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تکتـمدرهکـی|ایـنفکـرکـهمدیریتهیجان،فقطبرایوقتیاسـتکهزندگیمشـترکشـروعشـدهباشـدرابیخیالشـوید.از
همیـناالنکـهخواسـتگارهاپاشـنهدرراکنـدهوبـهخاطـرازدیادرفـتوآمدخواسـتگارتویمحلمعروفشـدید،بایـدمدیریت
کـردنهیجانهـاراهـمتمریـنکنیـد.بـاورکنیداگـرغیـرازاینباشـد،احتمالاینکـهازمیـانانبوهکسـانیکهدرخواسـتغالمی
دادهانـد،کسـیراانتخـابکنیـدکـهگلجلسـهخواسـتگاریاشبزرگتـراسـتوهمـهمالکهـایدیگـررافرامـوشکنیـدوحتی
انتخـابوعکـسالعملهایـیکـهازایـنهـمعجیـبترهسـتند.حاالکـهبهاینجارسـیدهخوباسـتبـهماجرایمدیریـتکردن
هیجانـاتبیشـترفکـرکنیـم.درادامـهتکنیـکهایـیرابـاهممـرورمیکنیمکـهبهماکمـکخواهندکـردیکهیجـانراچگونه،

درچـهموقعیتـیودرمقابـلچـهکسـیبـروزبدهیـموهمینموضـوعبهظاهرسـادهحالمـاوزندگـیراخوبخواهنـدکرد.

هیجان سیری چند؟

ممکلن اسلت بلا خودتلان بگوییلد اصلا 
وقتی ممکن اسلت هیجانات همله کارهای 
خوبملان را خلراب کند یا اینکله وقتی قرار 
اسلت در یلک لحظله همله چیلز را بله باد 
بدهد پس چرا باید هیجان داشلته باشلیم؟ 

آیلا فایلده ای هلم دارند؟
می خواهم کملی امیدوارتان کنلم، امروز در 
ملورد هیجانلات از زاویله ای صحبلت کنیم 
کله هیجلان انگیلز بودن را دوسلت داشلته 
باشلید. اول اینکه همین هیجانات هسلتند 
می دهنلد.  روح  و  طعلم  زندگلی  بله  کله 
یلک روز ناراحلت و غمنلاک هسلتید و روز 
دیگلر شلاد و خوشلحال، خب معلوم اسلت 
و  فلراز  همیلن  زندگی ملان  قشلنگی  کله 
روی  دائلم  باشلد  بنلا  اگلر  و  فرودهاسلت 
قله هلای نملودار باشلیم هیچ وقلت متوجه 
قلله بلودن آن نخواهیلم شلد. از شلاد بودن 
وقتلی للذت ملی بریم کله ناراحتلی و غم و 

عصبانیلت را تجربله کرده باشلیم. 
هیجان هلا پایه و اسلاس هنر هسلتند، اصا 
اگلر نباشلند خبلری از شلعر و موسلیقی و 

نقاشلی و هیلچ هنر دیگری نیسلت.
یلا اینکله هیجان هلای مثبلت باعلث ایجاد 
شلد  خواهنلد  ملا  در  مضاعلف  نیروهلای 
نفلر  دو  می بینیلد  کله  اسلت  همیلن  و 
یلک  ملورد  در  وقتلی  ناملزدی  دوران  در 
می کننلد  صحبلت  هیجان انگیلز  موضلوع 
و  می رونلد  پیلاده  کیلومترهلا  هلم  بلا 
متوجله نمی شلوند. البته حواسلمان باشلد 
کله هیجانلات منفلی افسارگسلیخته هلم 
می تواننلد بله یلک بلاره ظلرف انلرژی ما را 

بله کل تخلیله کننلد. 

تکنیک اول: خودگویی

قبلل از آنکله هیجانلات منفی به سلراغ تان 
بیایلد موقعیللللت هایی را بلللرای خودتان 
شبیه سلازی کنیلللد. بله هلر حلال وقتلی 
موقعیلت  در  نکرده ایلد  فکلر  چیلزی  بله 
هیجانلی هر تصمیللللمی ممکلللن اسلت 
بگیریلد کله ایلن تصمیلم هیجانلی فاصله 
زیلادی از منطلق خواهلد داشلت و دیلر یلا 
زود شلما را به دردسلرهای کوچک و بزرگ 
دچلار خواهلد کلرد.  مثلا تصور کنیلد روز 
عقدتلان اسلت و عاقلد و مهمان هلا آمدنلد 
وللی از داملاد و خانلواده اش هنلوز خبلری 
نیسلت. واکنش شلما چه خواهلد بود؟ یک 
واکنلش احتماللی را پیش بینی کنید و یک 
واکنلش درسلت را هلم پیلش بینلی کنید. 
بعلد کمی به خوبی هلا و بدی هلای هرکدام 
از روش هایتلان فکلر کنیلد.  یلا مثلا تصور 
کنیلد همسلر شلما سلاعت هلا بله تلفلن 
جلواب نلداده و حسلابی نگلران شلده اید، 
اولیلن واکنلش شلما در ایلن موقعیلت چه 
خواهلد بود و واکنش درسلت چه واکنشلی 
اسلت؟ کلدام واکنلش ملی توانلد نگرانلی 
هملراه بلا دوسلت داشلتن و عاقله را بله 
همسلرتان منتقلل کنلد و کلدام واکنلش 
سرشلار از خشلم و عصبانیت خواهلد بود ؟

تکنیک دوم: تقویت هیجانات مطلوب

بلرای تقویت کلردن هیجانلات مطلوب ملان 
مثلا حلس همدللی  برنامه ریلزی کنیلم. 
بدهیلم  پلرورش  را  نگری ملان  مثبلت  و 
احساسلات  ایلن  کله  موقعیت هایلی  در  و 
را رشلد می دهنلد حسلابی فعلال باشلیم. 
موقعیت هایی شلبیه دلسلوزی برای اعضای 
خانلواده، حاضلر کلردن صبحانه بلرای همه 
اعضلای خانلواده، پرسلتاری از مادربلزرگ 
مریلض یلا حتلی کملک کلردن بله خواهر 
و برادرهلا در انجلام کارهایشلان تمرین های 

خوبلی بلرای این حلوزه هسلتند. 

تکنیک سوم: حرف از هیجان 

مطالبلی در ملورد احساسلللات مختللللف 
بخوانیلد، همیلن که شلما کلملات واضح و 
گویایلی برای بیان احساسلات تان پیدا کنید 
خیللی خلوب اسلت و در ارتباط بلا دیگران 
به شلما کملک خواهدکرد. این راهی اسلت 
کله باعلث می شلود راحت تر احساسلات تان 
را شناسلایی کنید و بهتر آن را مطرح کنید. 
این گام اول برای تسللط بر هیجان ها اسلت 
و اجلازه نمی دهلد هیجان ها بر شلما غالب 
شلوند. مثا احسلاس خشلم یک احسلاس 
ثانویله اسلت و قبلل از آن یلک احسلاس 
دیگلر هم وجود دارد و شلما بلرای مدیریت 
هیجلان بایلد هلر دو هیجلان را بله خوبلی 

بشناسید.
مثلا اگر دلتان برای کسلی تنگ شلده این 
حس تلان را بله او بگوییلد وقتلی از هدیه ای 
کله دیگلری خریده حسللللابی خوشلحال 
هسلتید همیلن را به زبلان بیاوریلد. یکی از 
راه هایلش ایلن اسلت کله سلراغ رمان هلای 
عاشلقانه فاخلر و خلوب بروید، مثلل کتاب 
»یک عاشقانه آرام« اثر »نادر ابراهیلللمی«، 
حواس تان باشلللد درگیلللللر رمان هلللای 
توخاللی و پلوچ نشلوید. تلا اینجا بله خوبی 
فهمیده ایلم کله در حیلن هیجانات شلدید 
بحث کردن و تصمیم گرفتن کار اشلتباهی 
بایلد  را  سلکوت  و  صبلر  از  نوعلی  اسلت. 
و  املن  موقعیت هلای  در  کنیلم.  تمریلن 
بلدون هیجلان ایلن موضلوع را دائلم بلرای 
خودملان جلا بیندازیلم کله اگر در شلرایط 
یلک هیجلان شلدید قلرار گرفتیلم از بحث 
و تصمیلم گیلری اجتناب کنیلم و این امور 
را بله زملان دیگلری موکول کنیلم. چه این 
هیجلان شلدید مثبلت باشلد و چله منفی. 
بله هلر حال ممکن اسلت بعلدا از تصمیمی 
کله گرفتیم پشلیمان شلویم و بهتریلن راه 
بلرای جلوگیری از پشلیمانی همین اسلت.  
بلا هرکلدام از مادربزرگ ها کله تجربه دارند 
و بلا هلر مشلاور املروزی که صحبلت کنید 
زندگلی  در  کارهلا  کلیدی تریلن  از  یکلی 
مشلترک را همیلن صبلر و سلکوت ملی 
داننلد، خصوصا بلرای خانم هلا اهمیت این 
ماجلرا چند برابر می شلود و یکلی از بهترین 
شلیرین کننده های زندگی صبلر خانم خانه 
اسلت. صبلر و سلکوت بله موقلع را هلم از 
همیلن االن تمریلن کنیلد، از همیلن االن 
کله پدرتلان خسلته برمی گلردد بله خانه و 
شلما بناسلت با چلای و حرف های شلیرین 

خسلتگی او را بگیریلد. 

تکنیک چهارم: تغییر دکور ذهنی

احساسلات  تحریک شلدن  عاملل  گاهلی 
شلدید ملا عوامل بیرونی نیسلت، وللی اتفاقا 
همین جا هم مشلکل از خودمان اسلت. باید 
کملی بله چارچوب هلای خشلک ذهنی مان 
دسلت بزنیلم و مقداری جابه جایشلان کنیم. 
مثلا کسلی که فکلر می کنلد همه بایلد از 
او راضلی باشلند اگلر ملورد نقلد قلرار بگیرد 
ناراحلت خواهد شلد و اگر کمی بیشلتر نقد 
شلود از کوره در رفته و هیجانات بر او مسلط 
می شلوند. یا اینکه یک نفر یلا جمع را بدون 
عیلب و نقص تصلور کنیم، باعث می شلود با 
کوچلک ترین رفتلار نامطلوب آنها احسلاس 
دلسلردی، ناامیلدی و یلاس بله سلراغ ملا 
بیایلد. مثلل تصاویلر ماورایلی و غیرممکنی 
کله از خواسلتگار مربوطله می سلازیم و بلا 
کوچکتریلن اشلکال او در زندگلی مشلترک 
احسلاس می کنیلم همله آرزوهایملان بر باد 
رفتله اسلت. یا اینکله فکر می کنیلم خانواده 
همسلر آینده ما باید رفتاری کاما شلبیه به 
خانلواده خودمان داشلته و حتی تمام رسلم 
و رسلوم ملا را هلم بداننلد و به جلا بیاورند. 

تکنیک پنجم: ذهن خوانی ممنوع

و  غریلب  و  عجیلب  تخیلات  از  دسلت 
تحلیل های بی پایه برداریلد، اتفاقا این موضوع 
هلم بلا تمرین کردن حاصل می شلود. سلعی 
کنیلد قضاوت هلای عجوالنه نکلرده و تا وقتی 
ابعلاد یک موضلوع به صورت کامل برای شلما 
واضلح نشلده اظهار نظر نکنید. از من به شلما 
نصیحلت، گاهی سلوتی هایی کله اول زندگی 
می دهیلد تلا همیشله در خاطر همسلرتان و 
خانلواده اش می مانلد؛ پلس خلوب اسلت که 
بی اسلاس اظهارنظر نکنیم و بیشلتر از این ها 
حواسلمان را جملع کنیلم. اجازه ندهیلد این 
تحلیلل و تخیلات بر روان شلما اثلر بگذارند 
و در فکر شلما بتازند. راسلتش را بخواهید این 
تفکرات آخر نداشلته و تا هرجا بله آن ها اجازه 
بدهیلد پیلش خواهنلد رفلت. حتلی ممکلن 
اسلت نیت هلای دیگلران را هم تحلیلل کرده 
و از اینکله نیلت یک نفلر خوب بوده یلا نبوده 
شلما ناراحلت یلا عصبانلی و یا حتلی ناامید و 
دلسلرد شلوید، در حاللی کله نیت هلا خیللی 
خیللی درونلی هسلتند و گاه خودملان هلم 
بله راحتلی بله عملق نیت هایمان دسترسلی 
نداریلم، پس چه طور اسلت کله در مورد نیت 
دیگلران فکلر ملی کنیم و حتلی در ملورد آن 

واکنلش هم نشلان ملی دهیم. 

تکنیک ششم: تازه نفس  

خیللی از اوقلات تغییلر موقعیلت یلا تلرک 
محیلط بله شلما کملک می کنلد کله بله 
هیجانات تلان مسللللط شلوید. همیلن کله 
اگلر ایسلتاده اید بنشلینید و اگلر نشسلته اید 
بایسلتید. یلا اینکه یلک لیوان آب بنوشلید و 
حتلی اینکله به فلرد دیگر اطلاع دهید برای 
چند لحظله ای می خواهید موقعیلت را ترک 
کلرده و تنهلا باشلید. ایلن کار به ذهن شلما 
فرصلت می دهلد نفسلی تلازه کلرده و بهتلر 

فکلر کند. 

تکنیک هفتم: هیجان های همدالنه

یکلی از بهتریلن مهارت هایلی کله در زندگی 
الزم و در زندگلی مشلترک حیاتی می باشلد، 
بایلد  شلما  اسلت.  هیجان هلا  در  همراهلی 
بهتریلن راه هلای همراهلی بلا یلک نفلر در 
زمانلی که هیجان شلدیدی به سلراغ او آمده 
اسلت را یلاد بگیریلد. همراهلی در زمانی که 
همسلر شلما خیلی خوشلحال اسلت و خبر 
قبوللی اش در کنکلور ارشلد را داده بلا ملدل 
چک هایلش  کله  هنگاملی  همراهی کلردن 
اتفاقلا  پلاس نشلده خیللی فلرق می کنلد. 
صحنه هلای ماندگار هلر زندگی همین قله ها 
و دره هاسلت که هنر شلما همراهی کردن در 

این شلرایط اسلت. 
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تناسب رنگ

انتخلللاب رنلللگ و تم 
مهلم  اتلاق خیللی  بلرای 
اسلت. بایلد بلا توجله بله 
نلور اتلاق رنلللگ مناسلب 

را انتخلاب کنللللید. حتلی 
می توانیلد تلفیللللقی از چنلد 

رنلگ داشلته باشلید و خودتلان را بله 
یلک رنلگ محلدود نکنیلد. رنلگ را در 

اجلزای مختللف اتلاق بله کار ببریلد. اگر 
را  دیوارهلا  از  یکلی  اسلت  بلزرگ  اتاقتلان 

متناسلب بلا رنلگ تلم اتلاق رنلگ کنید. املا اگر 
نمی توانیلد ایلن کار را کنیلد تلم خلود را بلا دیگلر 
وسلایل اتلاق مثلل پلرده، قالیچله و روتختلی کامل 
کنیلد. انتخلاب رنگ کاما به سللیقه شلما بسلتگی 
دارد، املا بایلد این مسلئله را مد نظر داشلته باشلید 

کله هرکلدام از رنگ ها در دکوراسلیون جایلگاه خاص 
خلود را دارنلد. مثا رنگ های روشلن فضا را بزرگتر نشلان می دهد 
و مناسلب بلرای فضاهای کوچک اسلت. اما رنگ هلای تیره فضا را 
کوچکتلر نشلان می دهند و جان می دهند بلرای اتاق های بزرگ 
بلا چیدمانلی مدرن، بعضلی از رنگ ها مثل خاکسلتری، کرم و 
بژ رنگ های خنثی هسلتند و همنشلینی خوبلی با رنگ های 

جیلغ دارند. مثلا ترکیلب خاکسلتری و زرد خیلی جذاب 
اسلت. بله طور کللی باید در زمینله انتخلاب رنگ، یک 

رنلگ جیلغ را بلا یلک رنلگ خنثلی ترکیلب کرد.

چه تختی دارم

انتخلاب تخلت بلرای اتاق ها یک روند کلیشله ای را دنبلال می کند، اما بیاییلد برای یکبار 
هلم که شلده اسلت تختلی متفلاوت از دیگران داشلته باشلید، کاناپه های تخت شلو گزینه 

مناسلبی هسلتند. بعضلی از کمددیلواری هلا نیلز تخت هلای تاشلو را در 
خودشلان جلای می دهند. وجود یک تخت تاشلو فضلای اتاق 

شلما را بازتلر می کنلد و بله مراتب نظم بیشلتری هم به 
اتلاق می دهلد. تخلت های بلادی هم جذاب هسلتند 
هلم سلاختار جدید و خاصلی دارند و هم بله اندازه 
یلک تخت سلاده راحت انلد. اما اگلر اتاقتان یک 
تخلت سلاده دارد و می خواهید در آن تغییری 
ایجلاد کنیلد بهتلر اسلت اول از همله بله 
رنلگ پتو، مافله و روتختی توجه کنید 
رنگلی کله بله تم اتلاق شلما بیاید 

تختلان را زیباتلر می کند.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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دیوارکوب

دیوارهلا بهترین جلای ممکن در اتاق بلرای آویزان کردن 
هسلتند. مهم نیسلت چه چیلزی را آویلزان می کنید مهم 

ایلن اسلت کله بله زیباترین شلکل ممکلن دیلوار را تزیین 
کنیلد. هیلچ وقلت بلرای خودتلان محدودیت قائل نشلوید 
و خودتلان را در چارچلوب مربع هلا و مسلتطیل هلا زندانلی 
نکنیلد. قلاب عکس هلای شلما می توانلد گلرد، بیضلی یلا هلر 

شلکل دیگلری باشلند. حتلی نیاز نیسلت لزوما بله دیوار قلاب عکس 
بزنیلد. شلما می توانیلد یلک نخ را کنلار دیوار وصلل کنید و عکلس های خود 

را بلا گیلره هلای چوبلی بله آن آویلزان کنید. خاصله هر طور کله دلتلان می خواهد 
دیلوار را بچینیلد، به یاد داشلته باشلید همیشله کمی خاقیت بله خلرج دادن می تواند دیوار 

اتلاق شلما را منحصربه فلرد کنلد و زیبایی دلنشلینی را به آن ببخشلد که فقط متعلق به شماسلت 
و نشلان از ذوق و سللیقه تان دارد.

خانه کتاب ها

کتابخانله یکلی از مهمتریلن بخش هلای اتاق اسلت که برحسلب اتفاق 
همیشله هم زود شللوغ و بهم ریخته می شلود. برای نظم بخشلیدن به کتابخانه 

سلعی کنیلد کتاب هلا را بلا موضلوع بنلدی مشلخص در هلر طبقه قلرار دهیلد. اندازه 
کتلاب هلا هلم مهلم اسلت. کتاب هلای کوچکتر بهتر اسلت کنلار هلم باشلند و کتاب های 

بزرگتلر نیلز در کنلار یکدیگلر قرار گیرنلد. حتما نیازی نیسلت یلک کتابخانه چوبی سلاده عین 
همه داشلته باشلید، شلما ملی توانید کتابخانه خود را بسلازید. فقط کافی اسلت جعبله های چوبی 

میلوه را رنلگ کنیلد و روی هم بچینید به همین راحتی یک کتابخانه دسلت سلاز رنگلی رنگی دارید، 
گاهلی بلا زدن چند شللف بله دیوار هلم می توان کتابخانه سلاخت، برای سلاختن کتابخانله هیچ نظم و 
ترتیبلی در ذهنتلان مشلخص نکنیلد اجازه دهید قلوه خاقیت تان هر چله به ذهنش می رسلد اجرا کند، 

نتیجله خوبلی خواهید دید.

انتخــابرنــگوتمبرایاتاقخیلیمهماست.باید
باتوجهبهنوراتاقرنــگمناسبراانتخابکنـــید.

حتیمیتوانیدتلفیـــقیازچندرنگداشتهباشیدوخودتان
رابهیکرنگمحدودنکنید.رنگرادراجزایمختلفاتاق
بهکارببرید.اگراتاقتانبزرگاستیکیازدیوارهارامتناسببا

رنگتماتاقرنگکنید

نکاتیکهبایدبرایدکوراسیوناتاقخوابخودبدانید

خلـوت دنـج دخترانـه را فقـط می شـود در آنجا گذرانـد، جایی که فقـط یک اتاق نیسـت آنجا هـزار و یک خاطـره را در خودش نگه داشـته 
اسـت. هـر دیـوارش نشـانی از یـک تصمیم بـزرگ، یک جایزه یـا یک قـاب خاطره انگیـز دارد که زندگی شـخصی هـر دختـری را به دوش 
می کشـد. انـگار ایـن اتاق هـای دخترانـه را سـاخته اند بـرای لحظه های شـیرین صورتی، اتـاق یک دختـر هم اتاق مطالعه اسـت، هـم اتاق 
نشـیمن بـرای دورهمـی با دوسـتان، هم اتـاق کار، هم اتاق خـواب و هم ناهار خوری کوچکی اسـت تـا آدم های صمیمی را بنشـانید در جایی 
کـه همـه چیـزش متعلق به شماسـت. بنابراین ایـن جای مهم بایـد زیبایی های خـودش را هم داشـته باشـد. در این مطلـب می خواهیم قدم 

بـه قدم با شـما باشـیم تا اتاقـی زیباتر و خاص تر داشـته باشـید.

مریم نیک  پور

 دنجــ و دخرتانه
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هشت  قدم برای آینده بهتر

بلرای مشلاوره تحصیلی ازش وقلت گرفته ام. خانم مشلاور با 3 بچله هلا که می روند من می روم سلمت اتاق مشلاور. از قبل 
شلنیدن نگرانلی های من ملی گوید: »این که نگران هسلتی خیلی هم 
طبیعلی اسلت انتخلاب رشلته ای کله االن  از آن صحبلت می کنیلم، 
انتخابلی اسلت کله راه آینلده ات را می سلازد و بله زندگلی ات جهلت 
می دهلد. بلرای ایلن انتخلاب الزم اسلت قلدم هایی بلرداری تلا بتوانی 

بهترین تصمیم را برای آینده ات بگیری. «

  قرار چی بشه؟  

در حاللی کله تلوی حیاط مدرسله نشسلته ام بله در و دیوار نگاه می کنم و حال مسلافری را دارم که قرار اسلت برای همیشله سلرزمین قدیمی اش  را ترک کند و به دنیای جدیدی قدم بگذارد. از این فکر دلم آشلوب می شلود و چشلمانم را می بندم که دسلتی از پشلت سلر روی چشلمانم قرار 1
ملی گیلرد. فکلر ملی کنلم زینب اسلت به همیلن خاطر می گویلم: »بی خیال دسلتت رو بلردار!« صاحب دسلت ها هیلچ چیز نمی گویلد. با اینکه شلک ندارم 
زینلب اسلت کله دارد سلر بله سلرم ملی گلذارد بازهم بلرای اطمینان بیشلتر با دسلت، دسلت هایی که روی چشلم هایم قلرار گرفته اسلت را لملس می کنم. 
انگشلت های کشلیده ای که زیر دسلتانم قرار گرفته اند مال زینب نیسلتند، برای همین سلعی می کنم از شلرش خاص شلوم و صورتش را ببینم. همانطور 
کله تقلا می کنلم صلدای خنده آرزو را می شلنوم کله می گوید: »ماشلااهلل چه زوری هلم داره!« بی اختیلار صدایم را بلند می کنلم: »بی خیلال آرزو«! همزمان 
کله خلودم را از شلر دسلت ها خلاص می کنلم صلدای آرزو را ملی شلنوم کله ملی گویلد: »ای بابا! چرا هلر کی شلری می کنه فکر می کنیلد منلم؟! « نجا را 
کله پشلت سلرم ملی بینلم، می خنلدم:» چقدر خنگلم پاک یادم رفتله بود که تو چقدر قوی هسلتی!« آرزو از پشلت دسلت ملی انلدازد دور گردنلم و ادایم را 
درملی آورد: »بلی خیلال آرزو دسلتات رو بلردار!« نجلا ملی خندد کله :»دیدم توی خلواب و خیال غرق شلدی گفتم نجاتت بلدم! «با این حرف یاد دلشلوره ام 
می افتلم و می گویلم: »آخ گفتلی وقلت مشلاور دارم و حاللم خیللی گرفتله اسلت.« آرزو تکیله می دهد به دیوار سلیمانی مدرسله و می پرسلد: »هنلوز نگران 
امتحان هلا هسلتی؟ یله کوچوللو صبلر کلن چیزی دیگه ای نمونده کا از شلر مدرسله خاص بشلی.« دور مقنعه ام را درسلت می کنم و ملی گویم: »همین 

دیگه شما نگران نیستید که بعد از مدرسه چی میشه؟ «

اینکهنگرانهستیخیلی
همطبیعیاستانتخاب
رشتهایکهاالنازآن
صحبتمیکنیم،انتخابی
استکهراهآیندهاترا

میسازد

خوشبهحالت!اصالخوشبهحال
هردویتان!مهمنیستمیخواهیدچکار
کنید،مهمایناستکهتصمیمتانرا
گرفتهایدومیدانیدمیخواهیددر
آیندهچکارکنید،درحالیکهمن

هیچینمیدانم

آرزوتکیهمیدهدبهدیوارسیمانیمدرسهو
میپرسد:»هنوزنگرانامتحانهاهستی؟یه
کوچولوصبرکنچیزیدیگهاینموندهکالاز
شرمدرسهخالصبشی

چطوربرایآیندهبهترتصمیمگیریکنیم

حاال چی میشه..؟!
فاطمهنیک

دردسرهاییکههفتهپیشبراینجالپیشآمدباعثشدکهمنفکریشوموکمیجدیتربه
آیندهامفکرکنم.االناحساسآدمیرادارمکهتوییکدشتبزرگکهانتهایشمعلومنیست

دروسطیکچندراهیایستادهاستوبایدجادهپیشرویشراانتخابکند.ازمناگرمیپرسید
هیچچیزبهاندازهاینانتخابوقدمگذاشتندرراهسختنیست.بابتجاییکهایستادهامهم

خوشحالموهمازشماچهپنهانحسابیدلشورهدارم.چونآنجوریکهشنیدهاماینقدمممکن
استطومارسرنوشتمراتاآخربپیچد.شماچطورفکرمیکنید؟

صویرساز: زهره اقطایی
ت



گوشهدنج

اینکهاتاقخوابکوچکتنهاجاییبرایخوابیدنولباسعوضکردن
باشد،باورینادرستاست.باقراردادنیکصندلیکوچکویکچراغ
درگوشهایازاتاقبهراحتیگوشهدنجوراحتيبرایمطالعهدرستکنید.
برخالفتصور،یکمیزحتماًنبایدفرممستطیلشکلوپایههایقطورداشته

باشد،یکشلفسادهنصبشدهرویدیوارباپهنای40سانتیمترهم
میتواندهماننقشرابرایشمابازیکند.

ذخیرهکن


براینجاتاتاقازشلوغیومنظمنگهداشتنفضا،استفادهازسبدهایتزیینی،
قفسههاوطبقههایدیواریبرایذخیرهسازیاشیاوعناصرمختلفکهالزم
نیستدیدهشوند،نوآورومبتکرباشید.حتیازفضایزیرتختنیزاستفاده
کنیدوباقراردادنسبدهاوجعبههادرآنفضا،فضاهایذخیرهسازینوبه
وجودآورید.دراینصورتمیتوانیدبرایقراردادنکتابها،مجلههاو

اسباببازیهایفرزندانتاننیزجایمشخصتدارکببینید.

چه تختی دارم

انتخلاب تخلت بلرای اتاق ها یک روند کلیشله ای را دنبلال می کند، اما بیاییلد برای یکبار 
هلم که شلده اسلت تختلی متفلاوت از دیگران داشلته باشلید، کاناپه های تخت شلو گزینه 

مناسلبی هسلتند. بعضلی از کمددیلواری هلا نیلز تخت هلای تاشلو را در 
خودشلان جلای می دهند. وجود یک تخت تاشلو فضلای اتاق 

شلما را بازتلر می کنلد و بله مراتب نظم بیشلتری هم به 
اتلاق می دهلد. تخلت های بلادی هم جذاب هسلتند 
هلم سلاختار جدید و خاصلی دارند و هم بله اندازه 
یلک تخت سلاده راحت انلد. اما اگلر اتاقتان یک 
تخلت سلاده دارد و می خواهید در آن تغییری 
ایجلاد کنیلد بهتلر اسلت اول از همله بله 
رنلگ پتو، مافله و روتختی توجه کنید 
رنگلی کله بله تم اتلاق شلما بیاید 

تختلان را زیباتلر می کند.

میز تحریر من

هلر آدملی قطعا بعد از تختش بیشلترین وابسلتگی را بله میز تحریرش 
دارد. میز کوچکی که همیشله همراه اوسلت و شلب های امتحان زیادی 
را بلا او بله سلر کلرده اسلت. میلز تحریلر باید جذاب و دوسلت داشلتنی 
باشلد و نلور خوبلی نیلز داشلته باشلد. اول از همله بایلد بله ملکان میلز 
تحریلر توجه کنیلد، کنار پنجره یا زیلر مهتابی اتاق جای مناسلبی برای 
قلرار گرفتلن آن اسلت. اگلر اتاقتان نور مناسلبی نلدارد باید بله فکر یک 
چلراغ مطالعله بلرای قرار گرفتلن روی میز باشلید. چراغ هلای فانتزی و 
رنگلی رنگلی جذابیلت خاصی دارنلد، اخیرا بعضلی چراغ مطالعله ها با 
شلخصیت هلای جذاب انیمیشلن ها نیز بله بلازار آمده اسلت. اما اگر 
تلم اتاقتلان رسلمی و مدرن اسلت چراغ هلای مطالعه مشلکی با آن 

کاهلک های دوسلت داشتنی شلان انتخاب خوبی هسلتند. 
میلز تحریلر خلود را زیلاد شللوغ نکنید، هر چله خلوت تر باشلد 
بهتلر اسلت. میز شلما بایلد جای کافلی برای پهن شلدن چند 
کتلاب و دفتلر را داشلته باشلد. البتله روی میز نیلاز به یک 

جاملدادی هلم داریلد. می توانیلد از یلک ملاگ خوشلگل 
اسلتفاده کنیلد. املا می تلوان بلا لوله دسلتمال کاغلذی نیز 

جاملدادی سلاخت، کافلی  اسلت دور آن را رنلگ کنیلد و با یک 
کاغلذ خوشلگل تزیینلش کنیلد. زیبایی میلز تحریر بسلتگی به 

هنلر و خاقیلت دخترانله شلما دارد. سلعی کنیلد جلوری میلز را 
بچینیلد کله وقتی سلاعت ها را کنلار آن می گذرانیلد از زیبایی اش 

للذت ببرید.

اتاق ساختنی من

اتلاق خلواب تقریبلا خانله کوچلک شلما در منزلتان اسلت. پس سلعی کنید تلا جایی کله می توانید 
از تزیینلات اتلاق گرفتله تلا کتابخانله خلود را خودتلان بسلازید، رنگش بزنیلد و بله زیبایی هر چله تمام تر 

تزیینلش کنیلد. بلرای چیدمان اتاق خود در چارچوب های مشلخص قلرار نگیرید به ذهنتان اجلازه ایده پردازی 
بدهیلد و بلا کملک از خاقیت تلان سلعی کنیلد فضلا را منحصربه فرد کنیلد. باید به سللیقه دخترانه خلود اعتماد 

کنیلد و جذاب تریلن اتلاق را برای خودتان بسلازید.
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خانه کتاب ها

کتابخانله یکلی از مهمتریلن بخش هلای اتاق اسلت که برحسلب اتفاق 
همیشله هم زود شللوغ و بهم ریخته می شلود. برای نظم بخشلیدن به کتابخانه 

سلعی کنیلد کتاب هلا را بلا موضلوع بنلدی مشلخص در هلر طبقه قلرار دهیلد. اندازه 
کتلاب هلا هلم مهلم اسلت. کتاب هلای کوچکتر بهتر اسلت کنلار هلم باشلند و کتاب های 

بزرگتلر نیلز در کنلار یکدیگلر قرار گیرنلد. حتما نیازی نیسلت یلک کتابخانه چوبی سلاده عین 
همه داشلته باشلید، شلما ملی توانید کتابخانه خود را بسلازید. فقط کافی اسلت جعبله های چوبی 

میلوه را رنلگ کنیلد و روی هم بچینید به همین راحتی یک کتابخانه دسلت سلاز رنگلی رنگی دارید، 
گاهلی بلا زدن چند شللف بله دیوار هلم می توان کتابخانه سلاخت، برای سلاختن کتابخانله هیچ نظم و 
ترتیبلی در ذهنتلان مشلخص نکنیلد اجازه دهید قلوه خاقیت تان هر چله به ذهنش می رسلد اجرا کند، 

نتیجله خوبلی خواهید دید.

4
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دیوارهابهترینجایممکن
دراتاقبرایآویزانکردن
هستند.مهمنیستچه
چیزیراآویزانمیکنید
مهمایناستکهبه
زیباترینشکلممکندیوار
راتزیینکنید.هیچوقت
برایخودتانمحدودیت
قائلنشویدوخودتانرادر
چارچوبمربعهاومستطیل
هازندانینکنید

هرآدمیقطعابعدازتختش
بیشترینوابستگیرابهمیزتحریرش
دارد.میزکوچکیکههمیشههمراه
اوستوشبهایامتحانزیادیرا

بااوبهسرکردهاست

 

قدم سوم: کارنامه 
تحصیلی ات راهنمای خوبی 

برایت است. ببین طی سال های 
تحصیلت در کدام درس ها  
موفق تر بوده ای و به کدام 

درس ها گرایش مثبت 
بیشتری داشته ای.

قدم هفتم: من 
می توانم با آزمون های 

استعدادیابی و رغبت سنجی 
و برای جمع بندی نهایی اهداف 

و تصمیم گیری درست و 
مناسب کمکت کنم. 

  زندگی جدید پیش رو  

آرزو مثل همیشله لبخند گشلادی تحویل می دهد و می گوید: »سلخت نگیر بابا قراره چی بشله؟!« نجا می نشلیند روی سلکوی  سلیمانی و ملی گویلد: »نله بابا راسلت می گوید! منم که خیلی دلواپسلم به خصلوص که می خواهم بلروم دانشلگاه ادبیات بخوانم 2
و ملی دانلم حسلابی مامانلم ناراحلت ملی شلود.« آرزو ملی گوید: »عوضش ملن یک ذره هم دلشلوره ندارم. بعد از مدرسله واسله همیشله 
درس و مشلق را ملی گلذارم کنلار! «نجلا از جایلش ملی پرد و می گوید:» نع نگو ! نمیشله که نرفت دانشلگاه؟!« آرزو شلانه باال ملی اندازد 
و می گویلد: »شلماها خیلی سلختش کرده اید، چرا نمیشله نرفلت؟! من که تصمیمم را مدتهاسلت گرفتله ام.« همانطور که به 
آرزو نلگاه ملی کنلم آه می کشلم.» خلوش بله حالت ! اصلا خوش به حلال هردویتان! مهم نیسلت می خواهید چلکار کنید، 
مهلم ایلن اسلت کله تصمیمتلان را گرفته ایلد و ملی دانیلد ملی خواهیلد در آینلده چلکار کنیلد، در حاللی که ملن هیچی 
نمی دانلم.« نجلا می گویلد: »وضعیلت ملا هلم همچیلن تعریفلی نلدارد، از کجلا معلوم کله تصمیم هایلی که ملا گرفته ایم 
درسلت اسلت، کلی ملی داند فلردا چطور می شلود؟!« همین موقع زینب از پشلت سلر می رسلد و درحالی که دفتلر و کتاب 
را بله سلمتمان پلرت ملی کنلد می گویلد: »ای نامردهلا فلوری امتحلان دادیلد و من بیچلاره را تنهلا گذاشلتید. آروز جاخالی 
می دهلد و ملی گویلد: »خجاللت بکش دیگه قدت اندازه درخت کاج مدرسله شلده! هنوز تنهایی می ترسلی امتحلان بدی؟!« 
زینلب شلکلکی درملی آورد و ملی نشلیند کنلار نجا روی سلکوی سلیمانی و می گویلد: »حاال جلسله چی گرفته ایلد؟« نجا 
جلواب می دهلد: »اینکله بعلد از مدرسله قلرار اسلت چه خاکی بله سلرمان بریزیم؟!« زینب دسلت می گلذارد زیر چانله اش و 
می گویلد: »اوه، بله چله موضوعلات سلختی گیلر داده ایلد.« ملن رو ملی کنلم بله زینلب می گویلم: »تلو کله از مدت ها پیش 
تصمیملت را گرفتله ای حلرف بیخلود نلزن!« آرزو می پرد وسلط که »خانم دکتر زینب شلفیعی بله اتاق زایمان« بعلد می چرخد 
و ادای زینلب را درملی آورد کله انلگار از اتلاق عملل آملده بیرون یک بچه بغلش اسلت و می گوید: »این همه قدم نورسلیده، مبارک باشله« 
نجلا همانطلور کله می خنلدد می گویلد: »چله دللی داری زینلب کله می خواهلی ماما شلوی!« زینب لبخنلد بزرگی ملی زنلد و می گوید: 
»چلرا خیللی هلم خلوب اسلت فکر کن هلر روز باعلث و بانی شلروع چندتا زندگلی جدید می شلوی!« من دوباره سلرم را تکیله می دهم 

به دیوار و می گویم: »ای وای! من که توی زندگی جدید خودم مانده ام.«

قدم اول: اولین قدم 
در انتخاب رشته بررسی 

عالقه مندی ها یا رویاهایت است. 
عالقه هایت را بنویس و در ضمن 
ببین آینده  خود راچگونه تصور 
میکنی،می خواهی شاغل باشی 

یانه؟ جایگاه اجتماعیت را 
چطور می بینی؟ 

قدم دوم: می دانم 
یکبار این ماجرای استعداد یابی 
را گذرانده ای، اما اگر هنوز به 

یک نقشه ذهنی در مورد آینده ات 
نرسیده ای بهتر است دوباره برای 

شناخت استعدادهایت وقت بگذاری. 
آنها به تو می گویند که در چه 

کاری بهتر خواهی بود. 
قدم چهارم: درست 
است که این تصمیم 

گیری درباره آینده توست اما 
نمی توانی بی خیال نظر خانواده 

شوی. نظر آنها را بپرس و 
حتما با آنها مشورت 

کن. 

قدم پنجم: با معلم ها 
و دوستانت هم مشورت کن 

و در مورد رشته های خوش آتیه 
سوال کن،یادت باشد تصمیم امسال 

شما قرار است بازار کاری برای 
چندین سال بعد داشته باشد 

پس رشته های نوپا را از 
قلم نینداز.

قدم ششم: درمورد 
سبک های متفاوت 

زندگی تحقیق کن. الزم 
نیست برای آینده بهتر 
حتما به دانشگاه بروی. 

  این قدم ها را طی کن  

4

چهدلیداریزینبکه
میخواهیماماشوی!زینب

لبخندبزرگیمیزندو
میگوید:چراخیلیهمخوب

است

قدم هشتم: در آخر 
این تو هستی که با توجه 

به ویژگی های منحصر به فرد 
خودت باید با آگاهی کامل و 
توکل به خدا تصمیم گیری 

کنی.
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جشن اپیفانی
حضـوردختـرانجـواندرجشـناپیفانـیبـهمناسـبتوالدت

حضـرتمسـیح)ع(

ت
شــ

  ه
ــا

مــ
ن

درستاستکهاالنبهاندازهدههگذشتهمسئوالنسنگازدواجدانشجوییرابهسینه
نمیزنند،اماهمچناناینسبکازازدواجبهعنواننمونهموفقازدواجترویجوتوصیه

میشود؛برايمثالمعاونفرهنگیسیاسیرئیسنهادرهبریدردانشگاههابابیاناینکه
حدود4درصدازازدواجهایدانشجوییمنجربهطالقشدهاست،گفت:»96درصد

ازدواجهایدانشجوییپایداروبادوامبودهاند.«

تناقضهایازدواجازنوعدانشجویی

ازدواجخودشبرایخودشموضوعيمهماسـت،حاالتصورکنیدکهپسـوندیاپیشـوندی
هـمبـاآنهمراهشـود،آنوقتاسـتکهحـرفوحدیثدربارهاشبیشـترمیشـود.یکی
ازانـواعمعروفازدواج،ازدواجدانشـجوییاسـت.ازدواجیکهبهشـروعزندگیمشـترک
دردوراندانشـجوییاشـارهداردووقتـیغلظتشبیشـترمیشـودکهطرفینماجـراهردو

دانشـجوهمهسـتند.ایننوعازدواجالبتهموافقـانومنتقدانیدارد.
بهجـزایندرچندسـالگذشـتهرسـانههاهـمگاهآمارهـایضدونقیضیدرمـوردازدواج
دانشـجوییاعـالممیکننـد؛مثـاًلدسـتهايخبـرازپایینتریـنآمـارطـالقدرایـننـوع
ازدواجمیدهنـدوعـدهایهـمازقولکارشناسـانبیشـترینآمارطـالقرابـهازدواجهای
دانشـجویینسـبتمیدهنـد.درهرحـالمعـاونفرهنگیسیاسـیرئیسنهـادرهبریدر
جدیدتریـنخبـردرمـوردازدواجدانشـجوییاعـالمکـردهاسـتکـهازسـال1384که
ازدواجدانشـجوییسـاماندهیشـدهتـاسـال1395براسـاسآمارهـاموضـوعفروپاشـی
خانـوادهیـاطـالقبیناینافـرادبهطرزمعنـاداریپایینبودهاسـتونتیجـهگرفتهاندکه
ایـنامـرنشـانمیدهددرشـرایطیکـهیکـیازنگرانیهـایاجتماعیبحثطالقاسـت،

مسـیرازدواجدانشـجوییمیتوانـدالگویموفقیباشـد.

مراقبباشیدهولنشوید

آمارهـاهرچـهکـهباشـندنمیتـوانایـنحقیقـترادرنظـرنگرفـتکـهدرحـالحاضر
یکیازشـیوههايازدواجکردنوشـروعزندگیمشـترکبینجوانها،ازدواجدانشـجویی

اسـت.درمـورداینکـهگفتهمیشـودایننوعازدواجمناسـباسـتیانه،
بـهگفتهکارشناسـاناصـوالًازدواجامرخوبومناسـبیاسـت.

اینکـهدوجوانتصمیمبهازدواجبگیرندورابطهسـالمی
بیـنآنهـاوجودداشـتهباشـد،بسـیارخوباسـت.

همیشـهکـهنبایدبهشـکلسـنتیوبـاقواعداز
پیـشتعیینشـدهازدواجکـرد،امـابـهگفتـه
کارشناسـانازدواجدانشـجوییظرافتهایـی
داردکـهبهتـراسـتبـهآنهـاتوجهشـودو
بـاشـنیدنباالبـودنضریـبموفقیـتآن
نبایـددسـتپاچهشـدوبـهقـولقدیمیها

ازهـولتـویدیگبیفتیـمبلکهبهتر
اسـتباکمـیتوجهودقـتوتالش

وصبـوریواردگودبشـویم.

چراازدواجدانشجوییخوباست؟

را شـانس ایـن دانشـجویی ازدواج
بـهشـمامیدهـدکـهبا
کنیـد زندگـی کسـی
کهتقریباًشـرایطسنی
یکسـانیباشـمادارد.
هردوفضـایاجتماعی

نسـبتاًمشترکیراتجربه
کردهوحتیممکناسـتشـریک

آینـدهزندگیتانباشـماهمرشـتههم
باشد.

احتمـالدارداینهمرشـتهبودن
را زیـادی اشـتراکهای زمینـه
و آورد وجـود بـه شـما بـرای
کمـککنـدتـاشـمازودتـربه
زبـانمشـترکيبرسـید.ازطرف
دیگردانشـجویانچندترمکنار

میخواننـد. درس هـم

ایـنزمانمیتواندفرصتیباشـدتاشـمابهتروبیشـترخصوصیـاتوویژگیهـایرفتاری،
روانـیواخالقـییکدیگرراببینیدوبشناسـید.شـانسدیگریکهازدواجدانشـجوییبرای
شـمامیآوردایناسـتکـهمعموالًدرایـنازدواجهـا،اطرافیانتوقعاتکمتـریازعروس
ودامـاددارنـدوشـمااگـردردوراندانشـجوییتانازدواجکنیـد،احتمالـشباالسـتکه
نهتنهـادرگیـرتوقعـاتعجیبوغریـبخانوادههـانشـویدبلکـهازطرفشـانحمایـتهم

بشـوید.ازطـرفدیگـرعـدهایازموافقـانازدواج
دانشـجوییمیگوینـدکهدانشـجویانیکـهدردوران
تحصیـلبـهخانـهبخـتمیرونـدمنظمترشـدهواز
همدورهایهایشـانزودتـربـهفکـرآینـدهوسـاختن
آنمیافتنـد.بهخصـوصکـههمسـرتانهـمدرایـن
شـرایطبهتـربـاشـماهمـراهشـدهوسـازگاریتان

بیشـترمیشـود.

چراازدواجدانشجوییخوبنیست؟

بـااینهمـهدرکنارهمینمحاسـن،مشـکالتازدواج
دانشـجوییهمخودشانراممکناسـتنشانبدهند؛
بـرايمثـالهمجـواریدختـروپسـروآشـناییآنها
میتوانـدباعـثشـکلگیریرابطـهعاطفـیقبـلاز
ازدواجبیـنآنهـاشـدهوبـهاصطـالحممکناسـت
عشـقکورشـانکردهودوطـرفنتوانندبهشـناخت
درسـتودقیقـیازفـردمقابلبرسـند؛آنهـاتنهابه
اعتبـارعاطفـیکهبههـمدارندواردزندگیمشـترک
فرهنگهـای بـا افـراد دانشـگاه محیـط در شـوند.
مختلـفکنـارهمقـرارمیگیرنـدوگاهازشـهرهایی
آمدهانـدکـهکیلومترهاازهـمفاصلهدارنـد،بنابراین
توجـهداشـتهباشـیدتـادرانتخـابهمسـرآیندهتان
دردانشـگاه،صرفـاًبهدلیلاشـتراکاتیکهدرزندگی
اجتماعیتـان یـا تحصیلـی
دارید،اقـدامنکنیدوبه

زمینههایرشـدی،شـهرمحلسـکونتوبسـترخانوادگی
فـردتوجـهداشـتهباشـید.نکتـهدیگـریکـهمیتوانددر
ایننوعازدواجدردسرسـازباشـد،سـنکمپسرونداشتن
شـغلمناسـباسـت.درهرحـالمشـکالتمالـیدراین
دورهبیشـتراسـتوطرفیـنبایـدبـاقناعـتوسادهزیسـتی
بیشـتریزندگـیکنید.ازآنگذشـته،ممکناسـتپسـربعداز
پایـانتحصیـلنتوانـدبهسـرعتکارباثباتیپیـداکندواینمسـئله

رویزندگیتـانسـایهبینـدازد.
بـهگفتـهکارشناسـان،بلـوغاجتماعـیواقتصـادیبیشـتر
پسـرانیکـهدردوراندانشـجوییازدواجمیکننـد،بـرای
آنهـاتجربـهسـختیرابـهدنبـالخواهـدداشـت.معموالً
افـرادسـختیهایایـنبلـوغرابهتنهایـیتحمـلمیکنند،
امـاشـمابایـددونفـرهتبعـاتآنرابـهدوشبکشـیدو
مسـلماًبـههمدلیبیشـترینیازداریـدتاکـمنیاورید
وبتوانیـدسـختیهاراپشتسـربگذاریـد.شـایدهم
سـختیهایایـنمرحلـهشـماراازدرسومشـقو
رسـیدنبـهاهدافتـانبینـدازدوکمـیبعـددچـار
بهجـزبحـرانشـغل،مسـئله سـرخوردگیشـوید.
مشـخصنبـودنجایـگاهاجتماعیطرفینهـممطرح
اسـت.دردورانتحصیـلشـماهنـوزنمیدانیـدچـه
تعریفـیازجایـگاهاجتماعیتـانبایدداشـتهباشـیدو
چـهچشـماندازیبرایآینـدهزندگیتـانخواهید
داشـت.ممکناستسـالهایپیشرومحاسبات
شـمارامتحـولکنـد؛برايمثـالبودهانـدافرادی
کـهدردوراندانشـجوییهمطـرازیکدیگـربوده
وبـهاصطـالحهمکفـوبودهانـد،امـاپـسازپایـان
تحصیـلبـاادامـهتحصیـلیکـیاززوجیـنیـا
فرصتهـایشـغلیمتفـاوتاینهمکفـویاز
بیـنرفتـهویکـیازطرفیـنخـودرامتضـرر

کند. احسـاس

ازدواجخودشبرایخودشموضوعيمهماست،حاال
تصورکنیدکهپسوندیاپیشوندیهمباآنهمراهشود،

آنوقتاستکهحرفوحدیثدربارهاشبیشتر
میشود.یکیازانواعمعروفازدواج،ازدواجدانشجویی
است.ازدواجیکهبهشروعزندگیمشترکدردوران
دانشجوییاشارهداردووقتیغلظتشبیشترمیشودکه
طرفینماجراهردودانشجوهمهستند.ایننوعازدواج

البتهموافقانومنتقدانیدارد.
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بهجزایندرچندسالگذشته
رسانههاهمگاهآمارهای
ضدونقیضیدرموردازدواج
دانشجوییاعالممیکنند؛مثاًل
دستهايخبرازپایینترین
آمارطالقدرایننوعازدواج
میدهندوعدهایهمازقول
کارشناسانبیشترینآمارطالق
رابهازدواجهایدانشجویینسبت
میدهند.


