مهمان هفته

چهارشنبه  21فروردین  1392شماره 451
نرخ كرايهها :جعفر تش��كري هاش��مي ،معاون ش��هردار تهران در آس��تانه تصويب
نرخهاي جديد استفاده از حملونقل عمومي پايتخت در سال  92گفت:
افزايش نرخ كرايهها در سال زير نرخ رسمي تورم خواهد بود.
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 10نكته طاليي براي زندگي بهتر
1ـ پذيرش همسر در اين لحظه :يعني انسان نبايد بيش از توان همسر در اين لحظه از او توقع داشته باشد.
2ـ بيان خود :به اين منظور كه انسان خواستهها ،انگيزهها و اهداف خود را براي آگاهي همسر براي او بيان
كند.
3ـ مقايسه نكردن زندگي زناشويي و همسر خود با ديگران
4ـ مش�كالت كانون خانوادگي به هيچوجه نبايد به بيرون درز پيدا كن�د و ديگران اجازه ندارند در زندگي
زناشويي دخالت كنند.
5ـ حفظ حريم شخصي ،زن و مرد بايد حريم يكديگر را محترم بشمارند مانند ارتباط با پدر و مادر
6ـ گفتوگوي مؤثر ،زوج بايد ساعاتي از شبانهروز بدون بحث و جدلهاي كسلكننده گفتوگوي صميمانه
داشته باشند.
7ـ تثبيت جايگاه خود در خانواده همس�ر ،همانگونه كه افراد در جامعه جايگاه خود را مش�خص ميكنند.
انس�ان بايد جايگاه خود را در خانواده همس�ر به ديگران بشناساند و خانواده همسر نيز بايد اين جايگاه را به
رسميت بشناسند در غيراين صورت مشكالت زندگي زناشويي شروع خواهد شد.
8ـ انسان بودن يعني مسئول بودن :انسان در برابر همسر خود ،كانون زندگي و در برابر برآوردن خواستهها،
انگيزههاو اهداف خود مسئول است.
9ـ ارتباط سالم ،ارتباط زناشويي بايد ساده باشد نه پيچيده ،نبايد از همسر خود توقع داشته باشيم درارتباط
با ما از كلمات و واژههاي خاص استفاده كند .البته ارتباط بايد با ادب و احترام همراه باشد.
10ـ زن و ش�وهر حتم ًا بايد به خود ش�كوفايي همسرش�ان كمك كنند تا روند زندگي زناش�ويي به رشد و
بالندگي شخصيت خود و همسرش بينجامد.

عکس تزئینی است

در صحبتهايت�ان ب�ه ابراز عالقه
اش�اره كرديد .چگونه مهارت ابراز عالقه
به همسر را ياد بگيريم؟
هم��ا متي��نراد :در گذش��ته ن��ه چندان
دور رس��م بود وقتي نوزادي ب��ه دنيا ميآمد
مادربزرگ او را روزانه ورزش و ماس��اژ ميداد.
اين كار باعث ميش��د سنس��ورهاي حسي او
بيدار شود و ياد بگيرد كه بايد نوازش ببيند و
ن��وازش كند .اما اين روزها مادرها لطف كرده
و پوش��ك بچه را تعويض ميكنند .متأسفانه
كس��ي كه در كودكي نوازش نديده نميتواند
عواطف و احساساتش را بروز دهد .اين روزها
شاهديم آقايان براي خانواده خود چند شيفت
كار ميكنند اما از گفتن يك جمله عاطفي به
همس��ر و فرزندان دريغ ميكنند .بهترين راه
ارتباط عاطفي س��اده بودن است پيچيدگي و
لغت پراني ارتباط را خراب ميكند.
آق�اي دكتر به نظر ش�ما معنويات
در زندگي زناشويي چقدر نقش دارد؟
جمش��يد افش��نگ:مانند عواطف به دوران
كودكي انس��ان بازميگردد .ك��ودك بايد در
محيطي معنوي بزرگ شود تا بتواند آن را در
بزرگسالي در زندگي خود تعميم دهد .اصوالً
كس��ي ميتواند در زندگي خود موفق ش��ود
ك��ه بداند از نظر او اصي��ل و غيراصيل بودن،
كوچك و بزرگ ،ارزش و ضدارزش و معنويت
و پ��وچ بودن يعني چه .آن وقت اس��ت كه با
توجه به ارزشهايش زندگي را ميسازد.
ً
قبلا حت�ي كلمه طلاق را هم به

راحت�ي به كار نميبردن�د ،ولي اكنون به
راحتي طالق ميگيرند نظر شما بهعنوان
يك روانشناس در اينباره چيست؟
جمش��يد افش��نگ:بعضي مواق��ع زندگي
زجرآور ميش��ود و ط�لاق الزامي ك��ه البته
استثناس��ت .ام��ا وقت��ي متأثركننده اس��ت
كه انس��ان بخواه��د خواس��تهها ،انگيزهها و
هدفهاي��ش را همس��رش ب��رآورده كن��د،
ب��راي همين به دنب��ال مقص��ر ميگردد و
چون مس��بب ب��رآورده نش��دن انگيزهها و
خواس��تهايش را طرف مقابلش ميداند كار
به جدايي بكشد.
طالق عاطف�ي همچني�ن داليلي
دارد؟
هما متينراد :به هر حال وقتي هر چيزي
را از همس��رمان دري��غ ميكنيم و به او و
خواس��تههای بجايش توجه��ي نداريم.
وقتي در كانون زندگي دلس��ردي به
وجود ميآيد و براي رفع آن تالش
درس��تي نميكني��م .وقتي همه
هدفمان رسيدن به خواستههاي
خودمان اس��ت آن وقت است
ك��ه به مرور زمان راه خود را
از يكديگ��ر ج��دا كردهايم
و كمك��م هي��چ م��ورد
مش��تركي در زندگ��ي
نخواهيم داشت گيرم
زي��ر يك س��قف هم
زندگي كنيم.

