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لوجان گوش
بــه رویاپردازیهایش بــا د 
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کاریکنیدکهبدانددوستشدارید!

پدر باید همواره نقش یک الگو و معلم دانا را برای دخترش به خصوص در کودکی او ایفا کند تا موفقیت او در آینده تضمین شود اما چگونه؟
فاطمه قاسمی| مترجم
محوری

منبعbazdeh ،huffpost :

عالقه پدران به دخترانشان از نوعی دیگر است .برق نگاه پر از عشق
آنها را میتوان از همان روزهای اول تولد دخترانشــان دید .رابطه
دخترها با پدرانشان رابطهای خاص است و بارها شنیدهایم که دخترها
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«بابایی» هستند .این نشاندهنده اهمیت رابطه پدر -دختری است .رفتار پدر با دخترش
ی بر انتخابهای او در آینده خواهد داشت .پدر باید همواره نقش یک الگو و
تاثیر مهم 
معلم دانا را در طول زندگی برای دخترش ایفا کند اما چگونه میتوان این رابطه شیرین
را محکمتر کرد؟ اگر شما پدری دختردار هستید ،برای داشــتن رابطهای موفق با او،
راهکارهایی را که در ادامه مطرح میشود ،بخوانید.

مناسبتیسادهوبهیادماندنیوحتییکصبحانهدرست
و حسابی دو نفره .با دوربینتان هر لحظه خوشحالی او را
ثبت کنید .حافظ ه هیجانی دخترتــان را از لحظاتی که با
پدرشسپریکردهاست،پرکنیدوهمیشهدربزرگترین
رویدادهای زندگیاش در کنارش باشــید .این نکته مهم
استکهاوشمارابهعنوانپدریهمراهبهذهنبسپارد.
عالقهتانبهمادرشراپنهاننکنید
مراقب باشید که او رفتار شما را با مادرش زیر
ذرهبیندارد.اینموضوعاهمیتزیادیدارد
ت این موضــوع را رعایت
بنابراین لطفا با دقــ 
کنید .به او نشان بدهید که مادرش را دوست دارید و او در
اولویت همه برنامههای زندگی شما خواه د بود .گاهی با
همسرتان تفریح دونفره یا حتی یک سفر آخر هفته بدون
حضوربچههاداشتهباشید.اینکارنهتنهابرایبهترشدن

نگذاریدبهعشقشماشککند
در هر فرصتی به چشــمانش نگاه کنید و به او
بگویید که دوســتش دارید .او به عشــق شما
بیشازپولوهدیههایوقتوبیوقتتاننیاز
دارد.درامنیتواعتماد،هیچفردیدردنیانمیتواندجای
پدرشرابگیرد.اودرهرلحظهوهرسنیممکناستشما
را ناامید کند و مرتکب اشتباه شود اما هیچگاه نگذارید به
عشقشماشککند.
حافظههیجانیاشراپرکنید
دختر شما باید دوران کودکیاش را به عنوان
مهمترین دوره زندگیاش تا جایی که ممکن
است ،واضح و روشن به یاد داشته باشد .شما
وظیف ه داریــد رویدادهایــی با خاطرههای خــوش برایش
تــدارک ببینید ،مثــل یک ســفر خانوادگی ،جشــنهای
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ماجرای عشق اورژانسی!
اینکه مزاحم تلفنی اورژانس گفته زنگ میزنم چون از خانم اپراتور خوشم آمده ،از
لحاظ روانشناسی قابل بررسی است
نرگس عزیزی| کارشناسارشد مشاورهخانواده

مزاحم تلفنی اورژانس که پسری جوان ،ظاهرا خجالتی ،بدون تحصیالت و بیکار
سوژه
است ،در مصاحبهای گفته که از صدای خانمی که تلفن را جواب میدهد ،خوشش
روز
آمده و به هوای شنیدن صدای او مزاحم اورژانس میشود! اما آیا باید توضیح او را
داستانی عاشقانه تصور کنیم یا اینکه داستان چیز دیگری است که این پسر را
نیز به اشتباه انداخته ؟
4نکته درباره واقعیت عشق در برخورد اول!

و برخــی بیشــتر بــودن تعداد گــزارش مــردان را
مرتبط با همین موضوع میدانند.
این احساســات لزوما همیشــه ســرانجام
خوبــی نــدارد و باعــث ایجــاد رابطــهای
معنــادار ،عمیــق و مانــدگار بیــن دو نفــر
نمیشود.

تا امروز بررســیهای زیادی درباره بروز عشق در
برخورد اول در حوزه روانشناسی صورت گرفته
است .واقعیت این اســت که هرچه این مطالعات
عمق بیشتری پیدا میکند ،از بخش رویاگونه این
احساسات کم می شــود و داستان در حال تبدیل
به شــکلی دیگر اســت .اما تا اینجا درباره چنین
در جستوجوی عشق یا در پی هیجان؟
احساسات و هیجاناتی از لحاظ روانشناسی چه
با توجه به این اطالعــات ،اینکه یک پســر چنین
میدانیم؟
ادعایی را مطرح کرده اســت ،هیــچ جای تعجبی
تصور عاشــق شــدن در برخــورد اول ،در
نــدارد .درباره یک طرفــه بودن این احســاس نیز
مــردان بیشــتر روی میدهد .بــه صورت
کــه بحثی نیســت چراکــه این پســر از
کلــی تعــداد مردانــی کــه
صدای دختــری کــه صددرصد
مدعــی هســتند در همــان
حتی اسمش را هم نمیداند،
برخوردهــای اول عاشــق
خوشــش آمــده و در حــال
شدهاند ،بیشــتر از زنان
ایجــاد مزاحمــت بــرای
است.
او و همــکاران اوســت.
در بســیاری از
امــا آیــا بایــد احســاس او
مــوارد ،ایــن
را جــدی بگیریــم؟ شــاید
عاشق شدن نه
بــرای پاســخ دادن بــه این
احساســی دو طرفــه کــه
سوال باید کمی تعارف را کنار
احساســی یــک طرفــه از
بگذاریم و به صحبتهای او دوباره
جانب یک فرد است.
گوش دهیم .آیــا حرف زدن او بیشــتر
ایــن احســاس شــدید گاهــی
نمایانگر فردی عاشــق اســت یا فردی
اوقات ویژگیهای مطلوب یک
کــه در بهترین حالــت ،محــض تنوع و
عشق واقعی(صمیمیت ،تعهد
با اسکن این کد
ماجراجویی و از سر بیکاری و نداشتن
و هوس) را ندارد و تنها بر یک بعد یعنی
می توانید این ویدئو را
تماشا کنید
تفریح ،در حال ایجاد مزاحمت است؟
هوس و شوریدگی ناشی از آن ،استوار
شــاید هم درباره این پســر ،باید موضوع را به پای
اســت .بر این اســاس نیز متخصصــان گاهی این
همــان عامل(هــوس و شــوریدگی ناشــی از آن)
احساسات را نه عشــق که تکانه جنســی پیچیده
بگذاریــم که متخصصــان در توصیف احساســات
شــده در هیجانات دیگــر در نظــر میگیرند .این
برخی افراد و به ویژه مردان استفاده میکنند.
موضوع به ویژه در مردان بیشتر گزارش شده است
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زندگی مشــترکتان مفید اســت بلکه به دخترتــان برای
داشتنیکدیدگاهمثبتدربارهازدواجنیزکمکمیکند.
اصولبستنموهایشرایادبگیرید
خوشحالیدختربچههاازاینکارغیرمعمول
پدرشــان که پیش از این به عهده مادر بوده،
غیرقابــلوصــف اســت.
امتحانکنید و از لــذت آنها مملو
از عشــق شــوید .پدرهــا هــم بایــد
موهای دخترشان را درستکنند
و ناخنهایــش را بگیرنــد!
چنین مهارتهایی به او نشان
میدهد که یک مــرد ،با قدرت و
جدیت پــدرش ،میتوانــد لطیف و
مهربان باشد.
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فرصتی برای یادگیری که «روروک» از کودکان میگیرد
مشاهده اولین قدمهای فرزند برای هر والدی به شدت لذتبخش و هیجانانگیز است .رور َوک اختراع شد تا دستیابی به
چنین رویایی سریعتر محقق شود .حداقل از نظر روانی ،کاربرد رور َوک برای کودکان به آنها احساسی آمیخته از شادی و
اعتمادبهنفس هدیه میدهد اما داستان به همین جا ختم نمیشود! بر اساس مطالعات انتشار یافته از مجله تکاملی و رفتاری
طب اطفال ،رور َوک در تعداد زیادی از موارد گزارش شده منجر به تاخیر در توسعه فرمانهای حرکتی مغز کودکان می شود
و حتی میتواند منجر به اختالل در تکامل ذهنی آن ها شود.
روروک ضمن قرار دادن کودک در معرض حوادث
استفاده از َ
مختلف،فرصتیادگیرییکیازمهمترینمهارتهایزندگی
آنهمبهصورتطبیعیراازاومیگیرد.مطالعهایازکتابخانه
روروک با
دیجیتــال ســاینس دایرکت نشــان داده اســت کــه َ
ایجاد تداخل در روند یادگیری ذاتی ،منجر به تاخیر در تکامل
فرمانهایحرکتیصادرهازمغزکودکبرایحداقلچندین
ماهخواهدشد.بهنظرمیرسداینتاخیردستکمبیشازسه
روروک باشــد اما قطعا
روز به ازای هر 24ســاعت اســتفاده از َ

اساســیترین مشــکل در این باره  ،تاخیر در
تکاملذهنیکودکاناست.اینتاثیرگاهی
تا حتی  10ماه پــس از توقف اســتفاده از
روروک نیز اســتمرار داشته است .دکتر
َ
«پلیکــر» ،متخصــص اطفال می
گوید « :کودکانی کــه به صورت
طبیعیبزرگمیشوندوراهرفتن
را بدون عجله(اشــاره به استفاده

روز واکس زدن کفشها

امروز واکس و برس کفش رو بردارین و
بیفتین به جون کفشهای تو خونهتون!
هم کفشهای خودتــون ،هم پدر و مادر
یا همســر و  . ...همه رو بــراق کنین تا
عــاوه بــر زیبایی و
بیشتر شدن عمر
کفشها ،اهالی
خونهتون رو هم
خوشحال کرده
باشین...

زندگیسالم
سه شنبه
 28آبان 1398
شماره 1466

مشاوره

دهید
دخترهــا در مقایســه بــا پســرها زیــاد حرف
میزنند .به فکرها ،آرزوهــا و هر آنچه باربط
ش بدهید و بــا او
و بیربــط میگویــد ،بــا جــان و دل گــو 
رویاپردازی کنید .رازها و حرفهای خصوصی او را جایی
دیگرمطرحنکنید.درغیراینصورت،برگرداندناعتماد
ازدسترفتهکارسختیخواهدبود.درضمنوبهبهانههای
کوچک ،برنامههای دو نفره تدارک ببینید .به رســتوران
بروید ،برای تماشــای فیلم به ســینما بروید ،با او ورزش و
پیادهروی کنید ،بــرای تهیه کتاب به کتابخانه ســر بزنید
یوآرایشــی مناســب
و حتی برای خرید مایحتاج بهداشت 
سنشاوراهمراهیکنید.اینکهچگونهوکجاچندساعتی
را با دخترتان وقت بگذرانید ،بستگی به هنر برنامهریزی
شماوشناختروحیهدخترتاندارد.
زیبایی درونــش را مهمتر از زیبایی ظاهر
بدانید
به او یاد بدهید که زیبایی درونش از ظاهرش
مهمتراستوهمیشهبهاویادآورشویدکهاین
زیباییدرونیاوستکهاهمیتدارد،نهزیباییظاهرش.
با این کار به مرور بــه او آموزش دادهاید کــه زیبایی چیزی
است که در وجود هر فردی نهفته است و نیازی به لباس و
آرایشهایآنچنانینیست.اینروزهاباوجودشبکههای
اجتماعی در حوزه مد و زیبایی ظاهری ،این شما هستید
که باید به او توضیح بدهید برای ایجاد یک حس خوب در
دیگران ،نیازی نیست سر و شکلش را عوض کند و دنبال
جراحیهایزیباییو...برود!
بانامههایمحبتآمیز،غافلگیرشکنید
گاهــی اوقــات بــرای دخترتــان یادداشــتی
بنویسیدودرکیفوکتابمدرسهاشبگذارید
ودرآنیادآورشویدکهاورابسیاردوستدارید
و از داشــتن او احســاس غرور میکنید .با این کار تاثیری
بینظیررویاومیگذارید.
در انتخــاب همســر آینــدهاش تاثیرگذار
باشید
رابطهشمابادخترتانسالهابعدبرتصمیماو
برایازدواجبامردرویاییاشتاثیرمستقیم
دارد .دختران کوچــک با پدران موفق
در ایــن رابطه پدر-دختــری ،معموال
میگویند زمانی که بزرگ شوند با بابا
یاکسیشبیهبهاوازدواجخواهن دکرد.
با شــنیدن این حرف از دهان او،
به خودتان آفرین بگویید چون
شــما در برقراری ارتبــاط با او
موفقبودهاید.

قرار و مدار

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

* درباره پرونده دوشــنبه زندگی ســام ،کاش به رســم
جهیزیه دیدن ایرانیها هم اشاره میکردین که فقط به
خاطر چشم و هم چشــمی و تجمالته! عجیب و بیخود
نیستبهنظرتون؟
*جدولالفبادرستونسرگرمیامروزکهدرصفحهکودک
چاپشده،خیلیسختبود.آسونترشکنیناگرمیشه.
*ستونترفندهایطالییبرایآشپزیراحتراهرروز
مادرسینا
چاپکنید.کاربردیوبهدردبخوره .
ب ورســوم کشــورهای دیگر برای خواســتگاری،
* آدا 
به خصوص هند که عــروس باید کفش خواهــر داماد رو
بدزده ،خیلی خوب بود .خخخ .از تصورش هم خندهام
میگیره.
* حاال که اســتفاده نکــردن از واژه هــای خارجی برای
نویسندگانروزنامهخیلیسختاست،پیشنهادمیکنم
در پایین پرونــده روز زندگیســام که اتفاقا بیشــترین
اســتفاده از کلمات خارجی را دارد ،معادل فارسی واژه
هایخارجیبهکاررفتهرادرجکنید.
* به عنوان یــک مادر تایید میکنم کــه الالیی گفتن که
مطلبــی دربارهاش در ســتون بانــوان چاپ شــده ،مثل
داروی خوابآور عمل میکنه .تــازه مادرها حتما از این
روشکمکبگیرن.
* پاســخ مشــاور به پیامک خانمی که گفته بود «شــوهرم
حوصله بچه ندارد و میگوید ســقطش کنیم» ،عالی بود.
احسنتخانمجعفریباپاسخدقیقوکارشناسیشدهتان.

روروک) میآموزنــد نــه تنهــا از نظر عضالنی
از َ
پایدارتر هســتند بلکــه اعتمادبهنفــس و قدرت
ذهنیبیشترینیزدارند».

بانوان

توپارفتنکودکان
مزایایچهاردس 
در ضمن و با استناد به پژوهشهای چاپ شده در مجله
«داینامیــک کایروپراکتیک» ،حرکت چهار دســت و پا
فرایندیفوقالعادهپیچیدهاستکهاستفاده
ازهردونیمکرهچپوراستمغزودرعینحال
هماهنگی دقیق میان آنها را طلب میکند.
این هماهنگــی ،فرد را بــرای دســتیابی به
موفقیتهــای آکادمیک در آینده مســتعدتر
میسازد.بدینترتیببهترینروشبرایکمک
بهفرزندانایناستکهاجازهدهیمخودشان
راه رفتن را بیاموزنــد و ما تنها محیطی
ایمنومناسبرادراختیارشانقرار
منبع:عصرایران
دهیم !

خانمم درآمد خوبی دارد ولی برای هزینههای زندگیمان به من کمک نمیکند!
کارمند و متاهل هستم و حقوقم پایین است .به همین دلیل برای تامین هزینههای زندگی مجبورم با ماشینم هم کار
کنم .مشکل من در زندگیمشترکم این است که همسرم شاغل است و درآمد نسبتا خوبی دارد ولی هیچگونه کمکی
در تامین هزینههای جاری به من نمیکند و فقط بخشی از درآمدش را برای خرید مسکن در آینده پسانداز میکند.

حسینشرافتی|دانشجویدکترایروانشناسی

طبــق آنچــه در پیامکتان به آن اشــاره
مشاوره
کردهاید ،یک سری مســائل باعث ایجاد
زوجین
فاصلهعاطفیمیانشماوهمسرتانشده
است .با توجه به اشتغالتان در دو شغل
برای تامین هزینههــای زندگی ،رابطه ای گــرم بین دو طرف
شکل نگرفته و بیان انتظارات از همدیگر به صورت صمیمانه
رخ نداده اســت.زوج هــا باید بتوانند نیازهای همسرشــان را
مانندنیازهایخوددرککنندوازخودمحوریشانبکاهند.
باتوجهبهاینکههمسرتانشاغلوشماشاکیهستیدکهچرا
همهدرآمدشرادرزندگیمشترکخرجنمیکند،چندتوصیه
برایحلمشکلپیشنهادمیشود.
شایدبهشمااعتمادندارد
درســت اســت که مرد وظیفه دارد خرجی بدهد ولی باید در
زندگیمشترک تعامل وجود داشته باشد .زمانیکه زن و مرد
بهیکدیگراعتمادمتقابلداشتهباشندودرقضاوتدربارههم

منصفباشند،بیشتراحتمالداردکهرفتارهایمثبتانجام
دهندوازرفتارمنفیاجتنابکنندودرنتیجهزندگیشیرینتر
خواهدبود.اینکهچراهمسرشمادرزندگیمشترکدرآمدش
رادراختیارتانقرارنمیدهد،بایدبررسیشود.شایدبهشیوه
پس انداز شما اعتماد ندارد یا شــما را فردی ولخرج میداند.
هرچهزودتربایددربارهمسائلمالیواولویتهادرخرجکردن
بایکدیگرصحبتکنیدتاشفافسازیالزمصورتگیرد.
نارضایتیخودراابرازکنید

صحبت کردن و گوش دادن ،مهمترین اصل در رسیدن به هر
تفاهمی است .وقتی شــریک زندگی شما به شــیوهای رفتار
میکندکهازآنناراحتهستید،راهحلایناستکهنارضایتی
خودراابرازوبراییافتنراهحلمناسبباهمگفتوگوکنید.
دربارهمسائلاقتصادیخانوادهواینکهچگونهدرآمدهایتان
را خرج کنید ،با هم صحبــت کنید و در مذاکــره به دنبال یک
نتیجهعادالنهباشید.ازآنجاییکهاینقبیلمسائلمیتوانند
تنشزا شوند ،توصیه میشود وقت و جای مناسبی را برای آن
انتخابکنید.

شایدخانمتانازتنبلشدنتانمیترسد
بعضی زنهــا فکر میکننــد اگر درآمدشــان را بــه درآمد
خانواده تزریق کنند ،به تدریج باعث تنبلی و بیمسئولیت
شدن شوهرشان میشوند یا بعضی از مردها فکر میکنند
که همسرشان درآمدش را برای چیزهای کم ارزش هزینه
میکند .برای خنثی کردن این تصــورات ،از برنامهریزی
کمک بگیرید.
یعنی مشخص کنید هر کدام از شما میخواهید درآمدتان
را در چه زمینــهای از اقتصــاد خانواده خــرج کنید .برای
مثال تعیین کنید کرایه خانــه از حقوق کدامتان پرداخت
شــود یا خریــد خانــه بــه عهــده کدامتــان باشــد .درباره
برنامههایتان صحبت کنید و به قول معروف سنگ هایتان
را بــا هــم وا بکنید تــا بتوانیــد در بلند مــدت بــه آن وفادار
بمانید.
شاید نظرش را برای خریدها نمیپرسید
فرقــی نمیکند کــه زن خانه هســتید یا مــرد خانــه .به یاد
داشته باشــید که اشــتغال همزمان هر دوی شما به خاطر
هدفی بوده است« :بهتر کردن حال زندگی مشترکتان».
بنابراین همیشــه برای خریدن وسیله جدیدی در زندگی،
نظرهمدیگررابپرسیدوبررسیکنیدتااگرجایخالیمهم
تری وجود دارد ،اول آن را پر کنید .در پایان تاکید میکنم
برایایجادصمیمیتواحساسرضایتدرزندگیمشترک
از یک زوج درمانگر متبحر کمک بگیرید.
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