بانوان

چراحسادتبینفرزندان
بهقتلمنجرشد؟

خاطرههای
بامزه خانومانه

نگاهیروانشناسانهبهماجرایپسر ۱۸سالهایکهچونوالدینشبرادرکوچکشرا
بیشترازاودوستداشتند،همهاعضایخانوادهاشراکشت

* بچه کــه بودیم خونهمون رو گذاشــتیم واســه فــروش و این قدر
مشــتری می اومد و میرفت که دیگه خسته شــده بودیم .با برادر
کوچک ترم تصمیم گرفتیم بریم تو کمد دیواری تا بازدید کنندهها
بیان و برن .خالصه خانومه ایــن دفعه برخالف همــه اونایی که تا
قبل از این اومده بودند ،با توجه به شانس زیبای من گفت ببخشید
عمق کمد دیواریا چقدره و بماند که من و داداشم پشت مانتوهای
مامانم قایم شدیم و خانومه در رو باز کرد و دستش رو تا ته کمد آورد
و از جلوی دماغ ما رد کرد تا عمق کمد رو بفهمه و من و داداشم دیگه
نتونستیم خودمونو کنترل کنیم و پخی زدیم زیر خنده و با بدبختی
اومدیم بیرون.

رضا زیبایی| روانشناس عمومی و استاد دانشگاه
تحلیل
حوادث

انتشار این خبر ناگوار که پسر  ۱۸ساله تهرانی ،همه اعضای خانوادهاش را به دلیل احساس حسادت به قتل رساند
به سرعت در سایتها و شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و پر بازدید شد .در توضیح این خبر آمده است:
پسر  ۱۸ســالهای که تصور میکرد والدینش برادر کوچکش را بیشتر از او دوست دارند ،در
اقدامی جنون آمیز تمام اعضای خانوادهاش از جمله پدر ،مادر و برادر  ۱۳سالهاش را به
قتل رساند(.منبع خبر :ایسنا).
به همین بهانه و در ادامه ،درباره شکلگیری حســادت با ریشه تبعیض بین
اعضای خانواده به ویژه فرزندان نوجوان ،چند نکته مطرح میشود تا والدین
با آگاهی بیشتری به مدیریت این موضوع بپردازند.
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علل به وجود آمدن احساس تبعیض در

فرزندان
در شرایطی که دو یا چند کودک با هم زیر یک سقف
زندگی میکنند ،انگیزههای رقابتی معموال تشدید
میشــود .خواهرها و برادرها به خصوص اگر از نظر
سنی به هم نزدیک و جنسیت واحدی داشته باشند،
احتمال رقابت و حســادت بین آن ها بیشــتر است.
آنانبرسراسباببازی،خوردنکیک،انتخابکانال
تلویزیــون و حتی بر ســر اینکه چه کســی در ردیف
جلوی خودرو بنشیند و  ...با هم رقابت و البته گاهی
هم حسادت میکنند.
والدیــن گاه ســهوی و برخــی اوقــات عمــدی ،بین
فرزندان خود تفاوت قائل میشــوند کــه این باعث
ایجاد احســاس تبعیض در فرزندان میشــود و این
اتفاق ،چند عامل اصلی دارد.

نداشتن آگاهی از دنیای ذهنی و روان

شناختی فرزند

یک نوجوان بــرای همه چیز خــود تعابیر
بهتریــن و بینقصترین را قائل اســت .او
میگوید من خوشفکرتریــن ،کاملترین ،زیباترین،
راستگوترین و  ...هستم .بنابراین به تبع آن در مقابل
بیاعتنایییازیرسوالبردناینخصوصیاتمنحصر
به فرد ،به شدت واکنش نشان میدهد ،واکنشی که
ممکن اســت بروز کند یا نکند و متاسفانه تفاوتهای
فردیافراددربیانیابیاننکردنخودمنجربهبرخی
درونریزیهای مکرر مــی شــود و در نهایت نوجوان
را پــر از اضطــراب ،تنش ،خشــم ،احســاس تنهایی و
ناکامی میکند .فرایندی که نه والد و نه خود نوجوان
از آن اطالع دقیقی ندارند .حال کافی است متغیری
آشکارسازوشتابدهنده،موجببروزاینانبارهخشم
شود که متاسفانه بسته به شرایط تربیتی ،فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی ،نحــوه بروز این عوامل بســیار
متفاوت خواهد بود .بد نیســت بدانید همه نوجوانان
به نوعی در دوره بحران هویت و گاه احســاس تنهایی
و درک نشدن قرار میگیرند .البته این دانایی ،تجربه

و مهارت والدین اســت که فرصتهایی ایجاد کنند تا
نوجوان دربــاره آنها در کمــال امنیت صحبت کند و
همچنین انــرژی درونی خود را صــرف تمرکز بر امور
رشد دهنده و انسانســاز مثل ورزش ،هنر ،فراگیری
حرفههــای کاربــردی ،کمک بــه همنوعــان و از همه
مهمتر،پیشرفتتحصیلیکند.
داشــتن انتظــار و توقعــات اشــتباه از
نوجوان
یکی دیگــر از دالیــل تبعیض و ســردی
بیــن والــد و فرزنــد ،داشــتن انتظارات
و توقعات نابــه جاســت .نوجوانی که تا دیــروز فقط
درس خوانــده ،بــازی کــرده و مســئولیت چندانی
نداشــته ،ناگهان با انتظارات بزرگمنشانه والدین
خود روبهرو میشــود و چــون قد و قــواره یک بزرگ
ســال را دارد ،از وی انتظــار دارنــد درســت عمــل
کند ولــی نمیداننــد کــه درون این جســم ،ذهنی
کودکانه خوابیــده اســت چراکه نه آموزشــی دیده
و نــه تجربه کافــی بــرای انجــام انتظــارات والدین
خــود را دارد .توجه داشــته باشــید کــه نوجوانان با
یکدیگر متفــاوت انــد و قیــاس بین آنها به شــدت

فرمول معجزهآسای دوام عشق
چندنکتهدربارهصحبتهاییکروانشناسدربرنامهزندهکهاستفادهاشازعبارت«چه ُدمی»،
اعتراضخانمهارادرشبکههایاجتماعیدرپیداشت
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اشــتباه و آسیبزاســت .فرزند شــما هنوز بسیاری
از مهارتهای کالمــی ،هیجانــی ،اجتماعی و بین
فردی را نیاموخته و اصرار بر اینکه تو میدانی و چرا
انجامشان نمیدهی ،وی را دچار کاهش عزتنفس
و به خصوص خشم بسیار میکند که میتواند عامل
بســیاری از رخدادهــای ناگــوار در خانواده(مانند
همین مورد قتل) یا غیر از آن باشد از جمله پناه بردن
به مواد مخدر و روان گردان و دوستانی که به ظاهر با
احترام و تحسین ،عزتنفس کاذب به آنها دادهاند.
مراقبعزتنفسنوجوانتانباشید

برای کاهش احساس تبعیض و سردی بین فرزندان،
همیشــه تــاش و فرزنــدان را بــه خصــوص در دوره
نوجوانی،بیشازهرزماندیگریدرککنید.توجهبه
نکات گفته شده به شما کمک خواهد کرد تا حسادت
بین فرزندان را به بهترین شــیوه ،مدیریــت کنید .در
ضمن هر زمان خواســتید ،رفتــار وی را نقــد مالیم و
محترمانهکنیدولیبهشخصیتوعزتنفسویکاری
نگیریدکهتاثیرمخربیبرشخصیتاوخواهدداشتو
گاهیآسیبهایشقابلرفعنخواهدبود.

* یک خاطره از دوست نزدیکم بگم ،دوستی داشتم چند سال قبل
حدود  20سال داشت که براش خواستگار اومده بود .خونهشون از
این خونههای قدیمی بود که وسط سالن یک در بزرگ چوبی داشت.
میگفت مامانم همیشه اون در رو میبست و از اونجا به عنوان اتاق
اســتفاده میکردند .خالصه پشــت اون در هم رخت خــواب چیده
بودن .دوستم از در دیگه رفته بوده توی اون اتاق و از روی کنجکاوی
از رخــت خوابها بــاال رفته بوده تــا خواســتگارها رو ببینــه که یک
دفعه در باز میشــه و دوســتم با رخت خوابها می افته وسط سالن
جلوی مهمونها ...دیگه هیچی؛ شد اون چیزی که نباید میشد...
خواستگارها رفتن و پشت سرشون رو هم نگاه نکردن!
* چند روز پیش رفته بودم دکتر .وقتی مریضــی می اومد بیرون دکتر
زنگ میزد به منشی که نفر بعدی رو بفرسته
داخل .منم ســرم تو گوشــی و حسابی
فکرم درگیــر بود .دکتــر زنگ زد و
من ناخــودآگاه پاشــدم و گفتم
من درو باز میکنم! یک دفعه
خودمپوکیدمازخندهومطب
رفتروهوا.تاوقتینوبتمشد
هرباردکترزنگمیزدهمهبه
من نگاه میکردن و میگفتن
شمادرروبازمیکنید؟

دل شوهرم با دیدن همسر سابقش
هوایی میشود؟

دکتر مهدی سودآوری| روان شناس و مدرس دانشگاه

روانشناس مدعو در برنامه زنده «از من بپرس» شبکه سالمت گفته است« :خانوما به تمجید
شبکه های
نیاز دارن ،بهشون بگین چه سری ،چه دُمی ،عجب پر و بالی!» سپس مجری صحبتش را قطع
اجتماعی
کرده و گفته است« :آقایون حاال دُم رو نمیخواد بگین!» و بعدش هم این روانشناس درباره نیاز
آقایان به تایید و نیاز خانمها به تمجید میگوید که پاسخ درست به اینها ،فرمول معجزهآسای
دوام عشق خواهد بود .چند نکته درباره ویدئوی کوتاه منتشر شده از صحبتهای این روانشناس وجود دارد که
در ادامه خواهید خواند.
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نیازبهتاییدوتمجیدبایداصولیپاسخ همسرش مفید و کارآمد باشد .تاکید بر نکات مثبت فرد
مقابل ،شــناخت و قدردانــی از خودگذشــتگیهای او و
داده شود
طضعف،کلیدپایدارییک
از کودکــی بــه دختــران میآموزیم مهم بیانمحترمانهکاستیهاونقا 
ترین نکتــه برای آنان مــورد تمجید واقع زندگی مشترک است که میتوان از آن به عنوان فرمول
شدناستوبازاینتمجیدراصرفابهبحثزیباییفیزیکی معجزهآسایدوامعشقیادکرد.
کلمات نامناســب ،اصل حــرف را زیر
محــدود میکنیم! بــرای همین معمــوال اولین ســوالی
سوالمیبرد
که در خصوص یک مراســم عروسی میشــود ،این است
بــه بهانه ایــن ویدئو بایــد گفــت در نحوه
که آیا عروس خوشــگل بود؟ این نوع تعریــف و تمجید در
بیان هر حرفی باید دقت کرد .هر حرف
شرایط فعلی نیاز بسیاری از زنان است اما هرچه خانمی
خودشــکوفاتر باشــد و اســتعدادهای درونــی خویش را زمانی و هر نکته مکانی دارد .شــاید کارشــناس محترم
بیشتر پرورش داده باشد ،نیاز کمتری به این نوع تمجید میتوانســت کلمات بهتری انتخاب کند امــا از آنجا که
منظورکارشناستعریفاززیباییظاهریزنان
دارد .با این حال ،همه زنان دوست دارند برای
بوده است ،با بی سلیقگی با استفاده از امثال و
همسرانشــان خاص و منحصر به فرد باشــند.
حکمزبانفارسیمنظورخودرابدونشکستن
ایجادحسخاصومتفاوتبودندرزنانبسیار
خطوطقرمزفرهنگیبیانکردهاست.متاسفانه
مهماست.درمقابلنیازکلیمردان،تاییداست
با اسکن این کد
که باز هم هرقــدر عزتنفس فرد باالتر باشــد ،می توانید این ویدئو را برخی افــراد جامعــه فقط به جنبــه های منفی
تماشا کنید
توجه دارنــد و حال اگــر از همین
نیازش به اینگونــه تایید
افراد ایرادگیر بخواهید یک ریال
کمتر میشود .متاسفانه
برای آموزش خود و خانوادهشان
برخیمردانتاحدیدچار
هزینهکنند،صدایاعتراضشان
خودکمبینی هســتند که
بــه آســمان خواهــد رفــت امــا از
حتــی انتظــار تاییــد در
برنامههــای آموزشــی رایگانــی
کارهایاشتباهرانیزدارند
که رســانههای عمومــی تدارک
و برای ارضای نیاز خود به
میبینند،ایرادمیگیرند.بازهم
آموزههــای قدیمی مانند
تاکید می کنــم گاهی اســتفاده
مردی گفتن ،زنی گفتن و
از کلمات نامناســب ،اصل حرف
...استنادمیکنند.بااین
را زیر ســوال میبرد و افــراد باید
حالوبازهمبیشترمردان
در گفتوگوهایشان به این نکته
نیــاز کارآمــدی دارند .هر
دقتکنند.
مردی دوســت دارد برای
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همسرسابقشوهرممیخواهدبرایدیدنبچهاشبه خانهمانبیاید .ازطریقدادگاه پیگیری کردهو
قرار شده ماهی یک بار به خانهمان بیاید اما من زیر بار نخواهم رفت .میترسم شوهرم دوباره هوایی
شود ،آیا نمیشود؟ هیچوقت با او درباره همسر سابقش صحبت نکردم و نمیدانم هنوز دوستش
دارد یا نه ولی باالخره مادر فرزندش است دیگر .خیلی استرس دارم.
دکتر هادی غالم محمدی| مشاور خانواده

متاسفانه امروزه طالق به چالشی
مشاوره
زوجین
جــدی بــرای خانــواده هــا تبدیل
شــده اســت .هرچند گاهــی این
موضوع به دلیل شرایط بد زندگی
دو نفــر اجتنــاب ناپذیــر اســت امــا بخــش عمدهای
از آســیبها و پیامدهــای منفــی ناشــی از آن ،قابل
کنترل و پیشگیری است .متاســفانه مانند بسیاری
از ازدواجها که بدون آمادگــی و آموزشهای الزم به
وقوع میپیوندد ،بسیاری از طالقها نیز بدون تامل
و آمادگی اتفاق میافتد و بر آســیبهای ناشی از آن
دامن زده میشــود .در طالقهایی که فرزندان هم
حضور دارنــد ،مدیریت ارتبــاط والدین بــا فرزندان
بعد از طالق موضوع مهمی است که نیاز به آمادگی
دارد و والدیــن بایــد دربــاره آن برنامهریــزی و تامل
کنند .با توجه به این مقدمه ،در ادامه نکاتی را یادآور
میشویم .هرچند اطالعاتی از قبیل اینکه بچه چند
سالش است یا علت ترس شما بیشــتر از چیست و از
کجا نشئت میگیرد ،میتوانســت به بحث ما غنای
بیشتری بخشد.
منطقیباشید
آن بچه حق دارد بــا مادر خود در تعامل باشــد و حق
مسلم مادر او هم هست که فرزندش را ببیند .اینکه
من بخواهم از دیدار همسر سابق شوهرم با فرزندش
جلوگیــری کنــم ،ضمن اینکــه غیر منطقی اســت،
غیرممکن نیز هست زیرا بچه نیاز به هر دو والد دارد.

مشاوره

از ایــن هفتــه و در ســتون بانــوان ،هــر هفتــه از خاطرههای
بامزه خانمها خواهیم نوشــت .در ضمن ،شما هم میتوانید
خاطرههــای بامــزه و تجربههــای شــیرینی را کــه در زندگی
برایتان پیش آمده ،در تلگرام به شــماره 09354394576
بفرستید تا در ستون بانوان به نام خودتان چاپ کنیم.

زندگیسالم
شنبه
 18آبان 1398
شماره 1457

بنابراین خودتان را در جایگاهــی نبینید که بتوانید
مانع دیدار این مادر و فرزند شوید.
نگراننباشیدولیمراقبباشید

رابطه نیاز به مراقبت دارد .توجه داشــته باشــید که من
بیان کردم نگران نباشــید ولی مراقب باشید؛ یعنی من
و همســرم هر دو باید از رابطه زوجیمان مراقبت کنیم.
برایاینمراقبت،نکاتیقابلتاملاست.اولاینکهمرز
ایجاد کنید به گونهای که شــوهرتان و همســر سابقش،
فقط و فقط در همین مقوله همدیگر را ببینند .از طرفی
به جای اینکه به منزل شما بیایند ،مادر میتواند بچه را
بهمنزلخودببرد.دوماینکهدربارهنحوهانجاماینمهم
بایکدیگرگفتوگوکنیدوسوماینکهحواستانباشددر
رابطه زوجی به یکدیگر آسیب نزنید .برای مثال اگر این
خانمبرایبردنفرزندشبهدرمنزلشمامیآید،اوقات
تلخیوغرغرو...باهمسرتاننداشتهباشید.
خودکاویرافراموشنکنید
نگرانی خود را بررســی کنید که از کجا میآید؟ آیا رفتار
و نشــانهای از ســوی همســرتان دیدهاید؟ آیــا در رابطه
زوجی خود مسئلهای احســاس میکنید؟ آیا احساس
امنیت ندارید و خود را پایینتر از همسر سابق شوهرتان
میدانید؟ پاسخ به این سوالها ،میتواند به شما کمک
کننده باشــد .در ضمن و برای تعیین بهتر حــد و حدود
چنین رابطــهای و اینکه چگونه باشــد یا نباشــد ،برای
مشخصشدنترسهاونگرانیهایتانو...بهتراست
بهیکمتخصصمشاورهخانوادهمراجعهشودتامشکلی
برایزندگیمشترکتانبهوجودنیاید.

قرار و مدار

روز تمیز کردن کیبورد

امروز کیبورد سیستم خونه یا محل کارتون
رو ببرین کنار سطل آشغال ،یک کم تکون
بدین و ببینید که چقدر توش آشغال رفته!
حاال با یک دستمال مرطوب ،روی دکمهها
رو هم بکشین تا تمیز بشن و از
کار باهاش ،بیشتر لذت
ببرین.

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

* امکان نداره فردی دهه شصتی باشه و پرونده «طراح
نوستالژیباز» رو نخونه!
* کاش کارفرماهــا و مدیــران اقتصــادی کشــور ،اتاق
مشاوره صفحه خانواده با تیتر« :پدرم بعد از اخراج ،فقط
دنبال انتقام از همکارانش اســت!» را بخوانند تا بدانند
بیکاری و اخراج از کار ،با یک خانواده چه میکند.
* وای! نقاشــی لحاف و متــکا در پرونده نوســتالژی باز
عالی بود .چقــدر خاطره خندهدار داریــم باهاش .همه
شون با دیدن این طرح ،تو ذهنم زنده شد.
* عکــس مطلب «نشــانههای تجمــع ســموم در بدن»،
همون میوهها بود؟ چه ربطی داشت؟ میوه باعث تجمع
سموم در بدن میشه؟
* آقای میری ،چرا اینقدر با ایــن کارهای جذاب تون،
حال مون خوب میشه؟ چرا واقعا؟ من فقط این جوری ام
یا بقیه هم از دیدن این نقاشی ها ،لذت بردن؟
* در مطلــب «خوراکیهایی برای ســرحالی آقایان» از
گیالس و آلبالو یاد شده که االن در بازار نیست.
* عکــس ابــراز ســاده و غافل گیرانــه عشــق در صفحه
خانواده،خیلیعاشقانهبود.عشقاصیلایرانی،همین
بود .چه کردن این فیلمهای هندی و هالیوودی با عشق
متین
واقعی. ..
* لطفا در ســتون قرار و مدار بنویسید که پدرها ،بیشتر
سارا
حواسشان به دخترهایشان باشد.
گردی
* به جز تو قســمت نخواهم کرد با کســی ،خیابان
ِ
مسعود مجنونپور
پاییزی ام را ...
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