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خودروي داخلي :سيد شريف حسيني عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر ضرورت
ارتقاي كيفيت محصوالت صنعت خودروس��ازي كشور گفت :توانمندي خودروسازان
داخلي بايد به حدي برسد كه آنها توانايي رقابت با خودروسازان خارجي را داشته باشند.

وقتي باخبر ش�ديم منطقه ما باالترين آمار طالق را به خود اختصاص داده اس�ت ،تصميم گرفتيم
صفح�هاي با عنوان  2+2راهان�دازي كنيم و در آن با زوجهاي موفق حرف بزنيم .ش�روع اين صفحه
را هم به دكتر «جمش�يد افش�نگ» عضو هيئت علمي دانش�گاه تهران و «هما متينراد» همسرش
اختصاص داديم كه در منطقه ما مركز مشاوره دارند .اما كمبود وقت آنها اين مالقات را چند هفته به
تعويق انداخت و باالخره در دفترش�ان با اين زوج كه  40س�ال است كنار هم زندگي ميكنند درباره
داليل آمار باالي طالق در منطقه و چگونگي حل مش�كالت صحبت كرديم كه خواندنش را به ش�ما
هم توصيه ميكنيم.

راه هاي مناسب براي حل اختالفات زندگی در گفتوگو با زوج
موفقمنطقه؛دكترجمشيدافشنگوهمامتينراد

ريشه همه مشكالت
به دوران كودكي
برميگردد
آرزو بیات خردمند

اگر موافق باشيد گفتوگو را با اين
سؤال ش�روع كنيم كه پدران و مادران ما
ساليان سال در كنار هم به خوبي و خوشي
زندگي ميكردند ،چه شد كه ما به مشاور
و روانشناس احتياج پيدا كردهايم؟
هم��ا متي��نراد :كام�ل ً
ا درس��ت ميگوييد
متأس��فانه اخالقي��ات در جامعه ما به ش��دت
اف��ت كرده اس��ت .جامعه ک��ه در برابر چيزی
متعهد اس��ت .به چند فيلم زورگيري كه اخيرا ً
پخش ش��د توجه كنيد .هيچكس به كسي كه
مورد خش��ونت قرار گرفته بود كمك نكرد .در
س��الهاي نه چن��دان دور ريش س��فيدان هر
خانواده مشكالت را حل ميكردند و با توجه به
شناخت دقيقي كه از جوانان خود داشتند آنها
را به بهترين شكل راهنمايي ميكردند .اين به
معناي ارتباط س��ازنده بود .متأسفانه امروز به
دليل اينكه اين ارتباط را از دس��ت دادهايم به
مشاور و روانشناس نياز داريم.
آقاي دكتر فك�ر ميكنيد چرا آمار
طالق بهخص�وص در منطقه م�ا باال رفته
است؟
جمش��يد افشنگ:مشكل اين است كه افراد
نميدانن��د چ��را ازدواج كردهان��د و از زندگي
زناشويي چه ميخواهند .بعضيها فكر ميكنند
ازدواج كردهاند تا خألها ،كاستيها و انتظاراتي
كه از زندگيش��ان دارند طرف مقابل برآورده
كند .عل��ت مراجعه بس��ياري از افراد به مركز
ما اين اس��ت كه خودش��ان را مسئول زندگي
خود نميدانند ،ازدواج ميكنند تا همسرش��ان

خواس��تههاي آنها را برآورده و خوشبختش��ان
كند.
بيش�تر خانمه�ا اينگون�ه فك�ر
ميكنند يا آقايان؟
هم��ا متي��نراد :با توج��ه به اينك��ه اغلب
مراجع��ان م��ن خانمه��ا هس��تند معم��والً از
بيتوجهي آقايان ش��كايت دارند .چون خانمها
به دلي��ل مهر مادري از احساس��ات و عواطف
بيش��تري نس��بت به آقايان برخوردارند ،براي
همين وقت��ي بيمه��ري آقاي��ان را ميبينند
انگيزهش��ان را ب��راي ادام��ه زندگي از دس��ت
ميدهند.
يعن�ي اختالف�ات به ن�وع انتخاب
ربطي ندارد؟
هما متينراد :اتفاق��اً برعكس ،صددرصد به
نوع انتخاب بس��تگي دارد .بايد به دنبال نيمه
گمش��ده خود بگرديم و كسي را انتخاب كنيم
كه بتواند ما را كامل كند .اما متأسفانه جوانان
امروز كس��ي را انتخ��اب ميكنند ك��ه بتواند
ضعفهايش��ان را پر كند كه اي��ن كار بدترين
نوع انتخاب اس��ت .دختران ميخواهند به هر
قيمتي ازدواج كنند تا خواستههاي ماديشان
برآورده ش��ود و پس��رها هم فكر ميكنند اين
مامان كوچولوي جديد است.
به نظر شما مشكل كجاست؟
هما متينراد :بزرگترين مشكل را از جانب
مادران ميدانم كه در دوران كودكي به فرزندان
خود آنگونه كه بايد و شايد مسئوليتهاي هر
چند كوچ��ك را محول نكردهان��د .همين كه

فرزندش��ان درس بخواند و نمرات عالي بگيرند
برايش��ان كافي است .اين باعث شد تا فرهنگ
جوانان ما متفاوت شود .آنها نميدانند هدف از
تشكيل خانواده چيست.
آقاي دكتر شما چه همچنين نظري
داريد؟
جمش��يد افش��نگ :يادمان باش��د انس��ان
ب��ودن يعني مس��ئول بودن .اي��ن يعني اينكه
خودم مس��ئول برآوردن خواس��تهها ،انگيزهها
و اهداف خودم هس��تم .تأكي��د ميكنم خودم
مس��ئول خوش��بخت كردن خودم هستم و نه
كس ديگر .جوانان اول بايد اين را قبول داشته
باش��ند بخواهند به آن عمل كنند ،در اين باره
با همس��ر آينده خود گفتوگو كنند و سپس
تصميم به ازدواج بگيرند.
ب�ا توج�ه ب�ه اينك�ه هر دو ش�ما
روانش�ناس هس�تيد ش�ايد تفاهمي كه
ميان ش�ما وج�ود دارد در كمت�ر زوجي
وجود داش�ته باش�د .در طول اين سالها
اگر بر سر مسائلي اختالف پيدا ميكرديد
چگونه حل ميكرديد؟
جمشيد افش��نگ :گفتوگوي مؤثر بهترين
راهحل اس��ت .تجربه اين س��الها به مانش��ان
ميدهد كه زوجهایي كه هر دو ش��اغلند وقتي
بعد از كار روزانه به كانون خانواده برميگردند
به جاي گفتوگو ،آنقدربا هم بحث ميكنند تا
كار به مشاجره بينجامد.
منظورت�ان از گفتوگ�وي مؤث�ر
چيست؟

گفتوگوي مؤثر يعني من كي هستم و چه
ميخواهم .در اين نوع گفتوگو بايد در كمال
ادب و احت��رام نظر خود را درباره موضوع بيان
كنيم .يعني بدون اينكه توقع داش��ته باش��يم
مث��ل هم فك��ر كنيم و حرف خود را درس��ت
قلمداد كنيم ،تنها نظر و خواستههاي خودمان
را به همسرمان بگوييم.
به نظ�ر ش�ما ميت�وان اختالفات
زناشويي را كم كرد؟
هما متينراد :مس��ئله دوطرفه است اگر هر
دو بتوانند با هم به نقطه مشترك برسند قطعاً
راهحل وجود دارد .بايد در موارد اختالفبرانگيز
كمترين برخورد را با هم داش��ته باشيم .با هم
گفتوگ��و كنيم ،اما به اين نكت��ه كليدي هم
باي��د توجه داش��ت كه زمان مناس��ب را براي
صحبت كردن بشناس��يم .مشكل زماني است
كه يك طرف تمام تالشش را براي حفظ كيان
خانواده انجام ميدهد ،ولي طرف مقابل كام ً
ال
به مسائل بيتوجه است.
در چنين شرايطي بايد چه رفتاري
داشته باشيم؟
هما متينراد :ما ايرانيها س��خنوران بسيار
خوبي هس��تيم ،ولي متأسفانه بيش از نيمي از
حرفهايي كه ميزنيم را يا قبول نداريم و يا به
آن عمل نميكنيم .افراد تصويري از خودشان
دارند كه خود واقعيش��ان نيس��ت در واقع در
حال بازي هس��تيم .اگر خودمان باش��يم و به
دنبال بازيهاي روشنفكرانه نباشيم تعارضات
كمتر خواهد شد.

