رابهخطربیندازدبرایخودوتماماعضایتیمتانبرنامهریزی
دقیقی می کنید اما در روزی که قصد دارید همه منابع تان را
صرفاینپروژهکنید،یکیازشرکایتانناگهانبرمیخیزدو
میگوید«:میروموکمیاستراحتمیکنم».شایداینمثال
کمیدورازذهنبهنظربرسدامابایدبدانیدکهبرایبسیاریاز
زنانیکتاخیرکوچکمیتواندبهپروژهزندگیآنهاخسارت
واردکندواگرشمامسئولاینخسارتباشید،آنهااحساس
خواهندکردشمابهآنهاوزندگیمشترکتانتوجهندارید.

نکاتی درباره بحث شماره یک زوج ها به محض برگشتن مردها از سر کار به خانه

من کار یم کمن و همرسم فقط اسرتاحت!

یاسمین مشرف | مترجم

منبعba-bamail.com :

چرا بسیاری از زنان هنگامی که شوهران شان را در حال استراحت می بینند و خودشان سخت مشغول
مشاوره
کارهای خانه هستند تا حد خشمگین شدن ،ناراحت می شوند؟ چرا مردان به محض شنیدن امور مربوط
زوجین
به کارهای خانه که باید آن ها را پیگیری کنند ،از دست همسرشان ناراحت می شوند؟ هرچند موضوعات
زیادی مانند مدیریت مسائل مالی ،تربیت فرزندان ،مدت زمان استفاده از تلفن همراه و بسیاری مسائل
دیگر می تواند موضوع جر و بحث میان زوج ها باشد اما استراحت در مقابل کار کردن را می توان به یک بشکه مواد منفجره
تشبیه کرد که می تواند عامل انفجار مهیبی در روابط زوج ها باشد .اگر مردان واقعا بخواهند روی اعصاب همسران شان راه
بروند ،کافی است عصر جمعه روی تخت دراز بکشند .البته نمی توان این موضوع را به همه زنان و مردان تعمیم داد و قطعا
استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد .با این حال و برای پرداختن به این موضوع ،ابتدا از دو دیدگاه متفاوت نگاهی به ماجرا
می اندازیم و سپس چند توصیه به زن و شوهرها داریم.

نگاهی به دیدگاه متفاوت زن و مرد
در این باره
این دیدگاه قدیمی که زنــان و مردان نگاه هــای متفاوتی به
دنیای اطراف خود دارند ،می تواند توضیح دهنده بسیاری از
مشاجره ها بین زوج ها باشد .ببینیم دیدگاه زن و مرد در این
زمینه خاص چگونه می تواند متفاوت باشد؟
دیدگاه مردان:از نظر مردان خانه پناهگاهی است که بعد از
کاروفشارهایمختلفیکهدرطولروزدردیگرمحیطهاباآن

مواجه می شوند به آن پناه می برند .ذهنیت مردان این است
که آن ها این حق را به دست آورده اند که به خانه بیایند و در آن
استراحت کنند .وقتی مردی وارد خانه اش می شود ،چیزی
که می بیند یک مجموعه آشفته شامل ظرف های نشسته در
سینک ،شیر آبی که نیاز به تعمیر دارد یا صندلی شکسته ای
که باید تعمیر شود ،نیست .آن چه آن ها می بینند یک کاناپه
نرم و راحت در مقابل تلویزیون است که جای بسیار مناسبی
برای استراحت به نظر می رسد.
دیدگاهزنان:درسویدیگرماجرا،زنانبهویژهزنانیکهتمام

هر روز خودخوری می کنم که چرا سربازی آمدم؟
سرباز تحصیلکرده ای هستم و هر روز خودخوری می کنم که چرا سربازی آمدم؟ نظافت سرویس
بهداشتی ،نظافت اتاق ها ،خرید نان برای کارکنان ،تهیه صبحانه ،شستن ماشین در هوای زیر صفر
درجه ،شست و شوی ظرف ها ،خالی کردن سطل زباله و  . ...حقوق هم که ماهی  160هزار تومان
می گیرم .اعصابم روز به روز خراب تر می شود و رفتارم با خانواده ام خیلی بد شده است .چه کنم؟
رضا زیبایی | روان شناس

عصبیت ،زودرنجی و به اصطالح داشتن
مشاوره
اعصاب خــرد ،نتایج نپذیرفتن شــرایط
فردی
طــرح شــده توســط شــما در خدمــت
سربازی است و به خصوص نداشتن معنا
و هدفی از خدمت سربازی در نظر شما .ظاهرا تعریف تان
از سربازی حقوق ماهانه چند میلیونی بدون انواع نظافت
ها و شست وشوها و خریدهایی بوده که مطرح کردید و خود
شــما می دانید نه در کشــور ما که هیچ جا چنیــن تعریفی
وجود نــدارد .اگــر هم وجود دارد دیگر اســمش ســربازی
نیست بلکه شما در استخدام ارتش هستید و بابت کارتان
حقوق می گیرید ولی آن چه اکنون در آن هستید ،خدمت
اجباری است نه استخدامی.
تغییر نگرش تان الزم است

بله ،شما درست می گویید! شــرایط سختی که تجربه می
کنید ،به شــدت با شــرایط خانه ،تجرد و غــذای گرم مادر
و پول توجیبی پدر فــرق می کند ولی یک حســن دارد که
البته بعید است پذیرای آن باشید و آن تغییر نگرش فانتزی
شــما از زندگی بی دغدغه و آرام و بی مسئولیت به زندگی
واقعی و پر چالش و مسئولیت مندانه است .من با آن بخش
ســربازی که ممکن اســت گاهی تحقیر و توهینی شود که
البته چنین قصدی نیســت ولی چنین برداشت می شود،
چندان موافق نیستم ولی با بخش حداکثری آن که سرباز
موظف بــه انجام مســئولیت های مشــخص و معینی طبق
مقــررات و قوانین نظام گــری اســت و در واقع احتــرام به
تمامیت گروه است ،کامال موافقم چراکه محلی است برای
فراگیری برخی از اصلی ترین مهارت های زندگی جمعی
و پیش نیاز مهارت مهمی برای ورود شما در آینده نزدیک
به تعامالت اجتماعی از جمله ازدواج و شغل.
سربازی ،برای مراحل بعدی زندگی آماده تان می کند

به سختی های دوره سربازی به عنوان شکنجه نگاه نکنید
بلکه آن ها را کوره آدم سازی ببینید که شما را برای زندگی

واقعی و نه فانتزی بعد از آن آماده می کند .هرچند اگر من
هم جای شــما بودم االن چندان پذیــرای این حرف نبودم
ولی چه کنیــم که تجربه و گذر زمان بعدها به شــما نشــان
خواهد داد تجربه شرایط ســخت و نه البته تحقیر آمیز تلخ
ولی مفید اســت ،درســت به مثابــه داروی تلخ بــر تب داغ
جوانی دیروز ما و امروز شما.
خودتان را مدیون سربازی بدانید

واقعیت این اســت که معموال نوجوان و جوان امروز بعید
است در منزل پدری ســرویس بهداشتی شــیک والدین
عزیــز خــود را تمیــز کند ولــی در ســربازی مجبور اســت
ســرویس غیر بهداشــتی یک گــردان را با اشــمئزاز تمیز
کند .دقت کردید روزهایی که مرخصی هســتید ،چقدر
حس و طعم و حــال همه چیز خانه پــدری تغییر کرده و پر
رنگ است از جمله تمیز کردن با افتخار و اشتیاق سرویس
بهداشــتی والدین گرامی تان ،آبگوشــت های مادر ،سر
وصداهای برادر و خواهر کوچک تر و باید و نبایدهای پدر
بزرگوارتان .همه این ها را مدیون درجه داران و نظامیان
و پادگانی هســتید که اکنون ممکن اســت مــورد غضب
شما باشند در صورتی که عرض شد دوایی تلخ بر تب داغ
جوانی شماست.
چراغ های بقیه مسیر را خودتان روشن کنید!

برای این که با شــرایط کنونــی بتوانید کنــار بیایید ،چاره
ای ندارید که بــرای آن معنــی و هدفی بیابیــد .من کمک
کردم بخشــی از این معنا و چشــم انداز واقع گرایانه برای
شما روشن و شــفاف شــود .به هیچ وجه حرف های من را
قبول نکنیــد مگر این که خودتــان با تامل و تفکــر آرام آرام
پذیرای آن شــوید .من به عنوان روان شناس تالش کردم
فقط چند چراغ خاموش مســیر پیش روی شــما را روشن
کنم .روشــن کردن بقیه چراغ ها و رفتن و تجربه کردن آن
با خود شماســت .آرزوی روزهای ســربلندی در ســربازی
برای شما دارم.

روز ،بیرون کار می کنند و هنگام عصــر به خانه برمی گردند
خانه را یک سبد پر از لباس نشسته ،یک یخچال خالی ،قبض
هایپرداختنشدهوگوشهوکنارغبارگرفتهایمیبینندکه
منتظر آستین باال زدن آن ها هستند .از نظر بسیاری از زنان
این سناریو بیانگر یک نگاه واقع گرایانه است.

حق با کیست؟
پاسخ این پرسش «هیچ کدام» اســت اما این پاسخ نمی تواند
از احساس خشم زنان هنگامی که همسران شــان را در حال
استراحتمیبینند،آنهمدرشرایطیکهکارهایزیادیبرای
انجامدادنهستیاازاینکهمرداناحساسکنندهمسرشان
دایم به آن ها نق می زند ،جلوگیری کند .راه درست برای حل
مشکلایناستکههردودیدگاهرادرککنیم.بنابراینبیایید
سعیکنیماینوضعیتراازدیدگاهزنانبهگونهایکهیکمرد
آنرادرکمیکندوبرعکس،بررسیکنیم.

آقایان عزیز بخوانید
تصور کنید یک پروژه یک ساله بسیار مهم دارید .قطعا تمایل
نداریدهیچگونهریسکیرادراینزمینهبپذیرید.ازآنجاییکه
میدانیدهرگونهتاخیریاسهلانگاریمیتواندآیندهکاریتان

تصور کنید وارد یک باشگاه ورزشی مجهز می شوید .درست
هنگامیکهآمادهپریدنبهداخلاستخرشدهاید،مدیرباشگاه
به ســراغ تان می آید و مــی گوید« :برای تمیز کــردن جکوزی
درست به موقع رسیدید!» در این شرایط ،این که محل را ترک
کنید از نظر شما یک پاسخ منطقی است .شاید فکر کنید این
موقعیتشباهتیبهشرایطداخلخانهنداردامابایدبدانیدکه
مردان درباره اموری که شما انجام آن ها را ضروری می دانید،
طرزفکرمتفاوتیدارند.آنهامیتوانندکامال«جکوزیکثیف»
رانادیدهبگیرندزیرافقطازاستراحتدربخشیازخانهکهآنرا
سهمخودشانمیدانندلذتمیبرندوخواستهشمابهتوانایی
آنهادرلذتبردنآسیبمیرساند.

چگونه می توان این 2دیدگاه را یکی کرد؟
راه های ایجاد تعــادل میان ایــن دو دیدگاه بــرای زوج های
مختلف متفاوت اســت .به عنوان مثــال بعضی از مــردان از
همسرشان می خواهند تا مدت مشخصی بعد از ورود به خانه
انتظار انجام هیــچ کاری را از آن ها نداشــته باشــند .بعضی
از زوج ها هم برنامــه ماهانه مشــترکی را بــرای پرداختن به
کارهایی که اولویت زیادی ندارند تنظیم می کنند .شیوه ای
که مناسب شما و همسرتان است شاید هیچ شباهتی به راه
مورد استفاده برای یک زوج دیگر نداشته باشد اما شما باید
دست کم ،ســه توصیه کلی را که در ادامه مطرح می شود در
نظر داشته باشید.
 -1شــما در عین حال که یک زوج هستید ،دو فرد جدا از هم
با خواســته های متفاوت اید و باید به خواســته های یکدیگر
احترام بگذارید حتی اگر آن ها را درک نمی کنید.
 -2زندگی مشترک نمی تواند بدون اراده برای سازگاری و
مصالحه وجود داشته باشــد اما مسائلی هم هستند که قابل
مصالحه نیستند و ما باید راهی برای برخورد با آن ها بیابیم.
-3بهخاطرداشتهباشیدکهاحساسعشقبهیکدیگربهزوج
ها کمک می کند این توان را در خود بیابند که بعد از یک روز
خسته کننده با یک تکنیســین برق تماس بگیرند یا بپذیرند
که ســطل زباله باالخره راه خودش را با همت آن ها به بیرون
از خانه خواهد یافت.

اصولی ترین شیوه های واکنش در برابر انتقاد به بهانه استوری «سردار آزمون»
برای منتقدانش

پاسخانتقادهاهیسنیست!

دکتر سیدعلی ظریفی| روان شناس

عملكرد ضعیف بعضی از بازیكنان تیم ملی فوتبال کشورمان به خصوص در جام جهانی گذشته،
چهره ها
باعث شد قلم و زبان تند عده ای از منتقدان و طرفداران تیم ملی ،قلب بازیكنان را نشانه بگیرد .در
طرف مقابل ،بازیكنان تیم ملی هم كه از این نقدها در امان نبودند ،در برابر انتقادها رفتارهای
درست و اصولی انجام ندادند .به تازگی هم سردار آزمون بعد از درخشش قابل توجه اش در بازی
برابر چین با یک استوری ناپسند به سراغ منتقدان رفت .حاال سوال این جاست که به راستی چرا ما در مقابل انتقادها،
رفتارهای عجیب و غریبی از خودمان نشان می دهیم؟ فراموش نکنیم همه می توانند از عملكرد ما انتقاد كنند و ما باید
آن قدر پذیرش داشته باشیم تا بتوانیم از میان این نقدها راهی برای بهتر شدن و پیشرفت كردن پیدا و رشد كنیم .حاال
به بهانه این رفتار آزمون می خواهیم به یک سوال مهم جواب دهیم که به درد همه می خورد.
در برابر انتقاد چه كنیم؟

وقتی از شما انتقاد می کنند ،بالفاصله از کوره در نروید.
شــاید این انتقادات به این دلیل باشند که شما پیشرفت
کنید .اگر شما در برابر انتقادهای وارد شده نمی توانید
آرامش خود را حفظ کنید ،شــاید به این دلیل باشــد که
می ترســید چیزی را از دست بدهید .ســعی كنید منشأ
و علــت انتقادها را پیدا كنید .اگر شــما به راســتی دلیل
آن را ندانیــد ،هرگز نمی توانید آن مشــکل را حل کنید.
پس در ابتدا سعی کنید ریشــه انتقادات را کشف کنید.
در مدت زمانی که از شــما انتقاد می کنند ،سعی نکنید
به دفاع از خــود برخیزید
و صحبــت هــای طــرف
مقابل را بــه منظور دفاع
از خویــش قطــع کنیــد.
وقتی کسی احساس می
کند طرف مقابل به حرف
هایش گوش نمــی دهد
جــدی تر و ســخت گیرتر
می شود .در بیشتر موارد
انتقادهایی کــه از ما می
شوددرواقعلطفبزرگی
در حــق مــا به شــمار می
رود؛ به ویژه وقتی بدانیم
کــه ایــن انتقادها ســعی
در بیان حقیقــت دارند.
در این صــورت بــه جای

موضع گرفتن و انکار حقیقت از طرف مقابل تشکر کنید
و انتقادهایی را که از شما می شــود ،با روی خوش پذیرا
باشید .گاهی انتقاد را یک حمله شخصی و توهین تصور
میکنیم اما همیشه این طور نیســت .البته ممکن است
گاهی این طور باشــد ولی نبایــد آن را این طــور قلمداد
کنیم .انتقاد را باید انتقاد بر رفتارمان تلقی کنیم نه انتقاد
بر خودمان به عنوان یک شــخص .اگر این کار را بکنید،
دیگر احساســی به آن انتقاد نگاه نخواهیــد کرد و نکات
مثبت آن را خواهید دید .اما کاری که بیشتر ما میکنیم،
این است که انتقاد را یک حمله شخصی تصور می کنیم
و بــا حمله بــه آن واکنش
نشــان میدهیــم« :مــن
اجازه نمی دهم کسی با
من این طور حرف بزند»
یــا نشــان دادن عالمــت
هیــس که تا حــدودی در
بیــن فوتبالیســت هــای
ایرانــی رایــج هــم شــده
است .پس آرامش خود را
حفظ كنید و خونسردانه
به انتقاد گوش فرا دهید.
بــه امیــد روزی كــه همه
بتوانیــم نقــاط منفــی
خودمان را بشناسیم و با
هدف رسیدن به موفقیت
تالش كنیم.

کسب و کار

راهبرد اقیانوس آبی
بهتر است یا قرمز؟!
مهندس حسین صادق فر

زندگیسالم
یک شنبه  
     7بهمن 1397
شماره 1246

مشاور مدیریت

می گویند مردمانی که در سواحل
اقیانوس اطلس زندگی می کنند
بــه صیــد خرچنــگ آبی مشــغول
هســتند .آن هــا خرچنــگ هایی
را که صیــد می کنند در ســبد می
اندازند .اگر فقط یک خرچنگ در
سبد باشد ،روی سبد درپوش می
گذارند امــا وقتی چنــد خرچنگ
صید کرده باشــند ،هرگز درپوش
سبد را نمی گذارند چون هر کدام
از خرچنگ ها برای بیرون آمدن،
دیگــری را بــه کنــاری می کشــد.
بنابراین هرگز هیچ کدام موفق به
فرار نمی شوند .این داستان برای
شما آشنا نیست؟ در محیط کسب
و کار خود از این قبیل رقابت های
ناسالم تاکنون ندیده اید؟

خانوادهومشاوره

خانم های عزیز بخوانید

یک شنبه ها

تفاوت ماهوی در راهبردهای

اقیانوس قرمز و آبی

در راهبرد اقیانــوس قرمز ،رقبا در
بــازار فعلــی و محــدودی فعالیت
می کننــد و ناگزیرند برای کســب
ســهم بازار به از بین بــردن رقبای
خــود مبــادرت ورزنــد .بنابرایــن
جنــگ خونیــن (قرمــز) بیــن رقبا
رخ می دهد .در ایــن راهبرد فقط
بر قیمــت پایین یــا فقط بــه ایجاد
تمایز در کیفیت محصــول تمرکز
می شــود و اقدامــات در خصوص
مدیریــت بهینــه بهای تمام شــده
محصوالت ،تا زمانی ادامه می یابد
که تعادل بین هزینه و سود برقرار
شــود .در این بین ،جوهره راهبرد
اقیانوس آبی ،خالقیــت و نوآوری
اســت .اقیانــوس آبی به کســب و
کارها و محصوالتی اشاره می کند
که مزیت و تفاوت قابل توجهی در
کیفیت یا شیوه ارائه جدید ندارند.
راهبرد اقیانوس آبی به بازارهای
ناشــناخته ای اشــاره می کند که
رقبا هنــوز آن ها را تســخیر نکرده
اند ،یا به فضایی اشاره می کند که
قواعد بازی آن هنوز تدوین نشده
اســت .در شــماره بعــدی ســتون
کســب و کار از تفــاوت رویکردهــا
در این دو اقیانوس با شــما بیشتر
سخن خواهیم گفت و نمونه هایی
را معرفی می کنیم .شما نیز اگر از
مطالعه ســتون کســب و کار لذت
می برید ،مطالعــه آن را به دیگران
توصیه کنید.

پیامکهایشما

لطفا در ســواالت خود « ســن ،میزان تحصیالت ،شغل،
ســطح اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خــود و خانواده»
(همین اطالعات را درباره فرد مقابــل خود) درج کنید
ابتــدای پیامــک کلمــه «مشــاوره» را بنویســید

راه ارتبـاطی ما در تلگرام
و پیام رسان های داخلی

شماره
پیامک

2000999 09215203915
من در یک شــرکت در بخش
خدمــات کار می کنــم .از صاحب
کارم راضــی ام ولــی از برخــورد
بعضــی از همکارهــا عــذاب مــی
کشم .بارها خواستم برای ماندن یا
رفتن تصمیم بگیرم ولی به نتیجه
ای نمــی رســم .لطفــا راهنمایی
ام کنید.
پســرى  23ســاله دارم.
خيلى آب مصرف مــى کند و مدام
دست هایش را می شوید .حتی با
پدرش دســت نمی دهد! وسواس
دارد .چند بار او را دکتر بردم ولى
داروهایش رانمى خــورد .چه كار
کنم؟
زندگی ســام :مخاطب گرامی،
 26آذر امســال ،در قســمت اتاق
مشاوره مشابه این سوال چاپ شد
که از طریق آرشیو ســایت روزنامه
خراســان می توانید به پاســخ تان
دست یابید.
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