران برای شان اهمیت ندارد که د ِر اتاقشان
باز باشد یا پرسنل در هنگام کار مدیر برای موارد
فوری به آنها مراجعه کنند ،در حالی که برخی
مدیران ترجیــح میدهند نیروهای شــان برای
صحبت با آنها از قبل به آنها پیام دهند یا طبق
قرار قبلی به آنها مراجعه کنند .موقع شناســی
هم اهمیت ویژهای دارد .شــما باید برای گفتو
گو با رئیــس خود زمانی را انتخــاب کنید که وی
فشار روانی کمتری داشته باشد.
 ۲درخواســت خود را شــفاف بیان کنید| با
توجه به این که اغلب مدیران پرمشــغله هســتند و
حوصلهوزمانکافیندارندتا بهصحبتهایشما
گوشدهندیااینکهاطالعاتبسیارزیادیازسابقه
ماجراکهگاهینامرتبطبهنظرمیرسدازسویشما
دریافت کننــد ،توصیه میکنیم که درخواســت و
ترجیح خود را شــفاف بیان کنید تا مدیــر در زمان
کمتریبهنتیجهگیریدربارهآنبرسد.
 ۳ارزش و اعتبــار خــود را

پافر ،تدی ،دورس ،هودی و  ...از رایجترین اصطالحات دنیای پوشاک این روزها

پافر به کاپشــن های پفی و گرم و نرمی گفته میشود که
در دو مدل آستین دار و بیآستین وجود دارند اما در بین
عموم مــردم و در ایران پافر به مدل بدون آســتین معروف
اســت .برای ســت کردن لباس بــا پافر ،پوشــیدن هودی
انتخاب مناسبی است.

فرزانه شهریاردوست |   کارشناسارشد روانشناسی

کارمندانبخوانند

رمزگشایی از اصطالحات
لباسهای پاییزی

و کل جهــان آن را قبول دارند و تاییــد میکنند و
موجب صمیمیت بیشــتر و روابط بهتر با دیگران
میشــود اما به نظر میرســد که تجربه  ۳۵ساله
ن طور کــه من
شــما چیــز دیگــری میگویــد .ایــ 

همه ارزش های اخالقی مثل محبت و مهربانی به دیگران
بهتر اســت در یک اندازه و مقدار مناســب باشــد .افراط در
انجــام چنین رفتارهایــی باعث ایجــاد انتظاراتــی از طرف
مقابل میشــود که در خیلی مواقع ذهنی است و دیگری از
آن بیاطالع اســت .در دیگران هم این توقع ایجاد میشود
که همواره شــما باید خدمات بدهید و در دسترس باشید و
گاهی که به دلیل شرایط این امکان فراهم نمیشود موجب
دلخوری و ناراحتی میشــود .بنابراین توصیه میشود در
اندازه درســت و منطقی به دیگران خدمــات بدهید تا مانع
توقع در هر دو طرف شود.
احساسات واقعی خود را پنهان نکنید

یاد بگیریــد تا با بیان درســت احســاس ناراحتــی و رنجش
خود به دیگران آنها را دچار ابهــام و تناقض نکنید .گاهی
افراد پس از شنیدن ناراحتی شما متعجب میشوند و از آن
اظهار بیاطالعی و پس از آن اقدام به تغییر رفتار میکنند.
همچنین در تعریف بیاحترامی دقت کنید آیا جدای از این
که این ها خانواده شوهر هســتند در هر فرهنگ و ارتباطی
این رفتار آنها معنای بیاحترامی میگیرد؟ چون ما هیچ
اطالعی از نوع رفتاری که شــما معنــای بیاحترامی به آن
دادهایــد ،نداریــم .در آخر اگر با بیــان احساســات واقعی و
درســت خود باز هم دیگران بــه بیاحترامی ادامــه دادند،
برای جلوگیری از تنش عصبی برای مدت کوتاهی ارتباط
خود را با خانواده شوهرتان محدود کنید و از همسرتان برای
مدیریت فضا کمک بگیرید.

وســت یا جلیقه به لباس زمســتانی گفته میشــود کــه
محدوده باالتنه را میپوشاند و آســتین ندارد و از نظر قد
کوتاهتر از پافر است.
دورس

دورس در حقیقــت جنس نوعــی پارچه ضخیــم و پاییزی
است .اما اصطالحا به بلوزهای گرم پاییزی بدون دکمه و
کاله که از این جنس هستند ،دورس میگویند.

زندگیسالم
یک شنبه
 25مهر 1400
شماره 1997

خانواده و مشاوره

 8توصی هدرگویش
بهکارمندان
ومدیران

بانوان

هودی

هــودی تقریبــا از جنس همــان دورس یا کمــی ضخیمتر
اســت که کاله و بنــد دارد و از نظر قــدی از دورس بلندتر
است .این نوع لباس به دلیل راحتی و کاربردی بودن آن
در بین همه خانمها از ســنین پایین تا باال طرفدار زیادی
دارد .حتی برخی خانمها آن را برای ورزش در فصل سرد
استفاده میکنند.
تدی

اگر دوستتان به شما گفت میخواهم تدی بخرم متعجب
نشــوید ،او به دنبال خرید یک عروســک خرســی نیســت!
به لباسهایی بــا پارچههای کرکــی که الیاف بســیار نرم و
لطیفیدارندوبیشباهتبهعروسکهایخرسینیستند
اصطالحا تدی میگویند این نــوع لباسها به دلیل جنس
پارچهبسیارگرموبرایزمستانهممناسبهستند.

اینفوگرافی

دستیابی به اهداف

اندازهگیری باشد (قسمت دوم )
هدف باید قابل 
سیدمجتبیحورایی   

روز گذشــته گفتیــم کــه داشــتن هــدف یــک ضرورت
اســت و بخش عمــد های از انگیــزه ،نشــاط در زندگی
و تالش انســان به این وابســته اســت که هدف داشــته
باشــد .باید توجه داشــت که هدف ،مقصدی اســت که
قرار اســت به آن برســیم .برای این منظور باید دقیق و
مشخص اعالم کنید که میخواهید در  10سال آینده
کجا باشــید و چه چیزهایی به دســت آورید .دقت کنید
که هیچ چیــز نبایــد مبهم باشــد .صرف گفتــن این که
میخواهم انسان خوب ،با ایمان وبا اخالقی باشم و از
نظر شــغلی و درآمد و رفاه وضعیت خوبی داشته باشم،
هرگز تعیین هدف نیست .هدف باید قابل اندازهگیری
باشد .هرچه میتوانید روشنتر بگویید که تا  10سال
آینده از نظر معنــوی ،خانوادگــی ،اجتماعی ،رفاهی،
اشتغال و  ...باید چه جایگاهی داشته باشید و اگر قرار
است تا  10سال دیگر این اهداف تحقق یابد پنج سال

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم  :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

*دربارهمطلب«رویاهایواقعیبهلطففناوری»میخواستم
بگمکهمنازپیشرفتسریعدنیایفناوریمیترسم،خیلی
هممیترسم.بهزودیباعثبیکارشدنهمهمونخواهدشد.
*دربارهپروندهزندگیسالمباعنوان«شهروندیبرایدنیای
غذا» میخواســتم بگم بهتر نبود درباره قیمتهــای غذا در
کشورهایمختلفمینوشتید؟
* عالیــم بیماریهای کیســه صفــرا که در صفحه ســامت

بعد کجا هستید ،دو ســال بعد کجا
قــرار داریــد و در نهایت ســال آینده
چــه جایگاهــی دارید؟ بــه ایــن ترتیب
دقیقــا اهداف یک ســاله خود را مشــخص و
طراحــی کنید .آن چــه بســیار اهمیت دارد این اســت
که این اهداف حتما باید نوشــته شــود .نوشــتن هدف
با تاریخ مشــخص برای انســان یک الــزام و تقید ایجاد
میکند و برای او یک پیمان درونی محسوب میشود.
اهــداف تــان را بنویســید و آن را جایی قــرار دهید که
پیوسته آن را ببینید .میتوانید آن را روی صفحه اصلی
تلفــن همراهتــان یا صفحــه نمایشــگر رایانه شــخصی
تان یا حتی میز کار خود قرار دهیــد .البته همین االن
که این مطلــب را میخوانیــد میتوانیــد رو برگردانید
و مطلــب دیگــری بخوانید یــا بــه کار دیگری مشــغول
شــوید .ولی انســانهای موفق هم اکنون دست به قلم
میشــوند و اهداف یک ســاله خود را روشن و مشخص
مینویسند ،پس همین حاال اقدام کنید.

نوشتید،خیلیشبیهبهکلیهبود.
* دغدغههای بعضی از مردم جهان برام قابل درک نیست.
االن یک ســری افراد دنبال یک لقمه غذا هستن ،یک سری
دنبالتاثیراتمحیطزیستیتولیدغذا!
* مطلبی در صفحه خانواده چاپ شده که واقعا درددل همه
مامادرهاست،تیترشهست«:شاد»راباچشموهمچشمی
برای کــودکان سراســر غم نکنیــم .اختــافطبقاتی بین
مردمی کــه در یک محله زندگــی میکنند هــم خیلی زیاد
شده است.
* در صفحه ســامت از مشــکالت بــارداری ناخواســته هم
بنویسید.استرسزیادیدارم.
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