خواستگاری در رستوران بهجای خانه؟

بانوان

وقتیکودک مسئولیتپذیرنیست،چهکنیم؟

مهساکسنوی|روزنامهنگار

بعضی خانوادهها مراسم
خواستگاری برای آشنا
شدن طرفین را به جای
خانه در رستوران برگزار
میکنند ،چرا این تصمیم
خوب نیست؟
نگارمظلومحسینی| دانشجویدکترایروانشناسیبالینی

ب ورسوم و سنتها رو به کمرنگ شدن است
در دورهای از تاریخ به ســر میبریم که بعضی آدا 
محوری
و اهمیت قبل را ندارد .این موضوع به خودی خود مســئله بدی نیست و شاید از بین رفتن بعضی
سنتهای دست و پا گیر ،مفید هم باشد .مثال در همین مسئله ازدواج ،سنتهای پر خرج بسیاری
داریم که با وضع اقتصادی فعلی سازگار نیســت اما از کجا بفهمیم کدام سنت باید حفظ شود و
کدامها میتواند حذف یا به شکلهای دیگر تبدیل یا به روز شود؟ به تازگی تصاویری در شبکههای اجتماعی و تبلیغاتی
در سایتها به چشم میخورد که خبر از برگزاری مراسم خواستگاری در رستورانها میدهد .به طور مثال در یک تبلیغ
نوشته« :اگر دوست دارید که مراسم خواستگاری را به صورت کامال متفاوت و خاص برگزار کنید یا این که بنا به دالیلی
ت هایی دارید مثال فضای خانهتان ظرفیت این تعداد از مهمانان را ندارد
برای برگزاری این مراسم درمنزلتان محدودی 
یا این که پذیرایی کردن از آنها برایتان سخت و زمانبر است ،میتوانید آن را در رستوران برگزار کنید که جلوه زیباتری
ن شناسانه به این موضوع خواهیم داشت.
هم به مراسم شما میدهد» .در ادامه ،نگاهی روا 
محیطشلوغرستورانبهدردخواستگاری
نمیخورد
برای انجام خواســتگاری در رســتوران باید از خود پرسید
هدفازبرگزاریجلسهخواستگاریچیست؟قطعاهدف
آشناییطرفینوخانواد ههایشانبایکدیگر
استامااگراینمراسمدررستورانبهجای
خانه انجام شــود ،چه اطالعاتی از دســت
میرود؟ آنطور که در فرهنگ ما مرســوم
است ،رستوران محلی برای غذا خوردن و
تفریح و کمی معاشرت محسوب میشود.
درمراسمخواستگاریهدفاینهانیست.
معاشرتی که در یک محیط شــلوغ و پر سر
و صدا انجام شــود ،نمیتواند بــرای هر دو
طرف منبع اطالعات باشد .از طرفی اگر آشنایی و مذاکره

اولیه دختر و پسر در همان رستوران باشد ،میتواند منبع
حواسپرتیهمباشد.
مزایایبرگزاریخواستگاریدرخانه
جــدا از همه این مســائل وقتی خواســتگاری در محیط
خانــه انجام میشــود ،اطالعــات خوبی
میتــوان بــه دســت آورد .برای مثــال از
نحــوه چیدمــان خانــه و وســایل زندگی
میتوان اطالعاتی راجع به فرهنگ افراد
و خانوادههایشــان به دست آورد .منظور
این جــا ،فقط توجــه به تجمالت نیســت
بلکه برای مثال خانوادهای که در و دیوار
را با عکسهای غربی تزیین کردهاند یا بر
دیوار ادعیــه مذهبی دارنــد ،دو فرهنگ
متفاوت را به نمایش میگذارند .همچنین نحوه پوشش

افراد در خانــه میتوانــد راجع بــه این افــراد اطالعات
خوبی بدهد .صحبت کــردن در یک محیــط آرام مانند
خانه که برای امر خواستگاری آماده شده است ،حاوی
ت سازی خواهد بود به خصوص
اطالعات مهم و سرنوش 
در مقایسه با رستوران که پر از صداست یا هر حرفی که
زدهمیشودتوسطمیزکناریهمشنیدهمیشودوافراد
در اضطرار زودتر غذا انتخاب کردن و سریعتر سفارش
دادن هستند!
تکمنگیرید
مشاهدهدرجلسهخواستگاریرادس 

بدیهیاستکهخانهمحلمناسبتریبرایانجاممراسم
اولیه خواستگاری است .بعد از جلسه اول خواستگاری،
دختــر و پســر بــرای شــناخت بیشــتر میتوانند زیــر نظر
خانوادههابیرونبروندوازمحیطرستورانهمبهرهببرند.
حتیاینکارتوصیههممیشودکهباخواستگارخودبیرون
بروید و رفتار او را در محیطهای اجتماعی هم مشــاهده و
بررسیکنیدامااینامرمربوطبهمراحلبعدیاستنهدر
اولین مرحله که شما باید تصمیم بگیرید که آیا فرد مقابل
موردپسندشمابرایشروعزندگیمشترک
هست یا خیر؟ نکته مهمی که تمام مشاوران
نکته
ازدواج به آن تاکید میکنند این است که در
جلسه خواستگاری عالوه بر صحبت
کردن بیشــتر مشــاهده کنید،
واضح اســت که مشاهدات
در خانــه طــرف مقابــل
حاوی اطالعات بسیار
مهمتریخواهدبودتا
دررستوران.

خانمی  26سالهام .در یک شرکت خصوصی کار میکنم .مشکل من
و تمام همکارانم با رئیسمان است .او فردی کاربلد است اما اخالق
ندارد ،به اخالقش به زور باید نمره صفر را داد! البته یک روز خوب است و
شاد ،فردایش عصبی و بیحوصله ،یک روز با همه گرم میگیرد ،یک روز همه را از دم
تیغ میگذراند و جریمه میکند .یکی از همکارانم میگوید که او به اختالل شخصیت
دوقطبی مبتالست .با چنین رئیسی باید چطور برخورد کرد؟ لطفا راهنمایی کنید.
اسما صابری | روان شناس و نوروتراپیست

مخاطــب گرامــی ،بــه
مشاوره
احتمــال زیــاد همه ما
شغلی
بــا چنیــن افــرادی در
محیــطهــای کاری،
دوســتانه ،بیــن آشــنایان و  ...برخــورد
داشــتهایم یا برخــورد خواهیم داشــت.
پس با توجه به سوال شــما ،به چند نکته
خواهیم پرداخت تا بتوانیم در مقابل این
گونه افراد بهتر عمل کنیم و خصوصیت
آنها باعث اتمام یک دوستی ،همکاری
یا رابطه فامیلی نشود.

هم مشخص است ،این بود که کار کردن
و زمان گذراندن با این افراد بسیار سخت
اســت زیرا دارای نوســان خلق هستند.
گاهی بســیار خلق باالیی دارند و گاهی
بسیار پایین .در واقع به احتمال زیاد این
گونه افراد با یک خبر ســاده ممکن است
بســیار هیجانزده و خوشــحال شــوند و
برعکس.همینویژگینوسانخلقباعث
میشودافراداطرافشاناحساسامنیت
خاطرنداشتهباشندومدامگوشبهزنگ
باشند که االن قرار اســت از طرف آن فرد
موردتوبیخقرارگیرندیاموردستایش!

اولین نکتهای کــه از صحبتهای شــما

الزماستبهچندنکتهمهمازویژگیهای

طبیعی است که احساس امنیت

خاطر نداشته باشید

 3ویژگی رئیستان را بشناسید تا...
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۲

دستیابی به اهداف ( هر روز)

ریشههای حرف های ناامید کننده دیگران (قسمت)۲۹

آن چه آسان به دست آید
ارزیش ندارد
و آن چه ارزش دارد
آسان به دست منی آید

رئیسمان کاربلد اما نمره اخالقش صفر است!
این افراد اشــاره کنم تا شــاید برای شــما
کمککننــده باشــد تــا در رفتارهایتــان
مالحظاتبیشتریدرمقابلواکنشهای
چنین افــرادی داشــته باشــید و بتوانید
شرایطکاریبهتریبرایخودتانفراهم
کنید.
ناتــوان در مقابل ناکامــی| اگر
افــرادی اطرافتان هســتند که
گاه هیجانــات شــان در باالترین حالت
است و گاه در پایینترین حالت یعنی حد
وســطی وجــود نــدارد ،بایــد بدانید که
چنین افرادی اصال توانایی روبهرو شدن
با ناکامــی را ندارند .تحمل نه شــنیدن
ندارند و این به شــدت باعــث عصبانیت
شان خواهد شد .بنابراین اگر تصمیم به
جواب منفــی درباره یک مســئله کاری
دارید ،باید با مالحظات بیشتری رفتار
کنید.
ناتــوان در مقابــل انتقــاد| بــه
احتمــال زیــاد ایــن افــراد اصــا
نقدپذیر نیستند و دربرابر افرادی هم که
آنها را نقد میکنند به شدت سوگیری
دارند امــا برعکس بــه شــدت در مقابل

آن چه را که از آنهــا انتظار داریــد به وضوح
۱
بگویید| کودکان باید دقیقا بدانند که از آنها چه
انتظاری دارید  .عباراتی مانند «تــو هرگز کاری انجام
نمیدهــی» یــا «بایــد شــروع بــه کمــک کنــی»
دستورالعملهای مبهمی هستند .در عوض
فهرســتی از مســائل را برای هر یک از
بچههــا تنظیــم کنید که بــه صورت
واضح باشد .مثال مسئولیت تمیز
کردن اتاق خــواب یا چیدن میز
ناهار با کودکان است.
آنها را در تصمیمگیری
۲
مشــارکت دهیــد| همــه
انســانها اگــر در تصمیمگیریهــا
مشارکتداشتهباشندتمایلبیشتریبه
همکاری دارند .پس به جای اینکه به فرزندان
خود دســتور دهید و به آنها مســئولیتها را یک طرفه
محولکنید،میتوانیددربارهاینکهچهکسیانجامهر
کاررابرعهدهخواهدداشت،توافقکنید.بامشارکتدر
تصمیمگیریهایخانه،کوچولوهایشماکمتردربرابر
انجاممسئولیتهایخودمقاومتمیکنند.
مســئولیت را تبدیل به عادت کنیــد| ایجاد
۳
عادات در خانه به آنهــا میآموزد تا کارهایی که
باید انجام شود ،انجام دهند و با این روند بدون اینکه

مجبور باشید به دنبال فرزندانتان بروید تا وظایفشان
را به آنها یادآوری کنید ،طی خواهد شد .اگر کودکان
عادت کنند که سهشنبهها باید زبالهها را بیرون ببرند و
ظــروف را در شــب بشــویند ،یــا بعــد از خــوردن یــک
میانوعدهبایدتکالیفخودراانجامدهند،این
فعالیتهــا را بهعنــوان بخشــی از
روال زندگــی خــود در نظــر
میگیرند .این بسیار کارآمدتر از
انتظار برای انجام همکاریها به
صورت خودجــوش و بدون نظم
خواهد بود.
بــه آنهــا اجــازه دهیــد
۴
عواقــب اعمــال خــود را
تجربه کنند| مسئولیتپذیری ارزشی
نیست که والدین بخواهند به کودکان تحمیل
کنند .این یک بخش اساســی از زندگی اســت .پس از
انجــام کارهایــی که بــه صــورت مســئولیت بــه آنها
ســپردید ،خودداری کنید و بگذارید بــا عواقب انجام
ندادن مســئولیت خود روبهرو شــوند .اگر اتاقشان را
مرتب یا تمیز نکنند ،در محیطی آشــفته و ناخوشــایند
زندگی خواهند کرد .اگر تکالیف خود را انجام ندهند،
نمــرات ضعیفی خواهنــد گرفت و در کالس پاســخگو
خواهند بود.

خانواده و مشاوره

بسیاریازمادرهاازتنبلیفرزندانشان،همکارینکردندرکارهایخانهواینکهگاهیاوقاتحتیبهوظایفمدرسه
خود عمل نمیکنند ،شکایت دارند .این نوع رفتارها کمی نگرانکننده هستند زیرا دوران کودکی مرحلهای از آمادگی
برای زندگی بزرگ سالی است .اگر فرزند شما االن مسئولیتپذیر نیست ،ممکن است کمی نگران کننده باشد .در
ادامه به راههایی برای مسئولیتپذیر شدن کودکانتان خواهیم پرداخت.

زندگیسالم
دوشنبه
 ۸آذر1400
شماره ۲۰۳۳

تعریف و
تمجید حس
خوب میگیرند
و ســوگیری مثبت به
فرد پیــدا میکننــد .بنابراین
برای انتقاد از آنها ،باید نکات زیادی را
مدنظر قرار دهید تا برایتان دردسرساز
نشود.
ســاالن کودک| دنیای
بزرگ
ِ
این افــراد دنیای مبادلــه کاال به
کاالســت و خــارج از آن چیــزی وجــود
نــدارد .ماننــد یــک کــودک در مقابــل
ت ها واکنش نشان میدهند اما
عصبانی 
ُحسن این افراد این است که مانند یک
کــودک بیپــرده و خالصانــه رفتــار
میکننــد و هیــچ نقشــه قبلــی ندارند.
خیلــی واضــح درخواســت میکننــد،
انتظار برآورده شدن دارند و در صورت
نــه شــنیدن عصبانیــتشــان را ابــراز
خواهند کرد.
نکته آخر هم ایــنکه اگر نتوانســتید از
ایــن راهکارها بهــره ببرید یا با شــرایط
کنار بیایید ،از یک مشاور کمک بگیرید.

۳

سیدمجتبیحورایی

یکی از مسائلی که معموال در مسیر دستیابی به اهدافتان با آن مواجه میشوید حرفهای منفی و
ناامید کننده دیگران است .وقتی شما با یک دنیا امید و انگیزه ،هدفی مثبت و بزرگ را انتخاب
و با عزمی جزم و ارادهای قوی شــروع به حرکــت میکنید ،برخی از افــراد که از هدف و
تصمیم شــما با خبر میشــوند بــا القائات منفــی و مأیوس کنندهشــان خواســته یا
ناخواســته شــما را دلســرد و کم انگیــزه میکننــد .باید توجه داشــته باشــید که
تلقینهای منفی دیگران یا ریشه در حســادت و تنگ نظریهای افراد دارد که
نمیتوانندموفقیتهایشماراببینندوبرایناساسسعیدارندمانعباالرفتن
ت های ذهنی ،ترسها و تردیدهای
شما بشــوند یا این که ریشــه در محدودی 
آنها دارد .برخی افراد از آن جا که خودشان ُپر از افکار منفی ،ترس و نگرانی
هســتند و اعتماد به نفس الزم برای انجام کارهای بزرگ و ایدههای خالق و
جسورانه را ندارند شــما را هم از شکســت و ناکامی میترســانند و چنین القا
میکنند که حرکت شما محکوم به شکست است .اگر هم برای آنها نمونههایی
از افراد موفق را نام ببرید که در همین شرایط با توجه به ظاهر سخت و نامناسب به
موفقیتهای بــزرگ دســت یافتهانــد ،مصرانــه میگویند کــه آنها افــراد خاص و
استثنایی بودند که موفق شــدهاند! فردا و در همین ســتون از راهکارهای اصولی برای
ن دادن به این اظهارات منفی و ناامید کننده اطرافیان خواهیم گفت.
واکنش نشا 
ما و شما
راهارتباطیبازندگیسالم
پیامک  2000999و تلگرام 09354394576

* درباره پرونده زندگیســام بــا موضوع « چراغ روشــن
کارگاه کالهدوزی» ،دلیل اصــرار بعضی افراد برای تغییر
نکهدورهاینشغل
ندادنشغلشونرومتوجهنمیشوم.ای 
تمامشده،بداست؟ازنظرمن،نه.
* خودروسازهای ایرانی هم آرزوهای جالبی دارن! وقتی
زه دور پراید می شــه آپشــن ،چرا باید بریم سمت ساختن
شاسیبلندآخه؟
* خرمالــو دیگــه فصلش تمــوم شــده ،باید یک مــاه پیش
ککردنشروچاپمیکردین.
روشهایخش 
*لطفامطالبیکهترسوناامیدیرامنتقلمیکند،چاپ
نکنید.یکمقدارروحیهنشاطوشادابیراترویجکنید.
* حمایت از هنرهای دستی و قدیمی در کشور ما ،شرایط
خوبیندارد.بهخصوصدرروستاها،بسیاریازهنرهادر
ششدنبهطورکاملهستند.
حالفرامو 

*دربارهموضوععکسیادگاریزیردوربینمرگ،کسانی
گفتهبودنخدمهفضاییشاتلکشتهشدنامابعدازچند
فرشته۱۷،ساله
سالدوبارهسالمبرگشتن.
*بهتربودعنوانمطلبیراکهدرصفحهاولزندگیسالم
چاپشدهمیزدین«:مرگخبرنمیکند».چوناینروزها
نقدرکمشدهکههیچ
فاصلهزندگیتامرگافراد،گاهیآ 
فردیباورشنمیشود.
*  3میلیــون تومــان هم شــد درآمــد؟ در زندگیســام،
شغلهاییرامعرفیکنیدکهدرآمدباالییداشتهباشد.
*ستون«اینکیه؟»،خیلیتابلوشدجوابکه!همگفتین
ازبچههابپرسین،همعکساون
خــال روی صورتــش !
از ایــن تابلوتــر
نمیشهدیگه.

صفحه جوانه
را پنج شنبه ها در صفحات
2و 3زندگی سالم بخوانید
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