



بهبهانهماجرایدختریکه 500میلیونتومانطالبهیکرمالدادهاست
تاازدستگالیههایمادرشراحتشود،چندتوصیهبهوالدینداریم!
دکترالنازعلوی| متخصصروانشناسی

خانواده سالم ،خانوادهای است که بین اعضای آن ارتباط ســالم و سازنده برقرار باشد .یکی از مشکالت رایج
محوری
نوجوانان با والدینشان ،ایرادهای پیاپی از ســمت آنهاست .چند روز قبل دختر  ۱۶سالهای به پلیس مراجعه
کرده و از سرقت  ۵۰۰میلیون تومان طال توسط مردی رمال خبر داده و گفته است ...« :مدتی بود که مادرم مدام
غر میزد و میگفت چرا این قدر با گوشی تلفنهمراهت در حال چت کردن هستی و تمام وقتت را با گوشی تلف
میکنی .گالیههای مادرم تمامی نداشت و من که از رفتارهای مادرم خسته شده بودم ،به پیشنهاد دوستم از یک رمال کمک گرفتم
تا طلسمی بدهد که زبان مادرم را ببندم و دیگر او به من گیر ندهد و با رفتارهایش اذیتم نکند(»...منبع  :ایران) .این یک
نمونه از خطرهای گالیههای مداوم والدین است .در ادامه ،چند توصیه به والدین درباره جایگزینهای غرزدنهای
بیفایده و پردردسر خواهیم داشت.


دفنطالدرگورستانبرایخالصیازغرهایوالدین!
ایندخترنوجواندرادامهگفتهاست«:مردرمالپیشنهاددادبهیکی
ازروستاهایاطرافتهرانبرومودرکنارقبرشماره 17گورستانی
که اســمش را هم به من گفته بود ،طالهایم را دفن کنم و حدود24
ساعتبعد،بهگورستانبرگردموطالهارابردارمتامشکلمحلشود
اماروزبعدوقتیبرایبرداشتنطالهارفتم،ازآنهاخبرینبود».در

این بین ما باید خانه و خانواده را مهمترین
کانــون تامینکننده نیازهــای روانی یک
نوجوان بدانیم؛ چرا؟ چونکه در این ســن
به دلیــل این کــه مســتقل میشــوند ،خیلی
راحت یا تحت تاثیر محیطاند یا دوســت دارند
نوسالهایشــان باشند و زمان
با هم س 

گزارشآمارییکسایتفروشآنالینکه 70درصدمشتریهایش
آقایانو 30درصدخانمهاهستند،نکاتقابلتاملیدارد
اسما صابری|کارشناس ارشد روان شناسی و نوروتراپیست

یک سایت فروش کاالی آنالین در گزارشی که از عملکردش
سوژه روز
در سال  1400منتشر کرده ،درباره جنسیت مشتریها گفته
که تقریبا  70درصد آنها ،آقایان هستند و  30درصد خانم ها
بنابراین آقایان رکورددار خرید آنالین محسوب میشوند.
سال گذشته هم مدیر پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته بود که بر
اساس آخرین آمار ۶۲/۹،درصد از خریداران اینترنتی را مردان و۳۷/۱درصد را
زنان تشــکیل میدهند(منبع :تجارتنیــوز) .در ادامــه میخواهیم از منظر
روانشناسی بر اساس آمارهای منتشر شده به این سوال پاسخ دهیم که چرا
مردها به خرید آنالین بیشتر و بیش از دو برابر خانمها تمایل دارند؟

شوهری دارم میلیاردر ولی خسیس و پرافاده

درخیریههایتخصصیازدواجچهخبراست؟
بعضی کشورها مانند انگلیس برای تسهیل ازدواج جوانان،

وضعمالیشوهرمخیلیخوباست.ثروتشاز 10میلیاردهمبیشتراستولیهیچ
پولی به من و بچههایم نمیدهد .خیلی خسیس ،بداخالق و پرافاده است .معتاد هم
هست .به من تهمت هم میزند .راهی جز طالق ،برایم نمانده است .چه کنم؟

خیریههایی راه انداختند که خدماتشان فقط مالی نیست
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فرنگیسیاقوتی|مترجم

بنفشهدولتآبادی|کارشناسارشدمشاورهخانواده



ازتاثیراتمنفیبداخالقیشوهرتانبگویید



خانوادههایباثباتتر،جامعهایقویتر
در صفحه اول ســایت ایــن موسســه در بخش
معرفی خیریه ،این چنین نوشــته شــده« :این
موسسه در ارائه مشاوره و کمک به زوج ها برای
ارتباطبهتروحلمشکالتتخصصدارد.دلیل
فعالیت ما چیســت؟ روابط بهتر باعث زندگی
بهتر،خانوادههایباثباتتروجامعهایقویتر
میشود.ماآمادهکمکهستیم،درهرشرایطی
کههستید».
تجهیززوجهادربرابرچالشها
مدیر این موسســه خیریه که بیش از70ســال
اســت در زمینــه ازدواج فعالیــت دارد ،در
توگویی اظهار کرده که ما چیزهای زیادی
گف 
درباره آن چه برای پیشــرفت واقعی یک رابطه
الزم اســت و همچنیــن آن چــه میتوانــد آن را
تضعیفکند،آموختهایم.ماموریتماایناست
که دانــش و مهارتهــای خــود را بــا زوجهای
زیادی به اشتراک بگذاریم تا آنها برای مقابله
با چالشهای اجتنابناپذیری که همه زوج ها
باآنمواجهمیشوند،آمادهومجهزشوند.
خدماتخیریههایتخصصیازدواج
اولین سرویس این موسسه ،مشاوره است.
همه روابط دارای فراز و نشــیب هستند .با این
حال،گاهیاوقاتهمهچیزممکناستکمی
ســخت شــود و یافتن یک راهحل مثبت دشوار
است .این درست زمانی است که کمک مشاور
نوشوهررابهبودبخشد.
ماهرمیتواندروابطز 
دومین ســرویس ایــن موسســه ،آموزش
اســت .اگر به فکــر ازدواج هســتید ،دورههای

مخاطــب گرامی ،اعتیــاد در
مشاوره
تمام جنبههای زندگی اعم از
زوجین
زندگــی شــخصی ،کاری،
اجتماعــی و زناشــویی نقش
ایفا میکند.در ادامه چند توصیه به شما داریم .

۲

نمایی از سایت

۱

آمادهسازی ازدواج که مخصوص شما طراحی
شده است در این موسسه برگزار میشود .این
دورهها،تفکربرانگیزوسرگرمکنندهاست،شما
را به بینش و دانــش ،وضوح و اعتمــاد به نفس
مجهز میکند تا از اشــتباهها اجتنــاب کنید و
بهترینآیندهممکنراباهمبسازید.
خدمت دیگــر این موسســه ،کمکهای
مالــی اســت .طبیعــی اســت کــه باتوجــه بــه
هزینههــای بــاالی ازدواج ،بیشــتر جوانها و
خانوادههایشــان بــه تنهایــی از پــس تامین
هزینههایشروعزندگیمشترکبرنمیآیند.
برای مثال خیریه« »Marriage careعالوه بر
پرداخت کمک هزینه جشــن عروسی ،کمک
هزینهخریدواجارهمسکنوخدماتدرمانیرا
همدراختیارجوانهاییکهقصدازدواجدارند،
میگذارد!
جالب اســت بدانید بررســیها نشان میدهد
در ســال  2020حدود  32درصد جوانهای
انگلیســی برای ازدواج از خدمــات این خیریه
اســتفاده کردند .در پایان به نظر میرســد راه
انداختنچنینخیریههاییوکمکبهپاگرفتن
شاندرکشورخودمانهمبتواندکمکبزرگی
بهازدواججوانهاباشد.

۳

سعی کنید گله و شکایت کردن و به میان آوردن
اینموضوعکهماسزاوارداشتنیکزندگیبهتر
از این هســتیم و در کل نصیحت کردن ایشان را
کنار بگذارید .به جای اعتراض کردن ،صادقانه
بهاوبگوییدچگونهبیماریاعتیادوبدخلقیاش
برزندگی شما تاثیر منفی میگذارد .در ضمن،
به شــوهرتان بی توجهــی نکنیــد .بی توجهی و
خــودداری از صحبت کــردن با همســر معتاد و
بدخلــق ،در واقــع نوعی تســلیم شــدن در برابر
اوســت .شــاید همســرتان این خلق و خوی بد و
رفتارهــای آزاردهنــده را به دلیــل بیتوجهی و
رفتار شــما انجام میدهد .همیشه به یاد داشته
باشید شخص معتاد آن هم در سنین باال گرفتار
یک بیماری هولناک اســت و ماننــد هر بیماری
دیگری ،ممکن اســت هیچ کنترلــی روی رفتار
خود نداشــته باشــد .ســعی کنید به همسرتان

به چشــم یک بیمار بنگرید نه به چشم یک مرد
خشن و معتاد.
به او نگویید که درستشدنی نیست

بــا توجه بــه پا بــه ســن گذاشــتن همســرتان و
وضعیت فعلــی او ،ســعی کنید از بــه کار بردن
کلمات تند و زنندهای همچون «همیشه همین
بودهای»« ،هرگز درست نخواهی شد»« ،خسته
شــده ام از تو» و ...خــودداری کنید چــون این
عبارتها ،پیشــگویی های بیهوده هستند و به
زبانآوردنآنهافقطباعثخستگیوکالفگی
همسرتان می شود .معضل اساســی شما این
اســت که مشــکالت اصلی را در این سالهای
زندگی مشترک آرام آرام در خود جمع کردهاید
واکنونهنگامبحثدربارهیکموضوعکوچک
به شدت کالفه میشوید و از خود واکنش نشان
میدهیــد و مانند یک بمب منفجر میشــوید.
توجه داشته باشید تمام رنجها و ناراحتیهای
گذشــته را به یک باره برسر همسری که درگیر
اعتیاد اســت ،خالــی نکنید .برقــراری ارتباط
موثر با ایشان تنها راهی است که به شما کمک
خواهد کرد از او به عنوان خانوادهاش بخواهید
تا مسیر زندگی خود را تغییر دهد.



ما و شما



شاید برای شما جالب باشد که بدانید هزینههای ازدواج نه تنها در ایران
شبکه های
بلکهدرهمه جایدنیاباال رفته است.بههمیندلیلدربعضی کشورهامانند
اجتماعی
انگلیس ،چند سالی میشــود که تعدادی خیریه ازدواج شروع به کار
کردهاند .یکی از معروفترین آنها ،موسسه خیریه تخصصی ازدواج به
نام « »Marriage careاســت .در ادامه و بهبهانه پربازدید شدن مطالبی در شبکههای
اجتماعی درباره این خیریهها ،سرکی خواهیم کشید به داخل این موسسه تا ببینیم دقیقا چه
خدماتی ارائه میدهد؟

زندگیسالم
سه شنبه
25مرداد ۱۴۰۱
شماره ۲۲۲۹

این بیشــتر بودن تمایل ،قطعی نیســت |
با توجه به این که میزان خریــد آقایان از خانمها
در فروشگاههای آنالین بیشتر است ،نمیتوان
بهایننتیجهرسیدکهآقایانحتماوقطعاتمایل
بیشتریبهخریدآنالیندارند.اوالممکناست
بسیاریازخانمها،خریدهایشانرابااکانتهای
پدر ،شوهر و  ...انجام دهند .همچنین بسیاری
از فروشگاههای آنالین ،فضایی است که بیشتر
برای خرید ابزار و وســایل اســتفاده میشــود و
احتماال میزان خرید آقایان از این اجناس بیشتر است بنابراین این تمایل قطعی نیست
اماباتوجهبهآمارهایمنتشرشده،میتوانبهچندنکته اشارهکرد.
مقایســهای که راحتتر است | مقایســه چند محصول با نمونه مشابه هم از لحاظ
کیفیتوهمقیمت،یکنیازاستامامعموالآقایاندرخریدحضوری،کمتربهسراغآن
میروندولیاحتماالموقعخریدآنالین،باخیالراحتتریبهکندوکاودربارهمحصولاز
رویکامنتهاو...میپردازند.تقریبادرهمهسایتهایفروشآنالینبهراحتیمیتوان
کیفیتها،قیمتهاومدلهایمختلفازیککاالوهمچنیننظراتافرادیراکهازاین
فضابرایخریداستفادهمیکنند،بایکدیگرمقایسهکرد.
پای قویبودن حس شهودی خانمها در میان است | یکی دیگر از علتهایی که
میتوانگفتاحتماالآقایانخریدآنالینبیشترینسبتبهخانمهاانجاممیدهند،این
استکهخانمهاحسشهودیقویتریدارندواحتماالبا مشاهدهیککاالحسبهتری
را تجربهمیکنندوهمینباعثمیشودکهخریدحضوریرابهخریدهایآنالینترجیح
دهند.درصورتیکهآقایان،درسایتهاوپیجهاواپلیکیشنهایفروشآنالین،کیفیت
وقیمترابررسیوسپساعتمادمیکنند.دستآخرهمسفارشخودراازطریقخرید
آنالینانجاممیدهندواحتماالازنتیجهکارهمراضیترهستند.
ن َبر نیست | مورد دیگر ،تفاوت زمان مورد نیازی است که انجام
خریدهایی که زما 
خریدهای آنالین و حضوری دارد .بارها شــنیدهاید که آقایان تمایل کمتری نســبت به
خانمهابرایبازارگردیدارند.قطعاخریدهایحضوریزمانبیشتریمیبردونیازبه
جابهجایی دارد و همین شاید یکی دیگر از علتهایی باشد که آقایان ترجیح میدهند
خریدآنالینانجامدهند.
لذتی که از خرید حضوری نمیبرند| نکته پایانی این است که خانمها با توجه
به اینکه در درک شهودی قویتر هســتند از خرید حضوری لذت میبرند و یک نوع
تفریح برایشان محسوب میشود .در صورتی که خرید حضوری نه تنها برای بعضی
از مردها تفریح محسوب نمی شــود که شــاید همین مورد برای آقایان یک نوع وقت
تلفکردن باشد.





بیشتریرادربیرونازخانهبگذرانند.پسبایداصلمااینباشدکه
فضایخانهوخانوادهسرشارازامنیت،آرامشوجذابیتباشدتااگر
نوجوانمان مشکلی هم دارد ،قبل از گرفتن تصمیمهای عجیب و
غریبمانندپولدادنبهرمال،باماحرفبزند.بنابراینمنبهعنوان
یک پدر یا مادر باید با نوجوانم حرف مشترکی داشته باشم ،شوخی
کنم،ازاونظرخواهیکنمو....
ضرورتمحبت،پذیرشواحترامبهنوجوان
اساس یک رابطه سالم و درست میان شما و فرزندتان محبت کردن
و دوست داشتن بیقید و شرط است .این همان چیزی است که به
نظرم این دختر 16ســاله از آن محروم بوده است .مهمترین مسئله
ایناستکهفرزندنوجوانشمابداندشمااوراهمانطوریکههست،
پذیرفتهاید.خیلیوقتهافکرمیکنندپذیرششمانسبتبهآنها
کم شده و این هم به دلیل مستقل شدن آنها و رسیدن به سن بلوغ
است .در این شــرایط ما باید به آنها حس محترمانه بودن بدهیم و
بگوییمکهقابلاحتراماندوماهمسنوسالشمابودیمواینشرایط
رادرکمیکنیم.
برخوردمناسببهجایغرزدنهایرویاعصاب
وقتی با نوجوانتــان روبهرو میشــوید ،حتی اگــر از او به خاطر یک
رفتاریاتصمیمعصبانیهستید،باحرکاتبدنتانوزبانتاننبایدبا
او مواجه شوید یعنی او نباید احساس کند که شما میخواهید به او
نوایرادگرفتنهای
حملهیااوراتنبیهیاقضاوتکنید.بهجایغرزد 
رویاعصابکهبیفایدههمخواهدبود،ازعباراتوکلماتیاستفاده
کنیدکههمهمثبتوتشویقیبرایتغییرباشد؛ابتداباذکریکنکته
مثبتازنوجوانتانشروعکنید،سپسمطلباصلیراکهمدنظرتان
است،بگوییدودربارهآنمسئلهصحبتکنیدومجددیکنکتهمثبت
از او بگویید .مثال بــه او بگوییــد« :از این که من بچهای مثــل تو دارم
خوشــحالم»؛ و به او یادآوری کنید زمان استفاده از تبلت را مدیریت
کندزیراشما رانگرانکردهاست.
برقراریارتباطکالمیوعاطفیراجدیبگیرید
درهرفرصتیکهپیشمیآید،بافرزنداننوجوانتانصحبتکنید
و در یک فضای گرم و صمیمانه ،ارتباط کالمی و عاطفی
برقرار کنید .مثال وقتی میبینید نوجوانتان
 ۲ساعتدراتاقشباگوشینشسته،ازاین
فرصتاستفادهکنید،یکاستکانچایبا
کشمشبهاتاقشببریدوبگوییددوست
دارم امــروز با هــم چای بخوریــم .نکته
آخر هم این کــه برای اعمال مقررات ســعی
کنید در مرحله اول خودتان به آنها پایبند
باشــید .پدری که خودش سیگار میکشد،
نمیتواند به نوجوانش بگوید سیگار بد است
و نکش یا مادری که خودش مدام با گوشیهمراه
بازی میکند نباید به دختر نوجوانش بگوید این
کاررانکن.

خانواده و مشاوره

نهای ُپرخطر
غرزد 
والدیننوجواانن
ِ

چرایی رکورد دارشدن آقایان
در خریدآنالین

راهارتباطیبازندگیسالم
پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* ترفندهای کالهبــرداران پیامکی،
خیلی زیاد شده دیگه .در واقع به هیچ
پیامکینمیشهاعتمادکرد.
* باز زیرسویه جدید در راهه؟ ای بابا!
خستهشدیم.
*نکاتیکهدرصفحهاولزندگیسالم
دربارهعملکردمغزنوشتهبودین،برای
منخیلیجالببود.خستهنباشید.
* توصیههایــی رو کــه در بخــش
زندگیســام نوشــتین بــرای اینکه
ازمــون کالهبــرداری نشــه ،همــه
میدونیــم امــا نمیدونــم چــرا بــازم
طعمهشــون میشــیم و حســابمون
رو خالــی میکنن! چند وقــت پیش،
حسابیکدکترروباهمینترفندها،

خالیکردهبودن.
* دربــاره مضــرات خــوردن زیــاد نــودل،
میخواســتم بگم کــه مــن کال با ایــن غذا،
نتونستم ارتباط برقرار کنم .از نظر من ،یک
جوریه که نمی شــه از خوردنش لــذت برد،
فقطسیرکنندهاست.
* در صفحــه اول زندگیســام مــورخ22
مرداد  1400در پرونده «انفجار بمبهای
خارجیدرفوتبالایران»،نویسندهاز«ایمون
زاید»نامینبردهاست!چرا؟باسپاس.
ماو شــما :مطلب درباره بهتریــن بازیکنان
خارجی نبود ،دربــاره بازیکنانی بــود که از
لیگهایمعتبراومدن.
* دربــاره پرونــده «تازهتریــن ترفندهــای
کالهبرداران پیامکی» ،میخواســتم بگم
اگر مشکالت اقتصادی مردم کمتر بشه ،به
خاطرشارژرایگانوسود 200هزارتومانی
سهامعدالتو،...گولنمیخورنوبیچاره
نمیشن.
* متاســفانه وقتی خوشــی می زنه زیر دل
بعضیها و قبح طــاق هم ریختــه و راحت
شــده ،نتیجهاش می شــه ماجرای خانمی
کهدرمطلب«واکاوییکطالقعجیب»در
صفحهخانوادهدربارهاشنوشتین.
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