از یک چی برپسیم؟!

پیشنهادهایی ارزان و جذاب
برایداشتنکتابخانهخانگی

در تحقیقات برای ازدواج ،چه سواالتی را باید از چه افرادی بپرسیم
تا بیشترین شناخت به دست بیاید؟

مهسا کسنوی

سهراب آذریان | کارشناس و مشاور خانواده

در روزهایی قرار داریم که دختر و پسرهای زیادی به دلیل مبارک بودن دهه کرامت ،تصمیم آخر را در
همین روزها میگیرند و شریک یک عمر زندگی مشترکشان را انتخاب میکنند .بنابراین اگر خودتان
دختر یا پسر دمبخت هستید یا یکی از نزدیکان یا آشنایانتان در آستانه متاهل شدن است ،توجه به نکاتی که در ادامه
این مطلب مطرح میشود برای داشتن انتخابی آگاهانه ،کمک زیادی خواهد کرد .البته تحقیق پیش از ازدواج ،تقریبا به
شکل یک رسم درآمده که موضوع بسیار پسندیدهای است اما گاهی درست انجام نمیشود؛ به طور مثال وقتی برادر یا پدر
دختر با قرار قبلی به محل کار داماد سر میزنند و میپرسند« :او چطور آدمی است؟» طبیعی است که جوابی نمیشنوند جز
آن که «خوب است!» البته تحقیق را نه فقط خانواده دختر از پسر بلکه خانواده پسر هم از دختر باید انجام دهند .تحقیقی
که سرنوشت یک عمر زندگی را رقم میزند ،باید جامع و کامل باشد و بیشترین شناخت را از همسر آینده به دست بدهد.
با این حال آنچه در ادامه مطرح میشود ،به شما در رسیدن به هدفتان کمک خواهد کرد.

امروزه اهمیت تحقیق بیشرت شده است

تحقیق برای ازدواج ،کامــا الزم و ضروری اســت و نباید برای
چنینموضوعمهمیفقطبهظاهرفرد اکتفاکردچراکهامروزه
با پیچیده شدن روابط ،تغییر الگوهای آشنایی و ازدواج و حتی
باال رفتن مشــکالتی مانند اعتیاد یا بیماریهــای عصبی باید
دربارهموضوعازدواجتحقیقبیشتریکرد.درواقعهمانقدر
کهاحتمالازدواجناموفقافزایشیافته،ضرورتتحقیق،دقت
وشناختهمبیشترشدهاست.تحقیقکردنباآشنا
بودنباخانوادهطرفمقابلهیچمنافاتیندارد.
این کــه یکــی از خانوادههــا فکر می کنــد چون
خانوادهطرفمقابلرامیشناسدپسبهتحقیق
نیازینیست،یکاشتباهبسیاربزرگاستکه
ممکن است باعث مشکالت زیادی در
زندگیفرزندشانشود.

اجتماعی ،فرهنگی و دینی مد نظر قــرار میگیرد .نکات اولیه
درباره ســن ،تحصیالت ،خدمت نظام وظیفه (درباره آقایان)،
شهرمحلزندگیو...درهمانتماستلفنیبرایخواستگاری
پرسیدهمیشوداماتحقیقاصلیپسازخواستگاریوجلسات
گفتوگویپسرودختروباهدفرفعابهاماتانجاممیشود.در
زمانیکههردوطرفتاحدودیشرایطیکدیگرراپسندیدهاند،
مرحلهدومتحقیقبایدآغازشود.

یکابرتحقیق،فایده
ندارد!

در ازدواج دو نوع تحقیق وجود
دارد؛ تحقیــق اولیــه و تحقیق
اصلی .تحقیق اولیه ،مختصر
استکهبدونآننبایدبهطرف
مقابلحتیاجازهورودبهخانه
برای خواستگاری را بدهیم یا
به خواستگاریاش برویم .این
تحقیق قبل از خواستگاری انجام
میشود و در آن مسئله کفویت خانوادهها از نظر

نکایتکهابیدحمتاپرسیدهشود

اینکهچهچیزهاییرابایددربارهخواستگاربدانید،
نکته مهمی است که خیلیها ساده از کنار
آن میگذرند .شــما دربــاره این ویژگیها
سوجو کنیــد :الف)خانــواده ،ب)
بایــد پر 
اعتقاداتدینی،ج)رفتارفردیواجتماعی،د)
دوستان ،و) مسئولیتپذیری و رعایت حقوق
دیگــران ،ز)تواناییهای او .همچنین
مطالعــات نشــان میدهد بعضی
ســواالت باید در تحقیق پرسیده
شودتاشناختکاملتریازطرف
مقابل به دست آید .این سواالت
عبــارت اســت از :صفــت بــارز
اخالقیاوچیست؟تابهحال
عصبانیشدنشرادیدهاید؟
در چــه مــواردی عصبانی
میشودواینجوروقتها
چطــور رفتــار میکنــد؟

درسهایی از ماجرای سوتی عجیب دونده اتیوپیایی

خوشحالیقبلازقهرمانی!

رفتــار اجتماعــی او را چطور میبینیــد؟ روابطش با دوســتان
و خانواده چطور اســت؟ کدام صفــات اخالقی را در او بیشــتر
میبینید؟باچهافرادی(چهتیپشخصیتی)رفتوآمدمیکند؟
اجتماعی است یا منزوی؟ تا چه حد به خانواده و دوستان خود
وفادار است؟ چقدر به قولی که میدهد ،پایبند است؟ تالش او
برایکسبروزیحاللچگونهاست؟و....

آشنایان:بستگانشخصازروحیات،اخالقوکرداراوباخبرند.
میتوان درباره فرد مــد نظر از آنها تحقیق کــرد .البته این ،به
تنهاییکافینیستچونممکناستخویشاوندان،بامصلحت
اندیشیواقعیتراکتمانکنند.
دوستان :دوســتی محصول همرنگی و تفاهم است و معموال
افراددرستکارباافرادناشایستوبیبندوباردوستنمیشوند.
در واقع ویژگیهای شــخصیتی دوستان فرد تا حدی منعکس
کنندهروحیاتاوست.
همــکاران و هم دانشــگاهیها :همکاران فرد ممکن اســت
مطالبی درباره شــخص مد نظــر بداننــد که حتی خویشــان و
دوستان نزدیک او نمی دانند .با تحقیق از این گروه درباره فرد
درزمینههاییمانند:نحوهبرخوردبااربابرجوع،نحوهمراوده
باهمکاران،همکاریوسازشبادیگرانوپایبندیبهاعتقادات
دینیشناختکاملتریپیدامیکنید.
همسایهها :این رایجترین روشی اســت که افراد در تحقیقات
خواستگاریازآنبهرهمیبرند.باتحقیقدرمحلکاروتحصیل،
میتوان به شناخت درستی از فرد و روحیات او دست یافت اما
با تحقیق در محل زندگی او ،امکان شناخت خانواده هم میسر
میشود .البته مشروط بر آن که مدتی از زمان سکونت آنها در
آنمحلگذشتهباشدتاهمسایگانبهشناختیهرچندنسبیاز
آنخانوادهرسیدهباشند.ازهمسایگاندربارهاخالقدرخانه،
سابقهدعوایارفتاربددرمحلهپرسوجوکنیدامامواظبباشید
جزئیاتخواستگاریوارتباطباآنهارابرمالنکنیدچونممکن
استبعضیازهمسایههابعدامزاحمتایجادکنند.
معرفها:دربارهازدواجهاییباحضوریکمعرف،اگرفردیکه
دختروپسررابههممعرفیمیکندبهاهمیتکارخودآگاهباشد
و با شــناخت کافی از روحیات دو طرف اقدام کند ،منبع خوبی
برایتحقیقخواهدبود.

با اسکن این کد
می توانید این ویدئو را
تماشا کنید

پذیرفتن مسئولیت اشتباه خود

نکته دوم ،پذیرش مسئولیت اشتباه
خود اســت .دونده اتیوپیایی بعد از
این اتفاق ،مشغول اعتراض به داور
و عوامــل برگزاری مســابقه نشــد و
حتی بعد از پایان مسابقه هم سعی
نکرد تقصیر این اشتباه را به گردن
شمارشــگر دورهــا ،داور و غیــره
بیندازد و خودش مسئولیت اشتباه
را پذیرفت.

از مزایای کار تیمی غافل نشویم

بــا آنکــه دو و میدانــی رشــتهای
انفرادی است اما در این حادثه نقش
مهم کار تیمــی هم دیده میشــود.

قاعدتا اگر مربی با دونده در کنار زمین ارتباط مناســبی برقرار
کرده بود ،به راحتی اطالعات مورد نیاز را در دسترس ورزشکار
قرار میداد .مخصوصا وقتی تعداد دورهای مورد نیاز زیاد و هر
انسانی به راحتی ممکن است در شمارش اشتباه کند .در دنیای
امروز کار تیمی موثر ،تنها راه دستیابی به موفقیت است.

نکته آخر اینکه همیشه به یاد داشته باشیم که زمین گرد است
و در پی هــر دور ،دور دیگری هــم وجود دارد .بســیاری از افراد
منتظر رســیدن به یک موفقیت یا یک اتفاق خاص هســتند که
تازه پس از آن ،زندگی واقعی را شــروع کنند تا پس از رســیدن
به مقصود خوشــبخت شوند اما همیشــه دور دیگری هم در کار
اســت! بســیار شــنیدهایم که میگویند اگر کنکور قبول شوم،
بعدش راحت میشــوم یا اگر ازدواج کنم ،اگر پولدار شوم ،اگر
فــان مــدرک را بگیــرم و  ،...دیگر
آرزویــی نخواهــم داشــت .گویــی
همه در انتظار یک خــط پایان برای
شــروع زندگی راحت و شــاد بودن
و خوشــبخت بودن هســتند اما دور
جدید دقیقا از همان نقطه پایان دور
قبلی شروع میشود .زندگی همین
دورهاســت و جایی وجود ندارد که
از آنجا زندگی شــروع شــود .هیچ
خط پایانی وجود ندارد که پس از آن
خوشبخت شویم و بعد از آن راحت و
در آرامش زندگی کنیم چون زمین
گــرد اســت و همیــن چرخشهــا و
همین دورها ،خود زندگی است.

سبدهای حصیری :استفاده از سبدهای
حصیری ،یــک ایــده بــرای کسانی اســت که
کــتــابهــای زیـــادی نــدارنــد و بــه دنــبــال یک
کتابخانه جمع و جور و سیار هستند .ترکیب
سبدهای حصیری در دکوراسیون منزل ،حس
شادابی و طبیعتگرایی را به افراد خانواده و
مهمانهای شما منتقل میکند.

قفسه مدارک :شمامیتوانید ازبرخیقفسه
های مــدارک که در ادارههــا بــرای نگهداری
اوراق و مــدارک استفاده میشوند ،به علت
قابلیت جا به جا شدن به عنوان کتابخانه بهره
ببرید .مزیت این قفسهها این است که به راحتی
میتوانید جای کتابخانه خود را تغییر دهید و
دکور منزل خود را عوض کنید.

پسرم با کارمندی مخالف است و برای کار آزاد
هم سرمایه ندارد!
 46سالهام و پسری  21ساله دارم که میخواهد خیلی زود به آرزوهایش برسد .او
دانشجوی عمران است .من کارمند هستم و االن خانهای خوب و خودرویی متوسط
دارم .میخواهم بگویم با کارمندی و البته تالش شبانهروزی و سختیهای زیادی
که کشیدم ،به همه اینها رسیدم ولی پسرم اهل کار نیست و میگوید کارمندی که فایده ندارد،
شغل آزاد هم چون سرمایه ندارد به جایی نخواهد رسید .با او چه کنم تا واقعبین شود؟
دکتر رضا یعقوبی | روان شناس سالمت

ایــن واقعیــت کــه جوانهــای
تربیت
امروزیدوستدارندبهسرعت
فرزند
به آرزوهــای خــود جامه عمل
بپوشــانند ،بر فردی پوشــیده
نیســت و مشــکل بســیاری از والدیــن اســت.
تاثیرگذاری شما به عنوان یک پدر بر فرزند پسر
 ۲۱ســاله تان کــه دوران کودکــی و نوجوانی را
پشــت سرگذاشته ،کار ســادهای نیســت به این
دلیل که جوانان در این سن تا حد زیادی خود را
از نظر فکری مســتقل میدانند و کمتر دوســت
دارند نصیحت شــوند .با این همه ،راهکارهایی
وجود دارد که میتوانید با بهرهگیری از آن ها به
رفتار فرزندتان جهت دهید.
فقط با نصیحت کردن به نتیجه نمیرسید

هدفی که شما در سر دارید در واقع نیاز به آموزش
دادن فرزندتان دارد تا او را به واقع بینی برسانید.
راهــکاری برای ایــن واقعبینــی نیاز اســت و در
بیشــتر مواقع صرفا با نصیحت کردن به تنهایی
به نتیجــه نمیرســید .حتــی فردی چون شــما
که با حقوق کارمندی ســرمایه خود را به دســت
آوردهاید،تجربیاتیداشتهایدکهباعثشدهبرای
به دست آوردن آن تالش کنید مث ً
ال سختیهایی
که از دوران کودکی یا نوجوانی تحمل کردهاید،
شــما را قویتر بارآورده و باعث شــده به سختی
تالش کنید و قدر سرمایههای خودتان را بدانید.
به خاطر داشته باشید بسیاری از تغییراتی که در
پی آن هســتید فقط از طریق نصیحــت کردن به
نتیجه نمیرســد و الزم اســت گاهی فرزند شما
تجربیاتی داشته باشد تا متوجه شود بدون تالش
به هدفش نخواهد رسید.

مجبور به کارمند شدنش نکنید

برخــی از روشهــای دیگر کــه در ایــن موقعیت
استفاده می شود ،بهره بردن از ابزارهای تقویت
رفتار مانند پاداش دادن اســت .بــه عنوان مثال
شما به فرزندتان بگویید اگر دانشگاه قبول شد،
برایش یــک رایانه خریــداری می کنید یــا دادن
سرمایه در ازای رفتن او به یک دوره کارورزی .اگر
فرزندتان به کارمندی عالقهای ندارد ،او را وادار
بهاینکارنکنید.ابتداازاوبپرسیدکهبهچهکاری
عالقه دارد ،سپس او را تشــویق کنید تا گامهای
عملی بــرای کارش بــردارد و در صــورت انجام،
برای او مشوقهایی همانند پول در نظر بگیرید.
تفریحات هفتگی با پسرتان داشته باشید

اینحرففرزندتانکه«:کارمندیکهفایدهندارد»،
ممکناستبهدلیلمقایسهکردنخودشباگروه
دوستانیباشدکهتحتتاثیرآنانقراردارد.هرقدر
بیشــتر با فرزندتان ارتباط موثری داشــته باشید،
بیشتر میتوانید او را تحت تاثیر قرار دهید .یکی از
راههایارتباطموثرباپسرانجوان،وقتگذاشتن
و داشــتن فعالیتهای مشــترک با آن هاســت .به
عنوانمثالتفریحاتهفتگیمانندپیادهروییاکوه
نوردییاشنابافرزندتانداشتهباشیدودرحیناین
فعالیتهایمشترک،بااوگفتوگوکنید.
از پسرتان حمایت کنید

سرمایه برای کار آزاد میتواند به عنوان یک قرض
در نظر گرفته شــود که بعدا فرزندتــان خودش را
موظفبهپرداختآنبداندوباخودشتصورنکند
کهاینکاروظیفهشماستامااگربداندکهمیتواند
ازحمایتهایپدرشبهرهمندشودودرعینحال
بعداجبرانکند،شایداحساسمسئولیتبیشتری
دراینبارهیعنیدریافتپولازخودشنشاندهد.

زیر پلهها  :در بعضی منازل که دارای زیر پله
هستند؛ فضاهای بدون استفاده ای وجود دارد
کــه شما میتوانید ایــن مــکــا نهــا را بــه یک
کتابخانه زیبا تبدیل کنید .این نوع کتابخانه ها
فضای اضافه ای نمیگیرد و به خانه شما نظم و
هماهنگی میبخشد.

جاکفشی :تعجب نکنید ،بله درست است
جاکفشی! شما میتوانید جاکفشیهای
قدیمی و به درد نخور خود را رنگ و آن را تبدیل
به یک کتابخانه جدید و امروزی کنید .استفاده
از وسایل قدیمی با تغییر کاربری ،به شما حس
خالقیت و سر زندگی میبخشد.

گلدان و کتابخانه :اگر به تازگی روحیهتان
ضعیف شده است حتما دکور منزلتان را تغییر
دهــیــد .ترکیب گــلــدان و کتابخانه معجزه
میکند .شما میتوانید با اضافه کردن چند
گلدان به کتابخانه ،منزل خود را پر از حس
خوب زندگی کنید.

قرار و مدار

روز یک ساعت استفاده کمتر
از کولر
امروز سعی کن در ساعتهای اوج
مصرف برق یه کم فداکاری کنی
و یه ساعت کولر رو روشن نکنی...
اینجوری هم تو مصرف برق
صرفهجویی
کردی ،هم
به دیگران
اجازه
استفاده
میدی...

تصویرساز :ندا طاهری

دونده اتیوپیایی در مسابقات دوی پنج هزار متر ،ناگهان ایستاد و به سوی تماشاچیان سوئیسی رفت تا
شبکه های پایان مسابقه را جشن بگیرد اما متوجه شد یک دور دیگر باقی مانده است« .هاگوس گبریوست» دیر
اجتماعی
فهمید که  400متر دیگر از مسابقه باقی مانده چراکه هم وطنش «یومیف کجلچا» از کنار وی عبور کرد و به
خط پایان رسید و مدال طال را از چنگ او درآورد! در ویدئویی که از سوتی این دونده اتیوپیایی منتشر شده
و بازدید زیادی در شبکههای اجتماعی هم داشته است ،نکاتی جالب و درسآموز وجود دارد که در این نوشتار به برخی از
آنها اشاره میشود.

در پایان هر دوری در زندگی ،آماده دور بعد شویم!

تغییر دکوراســیون و چیدمان وسایل منزل ،یکی از عالیق و ســرگرمیهای بیشتر خانمها
محسوب میشود .با چند تغییر کوچک در چینش لوازم منزل ،میتوانید به صورت خالقانه برای
خودتان کتابخانههایی هرچند کوچک طراحی کنید .در طراحی این کتابخانهها از مکانهای
بدون استفاده و از وسایل قدیمی و دور ریختنی خود بهره ببرید .در ادامه پیشنهادهایی برای
داشتن کتابخانه خانگی به شما ارائه میکنیم.

ازاینافرادسوالکنید
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اولین نکتهای که بایــد از این ویدئو آموخت ،اجتناب از جشــن
گرفتن زود هنگام برای پیروزیهاســت .تا زمانــی که از نتیجه
قطعی کاری مطمئن نشــدهایم باید به تالش خود ادامه دهیم،
مخصوصا زمانی که رقبا فاصله زیادی با ما دارند .در این حالت
معموال کار را پایان یافته تلقی میکنیــم که همین باعث از بین
رفتــن فرصتها میشــود .همچنین ضرورت تــاش تا آخرین
لحظه هم در این ویدئو دیده میشــود .درست است که اشتباه
دونده باعث از دست رفتن فرصت شــده اما او تسلیم نمی شود
و به محض پی بردن به اشتباهش ،سریع برای جبران آن اقدام
میکند .بســیاری از افراد زمان زیادی را در بهت و غم اشــتباه
خود سپری میکنند ،در حالی که هیچ انسانی بی خطا و اشتباه
نیست و واکنش ما به این خطاها از همه چیز مهمتر است.
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* از «سروش صحت» ،بیشتر مطلب چاپ
کنیــد .چقدر خوب مینویســه این پســر
مرجان
دوست داشتنی .
* عکسهــای کوهســتان چین که اســم
خیلــی ســختی هــم داشــت ،یــک ربــع
میخکوبم کــرد و من را به رویــا برد .کاش
بشه یک ســفر با جمع زندگی سالمیها
بریم اون جا! بلیت از شــما ،ناهار و شام با
جانزاده ،تهران
من .خوبه؟ 
*مردی ۴۰سال هومتاهلهستم.بهدلیل
خواص ســیر ،همیشه شــبها چند حبه
سیر مصرف میکنم که این موضوع باعث
نارضایتی شدید همسرم شــده است .به
نظر شما بهترین راهکار چیست؟
* درباره دمنوش چای ســبز که نوشــتید
الغر میکنــد ،اینها همه دروغ اســت و
تبلیغ الکی برای این چای .من یک سال
خوردم ،یک گرم هم کم نکردم.
* کاش از این راننده تاکســی که لبخند
را روی لب مردم میآورد ،تقدیر و تشــکر
شود.
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