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این مطلب درمورد عشــق نیست .درمورد هر نوع
رابطهای اســت ،رابطه شــما با برادر ،مادر ،همکار یا
دوستتان.
باید اعتراف کنم که من کامل نیستم.
من یک میلیون بار در روابطم دچار اشتباه شدهام.
بیش از اندازه انتظار داشتهام یا به خاطر ترس از ایجاد
آشوب ،چیزی که الزم داشتم را نخواستم .زیاد کلکل
کردهام .شکاک بودهام .وابسته شدهام .میتوانم بگویم
چیزی که من را از همه این اشتباهات آزاد میکند این
است که صادق هم بودهام .داشتن خودآگاهی به نظر
من بسیار باارزشتر از کامل بودن است .دلیل آن شاید
این باشد که اولی قابلحصول و مفید است اما دومی
هیچکدام از اینها نیست.
روابط ســاده نیســتند .آنهــا منعکسکننده همه
آن چیزهایی هســتند که درمورد خودمان احســاس
میکنیم .وقتی روز بدی داشــتهاید ،آدمهای اطرافتان
به نظر سرســخت میآیند .وقتی از خودتان شــاد و
راضی نیستید ،به نظر روابطتان هم کمبود دارند.
اگر تا بحال با خودتان سر جنگ افتادهاید که برای
چه ناراحتید ،این مقالــه میتواند کمکتان کند .اگر تا
به حال بخاطر اینکه کســی نتوانســته انتظاراتتان را
برآورده کند ،ناامید شدهاید ،باز این مقاله برایتان مفید
اســت .فکر میکنید همه نادیدهتان میگیرند و کسی
به حرفهایتــان گوش نمیدهــد؟ چیزهایی در این
مقاله هست که به کمکتان میآید .ما در خالء زندگی
نمیکنیم .ما فکر و احساســاتی داریــم که میتوانند
سردرگمکننده باشند .آدمهای دیگر هم همینطور .من
وقتی این ایدهها را به کار میبندم ،در روابطم احساس
اعتماد بهنفــس ،قدرت ،محبــت و آرامش میکنم.
امیدوارم برای شما هم همینطور باشند.
 .۱هر کاری که الزم است برای خودتان
انجام دهید.
همه آدمها نیازهایی شــخصی دارند ،چه رفتن به
باشگاه ورزشی باشــد یا اختصاص دادن زمانی برای
تنهایی در روزهای تعطیل .اگر کســی از شما خواست
کاری انجام دهید که غریزهتان گفت آن کار با نیازهای
شما همخوان است ،انجامش دهید .البته منظورم این
نیســت که نمیتوانید هرازگاهی فداکاریهایی انجام
دهید اما خیلی مهم است که عادت کنید که از خودتان
مراقبت کنید.
یــک نفر یک روز بــه من گفت کــه آدمها مثل
لیوانهــای آب میماننــد .اگر برای پر نگه داشــتن
لیوانمان کاری که الزم باشــد را انجام ندهیم ،آنوقت
باید آن را از کســی دیگر بگیریــم  -که باعث خالی
شــدن نیمی از لیوان آنها میشود .خودتان لیوانتان را
پر کنید تا بتوانید احســاس کامــل بودن در روابطتان
داشته باشید.
 .۲دیگــران را از فایــده تردید بهرهمند
کنید.
شــک کردن به دیگران کاری وسوسهانگیز است
 اینکــه تصور کنید نامزدتان با دعوت نکردن شــمابه همراه دوستانش قصد ناراحت کردن شما را داشته
است یا دوستتان با به رخ کشیدن پول خود قصد ایجاد
حس کمبود در شما داشته است .آدمهایی که برایتان
اهمیت قائلند ،دوست دارند خوشحالتان کنند ،حتی اگر
بعضی اوقات شدیداً درگیر مشکالت خودشان شوند.
گاهیاوقات ممکن اســت بــدون اینکه منظوری
داشته باشند باعث رنجیدن شما شوند ،همه ما انسانیم
فرشــته نیســتیم .اما این حالت طبیعی و همیشگی
نیســت .این احتمال وجود دارد که وقتهایی ناراحت
باشــند و ندانند که باید با آن چــه بکنند .این احتمال
هســت که به خاطر رفتارشان بعداً از شما عذرخواهی

رنگ پس دادن میتواند از بزرگترین مشــکالتی
باشــد که در حین شستشــوی لباسها با آن مواجه
میشوید .اگر از این مشکل جلوگیری کنید ،میتوانید
خودتان را از دردســرهای پاک کردن لکههای رنگی
نجــات دهید .در این مطلب یاد میگیرید چگونه مانع
رنگ پس دادن لباسها در هنگام شستشــو شــده و
در نتیجه از آسیب به لباسهای دیگر جلوگیری کنید.
روش اول :قبل از شستشو
قبل از شســتن لباسها آنها را بررسی
کنید.
همیشه هنگام شستشوی لباسی برای بار اول انتظار
رنگ پس دادن آن را داشــته باشــید .انتظار بدترین
چیزها را داشتن مانع از این میشود که تصادف ًا همهی
لباسها را در ماشــین لباسشویی صورتی کنید .وقتی
فهمیدید آن لباس مشــکلی ایجاد نمیکند میتوانید
آن را بدون نگرانی به شکل عادی بشویید .در هنگام
بررســی لباسها ،خصوص ًا به لباسهای بسیار روشن
دقت کنید .این لباسها رنگ بیشتری داشته و احتمال
پس دادن رنگ در آنها بیشتر است .رنگهایی مانند
قرمز براق ،سبز و آبی معمو ًال ناپایدارتر بوده و در اولین
دفعهی شستشوی اینگونه لباسها باید توجه خاصی
به آنها داشت.
لباسها را تفکیک کنید.
یکــی از موارد احتیاطی این اســت که همیشــه
لباسهــای کثیف خود را تفکیــک کنید .تا جایی که
امکان دارد لباسهای سفید ،روشن و کمرنگ ،روشن
با رنگهای مشابه ،تیره و حولهها را همگی جدا کنید.
اگر این کار را انجام دهید حداقل خاطر جمع هســتید
که رنــگ دادن یک لباس ســبب از بین رفتن رنگ
لباسهای دیگر نخواهد شد .اختصاص دادن سبدهای
جداگانه برای لباسهای کثیف بر اســاس رنگ آنها،
به شما در ساماندهی و مدیریت فرآیند شستشو کمک
میکند.
اصطکاک را به حداقل برسانید.
وقتــی پارچهها با ســایش زیادی مواجه شــوند،
این ســایش سبب شکســتگیهای بسیار کوچکی در
آنها میشــود که میتوانند رنگهــای داخل پارچه
را آزاد کننــد .این یکی از دالیلی اســت که شــما با
گذشت زمان شاهد از بین رفتن رنگ لباسها هستید
(خصوصــ ًا پارچههــای کتان) .با شســتن لباسهای
سنگین (مانند شلوارهای جین) با یکدیگر این سایش
را کاهش دهید .در ضمن مطمئن شوید تمامی زیپها
و دکمههای لباس را بستهاید.
همچنین شاید مایل باشــید لباسها را پشت ورو
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راه هایی برای داشتن یک رابطه
عاشقانه آرام و بدون استرس

کنند .اگر میخواهید خوب باشــید ،سعی کنید همیشه
در آدمهایی که دوستشــان دارید بهتریــن را ببینید.
وقتی همیشــه بهترین را ببینیم ،همــه را به بهترین
بودن تشویق میکنیم.
 .۳برای هر مشــکل اول به خودتان نگاه
کنید.
وقتی از خودتان احساس رضایت نکنید ،پیدا کردن
اشکاالت رابطه هم سادهتر میشود .اگر شخصی دیگر
را برای احســاس خودتان مقصر کنید ،راهحل هم به
آنها بستگی خواهد داشت .اما این منطق اشتباه است.
برای تازهکارها ،به آنها احساس کنترل میدهد اما بعد
معمو ًال مشکلی را حل نمیکند چون درحقیقت با علت
و ریشه مسئله برخورد نکردهاید.
دفعه بعدی که خواســتید کسی را برای احساستان
متهم کنید  -برای کاری که انجام دادهاند یا باید انجام
میدادهاند  -از خودتان بپرســید شــاید مشکل جایی
دیگر باشد .ممکن اســت متوجه شوید که زیر پوست
قضیه مشــکل دیگری وجــود دارد :کاری که انجام
دادهاید یا باید بخاطر خودتــان انجام میدادهاید .اگر
مسئولیت مشــکل را بپذیرید آن وقت میتوانید برای
آن راهحل پیدا کنید.
 .۴مراقب فرافکنی باشید.
در روانشناســی فرافکنی یعنی انکار خصوصیات و
ویژگیهای خودتان و بعد نســبت دادن آنها به دنیای
بیــرون و دیگران .بعنوان مثال ،اگر دوســت وفادار و
قابلاعتمادی نباشــید ،تصور خواهیــد کرد که همه
دوستانتان قصد فریب شما را دارند .این یک مکانیزم
دفاعی اســت که کمکتان میکند از ناراحتی ناشــی
از آگاه شــدن از ضعفهایتــان دوری کنید .هیچ راه
سریعتری برای ایجاد شکاف در روابط وجود ندارد .این
به خودآگاهی برمیگردد و کار سختی است .شناخت و
درک نواقصتان اص ً
ال چیز جالبی نیســت اما اگر اینکار
را نکنیــد ،آنوقت آن نواقص را در همــه اطرافیانتان
میبینید و ناراحتیتان ادامه پیدا خواهد کرد .دفعه بعد
که نقطهای منفی در کســی دیدید ،از خودتان بپرسید
درمورد خودتان هم صدق میکند یا نه .ممکن اســت
اینطور نباشد اما اگر اینطور بود ،تشخیص آن میتواند
به ایجاد آرامش در آن رابطه کمک کند.
 .۵جنگهایتان را انتخاب کنید.
همه ما کسانی را میشناســیم که همه چیز را به
جنگ و دعوا تبدیل میکنند .اگر درمورد چیزی آنها را

زیر ســوال ببرید ،میتوانید مطمئن باشید که دعوا راه
میاندازند .اگر درمورد رفتــاری از آنها نظری بدهید،
احتما ًال سرتان فریاد میکشند .حتی تحسین کردنشان
میتواند باعث شــود با شــما برخورد کنند .بعضیها
عاشق دعوا کردناند ،شــاید برای اینکه منفیگرایی
که با خود دارند را به دیگران و دنیا هم منتقل کنند.
از طرف دیگر ،وقتی چیزی اذیتتان میکند باید به
دیگران بگویید .این تنها راه برخورد با مشکالت است.
از طرف دیگر هم نباید بگذارید همه چیز اذیتتان کند.
وقتی شــک دارم باید چیزی را مطرح کنم یا نه ،این
چند سوال را از خودم میپرسم:
 آیا این اتفاق مرتــب میافتد و باعث ناراحتیاممیشود؟
 آیا اگر از باال به همه چیز نگاه کنم ،این مســئلهواقع ًا مهم است؟
 آیا میتوانم به جای اینکه درگیر احساس ناامنیخودم شوم ،با احساساتشان همدردی کنم؟
 .۶بــا مهربانــی و در عین حــال رک با
دیگران برخورد کنید.
وقتی به کسی حمله میکنید ،غریزه طبیعی او این
خواهد بود که حالت دفاعی بگیرد که این شــما را به
هیچ کجا نمیرساند .در آخر بحثی شدید بینتان ایجاد
میشود که هر دو شــما سعی میکنید ثابت کنید که
حق با شماست و طرفمقابل اشتباه میکند .به ندرت
اینقدر ســیاه و سفید اســت .معمو ًال اینطور است که
هر دو شما در یکسری چیزها حق دارید اما خودخواهتر
از آن هســتید که بتوانید با هم به توافق برســید .اگر
با محبــت و مهربانی با دیگران برخــورد کنید ،ذهن
و قلــب آنها را بــاز خواهید کرد .باید به آنها نشــان
دهید که میفهمید از کجــا آمدهاند و آنوقت آنها هم
برای شــنیدن نظرات شما مشتاق خواهند شد .این به
شــما فرصت ابراز خودتــان و انتظاراتتان را میدهد.
و وقتی در زمان مناســب به دیگــران بگویید که به
چه نیاز دارید ،احتمال اینکــه نیازتان را برآورده کنند
بسیار بیشتر خواهد بود.
 .۷از آسیبپذیر بودن نترسید.
بــه روشهــای مختلــف ممکن اســت در یک
ارتباط احســاس آســیبپذیری کنید :وقتی حستان
را برای کســی ابراز میکنید .وقتــی درمورد خودتان
یا گذشتهتان صادق میشــوید .وقتی می پذیرید که
اشتباه کردهاید .ما همیشه برای اینکه قدرتمان را حفظ

جلوگیری از رنگ پس دادن لباسها
در هنگام شستشو
کنید تا ســایش در سمت روی پارچه را کاهش دهید.
این کار خصوص ًا برای شلوارهای جین مؤثر است.
شما همچنین میتوانید دور فشار پایدار در ماشین
لباسشویی را که از دور عادی آن آرامتر است امتحان
کنید .این کار به حفظ لباسهای شما کمک میکند.
میزان پایداری رنگ را امتحان کنید.
شــما همچنین میتوانید قبل از شستشو پایداری
رنگ (میــزان ماندگاری آن) را امتحان کنید .لباس را
به مدت نیم ســاعت در ظرفشــویی پرشده از آب و
صابون قرار دهید .اگر رنگ آب تغییر کرد ،لباس شما
رنگ پس میدهد و در حین شستشــو نیاز به مراقبت
ویژه دارد.
روش دوم :در هنگام شستشو
نمک یا سرکه اضافه نکنید.
شــاید در جایی این نکته را خوانده باشید که برای
شســتن لباسهایی که احتمال رنــگ دادن دارند به
آنها نمک یا سرکه بزنید ،اما این توصیه چندان خوب
نیست .درســت اســت که برخی از رنگها با سرکه
پایدار میشــوند ،در واقع این توصیه نیز از همین جا
نشأت میگیرد ،اما اینگونه رنگها اغلب رایج نیستند.
بهعالوه ،سرکه میتواند به رنگهای دیگر واقع ًا آسیب
برساند .بنابراین در کل این مواد را به لباسهای خود
اضافه نکنید .چون نهتنها کمکی نمیکنند بلکه ممکن
اســت به لباس شما آسیب نیز بزنند .بااینحال ،سرکه
برای از بین بردن بوهای شــدید عالی است .از سرکه
برای شستشــوی لباسهای زیر ،جوراب ،لباسهای
باشگاه و حولههای خود استفاده کنید.
لباسهای خود را با آب سرد بشویید.
در گذشــته ،وقتی پودرهای لباسشویی خیلی مؤثر
نبودند ،شستن لباسها با آب داغ فکر خوبی بود .این
کار برای آن که لباسها به اندازهی کافی تمیز شــوند
الزم بــود .با اینحال ،این روزها پودرها بســیار مؤثر
هستند ،و شستن لباسها با آب داغ تنها برای شستن
مالفــه ،حوله و پارچهها و لباسهای ســفید ضرورت
دارد .برای شستشــوی هر چیز دیگــری میتوان از
آب سرد استفاده کرد.
البته اگر در منطقهی خیلی سردی زندگی میکنید
شــاید الزم باشــد آب را تنظیم کنید .در زمستان نیز
آب ممکــن اســت خیلی ســرد شــود ،بنابراین اگر

میدانید بیرون هوا خیلی سرد است ،شاید نیاز باشد تا
لباسشویی را روی آب گرم تنظیم کنید.
از ورقههای جذب رنگ استفاده کنید.
اگر لباس شــما همچنان رنگ میدهد ،میتوانید
از ورقههــای جذب رنــگ که در بیشــتر مغازههای
لوازم مربوط به شستشــو موجود است استفاده کنید.
این ورقهها هر رنگی که پس داده میشــود را به خود
جــذب میکنند و مانع خراب شــدن رنگ لباسهای
دیگر میشوند.
اگر لباسهــا خیلی بدرنگ میدهند آنها
را با دست شسته و یا بعدا ً به خشکشویی
ببرید.
اگر لباسهای شــما همچنان پس از یک یا دو بار
شستشــو رنگ میدهند ،شــاید الزم باشد آنها را با
دســتشسته و یا به خشکشویی ببرید .هر دو گزینه
میتوانند تا مدتزمان زیادی به حفظ لباسهای شما
کمک کنند.
در شرایطی که میخواهید لباسهای خود را در حد
اولیه بشویید ،اما دغدغهی پاک کردن لکهها یا کثیفی
را نداریــد ،میتوانید از بخار برای تمیز کردن لباسها
استفاده کنید .این کار باکتریها را کشته و بوی بد را
از بین میبرد ،اما نمیتواند آلودگی را پاک کند.
روش سوم :قبل از خرید
لباسهایی انتخاب کنیــد که مواد آنها
پایدارتر است.
اگــر واقع ًا نمیخواهیــد با رنگ پــس دادن و یا
مشــکالت دیگر در هنگام شستشــو مواجه شــوید،
وقتــی لباس میخرید باید ســعی کنید لباسهایی را
انتخاب کنید که از مواد پایدار ســاخته شدهاند و رنگ
را بهتــر نگه میدارند .از لحاظ ثبات رنگ ،پلیاســتر
بهترین گزینه است ،به طوری که حتی پس از سال ها
اســتفاده به ندرت رنــگ خود را از دســت میدهد.
با این حــال ،وقتی حرف از نگهــداری و ثبات رنگ
میشــود پارچههــای کشباف و تریکــو و همچنین
پارچهی کتان با کیفیت نیز مقاوم هستند.
شــکنندگی لباس را قبل از خرید بررسی
کنید.
وقتــی لباس جدید میخرید ،قبــل از خرید کام ً
ال
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کنیم این کارها را نمیکنیم.
قدرت به مــا یک حس کنتــرل ظاهری میدهد
در حالی که وجود حقیقی و آســیبپذیر داشــتن به
ما یک حس از واقعی و درســت بــودن میدهد .این
عشــق است :خود واقعیتان باشــید و به فردی دیگر
هم اجازه دهید همانطور باشــد بــدون اینکه بگذارید
ترس و قضــاوت آن را نابود کند .همانطور که جیمی
هندریکس میگوید« ،وقتی قدرت عشــق بر عشــق
قدرت پیروز شود ،جهان صلح را خواهد شناخت».
 .۸قبل از رفتار احساسی فکر کنید.
این برای خود من از همه سختتر است .به محض
اینکه از چیزی ناراحت ،خســته یا عصبانی میشــوم،
میخواهم کاری کنم که همیشــه هم ایده بدی بوده
اســت .این را فهمیدهام که واکنش احساسی اولیهام
درمورد یک اتفاق هیچوقت احســاس واقعیام نسبت
به آن نیست .ممکن اســت در ابتدا احساس ترس یا
عصبانیت کنم اما وقتی آرام شــدم و کمی درمورد آن
فکر کردم ،میفهمم که واکنشــم بسیار افراطی بوده
است .وقتی حســی قوی در خودتان احساس کردید،
سعی کنید مدتی بنشینید .از آن حس استفاده نکرده یا
از آن فرار نکنید ،فقط حسش کنید .وقتی یاد میگیرید
قبل از رفتار کردن روی احساســاتتان ،آنها را ببینید،
بــه دو روش جلو اتفاقات منفــی را میگیرید :قبل از
اعمال احساساتتان روی یک نفر دیگر .آنها را پردازش
میکنیــد ،تحلیل میکنید و بــا آن برخورد میکنید.
همچنین طوری ارتباط برقرار میکنید که احساساتتان
را تشویق میکند به جای سرکوب شدن ،بیان شوند.
 .۹مرزهایتان را حفظ کنید.
وقتی آدمها به ما نزدیک میشــوند ،مرزها کمی
مختل میشوند .در رابطهای که هیچ مرزی ندارد ،شما
به فرد مقابل اجازه خواهید داد باعث شود کارهایی را
انجام دهید که دوست ندارید .آنوقت به جای اینکه از
روی احترام به نیازهایتان رفتار کنید ،از روی احساس
گنــاه و عذابوجدان ایــن کار را خواهید کرد .آنوقت
به کسی اجازه خواهید داد که بدون اینکه به او درمورد
احساســتان بگویید ،شــما را بیازارد .بهترین راه برای
اینکه مطمئن شوید آدمها همانطور که دوست دارید با
شما رفتار میکنند این است که به آنها آموزش دهید.
ایــن یعنی باید به اندازه کافی خودتان را دوســت
داشــته و به خودتان احترام بگذارید تا بفهمید به چه
چیزهایــی نیاز دارید و آنها را به زبان بیاورید .تنها راه
داشتن روابط عاشــقانه و آرام این است که رابطهای
عاشقانه و آرام با خودتان شروع کنید.
 .۱۰از همراهی و همنشینیشان بیشتر از
تاییدشان لذت ببرید.
وقتی ناامیدانــه به دنبال تایید یک نفر هســتید،
رابطهتان فقط به کاری که او برایتان انجام خواهد داد
منحصر خواهد شــد .اینکه چند وقت یکبار نفستان
را تقویت میکند ،وقتــی ناراحتید چطور روحیهتان را
عوض میکند ،یا چطور احساسات منفیتان را از بین
میبرد .برای فرد مقابل این واقع ًا خســتهکننده خواهد
شد و رابطهتان را نامتوازن خواهد کرد.
اگر متوجه شــدهاید که به دنبال خوشــنود کردن
کسی یا گرفتن تایید او هستید ،باید بدانید که مشغول
ســاختن آن نیــاز در خودتان هســتید (مگراینکه در
رابطهای آزاردهنده باشــید که توصیه من این اســت
ســریع ًا کمک بگیرید) .به جای اینکه روی این تمرکز
کنید کــه از طرفمقابل چه میتوانیــد بگیرید ،روی
لــذت بردن از با هم بودنتان تمرکز کنید .گاهیاوقات
بهتریــن کاری که میتوانید بــرای خودتان و فردی
دیگر انجام دهید این اســت کــه فراموش کنید و به
خودتان اجازه دهید لبخند بزنید.

دارد؟ شــما با این حس آشنا هستید :شبیه وقتیکه در
لباسهای در حال شستشو شوینده زیادی ریختهاید و
یا وقتی مایو یا لباسهای شما پس از شنا در اقیانوس
خشک شدهاند .این حالت روی لباسهای مغازه داللت
بر این امر دارد که ممکن اســت مقداری رنگ روی
پارچه مانده باشد که بهدرستی پاک نشده است.
با اینحال شما هنوز هم میتوانید اینگونه لباسها
را بخرید ،فقط فراموش نکنید تا دو یا سه بار اولی که
نیاز به شستشو دارند آنها را با دست بشویید.
برچسب هشداردهنده را بخوانید.
وقتی به دنبال خرید لباسهای جدید هســتید به
نوشتههای روی برچســب لباسها نگاهی بیاندازید.
جمالتی مانند “آن را برعکس داخل ماشین لباسشویی
بیاندازید”“ ،با آب ســرد بشــویید” (وقتی لباس رنگ
تیره ندارد)“ ،ممکن اســت رنــگ آن برود” همگی
نشانههایی هستند که حتی تولیدکننده نیز میداند که
رنگ آن لباس ناپایدار است.
دیدن جمالتی مانند این نباید مانع شما برای خرید
آن لباس شود ،تنها باید شما را آگاه کند تا برای حفظ
آن لبــاس و رنگ نــدادن آن احتیاط الزم را به عمل
آورید.
در مــورد لباسهای خیلــی گرانقیمت
احتیاط کنید.
موضــوع خندهدار این اســت کــه احتمال رنگ
پس دادن در لباسهای خیلی گران بســیار بیشتر از
لباسهای ارزان است .یک مثال خوب ابریشم در برابر
پلیاستر میباشد .ابریشم دارای ظاهری زیبا و جنسی
لطیف اســت ،اما در مقایسه با پلیاستر رنگ را خیلی
کم نگه میدارد .دلیل آن این است که تولیدکنندگان
لباس اغلب باید بین دوام و جذابیت لباس تعادل برقرار
کنند ،و قطع ًا وقتی مســئله تولیــد لباسهای گرانتر
مطرح باشد دوام لباس کم میشود.
نکته
• پارچههــای بادوام مانند کتان ،نســبت به انواع
ظریفتر در مقابل نگهداری رنگ مقاومترند.
• در لباسهــای تیره از رنگهای تیره اســتفاده
شده اســت و پاک کردن رنگهای تیره زمانی که به
لباسهای دیگر منتقل میشود بسیار دشوار است.
هشدار
هرگز لباسهای ســفید را با هیچ نوع لباســی که
ی است نشــویید .اهمیتی ندارد لباس رنگی چقدر
رنگ 
روشــن اســت ،اگر با لباسهای ســفید شسته شود،
همیشــه این احتمال وجود دارد که رنگهای پارچه
به لباس سفید منتقل شوند.
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برقراری تعادل در زندگی خانوادگی به نوعی هنر قلمداد میشود به خصوص ارتباط با فرزندان که
نیازمند دانش روانشناختی است ،بیایید در این مورد بیشتر بدانیم.
در اینجا به مهارت هایی که به اعتقادمان میتواند روابط شــما را با فرزندانتان متحول کند ،اشــاره
میکنیم:
 .۱نقاط قوت فرزند خود را بازشناسید.
از آنها بهره ببرید تا احســاس ارزشــمند بودن در او شــکل گیرد که در نهایت به او کمک میکند
تا اعتماد به نفســش تقویت شود و موانع زندگی را پشت ســر بگذارد .چنانچه شایستگیهای کودک
مد نظر گرفته شود و آسیب نبیند ،بیش از پیش مشتاق شنیدن و درک توصیههای شما خواهند بود.
 .۲تاثیر تنبیه هرگز به پای تشویق و پاداش نمیرسد.
به جای آنکه بر نقاط ضعف فرزندتان متمرکز شوید ،زمینهی بروز و پرورش استعدادهای بالقوهی او
را فراهم آورید .هنگامی که فرزندتان را تشویق میکنید ،او را در جهت کشف استعدادهایی که میتواند
کمبودهایش را جبران سازد ،سوق دادهاید.
 .۳از واکنشهای احساسی منفی به شدت اجتناب کنید.
واکنشهای احساسی منفی همانند خشم ،سرزنش و تمسخر ،چنانچه فرزندتان مشکلی در کنترل
خود دارد ،منفینگریهای شــما بر وخامت اوضاع میافزاید .برای تذکر از پیشنهادات کوچک و لحن
مالیم استفاده کنید.
 .۴فرزندانتان را با یکدیگر مقایسه نکنید.
چنانچــه کودکی تصور کند خواهر یا برادرش بر او ارجحیــت دارند ،چنان حس رقابتی در او پدید
میآید که تا آخر عمر گریبانگیرش خواهد بود و مشــکالت عدیدهای را در خانواده پدید خواهد آورد.
این احساس را در فرزندانتان پدید آورید که عشق یکسانی به همهی آنها دارید.
 .۵در صورت لزوم طلب یاری نمائید.
زندگی با فرزند پیچ و خم های فراوانی دارد .درک جنبههای منفی شیوههای پرورش فرزند و طلب
توصیههای حرفهای در صورت لزوم مؤید و متضمن ســامت روانی شماســت و کمک میکند تا از
تجربهی بزرگکردن فرزندتان لذت ببرید.
 .۶فرزندان نیازمند توجهات مثبت هستند.
چنانچــه فرد از خانواده توجهات مثبت دریافت نکند ،درصدد دریافت توجهات منفی بر خواهد آمد.
زیرا به هر جهت ،توجه توجه اســت ،حتی توجه منفی و البته هر توجهی بهتر از نادیده انگاشته شدن
اســت .به یاد داشــته باشید که با فرزند خود ارتباط برقرار کنید .عشــق و توجه فوقالعادهترین مرهم
هستند.
 .۷بر استفادهی فرزندتان از اینترنت نظارت داشته باشید.
دسترســی کودکان به محیطهای مجازی گاه میتواند خطرآفرین باشــد .برنامههایی که اجازهی
مشاهدهی سایتهای بازدید شده یا نظارت بر چتهای صورت پذیرفته را به والدین میدهد ،بر روی
کامپیوتر او نصب کنید.
 .۸بپذیرید که زمانه عوض شده است.
تعطیل شما جای خود را به بازی فوتبال و تکنوازیهای
اســتراحتها و تنبلیهای صبح روزهای
ِ
هنرمندانه دادهاند .با این وجود به خاطر داشــته باشــید که باید زمانی را نیز با یکدیگر ســپری کنید،
قرارهای شبانه یا آخر هفته با خانواده برای حفظ روابط از اهمیت ویژهای برخوردارند.
 .۹یک مثال و نمونهی خوب باشید.
تصور کنید که فرزندان شما یک دستگاه کپی کوچک هستند که هر آنچه شما انجام میدهید عینا
تقلید خواهند کرد .چنانچه رفتار نامناســبی از خود نشان دهید ،به آنها اجازه میدهید که همانند شما
رفتار کنند .رفتارهای خودتان را بازبینی و مرور کنید اما نه در مقابل فرزندانتان.
 .۱۰هرگز ،فرزند خود را رها نکنید!
تمام مشــکالت فرزند شما با خوش خلقی ،حسن نیت و پشتکار قابل حل است .حتی سرکشترین
نوجوانان نیز با حمایتهای والدین میتوانند به فوقالعاده ترین و موفقترین افراد بدل شوند.
رمــز و رازهای آیندهی فرزندتان و چگونگی تاثیر شــما بر آنها تمــام ماهیت زندگی خانوادگی را
تشــکیل میدهد .تمــام توان خود را به کار گیرید ،آرامش خود را حفــظ کنید و از میدان بازی خارج
نشوید .نتیجه و لذتی که به دست خواهد آمد ،متحیرتان میکند و پاداش شماست.

درون انسان چه میگذرد؟

دکتر فاطمه منفرد پویا روانشــناس گفت :درون انســان بسیار گسترده است و شخصیت هر فردی
بر دیگری متفاوت برای همین هر فردی با شــناخت شــخصیت دیگری میتواند ارتباط مناسب تری
را ایفا کند.
وی افزود :برخی از انسانها رفتارهای نسبتا ثابت و پایداری دارند که میتوان پیش بینی کرد این
فرد در یک شــرایط چه واکنشی نشــان میدهد اما همان طور که آگاه هستید رفتارها گاهی برونگرا،
درونگرا و ....طبقه بندی میشود اما در اختالف شخصیت رفتارهایی فرد دارد که در هر کدام از حالت
محورهایی که قرار بگیرد مشخص میشود.
این روان شــناس در مورد تقسیمبندی شــخصیتها بیان کرد :شخصیتهایی شــامل پارانوئید
(بدبینی) ،آنتی سوشیال(ضداجتماعی) ،شخصیت مرزی و در نهایت افرادی که رفتار نسبتا ثابتی دارند.
وی در رابطــه با افراد بــد بین ادامه داد :این افراد به علت اعتماد به نفس کم همواره منتظر فریب
و نیرنگ هســتند و در وفاداری و راســتگویی دیگران شک میکنند این افراد به موارد بی اهمیت هم
توجه میکنند و یک نوع حالت بد بینی ،حسادت و خود بزرگ بینی دارند با این افراد با استدالل نمی
توانید بحث کنید چون استداالل را نمیپذیرند بنابراین باید از مجادله بپرهیزید ،رفتار حساسیت برانگیز
نداشته باشید و رضایت خاطر فرد را فراهم کنید.
دکتر منفرد پویا در مورد شخصیتهای ضد اجتماعی گفت :این افراد به علت نداشتن احساس مسئولیت
پــی در پی ،دروغگویی مکرر ،ناتوانایی در برقراری روابــط محبتآمیز ،ناتوانایی بر عبرت گرفتن و...
شخصیت ضد اجتماعی دارند در واقع رفتارهای دیگران تاثیری بر روی فرد ندارد و همیشه نقشههایی
شوم و حداقل استفاده را میخواهند از فرد مورد نظر داشته باشند.

افراد حساس و غیر حساس

براساس یافتههای اخیر محققان در دانشگاه استونی بروک در نیویورک افراد بزرگسال که به شدت
حســاس هستند تمایل دارند در تصمیم گیریها بیشــتر تامل کنند و زمان بیشتری برای فکر کردن
اختصاص میدهند و با مکالمههای کوتاه خسته میشوند .با این پژوهش محققان از دو گروه حساس
و غیر حساس خواستند که اختالف جزئی در یک سری تصاویر را تشخیص دهند.
محققان با اســتفاده از اســکن  MRIو اســکن مغز افراد حســاس و غیر حســاس دریافتند که
افراد حســاس مدت بیشــتری به تصاویری که دارای اختالف دقیقتر و ریزتر هســتند نگاه میکنند
و فعالیتهای مغزی ناحیههای خاصی برای افراد حســاس هنگام ارتبــاط دادن اطالعات تصویری
به هم به مراتب بیشتر بود.
گفتنی است :ناحیههای فعال شده در مغز این افراد به طور معمول برای تجزیه و تحلیل اطالعات
نسبت به پردازش اطالعات تصویری عمیقترند.

