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روانشناسی

دوشنبه  17بهمن 1390

نكته

چگونه خشم خود را كنترل كنيم
زهرا خالقیصفا

گفتوگو با دكتر عليرضا شيري در زمينه تداوم نشاط در زندگي مشترك

دونده موفقي باشيد
فرزانه نيكروحمتين

زشتيهاست و وقتي افراد نتوانند مسايل و اين زشتيها را
در زندگي هضم كنند ،زندگيشان به سمت نابودي پيش
ميرود .ما ميرسيم به اين نقطه كه «وقتي افراد نتوانند با
مشكالت خود كنار بيايند ،زندگي آنها ت ََرك برميدارد و بلد
نيستند كه آن ترك را ترميم كنند .گوگل بال ،زوجدرماني
اس��ت كه كتاب خوبي به نام «آخرين راه» نوشته و معتقد
است ازدواج براي خيليها كه دلشان را صابون زدهاند ،يك
تصوير روتوششده دارد و در واقع يك فريب دستهجمعي
اس��ت منظور وي را من اينگونه توضيح ميدهم كه وقتي
م��ا ميخواهيم براي مس��افرت هتل��ي را رزرو كنيم ،ابتدا
عكسهاي آنها را در اينترنت ميبينيم كه هتلها بس��يار
ش��يك و داراي اتاقهاي بزرگي هس��تند اما وقتي كه وارد
هتل ميشويم ،متوجه خطاي شناختي خود ميشويم كه
ل آنگونه كه به ما نشان داده شده بود ،نيستند
اتاقها و هت 
در واقع تصوير ازدواج نيز يك تصوير روتوشش��ده است و
تا آنجا كه ممكن است جامعه و متخصصان بايد در زمينه
ازدواج افسونزدايي كنند و تصوير واقعي زندگي مشترك را
با راهحلهاي مشكالت به جوان نشان دهند».
آيا ازدواج منفعتي هم دارد؟
ازدواج و زندگي زناشويي به زن و مرد يكسري سودها و
نفعهايي را ميرساند كه دكتر شيري آنها را بهعنوان منافع
واقعي ازدواج معرفي ميكند:
 -1امني�ت عاطف�ي :منظور ،تعلق خاط��ر زن و مرد به
يكديگر است بدون اينكه نگران باشند رقابتي در ميان است

فرم درخواست اشتراك                    در تهران
كليه متقاضيان محترم ميتوانند هزينه اش�تراك خود را براس�اس مبالغ مندرج در جدول ذيل به شماره حساب  686895نزد بانك
سپه شعبه میرزا کوچکخان (قابل پرداخت در كليه شعب) به نام محمدامير مظاهري واريز و اصل سند بانكي مربوطه را به همراه فرم
تكميل شده ذيل به يكي از سه طريق زير به دفتر امور مشتركين تحويل فرمايند.
 -1تماس با شماره تلفنهاي  88814230 -32جهت اعزام مامور براي دريافت مدارك.
 -2مراجعه به آدرس دفتر واقع در خيابان ميرزاي شيرازي – نبش كوچه نهم -پالك  -49طبقه فوقاني بانك سپه
 -3ارسال از طريق دورنگار به شماره 88841279
شرایط اشتراک

 -1ساعت تحويل روزنامه  5صبح الي  11صبح ميباشد.
 -2شروع ارسال روزنامه براي متقاضيان كه درخواست خود را به صورت كامل تحويل دادهاند ،حداكثر  15روز بعد از تحويل مدارك
خواهد بود.
 -3مبالغ مندرج در جدول بابت يك نسخه اشتراك ميباشد.
 -4نوشتن كد پستي و شماره تلفن در فرم ضروري ميباشد.
 -5در صورت عدم دريافت روزنامه مراتب را به امور مشتركين اطالع دهيد ،در صورت عدم اطالع به منزله دريافت تلقي ميشود.
توجه :لطفا كپي فيش بانكي را تا پايان اشتراك نزد خود نگه داريد.
مدت

قيمت (ريال)

 1ماهه

320/000

 3ماهه

880/000

توصيه

عکس :امیرجدیدی ،شرق

خشم يكي از احساسات ناخوشايندي است كه همه
افراد در موقعيتهاي مختلف��ي آن را تجربه كردهاند و
گاهي به دليل بروز بيش از اندازه خش��م،كاري كردهاند
كه برايشان گران تمام شده .روانشناسان براي آنكه افراد
بتوانند در موقعيتهاي س��خت و دشوار خشم خود را
كنترل كنند ،چندين راهكار توصيه كردهاند كه در زير به
آنها اشاره ميشود.از كلمات و جمالتي كه باعث آرامش
ميشوند ،مانند« :س��خت نگير»« ،آرام باش»« ،درست
ميشود» و ...استفاده كنيد .همچنين سعي كنيد همراه
با نفسهايتان از قوه تخيلتان اس��تفاده كنيد .موقعيتي
را كه در آن احس��اس راحتي ميكنيد ،مجس��م كنيد.
ورزش ي��وگا را فراموش نكني��د .تمرينهاي يوگا باعث
ش��ل شدن ماهيچهها و عضالت ميشود و در نتيجه به
آرامش رسيدن شما كمك ميكند .اين تمرين را روزانه
انجام دهيد چراكه اثر آن تمام روز با شما ميماند .عادت
كنيد هنگام عصبانيت و فشارهاي روحي اين تكنيك را
به صورت خودكار انج��ام دهيد.هنگام عصبانيت اولين
چيزي را ك��ه به ذهنتان خطور ك��رد ،بيان نكنيد .به
دقت به حرفي كه قرار است بزنيد ،فكر كنيد و در عين
حال به صحبتهاي طرف مقابل گوش دهيد .هميشه
به ياد داشته باش��يد اولين راه كه به ذهنتان ميرسد،
بهترين راه نيست.گاهي خشم و عصبانيت شما دليلي
كامال منطقي دارد .با داد و بيداد نخواهيد كه موضوع را
حل كنيد .بلكه به دنبال راهحل مناسبي برايش باشيد
و در جوي صميمانه و دوس��تانه موضوع را ختم به خير
كنيد.در كنترل خشمتان صبور باشيد .اگر بار اول و دوم
نتوانستيد ،نااميد نشويد بلكه به تالش خود ادامه دهيد.
ارتباط بدون خشونت
براي اينكه افراد در ارتباطهاي شخصي ،اجتماعي و
عاطفي خود ،تعاملي بدون خشونت داشته باشند ،بايد
سه اصل را رعايت كنند:
قض�اوت نكردن :براي درك بهتر احس��اس طرفمقاب��ل بايد ابتدا خوب گوش كرد و صبور بود و قضاوت
نكرد چراكه وقتي قضاوت ميكنيد ،در مقابل نيز مورد
قضاوت قرار ميگيري��د .در واقع ارتباطي كه محبت را
مسدود ميكند ،قضاوت است.
 مش�اهده ب�دون ارزيابي :مش��اهده بدون ارزيابيباالترين تجلي هوش انس��ان اس��ت .وقتي مش��اهده و
ارزيابي با هم درآميخته ميش��ود ،افراد مستعد شنيدن
انتقاد خواهند بود.
 بي�ان آس�يبپذيري :بيان آسيبپذيري ميتوانداختالف��ات را حل كند .بين احساس��ات و تفكرات بايد
تمايز قايل شد.

روانشناسان معتقدند بعد از هر ازدواج ،زن و مرد با يك
ت هيجاني روبهرو ميش��وند و عش��ق و صميميت ميان
اف 
آنها كمرنگ ميش��ود كه عدم توجه به آن در طوالنيمدت
باعث طالق عاطف��ي يا زندگي خاموش ميش��ود .امروزه
طالق عاطفي ،بنيان خانوادهها را نشانه گرفته كه باعث به
زان��و درآمدن تالشهاي عاطفي طرفين براي بقاي زندگي
مشتركشان است و زن و شوهر بدون آنكه رسمي و قانوني
از هم جدا ش��وند ،عواطف خود را از هم دريغ ميكنند و از
يكديگر روي برميگردانند .ناگفته نماند كه طالق عاطفي
يك پديده تكعاملي نيست بلكه مجموعهاي از عواملي است
كه با هم منجر به زندگي خاموش ميشود.
در زمين��ه راهكاره��اي جلوگيري از ط�لاق عاطفي و
افزايش نش��اط در زندگي مشترك با دكتر عليرضا شيري،
مدرس دانشگاه صحبت كرديم كه آن را در زير ميخوانيد.
برگشتناپذير بودن ازدواج
دكتر شيري معتقد است تمامي پروسههايي كه منتهي
به ازدواج ميشود ،داراي نقطهاي است به نام برگشتناپذيري
و انس��ان هميشه با هر مس��الهاي كه برگشتناپذير باشد،
مش��كل دارد ،چراكه دچار نوعي هراس ميشود كه شايد
انتخابهاي بهتري را داش��ته و آنها را از دس��ت داده است
كه البته اين نوع هراس بيشتر در مردها عيان ميشود .البته
ناگفته نماند كس��اني كه به بلوغ ازدواج رس��يدهاند ،از اين
نقط ه برگشتناپذيري عبور كردهاند .دكتر شيري ميگويد:
در زمينه ازدواج ما با دو گروه از افراد روبهرو هس��تيم؛ گروه
اول ،شامل كساني ميشود كه به دليل شيفتگيهاي موقت،
دلبريهاي كوتاهمدت و نيازهاي جنسي ازدواج ميكنند و
ب��راي آنه��ا ازدواج در واقع مثل تاريخ قبل و بعد از هجرت
است .اين گروه ،افرادي كوچك هستند كه اغلب احساس
ميكنند اش��تباه كردهاند و به دليل فوبياي طالق كه از آن
بهنام پايان زندگي نام ميبرند ،به زندگي كس��التآور خود
ادامه ميدهند .اما در مقابل با گروه دومي از افراد كه ازدواج
ميكنند ،مواجه هستيم كه داراي بلوغ و مسووليتپذيري
در زمينه ازدواج هس��تند و وارد زندگي مشترك شدهاند و
بعد از اينكه ماهعسل كه ما از آن بهعنوان نماد شور و نشاط
اوليه در زندگي نا م ميبريم ،تمام ميش��ود و با چهرههاي
ديگري از ازدواج روبهرو ميشوند مثل اينكه در نظر زن ،مرد
هميشه عنصر برنده و جنگجوي كامل است اما ممكن است
در واقعيت زندگي مرد اينگونه نباش��د و مرد بعضي جاها
ضعفهايش را هم وارد زندگي كند .اما اين گروه در نهايت
به دليل شناخت مشكالت و مهارتها سعي ميكنند با ايجاد
تداوم شور و نشاط ازدواج خود را پايدار نگهدارند».
تركهاي روي ديوار ازدواج
وقتي زن و مرد بعد از مدتي زير يك س��قف و در كنار
هم زندگي ميكنند ،به اصطالح بس��ياري از روانشناسان
فرافكنيهاي منفي آغاز ميش��ود يعني قش��نگيها ديگر
ديده نميش��ود يا اگر هم ديده شود ،فروغ اوايل را نخواهد
داش��ت و آنچه براي زن و م��ردم مورد توجه قرار ميگيرد،

سال نهم     شماره 1458

 6ماهه

افقي:
جدول
 1435 -1كارگ��ردان نام��دار آلماني -تقاضاي
معافي��ت از كار و خدم��ت اداري -2
مجموع سپاهيان يك كش��ور-متواضع -موسيقيدان
آلماني  -3هميش��گي -س��تاره -قدرت و ت��وان -4
سفيد آذري -خوش��گل تركي -نت سوم -شعبدهباز
 -5تماش��ايي -بياندازه  -6سرانجام – نبرد و پيكار-
دشمن موش  -7آزمون كوتاه -نويسنده و نمايشنامه
نويس بزرگ فرانسوي -ماده خوشبو  -8صفت سيب
زميني -شيرين ،گوارا -بيباك  -9چراغ نفتي قديمي-
تندرستي -مرواريد چشم  -10پابرجا و استوار -بدبو و
عفن -در زبان عربي به همراه يك اسم كنيه ميسازد
 -11از س��بزيهاي خوش��بو -آشكار  -12شهر مهم
آلمان -دست عرب -حيوان نجيب -خاندان  -13علم
سرشماري -پادشاهان -س��روري  -14دانه خوراكي-
امتحان -تكيه كردن  -15كش��وري در قاره س��ياه-
كشوري در قاره سياه

عمودي:

 -1مجبور ش��ده -غزوه صدر اس�لام -قابله  -2نواري كه
از مفتولهاي نازك فلزي ميبافند -از قارههاي پنجگانه-
شهري در استان كرمانش��اه  -3از حواريون -اولين فيلم
ناطق س��ينماي اي��ران -تازه كار  -4س��دي در اس��تان
گلستان -نام سابق كرمان  -5شهر بادگيرها -راه يافتن-
پس��وند فاعلي  -6مادر لر -ش��هري در اصفهان -مشك-
طعم  -7سپري شد -چش��مه -اهرم  -8لگام -سدي در

فاطمه اسالميه
خالقيت يك نيروي ذاتي اس��ت كه در همه افراد
وج��ود دارد و راههاي بيش��ماري براي پرورش آن به
وي��ژه از دوران كودك��ي وجود دارد .چ��را كه به قول
«گاردنر» تص��ور و تخيلي كه در اوايل دوران كودكي
شكل ميگيرد ،مبناي خالقيت در دوران بلوغ است.
بنابراين به ش��ما پدر و مادران عزيزي كه خواهان آن
هس��تيد تا فرزنداني خالق ،مبتكر ،نوآور و در نهايت
كارآفرين داش��ته باشيد ،توصيه ميكنم به نكات زير
جهت تربيت درست كودك دلبندتان توجه كنيد:
ـ با كودك خود شوخطبع و مهربان باشيد.
ـ هرگ��ز كودك خود را تحقير نكنيد .كودكي كه
احساس حقارت كند هرگز دست به خالقيت و نوآوري
يزند.
نم 
ـ محيطي مناس��ب ب��راي انج��ام كارهاي خالق
كودك فراهم كرده و امكانات و وسايلي همچون وسايل
موسيقي ،نقاش��ي ،طراحي و ...در اختيار كودك قرار
دهيد تا به كمك آنها خالقيتهاي خود را ابراز كند.

ـ كارهاي خالق كودك را تش��ويق كنيد و آنها را
در مع��رض نمايش قرار دهيد و از ارزيابي بيش از حد
كودك خود خودداري كنيد.
ـ به عنوان بزرگسال ،خود به انجام كارهاي خالق
بپردازي��د و اجازه دهيد تا كودكتان ش��اهد كارهاي
خالق شما باشد.
ـ از تاكيد بر تصورات غالبي درخصوص جنسيت
كودكان همچون دختر ماش��ينبازي نميكند ،پسر
عروسكبازي نميكند يا پسر گريه نميكند ،شديدا
خودداري كنيد.
ـ امكان شركت در فعاليتها و كالسهاي ويژه را
براي كودك خود فراهم كنيد.
ـ اج��ازه دهيد تا كودك خودش باش��د حتي اگر
رفتارهاي عجيب از او سر بزند و سعي كنيد در حضور
جمع ،كودك خود را خالق معرفي نكنيد؛ در غيراين
صورت اطرافيان انتظارات بيش از حدي از كودك شما
خواهند داشت.

اس��تان مركزي -پايداري  -9كج و خميده -عاش��ق،
دلداده -از حروف انگليس��ي  -10همراه ناز -نيمي از
يگان -نام قديم كربال -فتنه  -11عدد كار خراب كن-
حركت -درخت تسبيح  -12وسيلهاي براي باال رفتن-
از رشتههاي دانشگاهي  -13بنده كوچك خدا -كنايه
از سيارات هفتگانه -پدر آذري  -14زبان ما -پايتخت
لهستان -دستگاه ذخيره عكس در رايانه  -15برادري-
پل شمال -رشته كوه عظيمي است در روسيه

حل جدول
1434

 12ماهه

1/680/000

يا الزم باش��د خود را براي جذب آن محبت خيلي اليقتر
نش��ان دهند -2 .پاداش اجتماعي :ش��ما كه متاهل باشيد
خيلي بيش��تر مورد احترام جامعه ،كسبه ،بانكها و حتي
سفارتخانههايي هستيد كه ميخواهند ويزاي توريستي به
شما دهند! در واقع جامعه كسي را وارد بازيهايش ميكند
كه متاهل باشد -3 .امنيت جنسي :خيال زن و مرد آرامش
دارد كه در آغوش كسي است كه متعلق به اوست و همزمان
احساس متعلق بودن به ديگري را نيز انسان تجربه ميكند
 -4پاداشهاي متافيزيكي :تمامي اديان و مذاهب از ازدواج
بهعنوان يك عامل حفظ ايمان نام ميبرند و ما نميتوانيم
منكر اين مساله شويم كه آموزههاي ديني ما احساس «من
خوب هستم» روانشناسان را با ازدواج به ما ميدهد.
دوري از طالق عاطفي
امروزه آمارها نش��ان ميده��د طالق عاطفي در جامعه
ايران دو برابر طالق رس��مي است كه متاسفانه گريبانگير
جامعه ش��ده .نداش��تن عاطفه ،محبت و خاموش ش��دن
شعلههاي عشق ،زندگي زناشويي را به ورطه نابودي كشيده
است .دكتر عليرضا شيري ،طالق عاطفي را اينگونه شرح
ميدهد« :ازدواج مانند دويدن در يك پيست «دو با مانع»
است و وقتي كه افراد گمان كرده باشند كه ازدواج ،دويدن
در يك پيس��ت صاف صد متر است ،با ديدن موانع ،شروع
به نقزدن ميكنند و در اين هنگام اس��ت كه ما ميگوييم
فاصلهگي��ري عاطفي در حال رخ دادن اس��ت .افراد پس از
ازدواج با يك افت هيجان روبهرو ميشوند كه شامل احساس

ناكامي و گيرافتادگي است كه موجب واكنشهاي اضطراب،
بدخلقي و ناس��ازگاري ميشود كه البته اين افت هيجاني
بسيار طبيعي است و بايد به زوجها براي گذر از اين موضوع
و تداوم و افزايش نشاط در زندگي آموزش داد».
راهكارهاي افزايش نشاط پس از ازدواج
دكتر ش��يري براي ارتقاي س��ازگاري و ت��داوم زندگي
مش��ترك و مقابله با افت هيجاني راهكارهايي را ارايه داده
است كه در زير خالصهوار شرح داده ميشود.
 خلوتهاي يكنفره داش�تن :فردي كه خلوت آشفتهو به هم ريخته و مضطرب داش��ته باش��د ،براي همسرش
نميتواند كيمياگري كند .وقتي زن و ش��وهر از درون و در
خلوتهاي خود شاد نباشند ،نميتوانند شادي را در طرف
مقابلشان جستوجو كرده و زندگي شادي را فراهم كنند.
 كش�ف كردن طرف مقابل :اف��راد در رابطه بايد مدامزندگ��ي خ��ود را رصد كنن��د و براي حل مشكالتش��ان
گفتوگ��و كنند ن��ه مخاصم��ه ،چراكه مخاصم��ه باعث
خراش رابطه زناشويي ميش��ود .حتما زماني را بگذارند تا
عصبانيتهاي خود را بهدور از هياهو و داد و بيداد و نمايش
قدرت ،حل كنند .مهارت انتقاد كردن را بياموزند حداقلش
اين است كه:
آدرسدار و بدون حاشيه با هم انتقاد كنند. يكييكي مسايل را مطرح كنند. بلد باش��ند چه زمان بهترين موقع عقبنشيني استنه پيشروي.
 عزتنف��س يكديگر را هدف قرار ندهند كه درس��تكردنش بسيار سخت است.
 ايج�اد س�رگرمي :براي يك رابطه متداوم با ش��ور ونش��اط بايد زن و شوهر به سرگرميهاي متنوعي بپردازند
كه ميتواند ش��امل بازيهاي رايانهاي ،كارتي ،ورزشهاي
مشترك و ...باشد و تا حد امكان سهم تلويزيون را در خانه
كمتر كنند زيرا باعث سردي روابط ميشود.
 صلهرح�م فاخ�ر :بازدي��د از اقوام كه از س��نتهاينبياكرم(ص) اس��ت؛ تا حد امكان بايد ب��ه برنامههاي زن
و شوهرها اضافه ش��ود .ميهماني رفتن و سرزدن ،به ركود
زندگي تحرك ميبخشد .بعد از اقوام ،زن و شوهر ميتوانند
با دوستان خود رفت و آمد كنند؛ دوستاني كه دغدغههاي
آنها نزديك دغدغههاي خودش��ان باشد .نبايد با دوستاني
معاشرت كرد كه روحي آلوده دارند و موجب به هم ريختگي
حال ما ميشوند .در اين زمينه بسيار بايد حواسجمع بود
همانطور كه با فردي كه سياهسرفه دارد ،نزديك نميشويم.
 مهارت متفاوت بودن و حل مس�اله :زن و شوهر بايدبدانن��د كه با يكديگر متفاوتند و راهحل مناس��بي را براي
متفاوت بودنشان ،بيابند و به طرف مقابلشان فرصت دهند
و از وسواس هميشه برنده بودن دست بردارند و اجازه دهند
كه همسرشان نيز برنده باشد؛ هرچند كه ممكن است سليقه
يا پيش��نهادش اشتباه باشد؛ سكاندار كشتي بودن نياز به
سركوب و سلطهگري ندارد.

خالقيت كودك خود را
در مسير درست قرار دهيد
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رسید دریافت فیش یا وجه نقد
بدينوسيله  .......................................ريال وجه نقد       فيش       چك       بشرح زير جهت اشتراك  ...................نسخه روزنامه شرق
به مدت  ...............ماه از مشترك شماره  ....................................به نام  ...................................................................دريافت نمودم.
نحوه پرداخت

شماره فيش/چك

تاريخ

نام بانك

نام شعبه

كد شعبه

مبلغ

نام و نام خانوادگي دريافت كننده ................................................... :امضاء دريافت كننده........................................................ :

توجه :لطفا نحوه مطلوب دريافت روزنامه را اعالم داريد:
مدت اشتراک1  :ماهه       3ماهه       6ماهه       12ماهه      

کد اشتراك  ...............تعداد نسخ اشتراك ...............

مشخصاتمتقاضی

نام ......................... :نامخانوادگي .................................. :نام موسسه.................................. :
آدرس دقيق........................................................................................................................... :
كدپستي....................................... :تلفن ................................ :نمابر..................................... :

امضای متقاضی:

سودوكو
سودوكو  Sudokuيك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بيتكرار است
و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود كه به عنوان يك سرگرمي رايج
در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.
سودوكو
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قانونهاي حل جدول سودوكو:
 -1در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا  9نوشته شود .بديهي است كه هيچ عددي
نبايد تكرار شود.
 -2در هر مربع  3×3اعداد يك تا  9بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
سودوکو سخت

حل سودوكو
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