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برخی از والدین ،اطالع از همه ریز و درشــت
حریم خصوصی فرزندشــان را حق خود می دانند
و مــدام در تالش هســتند تــا از تمامی کارهای
فرزندشان باخبر شوند ،آن هم نه از راه درست ،بلکه
با کارآگاه بازی .به اتاق فرزندشان سرک می کشند،
زیر تخت ،کیف ،کمد و حتی برگه های موجود در
اتاق فرزندشــان را وارســی می کنند ،تنها به این
دلیل که اگر مدرکی دال بر اشــتباه فرزندشان پیدا
کردند ،سریعتر بتوانند جلوی پیشروی آن را بگیرند.
نگرانی والدین ،بیشــتر بر کنترل رفت و آمدهای
نوجوانانشــان و ترس از کشیده شدن آنها به بیراه
است .اما آیا ورود به حریم خصوصی فرزندان ،مانع
از بیراهه رفتن فرزندان می شود؟
تجارب بالینی روان شناسان نشان داده است که
بسیاری از نوجوانان ،به خاطر مقابله و ستیزه جویی
با افراط های والدینی در مراقبت ها و نشان دادن
حس استقالل خود ،مجبور شده اند راهی را انتخاب
کنند که کامال مغایر با آموخته ها و خواســته های
والدین شان است ،انتخاب مسیری که صرفا از سر
لجبازی و مقاومت در برابر آنهاست.
والدین؛ اول با خودتان کنار بیایید!
بارها و بارها بعد از این که فرزندان از خانه خارج
شدهاند وســایل آنها را جستجو کرد ه و چیزی هم
پیدا نکردهاید .مطمئن باشید با ردی که از خودتان
به جای میگذارید ،فرزندتان متوجه حضور شــما
در حریم خصوصی خودش شــده است .این رفتار
کارآگاهی شما از ترسهایتان سرچشمه میگیرد.
ترس از بیراهــه رفتن نوجوان و ترس از ورود به
راههای خالف است که باعث میشود شما کارآگاه
شوید .روانشناسان معتقدند که این نوع ترسها با
بزرگتر شدن فرزندان رشد کرده و به تشویشهای
ذهنی والدین دامن میزند .روانشناسان رفتارهای
غیرمتعارفی که از این ترسها سرچشمه میگیرد
را نوعی وســواس فکری میداننــد که نه تنها به
تربیــت و اصالح رفتار فرزنــدان کمک نمیکند؛
بلکه موجب منزویتر شــدن آنها ،مخفی کاریها
و حتی دروغ گفتن به والدین میشود .روانشناسان
توصیــه میکنند که والدین اول باید با خودشــان
کنار بیایند و متوجه وســواس رفتاری خود در این
مورد باشند.
بی شک نظارت بر کار نوجوان و اطمینان یافتن
از درستی مســیر انتخاب شده ،برای والدین مهم
و ضروری اســت ،اما مشــکل از جایی شروع می
شود که برخی از والدین هیچ محدوده مشخص و
یا روش مناسبی را برای این نظارت نمی شناسند
و چه بسا اســتقالل ،آزادی و اعتماد فرزندانشان
را ،به بهای نظارت کردنهای افراطی از دست می
هم خانم ها و هم آقایان الزم است ،بیش از پیش
خود را به جای همسر بگذارند و درک متقابل آنها
از همدیگر بیشــتر شــود .در این مطلب بعضی از
چراغ قرمزهایی که همســران باید در جاده زندگی
از آنها عبور نکنند را برایتان انتخاب کرده ایم.
بنابراین بعد از خواندن نکته به نکته این مطلب،
برای عمل کردن به ایــن توصیه ها برنامه ریزی
کنید تا آرامش را در زندگی مشترک احساس کنید.
اگر شنیدید فکر کنید نشنیدید!
گاهی همسرمان عصبی اســت و حرف هایی
می زند کــه خودش هــم واقعا بــه آن حرف ها
اعتقادی نــدارد؛ اگر آن حرف هــا را معیار رفتار
خودمان قرار بدهیم ،وارد بازی قدرت می شــویم
که کمکی به زندگی مشترک و افزایش صمیمیت
ما نخواهد کرد .وقتی می دانید همســرتان حرف
خــودش را باور نــدارد چه دلیلی وجــود دارد که
بخواهید به او ثابت کنید اشتباه کرده است!
جنگ منجر به شکست را شروع نکنید
درباره اختالف های خودتــان می توانید بدون
ســرزنش  ،تحقیر و انتقاد با هــم گفتگو کنید اما
تالش بــرای تغییر همه رفتارهای همســرتان به
معنی زندگی مشــترک نیست ،به معنی یک جنگ
منجر به شکســت اســت .همه نظرات دیگران را
جدی نگیرید.
این که اطرافیان درباره شــما و همسرتان چه
قضاوتی دارند مهم نیســت! مهم این است که از
زندگی مشترک با همسرتان لذت ببرید و به توصیه
های غیرمنطقی دیگران توجه نکنید.
اجازه دهید ،اشتباه کند
معموال اگر به همســرتان آزادی اشتباه کردن
با در نظر گرفتــن تفاوت های فردی و اینکه تمام
انســان ها ،حتی زمانی که در یک محیط مشــترک
و تحت نظر اشــخاص مشــخصی تربیت می شوند،
خصوصیات و صفات خاص شــخصیتی خــود را دارا
هستند ،مشخص اســت که زنان و مردان در زندگی
مشترک نیز تفاوت های بســیاری با یکدیگر خواهند
داشت و عالوه بر این در کنار تفاوت های فردی باید
به تفاوت های فرهنگی ،اقتصادی و مذهبی نیز توجه
داشت که ممکن است موجب به وجود آمدن برخوردها
و تنش هایی میان زوجین گردد .با تمام این تفاســیر
رو در رو شــدن با تفاوت های ذکر شده اجتناب ناپذیر
است .به رغم تمام این تفاوت ها که هر یک می تواند
تنش زا باشد ،توصیه های ساده ای برای داشتن رابطه
ای ســالم و شاد برای همسران وجود دارد ،که با بهره
گیری از آنها می توانند در زندگی مشترک شان طعم
شیرین خوشبختی را بچشند:
مبادی آداب باشید
مهم نیســت که چند وقت از ازدواج شما می گذرد.
صمیمیت و به هــم احترام گذاشــتن هرگز ضد هم
نیســتند .بنابراین در گفتگوهای خود از کلماتی مانند:
لطف ًا ،متشکرم ،متأسفم ،ببخشــید و  ...استفاده کنید.
طرز گفتار و رفتار شــما نشــان می دهد چقدر برای
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مراقب حریم نوجوانان باشیم

دهند .افراط در نظارت و کنترل فرزندان ،انها را از
والدیــن دور و دورتر می کند ،اگر چه آزادی های
بی حد و مرز هم بی قاعده و خطر آفرین اســت.
مواجه با مشکالت دوران نوجوانی ،به مانند حرکت
برلبه تیغ است ،اگر چه می توان با اتخاذ تدابیری
مســاعد هم اعمال کنترل نمــود و هم به حس
استقالل و آزادی انتخاب کودک احترام گذاشت.
احترام به حریم شخصی فرزندان
تمــام مدت ســعی بر حفظ حریــم خصوصی
افراد آشــنا یا غریبهای که روزمره با آنها در ارتباط
هســتیم داریم این در صورتی اســت که احترامی
بــرای حریم خصوصی فرزند خود قائل نیســتیم.
هنــگام دریافت پول از عابربانکها یا پیامک زدن
دوستانمان خودمان را به کاری مشغول میکنیم
تا به نوعی به حریم خصوصی آنها احترام گذاشته
باشــیم اما بدون تعارف بایــد بگوییم که در مورد
فرزندان اینگونه رفتارها به درستی انجام نمیشود.
والدین در تالش هســتند تا از تمام رازهای فرزند
خود باخبر شــوند .آن هم نه از راه درست ،بلکه با
کارآگاه بازی .برخی از خانوادهها هم اطالع از همه
ریز و درشــت حریم خصوصی فرزندشــان را حق
خود میدانند .حفظ حریم خصوصی مهارت مادران
را طلب میکند ،چرا که فرزندان بیشتر با مادر خود
در ارتباط هستند و نادیده گرفتن حریم خصوصی
آنها توسط مادران سبب بروز مشکل خواهد شد.
نصیحت و سرزنش را کنار بگذارید

هنگامی که فرزندتان از مشــکالت کوچک و
بزرگ خود برای شما میگوید سعی بر سرزنش و
نصیحت او نداشته باشید ،راهها و تصمیمگیریهای
درســت را با آوردن مثال بــرای او توضیح دهید.
بگذارید فرصت فکر کردن داشــته باشــد و اجازه
دهید در ابتدا راه درســت را خودش تشخیص دهد
و انتخاب کند .اگر متوجه رفتار نادرســت او شدید
به طور غیرمستقیم رفتار او را برایش توضیح دهید.
در مقطع سنی خاص باید اطالعات درست و کافی
نسبت به بعضی مسائل در اختیار فرزندتان بگذارید
و از مطرح کــردن برخی موضوعــات برای آنها
واهمه نداشته باشید .با در اختیار گذاشتن اطالعات
درست و واقعی به آنها ،میتوان اعتماد آنها را جلب
کرد .فرزندان در ابتدا شیوه صحیح برقراری ارتباط
را از والدیــن خود میآموزند و بهتر اســت قدرت
نه گفتن را نیز بــه آنها بیاموزید .به حریم انتخاب
دوســت و لباس او احترام بگذارید و سعی کنید با
رفتار خود رفتار صحیح از غلط را به او نشان دهید
فاجعه چه زمانی رخ میدهد؟
اکثر فرزندان در دنیای مجــازی حضور دارند.
اعتقادات خود را مینویسند و با دوستانی در ارتباط
هستند که کنترل این ارتباطات بسیار سخت است.
شــاید رفتارهــای غلط والدین یا حتی پیشــرفت
تکنولوژی باعث شده که فرزندان به دنیای مجازی
پناه ببرند .در عین حال هستند فرزندانی که هنوز
یادداشــتهای خود را در دفترچههای عقاید ثبت

روی نقطه حساس همسرتان
پا نگذارید
بدهید ،محیط زندگی تنش کمتری پیدا می کند اما
بهتر است بازخورد و رفتار شما بدون تنش باشد تا
همسرتان دوباره آن اشتباه را تکرار نکند.
به دکمه حساسیت زا دست نزنید
بعــد از این که چنــد ماهی از شــروع زندگی
مشــترک بگذرد ،دکمه قرمز همســرمان را پیدا
می کنیــم و می فهمیم که با کدام دکمه عصبانی،
با کدام دکمــه بی حوصله و با کدام دکمه ناراحت
می شود.
یکی از نکات مهم این اســت که همسرتان را
تهدیــد نکنید! بخواهید یــا نخواهید ،گاهی پیش
می آید ،همسران برای رسیدن به خواسته هایشان
از در تهدید وارد شــوند ،اگر می خواهید رابطه تان
یک طرفه نشود و زندگی مشترک تان قوام و دوام
داشته باشد ،برای همسرتان خط و نشان نکشید و
مدام همسرتان را تهدید نکنید.
به جای اینکه همسرتان را تحت فشار بگذارید
یا به شکل توهین آمیزی او را تهدید کنید ،برایش
اهمیت مســئله را توضیح دهیــد و تالش کنید با
گفت وگو به یک نظر مشترک برسید .توجه داشته
باشید که اگر همســر شما به خواسته شما اهمیت
نمی دهد ،مشــکل تان بزرگ تر از آن است که با
تهدید حل شود.
اســتفاده از دکمه های قرمــز برای باج گیری،

انتقام ،تنبیه  ،ســرزنش ،حال گیری و  ...شــما را
وارد بازی قــدرت می کند و بــازی قدرت جایی
شــروع می شــود که صمیمیت و در نتیجه شادی
تمام می شود.
اشتباهات تان را بپذیرید
اگر هر دو پذیرفته باشــید کــه جدل بی فایده
اســت ،بعد از اندکی بحث و جدل و مناظره دست
از فهماندن مســئله برمی داریــد و به جای جنگ
کالمی قدرت ،دنبال راه حل موثرتری می گردید.
اســتفاده از زبان برای بیان مفاهیم به سوءتفاهم
دامن می زند و دخالت احســاس و هیجان به طور
پنهان و آشکار ،ماجرا را پیچیده تر می کند.
قبل از حرف زدن فکر کنید
ممکن اســت بدون فکر کردن ،به همســرتان
حرفی بزنید و چهل ســال بعد همســرتان به شما
بگویــد که تو همانی هســتی که فــان جمله را
گفتی! البته نتیجه گفتن یک حرف اشــتباه در این
حد مســئله مهمی نیست ،مهم این است که وقتی
حرف می زنید ،بعد اصرار دارید سر حرف تان باقی
بمانید و بازی کودکانه «لجبازی» شروع می شود.
به جای شکایت،تشویق کنید
همه می دانیم کــه گفتگوی متقابل در زندگی
مشترک ،الزم و روش مناسبی برای حل اختالفات
و رسیدن به راه حل است و حتی اگر کمرنگ شود،

توصیه های ساده برای داشتن رابطه ای
سالم و شاد

همسرتان ارزش قایل هستید و به او احترام می گذارید.
به عالیق یکدیگر اهمیت دهید
زوج خوشــبخت ،زوجی هســتند کــه به عالیق
و ســرگرمی های یکدیگــر توجه نشــان بدهند و
هر یک ســعی کند تــا زندگــی را مطابق عالیق و
ســایق دیگری پیش ببرد .لذا در زندگی سرگرمی
های مشــترکی بیابید و آنها را در اولویت قرار دهید
مثل ورزش صبحگاهی ،کوهنوردی ،تماشــای فیلم
و ...انجام دادن کارها با هم و در کنار هم بسیار لذت
بخش است.
اوقات یکدیگر را تلخ نکنید
یاد بگیرید بــه خودتان ،به اشــتباهات تان و به
اشتباهات همســرتان لبخند بزنید .اگر کیف پول تان
گم شــد ،یا پول اضافه بابت یک دسته گل پرداخته
اید ،همســرتان باید کاری برای شما انجام می داده،
ولی فراموش کــرده و  ...همواره به این موارد لبخند
بزنید .هیچ چیز آن قدر مهم نیســت که به خاطر آن
اوقــات خانواده را تلخ کنیــد و لحظات پر اندوهی را

بگذرانید .مطمئن باشید با اشتباهات ما یا همسرمان،
دنیا به پایان نمی رســد اما فرصت ها به ســرعت از
دست می رود .شــاید دیگر لحظه ای پیش نیاید که
بتوانیم دست همسرمان را بگیریم یا با او بخندیم.
یکدیگر را زود ببخشید
بــرای هر زوجی پیش می آیــد که بعضی اوقات
با هم مجادله و کشــمکش داشــته باشــند و اینکه
بعــد از مجادله ای با هم به توافق نرســند یا نتوانند
مشکالتشان را به خوبی حل کنند .اما در مورد زوجین
خوشبخت این گونه نیســت .آنها تمام سعی شان را
می کنند تا مشــکالت را حل کننــد و به جای اینکه
آزرده خاطر شــوند ،ســر هم غر بزنند ،یکدیگر را به
راحتی می بخشــند و به هم اعتمــاد دارند .این افراد
اجازه نمی دهند آزردگــی های کوچک به کوهی از
مشکالت و دلخوری ها تبدیل شوند.
بنابراین ذهن تــان را از این موضوع بچرخانید و
بــه مواردی فکر کنید که حق بــا او بوده و کارها را
درســت و به موقع انجام داده اســت .در این صورت
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میکنند .شما میتوانید با خواندن این اطالعات از
کم و کیف فکری فرزند خود باخبر شــوید اما اگر
او بفهمد که شما به حریم کامال شخصی او ،یعنی
افکارش ورود پیدا کردهاید ،به هیچ عنوان به شما
اعتماد نمیکند و ایــن یعنی رخ دادن یک فاجعه
بزرگ .پس هیچگاه نباید فرزندتان بفهمد که شما
از افکار ،عقاید و یادداشتهای او مطلع هستید .از
این اطالعات برای کنترل و تربیت او استفاده کنید
اما هیچگاه او را متوجه دانســتههای خود از حریم
شخصیاش نکنید.
نظارت غیر مستقیم داشته باشید
نظارت مســتقیم مختص دوران کودکی است،
نوجوانان معموال تاب تحمل نظارت مســتقیم را
ندارند و ممکن اســت در برابــر آن ،واکنش های
بســیار تندی نشان دهند .نوجوان وقتی خودش را
تحت نظارت مستقیم والدین بیند ،احساس ناایمنی
کرده و از این که والدینش برای حریم خصوصی او
احترام نمی گذارند و چون کودک با او رفتار کرده
و دایما مراقب او هســتند ،احساس خشم کرده و
شروع به تقابل و تضادورزی با والدین می کند.
برای اعمال نظارت غیر مســتقیم به نکات زیر
توجه کنید:
* به فضای فکــری و زندگی نوجوان نزدیک
شوید ،نیازهای او را لمس و درک کنید .بهتر است
درک متقابل داشته باشید و با نگاه آنها به دنیا نگاه
کنید با در دست داشتن چشم اندازی از مشکالت،
بهتر می توانید آنها را درک کنید.
* در حد معقول با نوجوانتان دوست و صمیمی
باشــید تا آنها راحت بتوانند در مواقع لزوم از شما
مشورت بگیرند.
* در پیدا کردن دوســت ،او را راهنمایی کنید،
به طور غیرمستقیم از فواید دوستان خوب و معایب
دوستان بد او را آگاه کنید.
* هیچ گاه نوجوان را با دیگران مقایسه نکنید.
مهارت نه گفتن را به نوجوان بیاموزید
به جای ترس و نگرانی های بی مورد ،ســعی
کنیــد مهارتهای ارتباطی و شــناخت او از اصول
ارتبــاط صحیــح را افزایش دهید ،بــه او بگویید
گاهی گفتن یک نه قاطعانه به درخواســت ناموجه
دیگران ،نشــان اســتقالل و حرمت نفس است.
به او یادآور شــوید بســیاری از افراد ممکن است
چارچوبهای اخالقی و شــخصیتی مناسبی نداشته
باشــند و بنابر آن نیز رفتار کننــد ،اما او به عنوان
یــک فرد اگاه و مطلع باید بتواند بین درخواســت
خوب و بد تمایز قائل شود و با دادن پاسخ منفی به
خواسته های نابجای دیگران،خود را از بسیاری از
آسیب ها مصون نگاه دارد.
می تواند بقــای یک زندگی را به خطر بیندازد .اما
این به این معنا نیســت که مانند نوار ضبط شــده
به شکایت یا حرف زدن مدام و تکراری بپردازیم.
اگــر می خواهید در مورد موضوعی با همســرتان
گفت وگو کنید ،اجــازه دهید که آزادانه نظرش را
بگوید و هیچ وقت بــا حدس زدن جمله هایش و
کامل کردن آنها رابطه کالمی تان را خدشــه دار
نکنید.
مدام همسرتان را چک نکنید
همســران از این که به صــورت مداوم تحت
نظر باشــند بیزارند .برای آنها گرفتــن رمز عبور
رایانه هایشــان ،چک کردن تلفن ها یا حساسیت
نســبت به همکاران ،می تواند نشــانه نابود شدن
رابطه با همســر و نابود شدن زندگی باشد .چیزی
که بیشتر از همه مردها را از ازدواج فراری می دهد،
ترس از محدودیت و همین کنترل شدن هاست.
اگر همسرتان به اشتباه فکر می کند شما به او
خیانت کرده اید ،الزم نیست برای اثبات وفاداری،
خودتان را بکشــید ،بلکه کافی اســت شــفاف و
روراست باشید؛ هم در مسائل مالی ،هم در مسائل
دیگری که برای همسرتان مهم است.
اگر واقعا نســبت به کسی شک دارید اصال با او
ازدواج نکنید چون هیچ زندگی موفقی را نمی توان
روی شــک و تردید بنا کرد .اگر همسرتان به هر
دلیلی قابل اعتماد نیســت ،مث ً
ال بدون مشورت با
شــما پولش را به هدر می دهد یــا ...او نیز دچار
اختالل اســت و چنین اختالل هایی با کنترل شما
رفع نخواهد شد.
اگر زندگی شما دچار مشکل یا مسئله است این
مسئله را با کمک متخصص رفع کنید.
مطمئن باشــید که موارد مختلفــی برای فکر کردن
وجــود دارد .با آرامش حرف بزنیــد .وقتی در زندگی
مشــکلی پیش می آید ،زوج هــای موفق ،منطقی و
محترمانــه رو به روی هم می نشــینند و با آرامش با
هم حرف می زنند .شما هم این عادت را در خودتان
ایجاد کنید .در این دســت مواقع بهتر است به بعضی
موضوعات زندگی ،از دریچه نگاه همسرتان بنگرید.
البته این بدان معنا نیســت که تمــام عقاید او را بی
چون و چرا بپذیرید ،بلکه با این شــیوه هر دو نفرتان
همدیگر را بهتر می فهمید و به نظرات دیگری احترام
مــی گذارید .اگر می بینید بین خواســته ها یا حرف
هــای او انتظار یا دیدگاه غیرمعقوالنه ای وجود دارد،
عصبانی نشــوید .با همســرتان صادق باشید و از راه
گفتگو مشکل را حل کنید.
چطور به این عادت ها ،عادت کنیم؟
زوجین خوشــبخت نســبت به زن و شوهرهای
ناراحت و ناراضی ،عادات متفاوت تری دارند .عادت،
رفتاری اســت که شــما بطور خود کار آن را انجام
می دهید و برای نگهداشــتن آن به تالش کمی نیاز
داریــد .تقریب ًا بعد از اینکه یک رفتار  21روز پشــت
ســر هم تکرار شود ،به صورت عادت زندگی شما در
می آید.
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قدیما که تکنولوژی چندان رویی از پیشــرفت را ندیده بود و ارتباطات بســیار ســاده ،صمیمانه و
بی آالیش بود ،خانوادهها زمان بیشــتری را در کنار یکدیگر صرف میکردند و از حال و روز هم بیشتر
خبر داشتند .دور یک سفره مینشستند و روزهای مهم و قشنگ زندگی را در کنار هم جشن میگرفتند
و برای هم خاطره های به یاد ماندنی و زیبا به یادگار میگذاشتند اما امروز که تکنولوژی و ارتباطات
روز به روز پیشــرفت میکند ،افراد در کمترین زمان با هم ارتباط برقرار میکنند و نوع ارتباطات تغییر
یافته است ،به گونهای که بیشتر زمان افراد در فضای مجازی سپری میشود و اعضای خانواده زمان
کمتری را برای هم اختصاص میدهند تا جایی که میزان مطالعه زوجین در طول یک شــبانه روز به
کمتر از  20دقیقه رســیده است که این احتمال رســیدن آنها به طالق عاطفی را چندین برابر کرده
است و موجبات نگرانی را برای ما فراهم کرده است.
دکتر علی باجالن روانشــناس خانواده در خصوص موضــوع مکالمات روزانه زوجین گفت :زوجین
باید در طول شبانه روز یک زمان مشخصی را برای گفتوگو با یکدیگر اختصاص دهند و در آن زمان
دربــاره راهکارهایی که میتواند در بهبود ارتباط آنها با یکدیگر مؤثر باشــد ،صحبت کنند و درباره
نیازها ،خواســتهها و توقعات خود به یکدیگر بگویند و از پرداختن به مسائل مرتبط با دیگران و خارج
از رابطه خود بپرهیزند.
میزان گفتوگوی زوجین در طول روز یک فاجعه است!
این روانشــناس خانــواده در خصوص موضوعی که امروزه محتوای گفتوگوی زوجین را شــامل
میشود ،عنوان کرد :امروزه اکثر زمان مطالعه زوجین به کنترل کردن یکدیگر و شک و تردید نسبت
به یکدیگر میگذرد که این نوع صحبتها نمیتواند اثربخش و مفید باشــد و مشکلی را حل نمیکند.
آمار و ارقامی که درباره میزان مطالعه زوجین گفته میشود ،یک فاجعه است ،اما اگر همین زمان فقط
به صحبت کردن درباره خود و رابطه باشد ،جای امیدواری دارد.
آتشی که عشق همسران را خاموش می کند!
این صاحب نظر در خصــوص تأثیر مطالعات زوجین در خارج از منزل بر روی رابطه آنها تصریح
کرد :ارتباط و صحبت زوجین در زمانی که خارج از منزل و یا محل کار هستند ،میتواند بر صمیمیت
ارتباط آنها در منزل نیز مؤثر باشد اما در زندگیهای امروز آن قدر درگیر فضای مجازی و مشکالت
زندگی شدهایم که یکدیگر را فراموش کردهایم.
آب که از سر گذشت ،چه یک وجب ،چه چند وجب
وی در ادامــه گفت :عموم ًا افراد در دوران نامــزدی ارتباط خوبی با یکدیگر دارند و زمان زیادی را
برای صحبت کردن با یکدیگر صرف میکنند اما همین که ازدواج میکنند و فکر میکنند که یکدیگر
را به خوبی میشناسند ،دیگر نیازی به صحبت کردن و وقت گذراندن با هم ندارند .این تصوری کام ً
ال
اشتباه است بلکه باید افراد همان ارتباط را پس از ازدواج نیز حفظ کنند.
سیاه چالهای که زوجین را به دام میاندازد
باجالن در خصــوص تأثیر فضای مجازی بر ارتباطات زوجین بیــان کرد :فضای مجازی موجب
سرگرمی افراد شده تا جایی که دیگر هوش و حواس مردم به زندگی نیست؛ از طرفی وقتی رابطهها به
سردی میرود و مقام محتوای مطالعات زوجین تهدید ،تحقیر و تهمت شود و هر بار صحبتهای آنها
به دعوا ختم شــود ،افراد برای فرار از این موقعیت و تخلیه خود باز روی به فضای مجازی میآورند.
باید افراد شــیوه صحیح صحبت کردن با یکدیگر را بیاموزند تا بتوانند نتایج مناســبی را از گفتوگو با
یکدیگر به دســت آورند .در غیر این صورت ،به تدریج نشانههای طالق عاطفی در زندگی آنها بروز
میکند و متأسفانه گاهی به جدایی زوجین منجر میشود.
دست آخر ،موسی به دین خود ،عیسی به دین خود
این صاحب نظر با اشــاره به نشانههای طالق عاطفی گفت :از نشانههای طالق عاطفی این است
که زوجین روزهای مهم زندگی را فراموش میکنند و اغلب مطالعات آنها به مشــاجره ختم میشود
و اختالف نظرهای حل نشــده همچنان حل نشــده باقی میماند و کار به جایی میرسد که هر کدام
به سویی میروند و زندگی خود را دارند .مقام اولویتهای آنها انفرادی میشود ،به تنهایی به مسافرت
و مهمانی میروند و رفته رفته میزان ارتباطات آنها کمتر میشــود و گاهی با درگیر کردن فرزندان
در روابط خود تیم تشــکیل میدهند؛ بنابراین مطالعه زوجین در طول شــبانه روز اگرچه خیلی ساده و
سطحی به نظر میآید اما تأثیرات عمقی در زندگی و روابط آنها دارد.

این مواد غذایی را در فریزر نگذارید

نگهداری از هر ماده غذایی شــیوه و روش خاص خودش را دارد .برخی از مواد غذایی را اگر داخل
فریزر بگذارید ممکن است خاصیت اصلی خودش را از دست بدهد.
نگهداری مواد غذایی به روش و شــیوه ای درســت در حفظ سالمت و مواد مغذی موجود در آنها
نقشــی اساســی دارد که در این بخش به آن دســته از مواد غذایی که نگهداری آنها در فریزر ممنوع
است اشاره می کنیم.
گوجه فرنگی را در فریزر نگهداری نکنید
گوجــه فرنگی به عنــوان منبع غنی ویتامین  Cاز ارزش باالیی برخوردار اســت که اگر در فریزر
نگهداری شود دیگر از ویتامین  Cو لیکوپن موجود در آن که عاملی در پیشگیری از ابتال به سرطان
است خبری نخواهد بود.
سیر را در فریزر نگهداری نکنید
سیر بعد از قرار داده شدن در فریزر حالت سفتی و انسجام بافتهای خود را از دست می دهد  .بهترین
محیط برای نگهداری سیر محلی خشک و خنک است اما نه دمای بسیار پایین.
سیب زمینی را در فریزر نگهداری نکنید
نگهداری ســیب زمینی در فریزر و دمای پایین آن را تبدیل به ســیب زمینی بدون کیفیت مناسب
برای مصرف می کند چرا که بهترین محل برای نگهداری ســیب زمینی با توجه به حفظ خواص آن
در محیط آشپزخانه اما با درجه حرارت مناسب است که نباید گرم باشد.
پیاز را در فریزر نگهداری نکنید
بدترین ایده برای نگهداری پیاز داخل فریزر اســت که آب میان بافتی آن الیه های پیاز را نرم و
غیر قابل مصرف می کند.
نان را در فریزر نگهداری نکنید
فریزر شــما نان را خشک کرده و اگر بیشــتر از چند روز نان در دمای فریزر نگهداری شود کیفیت
مناسب برای مصرف را نخواهد داشت.
روغن زیتون را در فریزر نگهداری نکنید
شــما باید روغن زیتون را در محیطی خشــک و تاریک نگهداری کنید چرا که مکانیسم و طبیعت
روغن زیتون این طور بهتر حفظ می شود.
عسل را در فریزر نگهداری نکنید
هیچ نیازی به حفظ و نگهداری عســل در فریزر وجود ندارد چرا که عسل ماده ای بسیار مقاوم در
برابر فســاد است و با قرار دادن عســل در فریزر آن را به حالتی کریستالی و ناخوشایند برای مصرف
تبدیل می کنید.

