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چگونه از کابوس دیدن کودکان پیشگیری کنیم؟

می گویند خوابیدن یکی از بهترین نعمت هایی
است که در اختیار انســان قرار گرفته است چون
باعث می شود انسان جانی تازه و انرژی دوباره ای
به دست آورد اما همین خواب های رنگارنگی که
می بینیــم ،گاهی برایمان لذت بخش هســتند و
گاهی ترسناک.
دکتر امیری ،فوق تخصص روانپزشکی کودک
و نوجــوان درباره حقیقت خــواب و رویا در دوران
کودکی پاسخگوی سوال هایمان شده است.
رویا و خواب با یکدیگر تفاوتی دارند؟
بله ،آنها کامال  ۲مقوله جدا از هم هســتند اما
اکثر افراد آنها را یکی می دانند .خواب زمانی اتفاق
می افتد که کودک واقعا تصاویری را دیده اســت
در حالی که رویا بخشــی از فانتزی و تخیل ذهنی
کودک اســت .وقتی بچه ها از رویاهایشان حرف
می زنند در واقع مسئله ای را در ذهن شان پرورش
می دهند.
کــودکان از چه زمانــی واقعا خواب
می بینند؟
به طور دقیق نمی شود سن خاصی را مثال زد،
اما می توان حدس زد که کودکان  ۲تا  ۳ساله که
در بیداری از رویاهای شان حرف می زنند ،خواب
هم می بینند.
آیا کودکان دچار کابوس هم می شوند؟
بله ،بچه ها گاهی دچار کابوس هم می شــوند.
کابــوس های شــبانه و وحشــت شــبانه از آن
اتفاق هایی اســت که ممکن اســت هرگز از ذهن
پاک نشــود و همه ما با مرور خاطره های دوران
کودکــی یک یا چند کابوس را به خاطر می آوریم
که آنها را با خود به دوران بزرگســالی آورده ایم.
کابوس های شــبانه را اغلــب در زمانی از خواب
می بینیم که مغز بسیار فعال و در حال نظم دادن
بیشتر افراد مجرد ،تصور می کنند که ازدواج و
قبول تعهد ،آسایش و آرامش آنان را سلب می کند
و در واقع آن طور که می خواهند نمی توانند زندگی
کنند و در نتیجه پیمان بســتن ،تعهد دادن و الزام
برای باقی ماندن در کنــار یک نفر تا آخر عمر را
دست کشیدن از تمام آزادی های فردی می دانند.
ازدواج یک قرارداد بین زن و مرد است برای شروع
یک زندگی مشترک .این قرارداد را می توانیم تعهد
هــم نام گذاری کنیم .تعهد ،پایه اصلی و اســاس
ازدواج محســوب مــی شــود .اگــر بخواهیم در
مورد چیســتی آن صحبت کنیم ،می توانیم آن را
به عنوان یک ســری چارچوب ،تکلیف و قانون در
نظر بگیریم.
حداقل و اولین ســطح تعهد همــان تکالیف و
وظایفی اســت که در عقدنامه ازدواج آمده است.
زن و مــرد آن را امضا و پایبندی خودشــان را به
آن اعالم می کنند .اما سطح باالتر تعهد ،تکالیف
نانوشته ای است که با توجه به میزان رشد و تکامل
افراد ،در زندگی مشترک بروز می یابد ،زن و شوهر
در این ســطح وظایفی را برای خودشان فرض و
واجــب می دانند .بگذارید با یک مثال برایتان این
موضوع را شرح بدهم .نماز و روزه بر هر مسلمانی
تکلیف اســت ،حاال زن یا مرد مسلمانی به سبب
رشــد معنوی ،نماز شــب را هم بر خودش واجب
می داند .همین تکالیف نانوشــته به زندگی معنای
زیبایی می دهد.
ترس از تعهد ،ترس از مسئولیت است ،ترس از
بایدها و نبایدهاست ،ترس از تکالیفی است که فرد
پس از ازدواج ،آن ها را بر دوش می گیرد ،افرادی
که آمادگی پاسخ گویی و مسئولیت پذیری ندارند،
سید بهنامالدین جامعی ،روانپزشک و متخصص
علوم اعصاب بــا بیان این که اکثــر اختالفات و
مشکالت زناشــویی قابل پیشبینی و پیشگیری
اســت گفت :با دقت و تشــخیص بــه موقع بروز
مشکالت در روابط زناشویی میتوان از حاد شدن
این گونه مشکالت جلوگیری کرد.
وی ادامــه داد :اختــال در حضــور فیزیکی،
رفتارهای غیرعادی ،ابراز بیش از حد بیحوصلگی
و خســتگی و عدم ذوق و توجه کافی به همســر
و زندگــی مشــترک از جمله عالئمی اســت که

اطالعات جدید در حافظه است.
آیا والدین باید این کابوس ها را جدی
بگیرند؟
کودکان اغلب از  ۳ســالگی درگیر کابوس های
شــبانه می شــوند و ایــن کابوس ها در ســنین
 ۴ - ۶سالگی به اوج خود می رسد و البته کودکانی
که در شرایط اضطراب آور ،ترسناک و نگران کننده
قرار دارند ،بیشــتر در معــرض دیدن کابوس های
شبانه هستند.
البته می توان گفت کابوس دیدن جزو مراحل
رشــد کودک و طبیعی است .کودکان  ۴تا  ۶ساله
اغلب در کابوس هــای خود حیوانات یا موجودات
عجیب و غریبــی را در خواب می بینند که گاهی
دنبالشــان می کنند .والدین بایــد با آگاهی کامل
نسبت به اتفاقی که برای کودک افتاده با او برخورد
کننــد و او را مطمئن کنند که فقط کابوس دیده و
واقعیــت نــدارد و او را آرام کنند و تا حد امکان از
چراغ خواب در اتاقش استفاده کنند تا هنگام بیدار
شدن با تاریکی مواجه نشود.
اغلب کودکان از کابوســی که دیده اند چیزی
به خاطــر نمی آورند اما اگر راجــع به آن صحبت
کردند ،بهتر اســت والدین با دقــت به حرف آنها
گوش دهنــد و آن را جدی بگیرند .توجه کنید که
مسخره کردن و دست کم گرفتن ترس و وحشت
کودک مشــکلی را حل نمی کند .هرگز نباید به او
گفت که تو نباید از این چیزها بترسی یا اینکه چرا
ترسیدی؟
بهتر است پس از شــنیدن خواب به او بگوییم
طبیعی است که آدم در خواب از موجودات عجیب
و غریب بترســد امــا مهم این اســت که چیزی
که دیده خــواب بوده و گذراســت و دیگر تکرار
نمی شــود .از آنجا که بچه هــا مرز بین واقعیت و

خیال را به درستی تشخیص نمی دهند ،نباید برای
آنها از دیو ،غول و  ...قبل از خواب صحبت کرد.
داســتان های تخیلی غیرآموزنده فقط ترس و
وحشت آنها را بیشتر می کند و والدین نباید به هر
چیزی برای به خواب بردن کودک متوسل شوند.
آیا والدیــن باید قصه خــواب دیدن
کودکانشان را باور و تفسیر کنند؟
به نظر من خواب کودکان برای خود ارزشمند و
قابل توجه اســت .البته نه هر نوع خوابی اما به هر
حال بخشی از خواب آنها بازتاب مسائلی است که
طی روز برایشان اتفاق افتاده است.
بعضی از کودکان آنقدر در رویا و فانتزی هایشان
غرق می شوند که با شخصیت خیالی که ساخته اند
زندگی می کننــد و گویی آن را می بینند .برخورد
والدین در این شرایط باید چگونه باشد؟
این مسئله را می توان با بازی درمانی و کمک
گرفتن از متخصصان امر برطرف کرد اما مسئله ای
که وجود دارد این اســت که بســیاری از والدین
ســعی می کنند با این موضوع برخورد و احساس
کودک شان را سرکوب کنند در حالی که این شیوه
کامال اشــتباه اســت و در نهایت ذوق و خالقیت
کودک از بین خواهد رفت.
بهترین روش از دیدگاه شما برای حل
این موضوع چیست؟
بهتر اســت والدین با تخیل یا شخصیت خیالی
کودک شان همراه شوند مثال اگر کودک می گوید
مامان یــا بابا! ببین مــن دارم در آســمان پرواز
می کنم ،به جای اینکه او را شــماتت یا تمســخر
کنند ،بگویند چه خوب! من هم همیشــه دوست
داشتم در آسمان پرواز کنم.
اما اگر این خیالپردازی ها از حد خود گذشت و
روی شــخصیت کودک اثر منفی گذاشت چه باید

ازدواج و ترس از تعهد

تمرین نکرده اند یا تا این لحظه از زندگی شــان،
راهی بر خالف مســیر تعهدات پیش رویشــان را
طی می کرده اند ،همیشه مسیر ازدواج را سخت و
ناپیمودنی می بینند.
باید بدانید که زندگی زناشویی ،دوران مجردی
نیســت .بلکه مسیری اســت که کامال از زندگی
مجردی متفاوت اســت .در زندگی زناشویی شما
باید غیــر از خود به یــک یا چند نفــر دیگر نیز

فکــر کنید .دیگــر دوران مهمانی هــا ،تفریحات
و ســفرهای مجردی به حداقل رســیده اند .دیگر
نمی توانیــد تنها برای خود ولخرجــی کنید ،افراد
دیگری هم هستند که به اندازه شما در زندگی تان
سهم دارند .پس قبل از اینکه به ازدواج فکر کنید
باید خود را بشناسید.
آنهایی کــه از تعهــدات ازدواج می ترســند،
اغلــب قــدرت ریســک پذیــری کمــی دارند،

با تشخیص به موقع زندگی
زناشوییتان را نجات دهید

هشــدار دهنده شــروع و بروز مشــکالت روابط
زناشــویی است .دکتر جامعی در خصوص اقدامات
ضروری در چنین مــواردی گفت :به افراد توصیه
میشــود با مشاهده موارد ذکر شده و به طور کلی
تمامی عالئم منفی و ســرد شدن روابط زناشویی

اعم از کالمــی و غیرکالمی باید توجه الزم را در
ریشــهیابی و در صورت نیاز مراجعه به مشــاوره
پزشک متخصص را داشته باشند.
این پزشــک با بیان این که ایــن اختالفات از
اوایل ازدواج تا حتی  20سال پس از شروع زندگی

کــرد؟ گاهی این رویاپــردازی جنبه دروغگویی و
خالی بندی هم پیدا می کند؟
در این شــرایط باید حتما از متخصصان کودک
راهنمایــی بخواهیم اما در حــد اعتدال باید اجازه
تخیل به کودک بدهیم.
چه باید کرد تا کودک مان خواب راحت
و بدون مشکلی داشته باشد؟
والدین باید سعی کنند در ساعت منظمی کودک
را بخوابانند و او را بیدار کنند .مثال می توانند برای
داشتن ساعت منظم خواب ،مجموعه ای از کارها را
به صورت ثابت و مشخص انجام دهند مثل کتاب
خواندن ،حمام رفتن یا آهسته صحبت کردن .اتاق
خواب مناســبی برای کودک تان تــدارک ببینید.
اســباب بازی دلخواهش را در دسترس قرار دهید.
قبل از خواب او را از تماشــای فیلم ترسناک منع
کنید به خصوص اگر ســابقه کابوس دیدن دارد.
بــه او اطمینان دهید کابوس ها واقعی نیســتند و
کســی نمی تواند در خواب به او صدمه بزند .اگر
کابوس دید به او اطمینان بدهید کنارش هســتید.
به او احســاس امنیت بدهیــد و بگویید او را تنها
نمی گذارید.
دکتــر خدایی عضو هیــات علمی دانشــگاه
علوم پزشــکی ایران :مسئله ای که در مورد خواب
و رویــا در کودکی می توان گفت ،این اســت که
در وهلــه اول خیلی از والدین خــواب و رویا را با
یکدیگر اشــتباه می گیرند و به همین دلیل چندان
حرف های کودک شــان را جدی نمی گیرند یا با
او برخــورد می کنند؛ در حالی کــه باید ابتدا این
 ۲مقوله را خوب بشناســیم تا بتوانیــم به دنیای
فانتزی کودکان راحت تر قدم بگذاریم.
همه ما در کودکی خیال و آرزوهایی داشــتیم
که در بزرگسالی برای مان به خاطره تبدیل شدند.
بنابراین نباید قصه خواب کودکان مان را مسخره
کنیــم یا آنها را از تعریف کردن خوابی که دیده اند
منع کنیم اما گاهی کودکان آنقدر در دنیای خیالی
خود فرو می روند که بیرون آوردن شان کار آسانی
نیست.
در این شرایط حتما کودک را نزد یک روانشناس
کــودک ببریــد تا بــا او صحبت کند امــا هرگز
به هر بهانه ای اســم روی کودک تان نگذارید و
تخیالتش را سرکوب نکنید چون برخی از محققان
بر این باورند که خیالپردازی می تواند زمینه ســاز
خالقیت و موفقیت کودک در بزرگسالی شود چون
این تخیالت باعث تجزیه و تحلیل مغزی بیشتری
در کودک می شود اما اگر می خواهید کودک تان
از کابوس های شبانه رهایی یابد ،بهتر است قبل از
خواب او را از تماشای کارتون های خشونت بار منع
کنید یا به هیچ وجه اسباب بازی هایی که عجیب
و غریب هســتند برایش نخریــد و به جای آن با
اختصاص وقت بیشتر برای کودک با او بازی کنید
و حتی نمایش هایی را که دوســت دارد با یکدیگر
در خانه اجرا کنید تا هم احســاس امنیت بیشتری
پیدا کند و هم در خواب آسوده تر باشد.
اعتمــاد به نفس شــان ضعیــف اســت ،قدرت
تصمیم گیــری باالیــی ندارنــد و نمــی توانند
برنامه ریزی و هدف گذاری درســتی داشته باشند.
در نتیجه اگر خود را در این زمینه ها تقویت نکنند
و مهارت های الزم را کسب نکنند ترس از ازدواج
و تعهد در آنها قوت می گیرد.
تــرس از تعهد ،علت هــای مختلفی دارد .این
تــرس معموال در مردان بیشــتر دیده می شــود
و اصلــی ترین علتش این اســت که ازدواج برای
مردها ،به جز همــه تعهداتی که به لحاظ اخالقی
ایجاد می کند ،تعهدات مالی هم دارد .مهریه ،نفقه
و حق و حقوق مادی زن و فرزند باعث می شــود
پسرها بیش از دخترها از تعهد ازدواج بگریزند.
یکــی از نگرانی هــا درباره تعهــدات پس از
ازدواج ،به وفاداری و خویشتن داری های اخالقی
برمی گردد .برای داشــتن این ترس ،الزم نیست
فردی افسارگســیخته و بی بند و بار باشد .برخی
تصور می کنند ازدواج دیر یا زود تکراری می شود
و در این صورت ،ممکن اســت پایشــان بلغزد و
دنبال شــریک جدیدی بگردند .درست است؛ این
ترس به جاست .اما اگر تربیت ،صحیح و همسران
به تعهدات زناشــویی پایبند بمانند و ایمان ،تقوا،
رفتار نیک و معاشرت نیکوی میان همسران طبق
توصیه قرآن رعایت شــود ،این نوع ازدواج ها هم
می تواند موفقیت آمیز باشــد .ازدواج سبب ارتقای
شرم ،حیای زنان ،غیرت و تعصب مردان می شود
و خویشــتنداری زن و شــوهر را باال می برد و در
ســامت جامعه تاثیر بسزایی دارد .اما اگر تعهدات
زودگذر و احساسی باشد احتمال بروز ناراحتی ها و
مشکالت وجود دارد.
مشــترک نیز مشاهده میشود ،افزود :افراد باید در
تمام دوران زندی مشــترک دقــت کافی را برای
حفظ ســامت روابط زناشویی خود داشته باشند و
به این نکته توجه خود را معطوف کنند که در اکثر
موارد و به تجربه شــخصی خود حدود  90درصد
اینگونه مشکالت با تشخیص و پیشگیری به موقع
قابل حل و درمان است و این در صورتی است که
با عدم توجه و طوالنی شــدن ایــن عارضهها در
روابط میتواند مشــکل را به مراحل وخیم و حتی
به جدایی زوجین بکشد.

چگونگی کنار آمدن با همسر کم حرف
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ســید بهنامالدین جامعی ،متخصص علوم اعصاب در رابطه با چگونگی کنار آمدن با همســر کم حرف
گفت :کنار آمدن با همسر کم حرف بسیار سخت و مشکل است و در اکثر موارد این کم حرفی نشان دهنده
مشکالتی در فرد است.
وی در ادامه افزود :با توجه به این که کم حرفی نشــان دهنده مشــکالت روحی و حتی جسمی در فرد
میتواند باشد ،باید به دنبال علت اصلی آن بود و آن را ریشهیابی کرد.
دکتــر جامعی در بیــان عوامل احتمالی بروز این عارضه در افراد گفت :عمــده علت کم خونی در افراد
با مشــکالت روحی به خصوص افسردگی مرتبط اســت البته در برخی موارد بیماریهای جسمی همچون
تومورهای عصبی نیز میتواند باعث کم حرف شدن افراد شود.
این متخصص علوم اعصاب در پایان خاطرنشان کرد :کم حرفی حتی میتواند نوعی اعالم اعتراض و یا
به گونهای هشدار و عالمتی غیر کالمی برای نشان دادن نیاز به کمک باشد که در تمامی موارد ذکر شده
ریشهیابی و در صورت نیاز مراجعه به روانپزشک از الزامات است.

بوی غذای درون خانه را چگونه از بین ببریم؟

از بین بردن بوی بد ســوختگی غذا و ســرخ کردن مواد غذایی مانند سیر و پیاز شاید مشکل بسیاری از
خانم های خانه دار باشد .شما به راحتی با ترفندهای زیر می توانید بوی بد فضای خانه تان را از بین ببرید.
ممكن است بوی ناخوشایند از غذایی سوخته بلند شده یا حاصل انجام مراحل آماده سازی پخت غذایی
لذیذ باشــد؛ مانند درســت كردن پیازداغ ،سیرداغ یا سرخ كردن انواع و اقسام سبزیجات و مرغ و ماهی كه
همه این ها فضای خانه را با بویی ناخوشایند پر می كند .معموال اولین عكس العمل ها در چنین شرایطی
روشــن كردن هواكش ها و بازكردن كلیه راه های خروجی شامل در و پنجره های خانه است و باتوجه به
این كه این روزها هوا سرد است ،بازكردن در و پنجره اگرچه به خروج بو با سرعت بیشتری منجر می شود
ولی باعث هدر رفتن درصد زیادی از گرمای موجود در خانه نیز می شود كه این كار به لحاظ صرفه جویی
در انرژی مناسب نیست؛ بنابراین باید به فكر چاره ای بهتر بود.
برای این منظور با توجه به نوع بوی پراكنده شــده در محیط ،راه های متعددی وجود دارد؛ فقط كافی
است آن ها را امتحان كنید:
• در یك نعلبكی كمی ادكلن خوشــبو بریزید و یك حبه قند چهــار گوش در آن بیندازید  ،طوری كه
ادكلن را خوب جذب كند و قند خیس شود  ،سپس قند را آتش بزنید و وقتی ادكلن تمام شد قند را خاموش
كنید با این تدبیر فضای خانه بسیار معطر خواهد شد.
• اگر می خواهید ســبزی یا موادی ســرخ كنید كه مطمئن هستید اعضای خانواده از بوی حاصل از آن
ناراحت می شوند ،پیش از شروع كار ،ابتدا هواكش های داخل آشپزخانه را روشن كنید سپس مقداری سركه
ســفید را در كاسه ای بریزید و آن را كنار اجاق گاز روشن قرار دهید؛ بوی حاصل از سركه سفید ،باقیمانده
بوی حاصل از سرخ كردن آن مواد را در محیط خنثی می كند.
• هر چقدر هم كه غذا خوشــمزه باشــد ،بوی سوختن آن بسیار بد و ناخوشایند است .پس اگر حواستان
پرت شــد و غذایتان ســوخت و بوی آن تمام خانه را در برگرفت ،ناراحت نشــوید ابتدا اگر هواكش روشن
نیســت ،روشنش كنید .ســپس قابلمه ای حاوی آب را روی شعله اجاق گاز قرار داده و چند تكه لیموترش
در آن بیندازید و بگذارید بخار حاصل از جوشــیدن لیموترش در آب ،بوی ســوختگی موجود در خانه را از
بین ببرد.
• كاسه ای حاوی آب را روی شعله اجاق گاز قرار دهید و تعدادی چوب دارچین یا كمی از پودر آن را در
آب بریزید و بگذارید روی شــعله مالیم اجاق گاز تا كم كم به جوش آید .عطر دارچین فضا را معطر كرده
و بوی حاصل از سرخ كردنی و حتی سوختگی را از بین خواهد برد.
• اگر حواس پرتی كار دســت تان داده و غذا به قدری ســوخته كه بوی حاصــل از آن با هیچ یك از
راهكارهای فوق خنثی شــدنی نیست ،دیگر مجبور هســتید پنجره ها را باز كنید ولی برای این كه این بو
هرچه سریع تر از طریق پنجره آشپزخانه خارج شده و به دیگر قسمت های خانه انتقال پیدا نكند ،پارچه و
حوله مخصوص آشپزخانه را نمدار كرده و برای چند دقیقه آن را تكان دهید.
• بــوی حاصل از پخت و پز غذا را با ریختن مقــداری جعفری در تابه ای كوچك و قراردادن آن روی
شــعله اجاق گاز از بیــن ببرید .حرارت دادن جعفری برای مدت  5دقیقه ،نــه تنها بوی نامطبوع موجود را
از بین می برد بلكه فضا را عطرآگین می كند.

قبل از ازدواج خودتان را بشناسید

هر انســانی در مراحل مختلف زندگی اش باید تصمیماتــی را بگیرد .یکی از مهم ترین این تصمیمات
انتخاب همســر اســت .ازدواج کردن و انتخاب همســر ،امروزه اکثرا ،به صورت آگاهانه انجام می گیرد.
دو جــوان آگاهانــه تصمیم می گیرند که در کنار هم با یکدیگر زندگی کنند .الزمه یک انتخاب صحیح در
ازدواج هر فردی ،رسیدن به خودآگاهی است .خودآگاهی و خودشناسی مهم ترین مهارت زندگی است.
هر انســانی برای موفق شــدن در کارهای روزانه ،باید برای خود اهدافی را مشخص کند .مسلما برای
ازدواج نیز به همین صورت است.
اهداف صحیح ازدواج عبارتند از:
 - 1رسیدن به آرامش و داشتن یک منبع آرامبخش و دآلرام
 - 2تامین نیازهای فیزیولوژیک و تولید نسل
 - 3رسیدن به کمال و پیشرفت در زندگی ،خودشناسی و از بین بردن ویژگی های منفی شخصیتی
 - 4تامین نیازهای روانی -اجتماعی ،احساس ارزشمندی ،تعلق پذیری ،تحسین و تشویق
اگر افراد برای ازدواج خود هدف صحیح نداشــته باشــند و انتخاب صحیح نکنند،منجر به ایجاد طالق
عاطفی و فاصله گرفتن زوج ها از یکدیگر می شــود و در نهایت طالق و جدایی کامل ایجاد می شــود که
آن هم مشکالت و معضالت خاص خودش را برای فرد دارد.
معضالت طالق عبارتند از:
 - 1تنها ماندن
 - 2مشکالت اجتماعی و دید منفی افراد جامعه به فرد
 - 3مشکالت مالی
 - 4وضعیت روانی نامتعادل و رسیدن به اضطراب ،افسردگی و حتی وسواس
 - 5ازدواج مجدد و مشکالت مربوط به آن
دالیل درست و نادرست ازدواج کردن:
هر دختر و پســری حتما باید قبل از ازدواج کردن ،دلیل و علت آن را برای خود مشــخص نمایند .اگر
ازدواج کردن جوانان به دالیل زیر باشد ،یعنی هدف صحیحی برای ازدواج خود تعیین کرده است.
 - 1همراهی و هم صحبتی
 - 2ابراز محبت و عشق و صمیمیت
 - 3داشتن شریک حمایت کننده
 - 4شریک جنسی
 - 5والد شدن
امــا اگر ازدواج کردن جوانان تنها به دالیل زیر باشــد ،یعنی هدف صحیحــی برای ازدواج خود تعیین
نکرده است:
 - 1تضاد با والدین
 - 2مستقل شدن
 - 3التیام یک رابطه شکست خورده
 - 4فشار خانواده یا اجتماع
 - 5دالیل اقتصادی
 - 6تنهایی
 - 7احساس کمبود اعتماد به نفس
مهم ترین مهارت پیش از ازدواج چیست؟
الزمــه یک انتخاب صحیح در حــوزه ازدواج هر فردی ،رســیدن به خودآگاهی اســت .خودآگاهی و
خودشناســی مهم ترین مهارت زندگی اســت .در خودآگاهی افراد به شــناخت درباره ویژگی های منفی و
مثبت شخصیتی خود می رسند و سعی می کنند ،نقاط مثبت را تقویت و نقاط منفی را کامال از بین ببرند .در
خودشناسی افراد به شناخت مالک های ازدواج و انتظاراتشان از همسر آینده شان ،می رسند .برای رسیدن
به خودشناسی راه های متفاوتی وجود دارد .در زیر به دو راه مهم اشاره می شود.
تفکر درباره خود
به این صورت که افراد هر شــب در ساعات پایانی شبانه روز ،به کارها ،رفتارها و هیجاناتی که در طول
روز با آنها مواجه شــده اند ،فکر کنند و به بررســی و تجزیه و تحلیل آنها بپردازند و درست و غلط رفتارها
و هیجاناتشــان را بررسی کنند و سعی نمایند برای آن دسته از عملکردهای نامطلوبشان بهترین راهکارها
را انتخاب نمایند.
بازخورد اطرافیان
اگر افراد برای ازدواج خود هدف صحیح نداشــته باشــند و انتخاب صحیح نکنند ،منجر به ایجاد طالق
عاطفی و فاصله گرفتن زوج ها از یکدیگر می شود و در نهایت طالق و جدایی کامل ایجاد می شود.
پیشــنهاد می شــود از  5نفر از اطرافیانتان که شــناخت کافی نسبت به شــما دارند ،بخواهید هر کدام
 5ویژگی مثبت و  5ویژگی منفی شخصیتی شما را بگویند .این اطمینان را بدهید که نسبت به ویژگی هایی
که مطرح می شــود ،هیچگونه جبهه گیری را نمی کنید .اگر  1ویژگی را حداقل  2نفر بیان کردند مطمئن
باشــید که آن ویژگی در شــما وجود دارد .اگر ویژگی مثبت باشد باید سعی کنید آن را تقویت نمایید و اگر
ویژگی منفی باشد باید سعی در رفع آن داشته باشید.

