
 ش. شجاعى

آيـا برايتـان پيـش آمـده اسـت كـه فرزندتـان بداخالقـى و بدقلقـى كند؟ يـا بهانه  گيرى كنـد و مرتب غـر بزنـد؟ در چنين شـرايطى چه 
مى  كنيـد؟ آيـا مى  توانيـد بر خودتان مسـلط باشـيد و اوضـاع را مديريت كنيد يا اين كه عصبانى مى شـويد و شـما هـم بد اخالقى مى  كنيد؟ 
تحمـل بداخالقـى و بهانه گيـرى كودكان مى  تواند براى هر پدر و مادرى سـخت و طاقت  فرسـا باشـد، اما نگران نباشـيد. در كارگاه اين هفته 
10 راهـكار كاربـردى برايتـان آورده  ايـم. پنـج نكته اول به شـما كمك مى  كند تـا بداخالقى  هاى گاه و بيـگاه فرزندتـان را مديريت كنيد و 

پنـج نكتـه دوم به شـما كمـك مى  كند تـا فرزندانى خوش اخالق تر داشـته باشـيد، پس با ما همراه شـويد. 

بچه هاى متفاوت

اوليـن نكتـه  اى كـه بايد به خاطر داشـته باشـيد اين اسـت كه بچه ها بـا هم فرق  دارنـد. بعضـى بچه هـا خوش اخالق تـر هسـتند و ديرتـر تحريـك مى  شـوند، ولى 1
بعضـى ديگـر از بچه هـا كًال سـخت  تر هسـتند، زود ناراحت مى  شـوند و ديـر آرام مى  گيرند. 
پـس اگـر در اطرافيانتـان بچـه  اى داريـد كه بـه همه چيـز مى  خنـدد و به نـدرت بداخالقى 
مى  كنـد، فرزندتـان را بـا او مقايسـه نكنيد يا به مهـارت فرزندپرورى خودتان شـك نكنيد، 
زيـرا ايـن مقايسـه روى رفتـار شـما بـا فرزندتـان تأثير منفـى مى  گـذارد. به جاى مقايسـه 
كـردن، سـعى كنيـد روحيـات و ويژگى  هـاى فرزنـد خودتـان را شناسـايى كنيـد و رفتـار 

مناسب را انجام دهيد. 

حذف عامل ناراحتى كودك

كنيـد. در بسـيارى از مـوارد حـذف عاملـى كـه باعـث ناراحتـى كـودك شـده، 3 بعـد از اين كـه متوجـه شـديد عامـل محرك چيسـت، سـعى كنيـد آن را برطرف 
به خودى خـود باعـث بهبـود اخـالق كودك مى  شـود؛ مثـًال اگـر فرزندتان در محيط مدرسـه 
يـا با دوسـتش مشـكلى پيدا كرده اسـت، بـه او كمك كنيد تا مشـكلش را حل كنـد. يادتان 
باشـد اگـر عامـل آزار را از ميـان برنداريد، تالش شـما بـراى بهبود روحيه و اخـالق فرزندتان 

بيهوده خواهد بود. 

وقت بگذاريد

خوش اخـالق  فرزندانـى  مى  خواهيـد  اگـر  داشـته باشـيد، بايد براى آن ها وقت بگذاريد. 6
از  بيشـتر  چيـزى  فرزنـدان،  بـراى  گذاشـتن  وقـت 
رسـيدگى كردن به امورات عمومى و روزانه آن هاسـت. 
بسـيارى از والديـن امـورات روزانـه و عمومـى كودكان 
مثـل غـذا، نظافـت و رسـيدگى بـه تكاليـف را انجـام 
مى دهنـد، ولـى بسـيارى از والدين وقت بيشـترى را به 
فرزندشـان اختصـاص نمى  دهنـد. سـعى كنيـد در هر 
روز زمانـى را بـراى فرزندتـان اختصـاص دهيـد. بـا او 
صحبـت كنيـد. از او بخواهيد اتفاقات جالـب آن روز را 
بـراى شـما تعريـف كنـد. بـا او بـازى كنيـد و نقاشـى 

بكشيد و خالصه براى او مايه بگذاريد.

الگوى خوش اخالق

اگر دوست داريد فرزندانى  خوش اخالق داشته باشيد، اول 9
بررسى كنيد و ببينيد آيا خودتان 

خوش اخالق هستيد؟ اگر شما خودتان 
بداخالق و بدقلق باشيد و مدام براى هر 

چيزى در خانه بهانه گيرى كنيد و با بقيه 
اعضاى خانواده بداخالقى كنيد، نمى  توانيد 

انتظار داشته باشيد كه بچه هايى 
خوش اخالق داشته باشيد. متأسفانه بعضى 

والدين به خودشان حق مى  دهند كه 
بهانه گيرى كنند، ولى انتظار دارند كه 

فرزندانشان اين طورى نباشند. يادتان باشد 
كه شما الگوى فرزندان خود هستيد و 

بچه هاى شما با ديدن رفتار شما بسيارى از 
چيزها را ياد مى گيرند، پس اول براى بهبود 
اخالق خودتان تالش كنيد و مطمئن باشيد 

كه اخالق فرزندانتان هم بهتر خواهد شد.

كمك مشاور

در پايان اگر مشاهده كرديد كه  با رعايت همه اين موارد، باز هم 10
اخالق فرزندتان بهتر نشد يا اگر بداخالقى 

فرزندتان خيلى شديد است و همراه با 
آسيب زدن به خودش يا ديگران يا وسايل 
است، بهتر است از مشاوري متخصص در 

امور كودكان كمك بگيريد، زيرا ممكن 
است برطرف كردن چنين شرايطى نياز به 

مداخله حرفه اى داشته باشد.

مهرورزى

خوش اخالقـى در اعضـاى خانـواده مى  شـود، پـس اگـر دوسـت داريـد فرزندانـى 8 يادتـان باشـد محبـت كـردن و مهـرورزى باعـث احسـاس آرامـش، رضايـت و 
خوش اخـالق داشـته باشـيد، تـا مى  توانيـد محبت خـود را به آن ها ابراز كنيد. درسـت اسـت 
كـه همـه پـدر و مادرهـا بچه هـاى خـود را دوسـت دارنـد، اما گاهـى وقت هـا پـدر و مادرها 
نمى  تواننـد محبـت خودشـان را به خوبـى به فرزندانشـان ابـراز و آن ها را سـيراب كنند. براى 
اين كـه بدانيـد شـما در ايـن زمينـه چطـور هسـتيد، بـا خودتـان فكـر كنيد آيـا در هـر روز 
محبـت خودتـان را بـه فرزندتـان ابـراز مى  كنيـد؟ آيـا او را در آغـوش مى  گيريـد و نـوازش 
مى كنيـد؟ آيـا بـا محبت بـا او گفت وگو مى  كنيـد و به او ابـراز عالقه مى  كنيد؟ اگر احسـاس 
كرديـد ابـراز عالقـه و محبـت شـما بـه فرزندتان كـم اسـت، مدتى تمريـن كنيد تـا بتوانيد 

ضعفتان را برطرف كنيد. سپس خودتان نتيجه شگفت انگيز آن را مشاهده خواهيد كرد. 

كسالت روزافزون
در ايـن دوره و زمانـه بـه علـت مشـغله زياد والديـن و زندگى شـهرى،  خيلـى وقت هـا كـودكان از نبـود فعاليت هـاى جـذاب رنـج مى برنـد و 7
هميـن كسـالت باعـث بسـيارى از بداخالقى  هـاى آنـان اسـت. تجربه 
نشـان داده اسـت وقتـى والديـن برنامه هاى جـذاب و مفـرح براى فرزندانشـان 
مى  گذارنـد، شـاهد بهبـود روحيـه و اخـالق آن ها هسـتند. پس فرامـوش نكنيد 
هرچقـدر هـم كـه كار و مشـغله داريـد بـه عنـوان والـد وظيفـه داريـد زمينه 
فعاليت هـاى متناسـب بـا سـن و عالئـق فرزندتـان را فراهـم كنيـد. ايـن كار به 

فرزندتان كمك مى كند تا خوشحال تر و خوش اخالق تر شود.

كشف علت
اگر احسـاس مى  كنيد كـه فرزندتان مدتى اسـت بداخالقى مى  كند، سـعى  كنيـد علت بداخالقى او را كشـف كنيد. بـا او گفت وگو كنيد. از او بپرسـيد 2
كـه علـت ناراحتى و بداخالقى اش چيسـت. سـعى كنيـد با دقـت و با تمام 
توجـه بـه حرف هايش گـوش كنيد تـا بتوانيد علـت ناراحتـى اش را بفهميـد. گاهى 
ممكن اسـت بچه هـا نتوانند خيلى واضح و مسـتقيم علـت ناراحتى هايشـان را بيان 
كننـد، ولى وقتى كودكـى مدتى بداخالقى مى  كنـد حتماً موضوعـى باعث تحريك و 
ناراحتى او شـده اسـت. اين شـما هسـتيد كه بايد با دقـت گوش كنيد و با اسـتفاده 
از زيركـى و توجـه خودتـان متوجه شـويد عاملـى كه باعـث آزار و ناراحتـى كودك 

شده است، چيست.

تجربه هاى
مادر صفر كيلومتر!

اولين ساعات به
دنيا آمدن دلبندتان 

چطور مى گذرد؟

90 درصد زنان
پس از طالق ازدواج نمى كنند

 طالق،
مانع بزرگ 

ازدواج 
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وقتى بچه ها بداخالقى و بهانه گيرى مى  كنند، چه كنيم؟

شكــــــــالت تلـــــــخ
گفت وگو و حل مسئله

دربـاره مشـكالت خودش صحبـت كند و يـاد بگيرد چگونه مشـكلش را 5 بـه فرزندتـان يـاد بدهيـد كه بـه جـاى بداخالقـى كـردن و بهانه گيرى، 
حـل كند. وقتـى فرزندتان بتواند بـا ديگـران گفت وگو كنـد و راه و روش 
حـل كـردن مشـكالت خـودش را ياد بگيـرد، ديگر نيـازى نـدارد كه بـا بداخالقى 
براى رسـيدن بـه خواسـته هايش اقدام كند؛ مثـًال به فرزندتـان ياد بدهيـد كه اگر 
نيـاز به بـازى و تفريـح دارد به جـاى بهانه گيرى كردن، مسـتقيم خواسـته اش را با 

شما در ميان بگذارد و مثالً به شما بگويد: مامان بيا با هم بازى كنيم. 

تقويت بداخالقى
ندهيد كه باعث بدتر شدن 4 مراقب باشيد كارى انجام 
و بيشتر شدن بداخالقى در 

فرزندتان بشود؛ مثالً اگر فرزندتان 
ببيند با بداخالقى كردن مى  تواند شما 

را وادار كند كه خواسته هايش را 
انجام دهيد، ممكن است اين روحيه 

در او بيشتر شود يا مثالً تنبيه كردن و 
بدرفتارى كردن با كودك، باعث 

تقويت بداخالقى در او مى  شود. كًال 
به خاطر داشته باشيد تسليم شدن در 
برابر بداخالقى كودك و باج دادن به 
او براى ساكت شدن و مقابله به مثل 
كردن يا هر رفتار ديگرى كه به نوعى 
توجه كردن به رفتار نادرست كودك 

باشد، ممكن است باعث تقويت و 
تحكيم بداخالقى در فرزندتان بشود. 

اولين نكته  اى كه بايد به 
خاطر داشته باشيد اين 
است كه بچه ها با هم 

فرق دارند. بعضى بچه ها 
خوش اخالق تر هستند و 

ديرتر تحريك مى  شوند، 
ولى بعضى ديگر از بچه ها 
كالً سخت  تر هستند، زود 

ناراحت مى  شوند و دير 
آرام مى  گيرند

اگر دوست داريد فرزندانى خوش اخالق 
داشته باشيد، اول بررسى كنيد و ببينيد آيا 

خودتان خوش اخالق هستيد؟ اگر شما 
خودتان بداخالق و بدقلق باشيد و مدام براى 
هر چيزى در خانه بهانه گيرى كنيد و با بقيه 

اعضاى خانواده بداخالقى كنيد، نمى  توانيد 
انتظار داشته باشيد كه بچه هايى خوش اخالق 

داشته باشيد

آيا برايتان پيش آمده است 
كه فرزندتان بداخالقى و 

بدقلقى كند؟ يا بهانه  گيرى 
كند و مرتب غر بزند؟ در 

چنين شرايطى چه مى  كنيد؟ 
آيا مى  توانيد بر خودتان 

مسلط باشيد؟

افكار غلط را 
كشف كنيد...!

وقتى بچه ها بداخالقى و بهانه گيرى مى  كنند، چه كنيم؟
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هستم...! منم 
نويسـنده: منصوره گلى، كارشـناس: حميده غفاريان | قرار بود شـب به يك مهمانى خانوادگى بروند. «مهناز» جلوى آيينه ايسـتاده 
بـود. بـراى آخرين بـار بـه خودش نگاهى كرد تا مطمئن شـود كه براى مهمانى آن شـب آماده اسـت. نگرانى واضحـى در چهره خودش 
ديـد بـراى هميـن سـعى كرد آن را پشـت لبخندي مصنوعى پنهان كند، اما نمى توانسـت جلـوى عبور اين فكر را هـم از ذهنش بگيرد 

كـه «حميـد» بـاز هم مثل هميشـه در جمع، او را تنهـا به حال خودش رهـا خواهد كرد.
مسـير رسـيدن به آن جا در سـكوتى كه بين شـان بود، طى شـد. تقريباً همه مهمان ها رسـيده بودند. مهناز آخرين احوالپرسـى ها 

را انجـام داد و بـا اميـدوارى منتظـر مانـد تا همراه حميد جايى براى نشسـتن انتخاب كنند، اما سـرش را كـه چرخاند متوجه 
شـد حميـد مثـل هميشـه بدون او جايى براى نشسـتن كنـار يكى از مردهـاى خانواده پيدا كرده اسـت. مهنـاز نگاهى به 

اطـراف انداخـت و مبلـى خالى در گوشـه  هـال ديد و همان جا را براى نشسـتن انتخاب كرد. سـعى كـرد تنهايى اش را 
بـا زيـر نظـر گرفتن رفتار بقيه فراموش كند. سـرش را به سـمت راسـت خودش چرخاند. چشـمش بـه برادر حميد 

و همسرش افتاد.
طبـق معمـول كنار هم نشسـته و مشـغول صحبت بودند. بـا خودش فكر كـرد آن ها كه در يك خانـواده بزرگ 
شـده اند، چطـور مى شـود كه رفتارشـان اين قـدر متفاوت اسـت. او هم چنان غـرق در افكارش بـود كه متوجه 

شـد وقت خوردن شـام است.
ديگـر مى دانسـت نمى توانـد اميـدى بـه اين داشـته باشـد كه سـر ميز شـام كنـار حميد بنشـيند. حميد 
خيلـى ديرتـر از بقيـه خـودش را بـه ميـز شـام رسـاند و اوليـن جايـى را كـه مى توانسـت براى نشسـتن 
انتخـاب كـرد. مهناز همان طور كه مشـغول كشـيدن غذا شـد ناخـودآگاه نگاهش روى بـرادر حميد ماند 
كـه داشـت بـراى همسـرش غـذا مى كشـيد. ناخـودآگاه نگاهـش به سـمت حميد چرخيـد، امـا او مثل 

هميشـه بـدون هيچ توجهـى به او، مشـغول خـودش بود. 

زن:
چـرا همسـر مـن نمى تواند مثل 

بقيـه مردهـا وقتـى در يـك 
جمـع دوسـتانه قـرار داريم 

مثـل بقيه رفتـار كنـد؟ چرا 
هميشـه بـا فاصله از مـن قرار 
دارد؟ چـه اشـكالى دارد كـه ما 
هـم مثل بقيه كنار هم بنشـينيم. 
چـرا كمى سـعى نمى كنـد هواى 
اين همـه  باشـد.  داشـته  را  مـن 
بى تفاوتـى يعنـى اين كـه رابطه ما 

برايـش بى اهميـت اسـت.

شايد براى شما هم اتفاق بيفتد

بسيارى از مردم با كوچك ترين مشكلى كه در روابط 
خانوادگى به وجود مى آيد، قافيه را مى بازند. به اين معنى كه 
فكر مى كنند دنيا به پايان رسيده، اما در واقع اين طور نيست: 
«خانواده ها با ديدن مشكل به اين فكر مى افتند كه: «كاش 
با اين خانواده وصلت نمى كرديم» يا «موقعيت هاى بهترى 

داشتيم» و خود را متضرر مى بينند. اين باور، بزرگ ترين 
مانع براى حل مشكالت پيش روست، بهتر است بپذيريد هر 

پيوندى، ناراحتى و مشكالتي دارد.» 
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2

    هيجان مخرب    

وجـود مشـكالت در هـر خانـواده و در هـر رابطـه اى كامـًال طبيعى اسـت، اما بايد  بدانيـم با اين مشـكالت چطـور برخورد كنيم. كوتاه ترين پاسـخ اين اسـت كه بايد 1
هيجان ها را از خود دور كنيم، اما اين هيجان ها چه هستند؟ 

خشـم، هيجـان مخربى اسـت كه بـه رابطه هـا صدمه مى زنـد: «خشـم، واكنـش طبيعى 
در برابـر ناكامـى اسـت. بـه عبارتى، مـا هنگامى عصبانى مى شـويم كه طـرف مقابلمان طبق 
ميـل مـا رفتـار نكنـد و بـه هر ميـزان ما دچـار خودبينى باشـيم، خشـم و ناكامى بيشـترى 

تجربه خواهيـم كرد.» 
شـايد به ذهنتان نرسـد، اما هيجـان مخرب ديگـرى كه در روابـط وجـود دارد، اضطراب 
اسـت: «اضطـراب نيـز مانعي ديگـر در حل وفصل اختالف اسـت. كسـى كه مضطرب اسـت 
بـا درون ريختـن ناراحتى هـا فرصـت گفت وگـو را از دسـت مى دهـد. ترس باعث مى شـود ما 

رفتارى ساختگى داشـته باشيم.»
بگذاريـد:  كنـار  را  بـودن»  «حق به جانـب  اسـت  بهتـر  روابـط  شـدن  بهتـر  بـراى 
«حق به جانـب بـودن، راه حـل مشـكل را مسـدود مى كنـد. تـا زمانى كـه تنها بـه خانواده 
و فرزنـد خـود حق مى دهيد، راه شـنيدن مشـكل را بسـته و نخواهيد توانسـت مشـكل را 

دريافتـه و در مسـير حـل آن قـدم بگذاريـد.»

    كشف افكار غلط    

حتمـاً بـراى شـما هـم پيـش آمـده؛ خيلى  وقت هـا ناراحـت و آزرده خاطـر هسـتيم، اما 2
علت دقيـق ايـن موضـوع را نمى دانيم. مشـكل از دو 
حالت خارج نيسـت: «حالـت اول مربوط اسـت به نحوه 
انديشـه و باور شـما يـا طرف مقابل كـه مى تواند منطقى 
باشـد يـا غيرمنطقـى. حالـت دوم بـه الگوهـاى ارتباطى 

برمى گردد.»
در هـر صورت، بهتريـن راهكار اين اسـت كـه: «افكار 

غلط خـود را كشـف كنيد!»
كار خيلـى سـختى نيسـت: «هنگامـى كـه مشـكل را 
دريافتيـد، جسـت وجو كنيـد ببينيـد آيا مشـكل حاضر 
بـه انتظارهـا و انديشـه هاى غلط شـما مربوط نمى شـود. 
سـخت ترين كار بـراى حل مشـكل اين اسـت كـه ما به 
خودمـان نيز توجه كرده و دائم انگشـت اشـاره را متوجه 

بيـرون نكنيم.» 
الزم اسـت ايـن جمله هـا را از ذهنتـان پـاك كنيـد: 
«امـكان نـدارد حرفـى بزنـم و مـادرت برخـالف حـرف 

مـن حـرف نزنـد!»، «فقـط دوسـت دارد ايـراد بگيـرد!»، 
«مى نشـيند و رفتـار مـن را زيـر ذره بيـن مى بـرد».

حـذف اين جمالت بـا تمرين اتفاق مى افتـد: «هردفعه 
كـه قرار اسـت مادر و پدر همسـرمان را ببينيم، ذهنمان 
را از رفتارهـا و حرف هـاى آن هـا پـاك كنيـم. هربار فكر 

كنيـم اولين بارى اسـت كه آن هـا را مى بينيم.» 
يـك راه حـل بسـيار خـوب هـم نوشـتن افـكار و كشـف 
خطاهاى شـناختى اسـت. براى اين كار الزم اسـت ابتدا 
ببينيد چه چيزى شـما را ناراحت كرده، بعد فكر پشـت 
اين احسـاس را كشـف كنيد و در نهايت درسـت يا غلط 
بـودن آن را بسـنجيد. يـك جـدول چهارسـتونه بـا اين 

موضوعـات به شـما كمـك مى كند:
  افكار خودكار (گفت وگوهاى درونى)
  چقدر به درستى فكرم اعتقاد دارم؟

مـن  غيرمنطقـى  باورهـاى  و    خطاهـاى شـناختى 
كدام انـد؟

  آيا فكر بهترى را مى توانم جايگزين كنم؟

زن:
چـرا همسـر مـن نمى تواند مثل 

بقيـه مردهـا وقتـى در يـك 
جمـع دوسـتانه قـرار داريم 

مثـل بقيه رفتـار كنـد؟ چرا 
هميشـه بـا فاصله از مـن قرار 
دارد؟ چـه اشـكالى دارد كـه ما 
هـم مثل بقيه كنار هم بنشـينيم. 
چـرا كمى سـعى نمى كنـد هواى 
اين همـه  باشـد.  داشـته  را  مـن 
بى تفاوتـى يعنـى اين كـه رابطه ما 

مـن حـرف نزنـد!»، «فقـط دوسـت دارد ايـراد بگيـرد!»، 
«مى نشـيند و رفتـار مـن را زيـر ذره بيـن مى بـرد».

حـذف اين جمالت بـا تمرين اتفاق مى افتـد: «هردفعه 
كـه قرار اسـت مادر و پدر همسـرمان را ببينيم، ذهنمان 
را از رفتارهـا و حرف هـاى آن هـا پـاك كنيـم. هربار فكر 

كنيـم اولين بارى اسـت كه آن هـا را مى بينيم.» 
يـك راه حـل بسـيار خـوب هـم نوشـتن افـكار و كشـف 
خطاهاى شـناختى اسـت. براى اين كار الزم اسـت ابتدا 
ببينيد چه چيزى شـما را ناراحت كرده، بعد فكر پشـت 
اين احسـاس را كشـف كنيد و در نهايت درسـت يا غلط 
بـودن آن را بسـنجيد. يـك جـدول چهارسـتونه بـا اين 

موضوعـات به شـما كمـك مى كند:
  افكار خودكار (گفت وگوهاى درونى)
  چقدر به درستى فكرم اعتقاد دارم؟

مـن  غيرمنطقـى  باورهـاى  و    خطاهـاى شـناختى 

پس بايد با آگاهى بيشتر درباره مسائل ازدواج تصميم بگيريد. برقرارى ارتباط با خانواده همسر، يكى در زندگى شخص ديگر مفيد بوده، در زندگى شما كاربردى نداشته باشد و اوضاع را خراب تر كند، معلوم نيست خودشان عملكرد موفقى در زندگى زناشويى دارند يا نه. عالوه بر اين شايد روشى كه آن ندارد. افراد، اطالعات خود را در مورد اين موضوع از اطرافيان دريافت مى كنند؛ اطرافيانى كه ازدواج و تشكيل خانواده، مسير جديدي در زندگى هر فرد است؛ مسيرى كه اطالع چنداني درباره  الهام صالح
از همين مسائل مهم است. 

افكـــــــــــار غلـــطخوانش كتاب «اتصال برقرار است»
را كشــــف كنيــد...!

افكـــــــــــار غلـــطخوانش كتاب «اتصال برقرار است»
را كشــــف كنيــد...!

براى بهتر شدن روابط بهتر است 
«حق به جانب بودن» را كنار بگذاريد

وجود مشكالت در هر خانواده و در هر رابطه اى كامًال 
طبيعى است، اما بايد بدانيم با اين مشكالت چطور 

برخورد كنيم. كوتاه ترين پاسخ اين است كه بايد 
هيجان ها را از خود دور كنيم، اما اين هيجان ها چه 

هستند؟ 

خشم، هيجان مخربى است كه به رابطه ها صدمه مى زند: 
«خشم، واكنش طبيعى در برابر ناكامى است. به عبارتى، 

ما هنگامى عصبانى مى شويم كه طرف مقابلمان طبق 
ميل ما رفتار نكند و به هر ميزان ما دچار خودبينى باشيم، 

خشم و ناكامى بيشترى تجربه خواهيم كرد.» 



   توقف جانبدارى  

بـراى بهبود شـرايط، راه هاى بيشـترى هم وجـود دارد كه با تمرين كـردن روى هر  يك از آن ها به نتايج موفقيت آميزى مى رسيد.3
يكى از راه ها اين است كه: «خودتان را از ائتالف هاى غلط، بيرون بكشيد.»

ايـن جملـه قلمبه سـلمه، نگرانتـان نكنـد. معنـاى سـاده جملـه اين اسـت كـه بايد از 
جانبـدارى پرهيـز كنيـد: «ائتالف هـا و هم دسـتى هاى بيمارگونـه ايـن قـدرت را دارند كه 
زندگـى را بـه نابـودى بكشـانند. وقتى مـرد خانواده به حمايـت از خواهـر و برادرهاى خويش 
ادامـه داده، بـه طـورى كـه از زندگى خويش غافل مى شـود يا وقتى زنى بـراى تصميم گيرى 
زندگـى اش بـه مادر و خانواده اش توسـل مى جويد، نشـانگر ائتالف هايى اسـت كـه در صورت 
حـل نكـردن آن مى توانـد زندگـى اش را تلـخ كنـد.»  توقـف جانبـدارى و حمايـت، اولين 
قـدم بـراى رفـع مشـكل اسـت  در هفته هاى پيـش هم بـه اين موضـوع اشـاره كرديم 
كه شـفاف كـردن مرزها، مى توانـد به اسـتحكام زندگى زناشـويى كمك كنـد. اين نكته 
هـم براى حـل اختالف ها اهميت زيـادى دارد: «نـوع مرزها مى تواند باعث مشـكالت شـود. 
دخالت هـا مى توانـد نشـانگر ضعف مديريت ما در شفاف سـازى مرزها باشـد، بـا حفظ احترام 
و بـه دور از خشـونت مى توانيـد از حريم هـاى شـخصى تان مراقبـت كنيد.» بـاز هم تأكيد 
مى كنيـم كـه حفـظ تعـادل در حريم هاى شـخصى امـري ضرورى اسـت: «بـه همان 
ميـزان كـه دخالـت مى توانـد باعـث آشـفتگى در روابـط شـود، فاصله گرفتن و بسـتن 

مرزهـا مى توانـد باعث بدرفتارى شـود.» 

   درددل نكن!   

نباشـيد كـه  كاش شـما جـزو زوج هايـى  دربـاره اختالف تان با همسـرتان بـا خانواده 4
خـود صحبت مى كنيد. شـايد فكر كنيد كه ايـن كار درددل 
كـردن اسـت و به نوعـى شـما را آرام مى كنـد يـا اين كـه فكر 
كنيـد وقتـى اختالف هايتان را با همسـر، بـا خانـواده در ميان 
مى گذاريـد، از راه حل هـاى آن هـا كمـك مى گيريد. شـايد اين 
پرسـش برايتان مطرح شـود كه چـرا نبايد در اين بـاره صحبت 
كنيـد. خـب، اين هـم يـك جـواب كارشناسـانه: «هرگـز نبايد 
بـا  همسـرتان  اطـالع  بـدون  را  خـود  اختالف هـاى  و  مسـائل 
خانواده هـاى خـود در ميـان بگذاريـد، زيـرا بعـد از مدتـى شـما بـا 
تصـور  هم چنـان  خانواده هـا  امـا  مى كنيـد،  آشـتى  همسـرتان 
مى كننـد زندگـى شـما پـر از بدبختـى و مشـكالت اسـت.» دليـل 
ديگـرى هـم وجـود دارد: «وقتـى والديـن از زندگـى شـما باخبـر 
مى شـوند، ناخـودآگاه رفتارشـان با همسـرتان تغييـر مى كند و حتى 
زمانـى كـه شـما بـا او آشـتى كرده ايد، ايـن تغيير رفتـار ادامـه دارد.» 
شـما كه نمى خواهيد خانواده تان رفتار غيرمهربانانه با همسـرتان داشـته 
باشـند؟ پـس مشـكالت تان را موبه مو و بـا جزييات براى خانـواده تعريف 

نكنيد.

روان شـناس: مشـكل مطرح شـده در اين اتفـاق مربوط به توجه رفتـارى در روابطه زوجين اسـت. آن چه 
در ايـن مـورد الزم بـه ذكر اسـت توجه به تفاوت برداشـت افـراد در مورد توجه و اهميـت دادن به ديگران 
اسـت. بـه ايـن معنـى كـه افـراد متفـاوت مدل هـاى بـروز احساسـات و عواطـف متفاوتـى دارنـد. يكى از 
عوامـل مؤثـر بـر ايـن تفاوت رفتـار، اختالف در نوع محيطى اسـت كه افـراد در آن پـرورش يافته اند؛ براي 
مثـال ممكـن اسـت زن در خانـواده اى بزرگ شـده باشـد كه افـراد خانـواده به ويژه پـدر و مـادر به راحتى 
احساسـات خـود را نسـبت بـه هـم بـروز داده و از عباراتـى چـون «دوسـتت دارم» به راحتـى اسـتفاده 
مى كننـد. در مواقـع گوناگـون مثـل زمـان تولد براى هم جشـن مى گيرنـد و به هم تبريـك مى گويند. در 

حالـى كـه در خانـواده آقا، افـراد خانواده چنيـن رفتارهايـى را چندان مناسـب نمى دانند.
بـه عنـوان راه حـل بـراى مقابله با اين مشـكل آشـنايى بـا مهارت توجـه رفتارى مى تواند مناسـب باشـد. 

توصيـه مى شـود در صـورت مواجهـه با ايـن مسـئله اين گونه رفتـار كنيد:
در گام اول، هـم خانـم و هـم آقـا، فهرسـتى از رفتارهايـى كـه آن هـا را نمـاد دوسـت داشـتن مى دانيـد، 
تهيـه كنيـد. در واقـع شـما بايـد مصاديـق دوسـت داشـتن را نـام ببريـد. اين به شـما كمـك مى كند كه 

نيازمندى هـاى عاطفـى يكديگـر را به خوبـى بشناسـيد. 
در گام بعـدى هريـك از زوجيـن بايـد يـك روز را بـه عنوان روز ويژه خـود انتخاب كنند. در ايـن روز ويژه 
هـر يـك از زوجيـن بايـد از بيـن فهرسـت عالقه مندى هاى همسـر خـود مـواردى را انتخاب كننـد؛ براي 
مثـال سـه نمونـه از آن ها را انتخاب كنيد. بايد سـعى كنيـد آن ها را در روز ويژه همسـرتان برايش برآورده 
كنيـد. بـا ايـن شـيوه شـما به راحتـى بـا تفاوت هـاى يكديگـر در ايـن زمينـه آشـنا مى شـويد. هم چنيـن 
ممكـن اسـت در برخـى مـوارد دچـار خطاهايـى هـم بشـويد، امـا ادامه ايـن روند بـه برطرف كـردن اين 
خطاهـا نيـز به شـما كمـك مى كند.  توجه داشـته باشـيد كه شـناخت و كاربـرد اين مهـارت مى تواند به 
سـهولت رابطـه عاطفى بين شـما بسـيار كمـك كند. در برخـى موارد زوجيـن با وجود تالش براى نشـان 
دادن رفتارهـاى محبت آميـز بـه يكديگـر بـه علت عدم شـناخت زبان عاطفى طـرف مقابـل نمى تو انند به 
نتيجـه مطلـوب برسـند، شـناخت و كاربـرد و تكـرار ايـن مهارت بـه اين دليل كه شـما را با زبـان عاطفى 

همسـرتان به خوبـى آشـنا مى كنـد، مى تواند بسـيار مفيد باشـد.

مرد:
مناسـب جمـع  اصـًال  رفتارهـا  ايـن 

نيسـتند. به نظـرم بـراى نشـان دادن 
محبتت به كسـى مى توانـى از روش هاى 
ديگـرى اسـتفاده كنـى، نيـازى بـه اين 
رفتارهـا نيسـت. آدم بهتر اسـت به جاى 
ايـن رفتارهـا، محبتش را به شـكل عملى 

بـه همسـرش نشـان بدهد. 
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بايد از جانبدارى پرهيز كنيد: «ائتالف ها و هم دستى هاى 
بيمارگونه اين قدرت را دارند كه زندگى را به نابودى بكشانند. 
وقتى مرد خانواده به حمايت از خواهر و برادرهاى خويش ادامه 
داده، به طورى كه از زندگى خويش غافل مى شود يا وقتى زنى 

براى تصميم گيرى زندگى اش به مادر و خانواده اش توسل 
مى جويد، نشانگر ائتالف هايى است كه در صورت حل نكردن آن 

مى تواند زندگى اش را تلخ كند.»

حميـده زمانـى | اگـر بـه من باشـد، بهتريـن لذت دنيـا را لحظـه به دنيـا آمـدن نوزاد 
مى دانـم؛ دقيقـاً همـان لحظـه كـه نـوزاد تـازه متولدشـده را در آغوشـتان مى گذارند و 
شـما نتيجـه 9 مـاه بـاردارى و رنجـى را كه تحمـل كرديد، مى بينيـد. لحظـه اى كه در 
خاطـر همه مـادران دنيا ثبت مى شـود! لحظه اي جاودانه! مادر شـدن را به شـما تبريك 
مى گويـم و لـذت مـادرى گـواراى وجودتان! خودتان را براى روزهاى سـخت و شـيرين 

آينده آمـاده كنيد. 

دلبندتان به دنيا آمد، حاال چه كار كنيد؟

معمـوالً بعد از بـه دنيا آمدن نوزاد، مـادر حدود يك 
سـاعتى به خـواب مـى رود و نياز به اسـتراحت دارد 
تـا تجديد قوايى كند بـراى شـير دادن و در آغوش 
گرفتـن فرزنـدش! حتماً بعـد از زايمان اسـتراحت 
كنيـد و نگـران فرزندتـان نباشـيد، اگـر نيـاز بـه 
نوشـيدنى داريد از پرسـتار يا همراهتان درخواسـت 
كنيـد تـا در اختيارتان بگـذارد. معموالً چـاى نبات 
داغ مى چسـبد! خيالتان راحت، تا شـما چرتى بزنيد 
و چايـى بنوشـيد، كارهـاى مربـوط بـه نوزادتان هم 

تمام شـده اسـت. بعد از تولد و جدا كردن بند ناف و ساكشـن دهان و بينى، تسـت هاى 
آپـگار را بـراى نـوزاد انجـام مى دهنـد (در پانويـس برايتان بيشـتر درباره تسـت آپگار 
مى گويـم). نـوزاد را بـا پارچه تميز مى كنند؛ البتـه قديم ترها نوزاد را مى شسـتند كه االن 
ايـن كار را انجـام نمى دهند و گاهاً توصيه مى كنند تا يك هفتـه اول نوزاد را حمام نبريد 
چـرا كه موم سـفيد كـه روى پوسـت نوزادتان اسـت، دانه هاى چربى اي هسـتند كه اثر 
محافظتـى دارند، بنابراين حداقل تا شـش سـاعت بعـد از تولد فكر شست وشـوى نوزاد 
را از سـرتان بيـرون ببريـد. ايـن دانه هـاى چربى باعث مى شـوند كـه دماى بـدن نوزاد 
حفـظ شـود و دمـاى بدنش پايين نـرود. حاال شـايد درك كنيد كه چـرا قديمى ها نوزاد 

را بعـد از هفـت يـا 10 روز يـا بعد از افتـادن نافش حمـام مى بردند. 

تق، تق، تق، مامان من آمدم!

تقريبـاً بعـد از يـك سـاعت نوزاد را براى شـير خـوردن پيش شـما مى آورنـد. برخى از 
بيمارسـتان ها نـوزاد را در كات (تخت محفظه دار شيشـه اى) و بعضى هـاى ديگر در يك 
تخـت نـوزاد بدون محفظـه مى آورند. حاال ديگر شـما كمى جـان گرفته ايـد و نوزادتان 
هـم بـراى شـيرخوردن آماده اسـت. دلبند كوچولويتـان را در آغوش شـما مى گذارند و 
پرسـتار اتاق شـيردهى براى آموزش هاى الزم نزد شـما مى آيد. پرسـتار به شـما طريقه 
شـير دادن را توضيـح مى دهد و ويديويي تصويرى از نحوه مكيـدن نوزاد و روش صحيح 
شـيردهى را براى شـما نمايش مى دهد. يادتان باشـد يكى از مهمترين وظايفى كه بايد 
از روز اول به خوبـى انجامـش دهيـد، شـيردهى بـه دلبندتان اسـت. بـراى اين كه بتوانيد 

خـوب شـير بدهيد، خـوب بـه توضيحات پرسـتار 
گـوش كنيـد. توضيحـات را عملـى جلـوى او انجام 
دهيـد تـا ايـراد كارتـان را بگيـرد و در صورتى كه 
سـؤالى برايتان پيش آمد حتماً از او بپرسيد. خجالت 
را كنـار بگذاريـد. او وظيفـه اش اين اسـت كه براى 
شـما كامل و جامـع درباره روش صحيح شـيردهى 
توضيـح دهـد و در ايـن كار كمكتـان كنـد. معموالً 
در روزهـاى اول حالت خوابيده بهتريـن روش براى 
شـير دادن بـه نـوزاد اسـت چرا كـه مادر بـه دليل 
بخيه هـا و وضعيت جسـمانى اش به راحتى نمى تواند 
بنشـيند و درد دارد، پـس حالت خوابيـده را حتماً با 
كمك پرستار شـيردهى امتحان كنيد و ياد بگيريد. 
بروشـورهاى مربـوط به شـيردهى را بگيريـد و اگر 
نيـاز بـه كتاب يا كليپ داشـتيد حتماً از همسـرتان 

يـا هر كسـى كه با او راحتيد بخواهيـد تا برايتان تهيه كند. نوزاد تازه متولدشـده معموالً 
هـر دو سـاعت يك بـار بايد شـير كامل بخورد. شـير كامل بـه معناى اين اسـت كه هر 
وعـده حـدود يك ربع طول مى كشـد تا سـينه از شـير خالى شـود، بنابرايـن بايد صبور 

باشـيد و بـا آرامـش و خيال آسـوده اين كار را انجـام دهيد. ادامـه دارد...

پا نويـس:  تسـت آپـگار يـك دقيقـه پـس از زايمـان و بـراى بـار دوم پنـج دقيقه پس 
از زايمـان انجـام مى شـود. نمره هـاى ايـن تسـت از يـك تـا 10 متفـاوت اسـت و 10 
سـالم ترين حالت محسـوب مى شـود. در اين تسـت اين عوامل ارزيابى مى شـود: تالش 
تنفسـى، ضربـان قلب، تـون عضالنى، بازتاب هـاى عصبـى (رفلكس ها) و رنگ پوسـت. 
عـدد كمتـر از پنـج بيانگر آن اسـت كه نـوزاد براى تطبيـق  يافتن به زندگـى در محيط 

جديد نيـاز به كمـك دارد.

اولين ساعات به دنيا آمدن 
دلبندتان چطور مى گذرد؟

معموالً بعد از به دنيا آمدن 
نوزاد، مادر حدود يك 

ساعتى به خواب مى رود 
و نياز به استراحت دارد 

تا تجديد قوايى كند براى 
شير دادن و در آغوش 

گرفتن فرزندش!

تقريباً بعد از يك ساعت 
نوزاد را براى شير خوردن 
پيش شما مى آورند. برخى 
از بيمارستان ها نوزاد را در 

كات (تخت محفظه دار 
شيشه اى) و بعضى هاى 

ديگر در يك تخت نوزاد 
بدون محفظه مى آورند
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تجربه هاى مادر صفر كيلومتر!

مرد:
مناسـب جمـع  اصـًال  رفتارهـا  ايـن 

نيسـتند. به نظـرم بـراى نشـان دادن 
محبتت به كسـى مى توانـى از روش هاى 
ديگـرى اسـتفاده كنـى، نيـازى بـه اين 
رفتارهـا نيسـت. آدم بهتر اسـت به جاى 
ايـن رفتارهـا، محبتش را به شـكل عملى 

بـه همسـرش نشـان بدهد. 

كه شـفاف كـردن مرزها، مى توانـد به اسـتحكام زندگى زناشـويى كمك كنـد. اين نكته 

4
خـود صحبت مى كنيد. شـايد فكر كنيد كه ايـن كار درددل 
كـردن اسـت و به نوعـى شـما را آرام مى كنـد يـا اين كـه فكر 
كنيـد وقتـى اختالف هايتان را با همسـر، بـا خانـواده در ميان 
مى گذاريـد، از راه حل هـاى آن هـا كمـك مى گيريد. شـايد اين 
پرسـش برايتان مطرح شـود كه چـرا نبايد در اين بـاره صحبت 

كنيـد. خـب، اين هـم يـك جـواب كارشناسـانه:
بـا  همسـرتان  اطـالع  بـدون  را  خـود  اختالف هـاى  و  مسـائل 
خانواده هـاى خـود در ميـان بگذاريـد، زيـرا بعـد از مدتـى شـما بـا 
تصـور  هم چنـان  خانواده هـا  امـا  مى كنيـد،  آشـتى  همسـرتان 

مى كننـد زندگـى شـما پـر از بدبختـى و مشـكالت اسـت.» 
ديگـرى هـم وجـود دارد: 

مى شـوند، ناخـودآگاه رفتارشـان با همسـرتان تغييـر مى كند و حتى 
زمانـى كـه شـما بـا او آشـتى كرده ايد، ايـن تغيير رفتـار ادامـه دارد.» 
شـما كه نمى خواهيد خانواده تان رفتار غيرمهربانانه با همسـرتان داشـته 
باشـند؟ پـس مشـكالت تان را موبه مو و بـا جزييات براى خانـواده تعريف 

نكنيد.

پس بايد با آگاهى بيشتر درباره مسائل ازدواج تصميم بگيريد. برقرارى ارتباط با خانواده همسر، يكى در زندگى شخص ديگر مفيد بوده، در زندگى شما كاربردى نداشته باشد و اوضاع را خراب تر كند، معلوم نيست خودشان عملكرد موفقى در زندگى زناشويى دارند يا نه. عالوه بر اين شايد روشى كه آن ندارد. افراد، اطالعات خود را در مورد اين موضوع از اطرافيان دريافت مى كنند؛ اطرافيانى كه ازدواج و تشكيل خانواده، مسير جديدي در زندگى هر فرد است؛ مسيرى كه اطالع چنداني درباره  الهام صالح
از همين مسائل مهم است. 

افكـــــــــــار غلـــطخوانش كتاب «اتصال برقرار است»
را كشــــف كنيــد...!

  حفظ جايگاه ها    

گاهـى بـا ورود يـك عـروس بـه خانـواده، خواهـر و مـادر پسـر اين طـور فكر  مى كننـد كـه با آمـدن اين فرد جديـد، جايگاه خـود و ميزان محبت پسرشـان 5
را از دسـت مى دهنـد، امـا اين طـور نيسـت. هـر شـخص، جايـگاه خـودش را دارد. اين 
موضـوع هم بايد براى زوج ها روشـن باشـد، هـم براى خانواده هـا: «اين مهـارت را در خود 
بـه وجـود آوريـد كه به همسـر و پدر و مادرتـان بقبوالنيد كه هريك جايگاه خاص خودشـان 
را دارنـد، امـا بـه عنوان يك قانون روان شـناختى، بايـد بپذيريم در زندگى زناشـويى با رعايت 

احترام و حفظ حقوق والدين، سهم بسيار عمده از آن همسر است.»
اگـر بـا اين موضوع مشـكل داريد يـا آن را درك نمى كنيد، بهتر اسـت قبـل از ازدواج آن را با 

همسـر آينده تـان در ميـان بگذاريد تـا بتواند بهتر درباره شـما فكر كند. 
همسـر شـما دوسـت دارد نفـر اول زندگى شـما باشـد، پـس اين نـكات را هم بـه خاطر 
بسـپاري د: «تماس هـاى مكـرر و طوالنـى به مـرور زمان، احسـاس منفى در همسـرتان ايجاد 
مى كنـد كـه حضـور او در منزل چندان اهميت ندارد و از سـويى زمينـه را براى بيان مطالبى 

كـه فقط بـه زندگى خصوصى شـما ارتبـاط دارد، فراهـم مى كند.»

افكـــــــــــار غلـــط
را كشــــف كنيــد...!

كتاب اتصال برقرار است 
(شيوه هاى برقرارى ارتباط با 

خانواده همسر)/ طراح و مدير 
پروژه: سيد نويد بركچيان/ 

مؤلف بخش آموزشى: روح اهللا 
شمسا/ سيده زهره حسينى/ 

صاحب امتياز: مؤسسه 
خدمات مشاوره اى، جوانان و 

پژوهش هاى اجتماعى آستان 
قدس رضوى



چشم ها را بايد شست
به گفته آمار، در جامعه ما به ازاى سه تا پنج ازدواج، يك طالق رخ مى دهد. اين مسئله نشان مى دهد كه طالق قسمتى از واقعيت زندگى ما است. تعدادى 

از افراد در سنين جوانى يا اوايل ميانسالى مطلقه شده و در نهايت اين افراد بخش قابل توجهى از جمعيت جامعه را به خود اختصاص مى دهند. به گفته 
كارشناسان در بسيارى از خانواده ها انتخاب گزينه طالق براى زوج ها تنها راه نجات است و راه ديگرى ندارند. با همه اين ها ادامه زندگى پس از جدايى 
هم چنان براى زنان مطلقه با مصيبت هاى فراوانى همراه است و طالق خط پايانى بر رنج هايشان نيست. در شرايط كنونى امكان ازدواج براى دختران هم 

محدود شده است، طبيعى است كه اين محدوديت براى زنانى كه براى دومين بار تمايل به ازدواج دارند، بيشتر مى شود. به گفته كارشناسان در جامعه ما بين 
ازدواج دختر و پسر تفاوت هاى متعدد وجود دارد، شايد در آينده اين فرهنگ اصالح شود؛ براى مثال هنوز در جامعه ما درخواست ازدواج از سوى دختران 

چندان پسنديده نيست و دختران بايد در انتظار خواستگار بمانند و اگر خواستگار نداشته باشند، بايد تجرد را بپذيرند. براساس فرهنگ جامعه فرد نمى تواند 
مرد مورد عالقه اش را انتخاب كرده يا به وسيله فضاى مناسب حق ازدواج داشته باشد. بدون شك براى كاهش اين مشكالت نيازمند شست وشويي اساسى 

در ديدگاه سنتى جامعه هستيم. 

سيد ضياءالدين شفيعى

ممكن اسـت بارهـا اتفاق بيفتد كـه در مهمانى 
خانوادگى يا اردوى تحصيلى يا وسـط تماشـاى 
فيلـم سـينمايى، كسـى را ببينيم كـهـ  ولو براى 
دقايقىـ  دوسـت داشـته باشـيم جاى او باشيم، 
اما خيلـى زود از يادمان بـرود و ادامه زندگى...
زمسـتان،  كسـل كننده  عصـر  يـك  در  اگـر 
بـه يكى يكـى ايـن آدم هـا فكـر كنيـم و موفق 
بشـويم همـه يا بخـش عمـده اى از آن هـا را به 

خاطـر بياوريـم، آن وقت شـايد در ذهـن ما قطعات كوچك و بـزرگ پازلى 
شـكل بگيـرد كه با كنـار هم قرار گرفتن شـان شـكل تقريباً معنـادارى از 

فـرد دلخـواه و مطلـوب را برايمـان بـه وجود بيـاورد.
هرچـه تعـداد اين قطعات بيشـتر و انـدازه  آن هـا كوچك تر باشـد، تصوير 
بـه دسـت آمده واضح تـر و بـا جزييـات بيشـتر خواهـد بـود و ايـن ممكن 
نيسـت مگـر آن كـه مـا مـدام و در موقعيت هـاى مختلـف، در هـر جـا و 
جايگاهـى كه هسـتيم فـرد مطلوبمان را شناسـايى كنيم و مشـخصاتش را 
بـه ذهن بسـپاريم. تعـدادى از اين شـخصيت ها را هم مى توانيم با شـنيدن 
تجربيـات ديگـران و به ويـژه از زبـان آن هايـى كـه نظرشـان برايمان مهم 
اسـت بشناسـيم. در ايـن روش تجربى، شـرط اثرگذارى فرامـوش نكردن 
مرحلـه  آخـر يعنـى ايجـاد فرصت هايى با فاصله  مناسـب بـراى جمع بندى 
و كنـار هـم قرار دادن قطعات پازل و به دسـت آوردن الگوى كامل اسـت.
رعايـت عقـل و انصـاف و انجام قضاوت درسـت در سـاختن آينده بسـيار 
مهـم و تعيين كننـده  اسـت. هم چنيـن در نظـر داشـتن ايـن نكتـه  مهم كه 
هرچـه تجربـه  مـا در محيط هـاى مختلف و قدرت محاسـبه  آينـده و توجه 
بـه نتايـج واقعى يك انتخاب، بيشـتر شـود موفقيت مـا در انتخـاب الگوى 

مطلـوب و كامـل نيـز بيشـتر و خطاى مـا كمتر خواهـد بود.
امـا الگوهـاى مـا بايد با تكامـل فكرى و افزايـش تجربه زندگى بازسـازى 
و نوآفرينـى شـود، ايـن الگوها در مراحل بعد خودشـان مى تواننـد به عنوان 
يكـى از قطعـات همـان پازل به مـا در جمع بنـدى با ي افته هاى تـازه كمك 
كننـد.  مى پرسـم راسـتى تا به حـال چندبـار با خودمـان جلسـه  جمع بندى 

گذاشته ايم؟!

همه خانواده
برداشـت گوجـه فرنگـى در مـزارع هشـت بنـدى هرمـزگان با 

همـكارى و كمـك همه خانـواده 
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تمرين آينده
كـه  مى گوينـد  آمار هـا  رسـانه ها،  گفتـه  بـه 
 90 درصـد زنان پس از طـالق ازدواج نمى كنند. 
اين در حالى اسـت كـه 90 درصد مـردان پس 
واقـع  در  مى كننـد.  ازدواج  دوبـاره  طـالق،  از 
يك نهـم  مجـدد  ازدواج  بـراى  زنـان  شـانس 
مـردان اسـت، هم چنيـن در برخـى بررسـى ها 
اين چنيـن آمـده اسـت كـه پـس از گذشـت 
يـك سـال از طـالق زوج، 90 درصـد خانم هـا 
عالقه منـد بازگشـت بـه زندگـى قبلـي خـود 

. هستند

آن طـورى كـه آمارهـا مى گوينـد در حال 
حاضـر بيشـترين طالق ها بـراى زنـان در 
گـروه سـنى 29-25 سـال ثبت مى شـود. 
در ايـن بيـن هسـتند خانم هايـى كه پس 
از مدتى تمايل به شـروع زندگى مشـترك 
جديـدى دارند، امـا در اين ماجـرا با موانع 
بسـيارى برخـورد كـرده و تقريباً سرشـان 
بـه سـنگ مى خـورد. متأسـفانه حكايـت 
خانم هـاى مطلقـه، حكايت افـراد از اين جا 
مانـده و از آن جـا رانـده اسـت، چـون از 
يـك طـرف چنـدان اميـدى بـه شـروع 
زندگـى تـازه ندارند و از طـرف ديگر حتى 
اگـر بخواهنـد، نمى تواننـد بـه سـر خانه و 

زندگـى قبلى شـان بازگردنـد و معمـوالً از طـرف همسـران سابقشـان طـرد مى شـوند؛ البته 
در ايـن بيـن افـرادى هـم هسـتند كه آن قـدر تجربـه طالق برايشـان گـران تمام شـده كه 
ديگـر تمايـل چندانـى به زندگى مشـترك و ادامه اين مسـير با فـرد تازه اى ندارنـد و عطاى 
ازدواج مجـدد را بـه لقايـش مى بخشـند و پس از جدايـى ترجيح مى دهند بقيه عمرشـان را 
در تنهايـى بگذراننـد يـا فرزندانشـان را بزرگ كرده و خودشـان را وقف آن هـا كنند. به گفته 
كارشناسـان در واقـع بخـش قابل توجهـى از افراد مطلقه يا بيوه جرئت و جسـارت تشـكيل 

زندگـى مشـترك را نداشـته و تمايلى بـه ازدواج مجـدد ندارند. 

آسيب هايى كه هجوم مى آورند

متأسـفانه اگـر در ايـن بين افـرادى هم پيدا شـوند كه دوباره خودشـان 
را پيـدا كـرده و بـه فكر بازسـازى هاى اميدبخش باشـند، بـه خاطر هزار 
دليل نوشـته و نانوشـته پشـت درهاى ازدواج مى مانند؛ البته اين مجرد 
مانـدن و تنهايـى تحميلـى قسـمتى از ماجراسـت. بخـش تلخ و سـياه 
ماجـرا آسـيب هاى ديگرى اسـت كه سـر زنان مطلقـه آوار مى شـود. به 
گفته كارشناسـان بسـيارى از آسـيب هاى زنان مطلقه مربوط به مسائل 
فرهنگـى اسـت؛ مسـائلى كه سـازنده نحوه نـگاه جامعه و مـردم به اين 
زنان بخت برگشـته اسـت و باعث مى شـود كه آن ها شـانس زندگى بهتر 
را از دسـت بدهند. آشـكار اسـت كه بيشـتر افراد از خوشى بيزار نيستند 
و بـه اصطـالح ديوانـه نشـده اند كـه بيخـود و بى جهـت زندگى شـان را 
به هـم بريزنـد و اگـر سـراغ گزينـه طـالق و جدايـى رفته انـد از كيفيت 
زندگى شـان راضـى نبـوده و بـه قـول معـروف كارد بـه استخوانشـان 
رسـيده بـود، امـا متأسـفانه بعـد از جدايى هـم كار چندانى بـراى تغيير 
سرنوشتشـان نمى تواننـد انجام دهنـد، چون جامعه با تصـورات غلطش 

مقابلشـان ايسـتاده و سد راهشان شـده است. 

افتادن از چاله توى چاه

 همان طـور كـه گفتيم به خاطر تصورات سـنتى كـه هنوز با قدرت در جامعه مـا وجود دارد، 
شـانس ايـن زنـان براى ازدواج با افراد مناسـب بسـيار كم مى شـود. بيشـتر آن هـا در ازدواج 
دوم مجبـور بـه ازدواج با مردانى مى شـوند كه 10 تا 15 سـال از خودشـان بزرگ تر هسـتند 
و ايـن باعـث نوعـى فرسـايش اجتماعى ميـان زنـان مطلقه مى شـود. در حالى كـه به گفته 
كارشناسـان طـالق آخرين راه حل اختالفات زناشـويى اسـت، پس نبايد عرصـه اجتماعى را 
بـر افـرادى كـه طـالق را به عنـوان يـك راه حل در نظـر گرفته اند، تنگ كرد. درسـت اسـت 

كـه در حـال حاضـر خانواده هـا بـه طـالق 
تـن مى دهنـد و ديگـر كمتـر توقـع دارند 
زن بـا لباس سـفيد بـه خانه بخت بـرود و 
بـا كفن بيـرون بيايـد، امـا هم چنـان زنان 
تصـورات  و  كج فهمى هـا  درگيـر  مطلقـه 
غلـط هسـتند و به دليل تصميـم به طالق 
از بسـيارى از امكانـات محروم مى شـوند. 

عزتى كه كم رنگ مى شود

سـر  از  را  جدايـى  تجربـه  كـه  زنانـى 
گذرانده انـد خودبه خـود درگير مشـكالتى 
در حـوزه اعتمادبه نفس شـده و شـأن خود 
را خدشـه دار مى بيننـد. حـاال تصـور كنيد 
اطرافيـان  ايـن حـس در خانـواده و  كـه 
آن هـا هم چنـد برابر وجود داشـته باشـد؛ 
آن گاه چـه بـه روزشـان مى آيد. متأسـفانه 
خانواده هـا بـه خاطـر فشـارهاى اجتماعى 
از  اين كـه  بـه جـاى  نـگاه سـنتى، گاه  و 
فرزندشـان بيش از گذشـته حمايت كنند، 
بـا سـرزنش زندگـى را بـراى او سـخت تر 
پـس  كـه  دخترانـى  معمـوالً  مى كننـد. 
از طـالق بـه خانـه پـدرى بـاز مى گردنـد ديگـر امكانـات گذشـته در اختيارشـان نيسـت و 
حتـى نسـبت به گذشـته محدوديت هاى بيشـترى را تجربـه مى كنند. در حالى كه سـال ها 
مسـتقل زندگـى كرده انـد، گاه اجـازه ادامـه ايـن اسـتقالل بـه آن هـا داده نمى شـود و فقط 
بـه خاطـر حـرف مـردم مجبورند آسـه بروند و آسـه بيايند، حرف هايى كه بخشـى از فشـار 

اجتماعـى بـر روح و روان ايـن زنـان اسـت. 

مردانى كه بى وفا مى شوند

قسـمت ديگـر فشـارها بـر زنـان مطلقـه از جانب همسـران سابقشـان اسـت. مـردان گاه با 
ترفندهـاى متعـدد در پـى شـانه خالـى كـردن از پرداخت مهريـه، نفقه و ديگر حقـوق زنان 
هسـتند. براسـاس آن چه در رسـانه ها آمده اسـت مشـكالت مالى يكى 
از چالش هـاى اساسـى زندگـى زنـان بيـوه اسـت. بـه هميـن خاطـر بار 
روانـى زنان مطلقه بسـيار بيشـتر از مردان اسـت. هم چنين بيشـتر اين 
خانم هـا پـس از مدتى تجربه جدايى دوسـت دارند زندگى مشتركشـان 
را از سـر بگيرنـد، امـا معمـوالً مـردان ايـن شـانس را بـه آن ها نـداده و 
حتـى ديـده شـده تنهـا در صـورت ازدواج موقـت حاضـر بـه پذيـرش 
همسرانشـان هسـتند. بيشـتر مردان بعد از طالق يا قيد ازدواج را زده يا 
بـراى ازدواج دنبـال افـرادى بـدون تجربـه ازدواج مى گردنـد. به جز اين، 
بيشـتر خانم هـاى مطلقـه از زندگـى قبلى خـود صاحب فرزند هسـتند 
و هميـن مسـئله مانعى براى ازدواج مجددشـان مى شـود. بـه گفته آمار 

71 درصـد زنـان مطلقـه و بيـوه صاحب فرزنـد يا فرزندانى هسـتند.

از دست دادن فرصت هاى شغلى

همان طـور كـه گفتيـم مشـكالت مالى قسـمت مهمـى از درگيرى هاى 
زنـان بيـوه اسـت. بيشـتر ايـن خانم هـا، وضعيـت اقتصـادى نامناسـبى 
دارنـد و هميـن مسـئله براى آن هـا و فرزندانشـان چالش هاى متعـددي را درسـت مى كند. 
به گفته رئيس سـازمان بهزيسـتى، امسـال «از تعداد كل زنان سرپرسـت خانوار در كشـور؛ 
2/7درصـد شوهرشـان فـوت شـده و 2/2درصـد نيـز طـالق گرفته اند كـه اين آمار در سـال 
1385 متفـاوت بـوده اسـت. طـورى كـه آمـار زنـان سرپرسـت خانـوار با شـوهر فوت شـده 
5/6درصـد و زنـان طالق گرفتـه حـدود 9دهم درصـد بـوده اسـت.» ايـن در حالى اسـت كه 
براسـاس آمـار در حـال حاضـر بيـش از 70 درصـد زنـان سرپرسـت خانوار در كشـور شـغل 
مناسـبى ندارنـد. ايـن را اضافه كنيد به نحـوه نگاه به زن مطلقه در برخـى محيط هاى كارى 

كـه گاه بسـيار تلخ و زننده اسـت. 

90 درصد زنان پس از طالق ازدواج نمى كنند

 طالق، مانع بزرگ ازدواج 

قسمت ديگر فشارها بر زنان 
مطلقه از جانب همسران 

سابقشان است. مردان گاه 
با ترفندهاى متعدد در پى 

شانه خالى كردن از پرداخت 
مهريه، نفقه و ديگر حقوق 

زنان هستند
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