پیشگیری از رفتارهای پرخطر با بهبود رابطه پدر با دختر نوجوان

 7نکته کاربردی در ارتباط پدر و دخرتی
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نرگس عزیزی |  کارشناس ارشد مشاوره خانواده

اهمیت وجود رابطه خوب و با کیفیت بین پدرها و دخترانشان بر هیچ فردی پوشیده نیست و مزایای زیادی
محوری
ی هر دو و البته به خصوص دخترها دارد .این روزها یکی از دغدغههای والدین ،شروع
در همه مراحل زندگ 
روابط بین دو جنس مخالف در سنین پایین و در ابتدای نوجوانی است .واقعیت این است که عوارض شروع
رابطه در سنین پایین مختص به ایران نیست و مطالعات در دیگر کشورها نیز نشان میدهد زمانی که نوجوانان
دختر در سنین پایین وارد رابطه با جنس مخالف خود میشوند ،احتمال رفتارهای جنسی پرخطر نیز در آنها افزایش مییابد.
بخشی از مطالعات در حوزه روانشناســی تایید میکند زمانی که نوجوانان رابطه خوب و با کیفیتی با والدین خود دارند ،این
رفتارهای پرخطر میتواند کاهش یابد و سن آغاز رابطه نیز به تعویق بیفتد .در ادامه نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.
منظور از رابطه خوب پدر و دختری چیست؟

در زمینه رابطــه با والدین البتــه مطالعات متعــددی به صورت
اختصاصــی روی رابطــه بین دختــران نوجوان و پــدران انجام
شده است .این مطالعات که در کشــورها ،فرهنگها و مذاهب
مختلف انجام شــده همگی تاییــد میکند که حضــور موثر پدر
در خانه و داشــتن ارتباطی باکیفیت با دختر نوجوان میتواند
ســن آغاز رابطه نامتعارف را افزایش و رفتارهــای پرخطر را در
این زمینه کاهش دهد اما منظور از رابطه باکیفیت و خوب بین
دختر و پدر چیست؟
بهانه نیاورید| اول از همه یادتان باشد نمیشود
پدر موثر و باکیفیتی بود و زمانی را به فرزند خود
اختصــاص نداد .درســت اســت کــه ایــن روزها
مشکالت بیشتر شده اســت اما اگر میخواهید
دغدغه کمتری برای دخترتان داشته باشید ،الزم است با او وقت
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ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

صرف کنید تا هم او را بشناسید و هم از نظر عاطفی به او نزدیک
شوید .آوردن بهانههایی همچون گرفتاری ،مشکالت اقتصادی
و  ...دالیل خوبی نیســت کــه از فرزندانتان بــه خصوص دختر
نوجوان فاصله بگیرید و زمان کمتری را در کنارش بگذرانید.
فعالیت های پدر دختری| فعالیتهای دو نفره
بــرای خــود و دخترتان تعریــف کنیــد .رفتن به
پارک یا رفتن به یک کافه میتواند فرصت خوبی
برای پدران و دختران فراهم کند تا رابطه خود
را عمیقتــر کننــد .اگــر بــه هیــچ عنــوان امــکان چنیــن
برنامهریزیهایی را ندارید ،سعی کنید از زمانهای به اصطالح
مــرده اســتفاده بهتــری کنیــد .بــه عنــوان مثــال هنگامی که
فرزندتان را به مدرسه می برید ،این زمان را به زمانی باکیفیت
تبدیل کنید .با او حرف بزنید ،به سخنان او گوش دهید و البته
بیخیال نصیحت در این زمان شوید.
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سخنی با والدین به بهانه نصب یک تابلوی راهنمایی و رانندگی
متفاوت در جلوی مدارس نیوزیلند

اولکودکرا ببوس ،بعدش برو!

زندگیسالم
یک شنبه  

     29اردیبهشت 1398

شماره 1325

دکتر ساحل گرامی |  روان شناس بالینی و روان شناس کودک

به تازگی در مقابل برخی مدارس نیوزیلند ،منطقهای مشخص شده که
سوژه روز
والدین اجازه دارند به مدت دو دقیقه خودروی خود را پارک کنند و بدون
اینکهازخودروپیادهوباعثترافیکدرخیابانشوند،فرزندخودراببوسند
و بعد او را به مدرسه بفرستند .در کنار این خبر که به سرعت در شبکههای
اجتماعی هم پربازدید شد و مورد تحسین کاربران قرار گرفت ،این سوال پیش میآید که آیا
اصال چنین کاری درست است و چرا در این کشور ضرورت چنین اقدامی احساس شده است؟

خانوادهومشاوره

شنونده خوبی باشــید|هر چهقدر با فرزندتان
وقت صرف میکنید ،نیمی از آن را صرف گوش
دادن به حرف های او و دادن بازخوردهای مثبت
کنید .توجــه بــه ویژگیهــای مثبــت فرزندتان
میتواند باعث افزایش عزت نفس و پیشرفت تحصیلی او شود.
در این زمینــه میتوانید از همســرتان کمک بگیریــد چراکه به
عنوان مادر فرزندتان ،شــناخت خوبــی از او و توانمندیهایش
دارد و میتواند به شما در این زمینه کمک کند.
درباره تغییرات صحبت کنید| با ورود دختران
به نوجوانی ،الزم است به عنوان پدر با فرزندتان
درباره بخشــی از تغییراتی که در زندگی او روی
خواهد داد ،صحبت کنید .به عنوان مثال ممکن
اســت از این به بعــد در محیطهــای مختلف مــورد توجه جنس
مخالف قرار بگیــرد .با او درباره واکنش درســت در مقابل توجه
جنسمخالفیاپیشنهادهاییکهممکناستبهاوشود،صحبت
کنید و در عین حال به او اطمینان دهید که اگر کسی مزاحم اش
شد ،میتواند روی کمک شما حساب کند.
با همســرتان هماهنگ باشــید|درخصوص
محدودیتهــا و خــط قرمزهــا بــا همســرتان
هماهنگ باشــید و یادتان باشد داشــتن تعداد
زیادی خــط قرمز به رابطه شــما بــا نوجوانتان
آســیب میزند .طبق برخی مطالعات داشــتن خــط قرمزهای
بیش از حد ،میتواند نوجوانان را به ســمت رفتارهای اشــتباه
ســوق دهد .بدون شــک باید خط قرمزهایی برای رفت و آمد و
رفتارهای نوجوان تعیین کــرد اما بحث این اســت که این خط
قرمزها نباید بیش از حد معمول و متعارف باشد تا تاثیرگذاری
بیشتری داشته باشد.
نگران اختالف ها نشوید| همیشه درصدی از
رفتارهــای یــک نوجــوان ســالم و معمولــی با
اســتانداردها و خواســتههای والدیــن فاصلــه
دارد .پــس با مشــاهده این اختالفها آشــفته
نشوید و ســریع از کوره در نروید که فقط فرزند نوجوان ما این
چنین است! به جای آن سعی کنید با احترام و با زبانی دوستانه
انتظارات خود و همســرتان را در خصوص رفتارهایش با او در
میان بگذارید و البته به او در چهارچوبهای تعیین شده حق
انتخاب دهید.
از تغافل غافل نشــوید| در نهایت یادتان باشد
یکی از اصول برخورد با نوجوانان که هم در منابع
روانشناســی روی آن تاکید شده و هم در منابع
مذهبی ما به آن توصیه شده است ،نادیده گرفتن
بخشی از خطاهای نوجوانان یا به اصطالح تغافل کردن است.
این چشمپوشی از خطاهای ســاده مانع از سرکشی نوجوان در
مقابل والدین میشود .پس هر زمان دختر شما خطایی مرتکب
شد ،پیش از این که به روی او بیاورید ،از خودتان بپرسید آیا این
موضوع آن قدر ارزش دارد که بخواهم بــه روی دخترم بیاورم یا
میتوانم از این موضوع چشمپوشی کنم؟

اهمیت نقش تکیه گــاه بــودن

والدین

اگــر بخواهــم از یک تجربه شــخصی
بگویــم تقریبــا نیمــی از والدینــی
کــه تاکنــون بــه مرکــز مشــاوره بنده
مراجعه کردهاند از اضطــراب و ترس
بچههایشانگالیهداشتند.بچههایی
مضطــرب کــه از دوری والدیــن خود
وحشت داشــتند و از شــدت ترس به
والدین میچســبیدند .کــودکان به
عنــوان موجوداتی بــی دفاع بــه دنیا
میآیندوتنهاتکیهگاهومنبعحمایتیآنها
والدین هســتند .گاه رفتارهایی از والدین
ســر میزند یا ســخنانی بیان می کنند که
کامــا کــودکان را وحشــت زده میکند و
به این فکر میافتند که اگر پــدر و مادر ما را
رها کنند ،چه؟ اگر دیگر دوســتم نداشــته
باشــند ،چه؟ برای مثال قطعا شــما چنین
چیزهایی را به فراوانی از زبان بعضی پدر و
مادرهاشنیدهاید«:اگهاذیتکنیهمینجا
میذارمت و میرم»« ،دیگه دوستتندارم»،
«به نمکی میگم بیاد ببــردت» و  . ...تا حاال
به این فکر کردید که کودک با شنیدن این
حرفها چه حالی پیدا میکند؟ بیشتر به
والدینمیچسبدتامبادااوراولکنند.
پیش از جدایی ،کودک را ببوسید

موضوع مهمتر زمانی اســت کــه والدین به
دلیل رفتن به محل کار مجبور به جدایی از
کودکمیشوند.درچنینشرایطیهمواره

توصیه میشود که شب قبل هنگام خواب
یا صبح کــودک را بغل کنند ،او را ببوســند
و از او خداحافظی کننــد و به او قول بدهند
که حتمــا برمیگردند .ایــن کار به کودک
احساس آرامش میدهد و بعد از مدتی یاد
میگیرد که ایــن جداییها موقتی اســت
و والدیــن حتمــا بازمیگردند .متاســفانه
بارهاشاهداینبودهامکهمدیرانیامربیان
مهدکودک به مادر میگویند که کودک را
بگذار و بــرو ،در حالیکه این کار به شــدت
اشتباهاستوکودکرابهچناندرجهایاز
اضطرابمیرساندکهدرمانروانشناسی
رااجباریمیکند.بهنظرمیرسدازاینکار
مثبت در نیوزیلند میتوان بــه خوبی الگو
گرفتوهمیشهپیشازجداییازکودک،او
رابوسیدوازبازگشتوالدینمطمئنکردتا
به این ترتیب با آرامش از والدین جدا شود و
تجربهحضوردرمحیطهایآموزشیبرایش
تجربهایدلنشینشود.

(یک شنبه ها  -چهار شنبه ها)

کسب و کار

یک شنبه ها

استراتژیجوجهتیغیبهتره
یا استراتژی روباه؟!
مهندس حسین صادقفر
مشاور مدیریت

بعد از یک سال زندگی مشترک به زنم بی احساس شدم!
پسری هستم  ۲۱ساله .یک سال است ازدواج کردم و عاشق زنم بودم اما مدتی است که به زنم بی احساسم.
لطفا کمکم کنید .از این احساس بدم میآید اما نمیتوانم آن را کنار بگذارم یا نادیدهاش بگیرم.

راهله فارسی |  مشاور

همانطورکهدرپیامکتانمطرحکردید،تغییر
مشاوره
حــس آن هم به ســمت منفی خیلــی ناراحت
زوجین
کننده اســت .توجه داشته باشــید که شرایط
زندگــی و اتفاقاتــی کــه زوجهــا بــا اعمــال و
رفتارشاندرزندگیمشترکرقممیزنند،میتواندعشقوعالقه
آنهاراکهدرشروعزندگیمشترکوجودداشتهاست،دستخوش
تغییراتیکند.شایدآنهابعدازچندماهزندگیبایکدیگرفکرکنند
که اکنون دیگر آن عشــق و محبــت روزهای اولیه بینشــان حاکم
نیســت و با هم بودن برایشــان عادی شــده اســت .در ادامه به این
ســواالت پاســخ میدهیم کــه آیا به راســتی عشــق بعــد از ازدواج
کمرنگترخواهدشدیاپررنگتر؟چهمیشودکهاحساسبینزوج
هاتغییرمیکندوتاچهحدایناحساسطبیعیاست؟سپسچند
راهکاردرجهتتغییرحستانبهسمتبهترشدنارائهخواهدشد.
هیجان را با عالقه اشتباه نگیرید

قبل از هر چیز باید بدانید که دوست داشتن طی سالها زندگی

مشترک تغییر شکل می یابد و طبیعی است که هیجان ،چند ماه
بعد از ازدواج کمتر میشود اما این نشانه بی احساسی نیست.
هیجان در ابتدای ازدواج به خصوص در سنی که شما هستید،
بســیار زیاد اســت .هرچند عالقه مثل قبل اســت ولی به تدریج
هیجان کاهــش می یابد و گاهــی فرد حس میکند که دوســت
داشتن اش کمتر شده است.
علت کاهش عالقه چیست؟

الگوهای رفتاری اشتباهی را که در ادامه به صورت فهرستوار
بیان میشــود در رفتارهای بین خودتان و همســرتان بررســی
کنید و ببینید آیا این رفتارها بین شــما وجود دارد یا خیر؟ چون
این رفتارها میتواند باعث کاهش احساس شود و بهتر است در
صورت وجود آن ،برای رفع این رفتارهای ناکارآمد اقدام کنید.
 -1انتقاد مداوم ،بزرگترین آسیب را به رابطه میزند و به زودی
عشــق را نابود میکنــد -2 .توهین کردن یعنی اگــر به یکدیگر
توهین کنید ،احساس منفی در بین هر دو نفرتان ایجاد میشود.
 -3تحقیر وســرزنش کردن یعنی یکی از شــما از ســمت همسر

تحقیر شود -4 .قهر کردن زوجین یعنی وقتی با مشکلی مواجه
می شوند به جای گفتوگو با هم قهر می کنند .این رفتارها باعث
میشود که بین شما و همســرتان فاصله بیفتد واحساستان به
یکدیگر کمتر شود.
همین حاال و در این باره با هم صحبت کنید

مدت زمان کمی از شروع زندگی مشترک شما گذشته است و به
احتمال زیاد در آینده هم با چالش های دیگری مواجه خواهید
شد .اگر همین حاال بتوانید راه های اصولی یک مذاکره صحیح
را یاد بگیرید ،زندگی تان را بیمه خواهید کرد .بنابراین در اولین
فرصت مناسب به گفتوگو بنشــینید و با هم درباره این مسائل
مطرح شده گپ بزنید و در جهت رفع آنها اقدام کنید.

اســتراتژی جوجــه تیغــی یــا روبــاه یــک
استعارهکالسیکدرسبکهایمدیریتی
است که میگوید« :روباه چیزهای زیادی
میدانــد ولــی جوجــه تیغــی فقــط یــک
چیــز میدانــد!» در دنیــای کســب و کار
نیز سیاســت صاحبان یا مدیران مشاغل
گوناگون میتواند روباهگونه یا به شــکل
تفکر یــک جوجه تیغی باشــد .روباه برای
انجام اقدامات خود ،برنامههای متعددی
را مورد تحلیل قرار میدهد .این موضوع
اگرچه ریسک کار را کاهش خواهد داد ،با
این حال منجر به از دست رفتن زمان نیز
خواهد شد .با این حال روباه برای این کار
به دنبال استفاده از شرایط محیط اطراف
خود اســت اما جوجه تیغی همــواره روی
انجام یــک کار تمرکز می کنــد و آن را در
کمترین زمان ممکن به پایان میرساند.
همچنیــن سیســتم دفاعــی ایــن حیوان
به گونه ای اســت کــه بــرای محافظت از
خود تنها کافی اســت به صورت یک توپ
درآیــد .در واقــع قــدرت تدافعــی جوجه
تیغی از داخل و تواناییهای خود او نشئت
میگیرد و قدرت دفاعی روباه وابســته به
محیط پیرامون است.
یک راه افزایش احتمال موفقیت

جیــم کالینــز ( )Jim Collinsدر ســال
 ۲۰۰۱در کتــاب خود با عنــوان «Good
( »to Greatخــوب بــه عالــی) میگویــد
اگر ســازمانها بر یک سیاســت مشخص
تمرکــز کننــد ،احتمــال موفقیتشــان
بیشــتر خواهد بود .به این ترتیــب ،آنها
میتوانند رقبای خود را شکســت بدهند
و در کســبوکارهای خــود بــه درجــات
عالی برســند .بنابراین صاحبان کســب
و کار بایــد تمــام انــرژی و منابــع خــود را

وقــف دنبــال کــردن کاری بکننــد که در
آن بهتریــن هســتند و وقتــی که شــرایط
آن
دشــواری پیش میآید ،رشــد و بقــا از ِ
کســانی خواهد بود کــه به جای جســت
و جــوی اســتراتژ یهای جایگزیــن بــر
کاری تمرکز کرده باشــند که در انجام آن
بهترین هســتند .برای شناسایی بهترین
کاری که کسب و کار شما میتواند در آن
حرفی برای گفتن داشــته باشــد ،کافی
اســت به این موضــوع توجه کنیــد که چه
چیزی باعث میشــود صبح زود از خواب
بیدار شــوید و در هنــگام کار چــه چیزی
شور و اشــتیاق شــما را برمیانگیزد و چه
موضوعی باعث می شود شب در حالیکه
همه به خانه برگشتهاند ،شما تا دیر وقت
سر کار بمانید؟ البته از ابزارهای دقیقتر
مدیریتــی بــرای شناســایی بهتر خــود یا
کســب و کارتان نیــز میتوانید اســتفاده
کنید .مثال میتوانید سراغ روش تحلیلی
( SWOTتحلیــل نقاط قــوت ،ضعف ها،
فرصتهاوتهدیدها)برویدتابهشمانشان
دهد در چه زمینههایــی نقاط قوت دارید
یا اینکه چه فرصتهایی برای پیشــرفت
پیرامون شما را فرا گرفته است.
همیشه استراتژی جوجه تیغی خوب

نیست!

با ایــن حــال آن چــه دربــاره ویژگیهای
سیاست گذاری جوجه تیغی برای کسب
و کارها بیان شــد بدین معنی نیســت که
همواره و بــرای تمــام تصمیمگیریهای
مدیریتی تنهــا این نوع سیاســت گذاری
مناسب اســت بلکه کارآفرینان هوشمند
میدانندکهچهزمانیمانندجوجهتیغیو
در چه مواردی مانند روباه باشند و تصمیم
گیری کنند و پیرو آن دست به اقدام بزنند.

9

