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تفاوت هایی که زندگی مشترک را خراب می کند!

تبیان :در اوایل ازدواج هر یک از زن و مرد بنا به
ناآگاهی از شــناخت جنسیت یکدیگر سعی در تغییر
طرف مقابلشــان دارند و هر یک تالش می کنند که
دیگری را شــبیه خود کنند اما تــاش برای تغییر
یکدیگر مانند آن اســت که زن بخواهد مردانگی را
از شــوهرش بگیرد و مرد هــم بخواهد زنانگی را از
همسرش بگیرد آیا چنین چیزی شدنی است؟!
یکی از علت های اصلی ستیزه و کشمکش عذاب
آور بین زن و مرد مخصوصا در ابتدای آشــنایی این
اســت که مردان زنان را با ویژگی های خود ارزیابی
می کنند و زنان ،مردان را با مقیاس خود می سنجند
و هر یکی سعی دارند که دیگری را شبیه خود کنند
اما برای داشتن یک زندگی آرام و با عشق کافیست
همدیگر را بیشتر بشناسید و به تفاوت های وجودی
یکدیگر توجه کنید.
تفــاوت زن و مــرد در تحمــل کردن
مشکالت زندگی
همه ی ما زنان را به احساساتی بودن می شناسیم
اما همین زنان احساســاتی گاهی با دعواهای پی در
پی جرقهی طالق در ذهنشان زده می شود و آستانه
ی تحملشــان فروکش می کند ویکی از دالیلی هم
که حق طالق به مردان داده شــده است به همین
دلیل اســت که زنان همانگونه که عجوالنه از خود
احساسات مثبت نشان میدهند عجوالنه هم تصمیم

تبیان :برخی از جمع ها و محیط هایی که افراد
در آن قــرار می گیرد بنا ه جو و شــرایط آن نیاز
به حرف و صحبت کردن دارد .برای شــما اتفاق
افتاده که در کالس های دوره دانشــگاه ،جلسات
اداری شغلی تان ،مهمانی ها ،برخی از افراد توانایی
حــرف زدن در مقابل دیگــران و ارتباط گرفتن با
آنها را ندارند و اگر بخواهند چیری بگویند سیستم
جســمی آنها با هیجاناتی مواجه می شــود .اغلب
این افراد کم رو قلمداد می شوند .کسانی که حتی
در جلســات دفاع پایان نامــه خود قدرت صحبت
کردن از رســاله خود را در برابر سایر دانشجویان
ندارند .کمرویی یعنی دستپاچه شدن در مقابل افراد
و احساس ناراحتی کردن در حضور دیگران ،نکته
مهم در مورد کمرویی این اســت که بیشتر افراد
این تجربه را به صورت مشترک دارند.
افراد کمرو می گویند :که در برقراری مکالمات
و حفظ تماس چشمی مشــکل دارند و زمانی که
می کوشــند با فردی ارتباط برقرار کنند احساس
ناراحتی می کنند.
نشانههای کمرویی
 -1ناراحتی جســمی :معــده درد ،تپش قلب،
تعرق ،سرخ شدن هنگام برخورد با شخص غریبه
یا انجام کاری در حضور دیگران.
 -2خودآگاهی :افکار خود تحقیر کننده ،نگرانی
درباره ارزیابی منفی دیگران از خود .خود کمبینی
و به کارهای خود اعتماد نداشتن.
 -3مهارت اجتماعی ضعیف :بازداری اجتماعی،
دست و پا چلفتی ،گریز از جمع.
 -4فرد کمرو با صــدای آرام صحبت می کند
و هنگام صحبــت کردن عرق کرده و تغییر چهره
می دهد.
 -5بیشتر اوقات آرام و ساکت می نشیند و اگر
یا چیزی نظر مخالف داشته باشد جرأت اظهار نظر
ندارد.
 -6در مقابل مشکالت عقب نشینی می کند و
تصمیم گیری برایش خیلی مشکل است.
 -7دوستان کمی دارد و از تماس با مردم حتی
االمکان اجتناب می کند و یا به تک دوســت خود
وابسته است.
 -8بــرای اثبات عقیــده اش (حتی به حق) پا
فشاری نمی کند.
 -9گوشــه گیر است و بدین وسیله قصد جلب
حمایت دیگران را دارد و بیشــتر تنهایی را ترجیح
می دهد.
 -10احساس بی کفایتی کرده و پیشقدم برای
کاری نمی شود.
 -11گاهی از شــدت خجالــت ،ناخن خود را
می جود.

میگیرند و سریع به فکر جدایی می افتند.
جالب اســت بدانید که زنان با پیدا شدن مشکلی
در زندگی هیجانات خود را بروز می دهند اما مردان
در اینگونه مواقع بیشــتر گوشــه گیر می شوند و در
خود فرو می روند .همچنین مردان برای دستیابی به
آرامش و حالت عادی در جهت حل مشــکل تالش
می کند و زمانی که مشکل حل شد سریع به حالت
عادی بر مــی گردد در حالیکه زنان بیشــتر نیاز به
همدردی دارند و حتی گاه با حل شــدن مشکل هم
تا روزها ذهنشان همچنان درگیر آن مشکل خواهد
بــود .مردان در خود فرو می روند و به دنبال راه حل
می گردند تا به تنهایی مشکلشــان را حل کنند زیرا
معتقدند که اگر کســی با وجود اینکه خودش بتواند
مشکلش را حل کند از دیگران کمک بگیرد فردی
ضعیف اســت و زمانی که احتیاج به کمک داشــته
باشند سعی می کنند با شخص مورد اعتماد مشورت
کنند لذا زنان باید توجه کنند که هنگامی که مردان
با مشکلی رو برو می شوند راهنمایی و گوشزده های
زن تنها مــردان را آزرده خاطر خواهد کرد و اعتماد
به نفسشان را جریحه دار می کند و البته مردان هم
باید توجه کنند که با زن ها هنگام ناراحتی صحبت
کنند و از انها حمایت کننــد .در نهایت باید بگوییم
زنان رابطه گرا هستند و مردان هدف گرا.
تفاوت زن و مرد در استرس و  اضطراب

ایــن تفاوت زن و مــرد را در بیــن کارمندان و
دانشــجویان و زندگی زناشــویی به خوبی می توان
احســاس کرد که زنــان به مراتــب مضطرب تر و
هراســناک تر از مردان می باشــند .به عنوان مثال:
در جریان امتحانات دیده اید که دختران از دو هفته
قبل از شــروع امتحانات در تکاپوی درس خواندن
هســتند و هر چه به زمــان امتحانــات نزدیکتر
می شوند استرسشان هم بیشتر خواهد شد اما پسران
شــب امتحان به فکر درس خواندن می افتند ،زمان
امتحانات آرام هستند ،بازی می کنند ،سوت می زنند
و شب امتحان راحت می خوابند...
همچنین در محل کارها دیده اید که زنان با دقت
بیشتری کارشــان را پیش می برند و حتی استرس
و نگرانی برای ســرعت دادن بیشــتر به کارشان از
چهرشــان نمایان می شــود اما مــردان در کمال
خونســردی کارشــان را پیش می برند بدون انکه
استرسی به خود وارد کنند و در زندگی زناشویی هم
بــه مراتب این تفاوت در زمینــه های مختلف دیده
می شــود مانند زمانی که فرزندتان مریض می شود،
زن مضطرب اســت و شب تا صبح مراقب است که
مبادا حال فرزندش بد شــود اما آقا راحت می خوابد
اما دلیل این تفاوت چیست؟
شاید یکی از علل این تفاوت باور قالبی است که
از بچگی در گوش بچه ها گفته اند مرد باید شــجاع

باشه ،مرد که نمی ترسه ،مرد که گریه نمی کنه و...
گرچــه این موضوع ادعایی بیش نیســت ولی قابل
تعمق اســت .اما دلیل دیگری اســترس و نگرانی
بیشتر زنان ،گرایش انان به درک و جذب احساسات
ناخوشــایند است و اینکه زنان به سرعت تحت تاثیر
احساسات منفی قرار می گیرند.
و امــا یکی از دالیل مهم تفــاوت زن و مرد در
استرس و اضطراب داشــتن وجود هورمون هاست.
«سه هورمون كورتیزول ،اپی نفرین و اكسی توسین
در ایــن مورد نقش اساســی دارنــد .وقتی فردی با
اســترس روبه رو می شود ،دو هورمون كورتیزول و
اپی نفرین با هم باعث افزایش فشــار خون و سطح
قنــد خون می شــوند .در ابتــدا متخصصان به این
نتیجه رسیدند كه مقدار ترشح هورمون كورتیزول در
شرایط استرس زا در خانم ها بیشتر است و شاید به
این دلیل است كه خانم ها در این حالت عاطفی تر و
حساس تر برخورد می كنند اما در ادامه متوجه شدند
مقدار ترشح این هورمون در زن و مرد یكسان است
و اصل تفاوت در هورمون اكسی توسین است.
در خانــم ها با افزایش ترشــح كورتیزول و اپی
نفرین در شــرایط استرس زا ،اكسی توسین هم وارد
صحنه می شــود .این هورمون از مغز ترشح شده و
تولید دو هورمون قبلی را سركوب می كند تا فرد از
نظر عاطفی وضعیت آرامتری پیدا كند .مقدار ترشح
این هورمون در مردها بســیار كم است و این مسئله
در پاسخ آنها به استرس تاثیر می گذارد».
تفاوت های زنان و مردان بســیاز زیاد است که
ما در دو مقاله به تفاوت های اساســی زنان و مردان
کــه باعث ایجاد اختالفات می شــود پرداختیم و با
بیان این تفاوت ها نبایســتی نتیجه گیری کنیم که
خصوصیات مردان از خصوصیات زنان بهتر اســت و
یا بالعکس.
وجود تفاوت بین زن و مرد از حکمت الهی به دور
نیست چنانکه خداوند در آیه  187سوره بقره همسر
را به لباسی تشبیه کرده است که این نشان از اتصال
و وابســتگی زن و مرد به یکدیگر است .خداوند می
لهن ،آن ها
فرماینــد:
«هن لباس لكم و انتم لباس ّ
ّ
لباس و مدافع شمايند و شما لباس و مدافع آنانيد».
بر اســاس اين آموزة الهي زن و مــرد در حوزة
نقش ها و مســئوليت هايی كه بر عهده دارند ،مقابل
يكديگر نيســتند بلكه مكمل هم ديگر مي باشــند.
بســياري از نقش ها و تكاليف اســت كه فقط زن
مي تواند بازي كند ،و بسياري موقعيت ها و تكاليف
است كه تنها از عهدة مرد بر مي آيد.
زن و مرد هر يك ،نيمه يك پيكره اند ،و تنها در
ساية همكاري و همفكري مشترك و تقسيم عادالنه
و حكيمانة مسئوليت ها و ايفاي نقش تكميلي نسبت
به يكديگر اســت كه اين پيكره جان گرفته ،پويا و
بالنده مي شود.

مهارت یادگیری ارتباط با دیگران

شکوفایی خالقیت ،با این کارها

بیتوته :حتی اگر فکر می کنید که فرد خالقی نیســتید ،باز هم دلیل نمی شــود که برای تان
یا ایجاد قوه خالقیت در خود تالشــی نکنید .مدتی پیش شــرکت  IBMنظرسنجی ای در میان
مدیران عامل شــرکت های مختلف برگزار کرد که در آن  60درصد شرکت کنندگان بر این عقیده
بودند که «خالقیت» مهم ترین مهارتی بوده که به آنها در نقش مدیریتی شان کمک کرده است،
چرا که این توانایی در فرآیندهای حل مســئله و نحوه مواجهه و رفع مشــکالت و چالش ها تاثیر
بسزایی داشته است.
بذر خالقیت در همه مردم وجود دارد ،اما این عادات روزانه افراد است که تعیین می کند این بذر
شــکوفا شود یا حتی جوانه هم نزند .در این مقاله می خواهیم به عادات روزانه و روش هایی اشاره
کنیم که می توانند خالقیت شما را شکوفا و ذهنتان را تشویق کنند که به شکل متفاوتی فکر کنید.
برنامه داشته باشید
برخی این طور فکر می کنند که افراد خالق زندگی بی برنامه و بدون ساختاری دارند ،اما واقعا
این طور نیست .بیشتر ذهن های خالق از برنامه روزمره شان به طور کامل باخبرند .به عنوان مثال
اســتفن کینگ فروش بیش از  350میلیون دالری کتاب هایش را مدیون برنامه فشــرده و منظم
نــگارش روزانه اش می داند .ویلیام جیمز ،روان شــناس ،تاثیر برنامه ریزی جدی روزانه را به این
شــکل توصیف می کند که «این کار از پیش ذهن را از فشــار بی برنامگی دور می کند و فضای
بیشــتری را برای اقدام و عمل به آن می بخشــد ».البته منظور ما این نیست که می بایست برای
دقیقــه به دقیقه هر روزتان برنامه ریزی کنید ،بلکه باید چند کار اصلی هر روز را در ذهن داشــته
باشید و برای انجام دادن کارهایتان اولویت بندی کنید.
با افراد خالق حشر و نشر داشته باشید
آلبرت انیشــتین گفته است« :خالقیت مسری است ،آن را به دیگران نیز هدیه دهید ».علم نیز
این مسئله را ثابت کرده است که «خالقیت مانند بیماری سرماخوردگی از فردی به فرد دیگر منتقل
می شــود» ،به ویژه اگر شما رهبر یک گروه باشــید ،بهتر می توانید خالقیت را به دیگران انتقال
دهید .شــاید در ابتدا ترســناک به نظر برسد ،اما شما باید خود را به شکل خالقانه ای ابراز کنید .از
یکی از همکارانتان در مورد ایده ای که دارید ،نظرســنجی کنید .اگر مالک کســب و کار هستید،
جلســاتی را ترتیب دهید تا در مورد پروژه های نوآورانه تان صحبت کنید .اگرچه ممکن است این
نظرســنجی ها برایتان کمی ســخت و ناراحت کننده باشند ،اما باعث می شوند که هرچه زودتر به
ضعف ها و مشکالت احتمالی ایده هایتان پی ببرید.
شاداب باشید
به نظرتان چرا کارمندان شرکت گوگل می توانند در طول ساعات کاری والیبال یا بولینگ بازی
کنند؟ به این دلیل که ثابت شده است شاداب بودند می تواند بخش خالق مغز را بیدار کند .عالوه
بر این «بازی» ،سطح استرس را پایین می آورد ،خوش بینی و انگیزه بیشتری را به افراد می بخشد
و تمرکز را به طور کلی ارتقا می دهد.
بیرون بروید
شــواهد زیادی مزایای ورزش کردن بر افزایش سطح خالقیت را نشان می دهند .در مطالعه ای
که اخیرا به وســیله دانشگاه استنفورد صورت گرفته ،مشــخص شده است که افراد پس از ورزش
کردن به شــکل قابل توجهی خالقیت بیشتری از خود نشــان می دهند .به همین دلیل است که
مدیرانی مانند مارک زاکربرگ و جک دورســی به طور مرتب جلساتی را قدم زنان برگزار می کنند.
سعی کنید صبح ها کمی پیاده روی کنید یا حداقل برای خوردن ناهار از جای خود برخیزید و کمی
راه بروید تا خالقیت بیشتری به دست آورید.
کمال گرایی را کنار بگذارید
ادوین لند ،یکی از بنیانگذاران شــرکت پوالروید ،گفته است« :عنصر اصلی خالقیت این است
که از شکســت خوردن نترسید ».ثابت شده است که اســترس می تواند خالقیت را در وجود شما
نابود کند .پس کمال گرایی را کنار بگذارید .البته این به آن معنا نیســت که کار ضعیف و تکراری
ارائه کنید ،اما بدانید که هر هنرمند خالقی در طول زندگی اش بارها با شکست مواجه شده است.
از حبابی که در آن قرار دارید ،فاصله بگیرید
زمانی که نخواهید زندگی و افکارتان را به چالش بکشــید ،باید تا ابد با همان طرز تفکر و نوع
زندگی همیشــگی تان سر کنید .مســائل روزمره را از زاویه متفاوتی ببینید و سعی کنید دیگران را
نیز با پرسیدن سوال به چالش بکشید و از منطقه آسایش دورشان کنید .این کارها در نهایت شما و
اطرافیانتان را به افرادی تبدیل خواهدکرد که مسائل را از دریچه متفاوتی می بینند.
مانند کودکان رفتار کنید
وقتی مشــکالت و مسائل گوناگون را از چشم افراد دیگری بررسی می کنید ،طیف وسیع تری
از راه حل ها به ذهنتان خواهد رســید .مطالعات نشــان داده اند که یــک روش عالی برای درک
نگرش های متفاوت این اســت که همه چیز را از چشم یک کودک مورد بررسی قرار دهید .خیلی
ســاده است .اگر طوری به همه چیز نگاه کنید که انگار با چیزهای جدیدی رو به رو شده اید و اگر
همه چیز را مورد ســوال قرار دهید ،خیلی زود به نگرش های جدید ،متفاوت و خالقانه ای دســت
می یابید.

تمیز کردن لکه های دیوار گچی

افراد کــمرو احتماالً با ایــن عبارات
موافق هستند:
 در حضــور افــراد غریبه احســاس ناراحتیمی کنم.
 از نظر اجتماعی دست و پا چلفتی هستم. هنگام مالقات با افــراد جدید طبیعی بودنبرایم سخت است.
 به توانایی های اجتماعی خود تردید دارم. در تعامــات اجتماعی احســاس کمروییمی کنم.
 صحبت کردن با غریبهها برایم دشوار است. وقتی با افرادی از جنس مخالف ،افراد غریبهو صاحــب قدرت مالقات دارم بیشــتر احســاس
کمرویی میکنم.
یــک شــیوه انطباقی بــرای توجیه
کمرویی ،گفتن چیــزی مثل این عبارت
است:
«گاهی اوقات احســاس کمرویی طبیعی است
ولی من مــی توانم یاد بگیرم کــه علیرغم این
احساس خود را اجتماعیتر کنم ».تبیین کمرویی با
این نوع عبارت سازگارانه نیست« :کمرویی بخشی
از شخصیت من است ،ممکن نیست تغییر بکنم،».
«علت کمرویی من این است که دیگران مرا درک
نمی کنند ».افراد کمرو با پذیرفتن این که همیشه

کمرو خواهند ماند و زندگی اجتماعی آنها به ابتکار
دیگران وابسته اســت ،نگرش بدبینانهای را اتخاذ
می کنند .وقتی افراد یاد بگیرند تعامالت اجتماعی
شــان را تحت کنترل خود درآورنــد می توانند بر
کمرویی غلبه کنند.
علت پیدایش اختالل کمرویی
 -1وراثت
 -2یادگیری از بزرگترها ،بهخصوص والدین
 -3انتقاد زیاد از کودک و کاهش جرأتورزی او
 -4کمال طلبی والدین ،ممکن است از کودک
توقــع بیش از توان داشــته باشــند .در نتیجه او
شکســت بخورد و شکســتهای مکــرر موجب
احساس حقارت او شود.
 -5ممکن اســت در داخل خانــواده همواره بر
انجام کارهای خوب ،پیروزی و برتری تأکید شده
باشد.
 -6ممکن اســت فــرد در کودکــی از محبت
والدین محروم شده باشد.
راههای عمومی مقابله با کمرویی
 از پرداختن به این فکر که آیا دیگران من راتحسین یا تأیید خواهند کرد ،دوری کنید و به جای
آن فکرتــان را به افرادی که بــا آنها ارتباط دارید
متمرکز کنید و از خود بپرســید که برای کمک به
احساس راحتی و آرامش آنها چه کاری می توانید

انجام دهید.
 ســعی کنید حالتهای اضطراب و تشویق وخود تردیدی را در وجود خود بشناسید و از آنها به
عنوان نشــانههایی برای خود آرام سازی استفاده
کنید.
 دیگــران را هم مثل خود پندارید :بســیاریاز افــراد حتی شــخصیتهای معروف ســینما و
تلویزیون ،ممکن اســت در موقعیتهای اجتماعی
احساس خجالت و ناراحتی نمایند.
 یاد بگیرید که عملگرا باشید ،شما می توانیدبا اجرای نقش در موقعیت اجتماعی خاص ،همانند
بازیگری که نقش خــود را بازی می کند ،مهارت
های اجتماعــی جدیدی را بیاموزید و احســاس
اطمینان و اعتماد بیشتری کسب نمایید.
 از موقعیت های کوچک و راحت شروع کردهو به تدریج خود را در شرایط دشوارتری قرار دهید.
 از مالقات با افراد جدید هراس نداشته باشید.ســعی کنید که با افراد زیــادی مالقات کنید
و هــر کجا که توانســتید (برای مثــال در صفت
اتوبوس ،قصابی ،بانک ،مدرســه ،یا ورزشگاهها) با
مردم در مورد مسائل مشترکی که بین شما وجود
دارد گفتوگو نمایید .باز هم تأکید می شــود که
سوال کردن در چنین موقعیت هایی روش موثری
است.
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اگر دیوار خانه شــما گچی اســت و هنوز رنگ نشده است ،به طور کلی برای تمیز کردن آن میتوانید
از مایع ظرفشــویی و اسکاچ اســتفاده کنید .همچنین یک راه ساده و سریع برای تمیز کردن دیوار گچی
اســتفاده از سمباده است .برای تمیز کردن کلی دیوار گچی محلول جوش شیرین نیز میتواند تا حدودی
لکهها و سیاهیها را از بین ببرد.
 -1روش تمیز کردن مداد رنگی از روی دیوار
برای پاک کردن رد مداد رنگی از روی دیوار می توانید مقداری خمیر دندان را روی یک مسواک کهنه
بمالید و به آرامی روی خطوط مداد رنگی را تمیز کنید .همچنین میتوانید مقداری جوش شیرین را در آب
مخلوط کنید و با پنبه روی خطوط مداد رنگی روی دیوار گچی بکشید تا تمیز شود.
 -2روش تمیز کردن مداد سیاه
برای پاک کردن مداد سیاه میتوانید یک پاک کن معمولی استفاده کنید .برای این کار پاک کن را به
آرامی روی خطوط مداد بکشید و آنها را پاک کنید .اگر این روش فایده نداشت میتوانید از جوششیرین
اســتفاده نمایید .به این صورت که مقداری جوش شــیرین را با آب قاطی کرده و با یک پارچه به صورت
آرام بر روی محل بکشید .این کار به دیوار آسیب وارد نمیکند.
 -3روش تمیز کردن دیوار گچی از مداد شمعی
پاســتل ها و مداد شمعی به دلیل روغنی بودن به راحتی از سطح دیوار پاک نمی شوند ،برای این کار
می توانید ابتدا مداد شمعی به جا مانده روی دیوار را با قاشق پالستیکی بتراشید.
ســپس مقداری جوش شیرین روی یک پارچه نم دار بریزید و به آرامی روی باقی مانده مداد شمعی
بکشــید .بعد با یک اســفنج مرطوب روی محدوده لکه ها بکشید تا آن ها را کامال تمیز کند و در نهایت
دیوار را با حوله مرطوب تمیز کنید.
 -4پاک کردن لکه های سیاه از روی دیوار گچی
این لکه ها ممکن است به طور کامل از روی دیوارهای گچی محو نشوند اما حداقل می توانید سعی
خود را بکنید .کمی جوش شیرین را در آب حل کنید و بعد با یک پنبه آن را روی لکههای دیوار بکشید.
در نهایت با یک دستمال نم دار آن را تمیز کنید.
 -5تمیز کردن خودکار از روی دیوار گچی
برای پاک کردن رد خودکار از روی دیوار میتوانید از الکل ســفید اســتفاده کنید .برای این کار ابتدا
مقداری الکل ســفید روی پنبه بریزید .دقت کنید که مقدار الکل اندازه ای نباشــد که از روی پنبه بچکد
و لکه باقی بگذارد.
ســپس پنبه را روی لکه فشار دهید و اگر جوهر خودکار به پنبه منتقل نشد ،از الکل بیشتری استفاده
کنید .نباید پنبه را روی قســمتهای لک شده بمالید زیرا این کار باعث پخش شدن لکه میشود .هرگز
یک پنبه کثیف را دوباره روی دیوار قرار ندهید و برای هر بار پاک کردن از قســمت تمیز پنبه و یا یک
پنبه دیگر استفاده کنید .سپس یک پارچه تمیز را به الکل آغشته کرده و روی باقی مانده لکه بمالید برای
پارچه نیز هر بار از قســمتهای تمیز آن اســتفاده کنید و تا محو کامل لکه جوهر به این کار ادامه دهید.
در پایان ،جای لکه را با یک پارچه خشک پاک کنید.
 -6پاک کردن جای تابلوها روی دیوار گچی
وقتی یک قاب عکس یا تابلو به مدت طوالنی روی یک دیوار باشد ،اگر تابلو به دیوار بچسبد به این
دلیل که گرد وغبار به زیر تابلو نفوذ نمیکند ،تکه دیوار پشــت آن تمیزتر از بقیه قســمتهای دیوار باقی
میماند .در این حالت دیوار دورنگ میشــود .بهترین روش برای حل این مشــکل استفاده از بخارشور
اســت .اگر بخار شور در دسترس ندارید می توانید محلول شــوینده را در آب گرم بریزید و مخلوط کنید
سپس با دستمال یا اسفنج اطراف رد تابلو را محکم تمیز کنید.
 -7آخرین راهکار برای تمیز کردن دیوار گچی
اگر از روش های باال نتوانســتید نتیجه بگیرید می توانید با یک کاغذ سمباده مقداری روی محل لکه
روی دیوار گچی بکشید .بعد گردههای آن را تمیز کنید و یک دستمال نم دار را روی محل لکه بکشید.

