سادهلوحانه وخالییا رمانتیک وآرمانی؟!

قرار و مدار

روز توجه به خط عابر پیاده

یکی از رموز خوشبختی این است که بدانید همسرتان را به چه شیوهای دوست دارید

طبــق نظریــه روان شناســانه
عشق «استرنبرگ» ،هشت نوع
شیوه وجود دارد که از طریق بررسی
آنها،عناصرعشقمشخصمیشود.حاال
اگر میخواهید که نوع عشــق به همســرتان را
بدانیدوتالشیبرایافزودنچاشنیخوشبختی
به زندگی مشترکتان داشــته باشید ،باید با این
هشت مورد بیشتر آشنا شوید.
فقدان عشق :در این رابطه هیچ یک از
عناصر عشق حضور ندارد .این رابطه
را در زندگــی روزانــه بــا مــردم عادی
داریــم .اگــر احســا ستان دربــاره شــریک
زندگیتــان از ایــن نــوع باشــد ،بایــد گفــت که
رابطهتــان در معــرض خطر اســت و بایــد هرچه
زودتر ،فکری برای خروج از این حالت بکنید.
عالقهای همدالنه :این احساس زمانی
دســت میدهد کــه کشــش و تعهد به
مقدار کم بین شــما و همسرتان وجود
داشته باشد یا احتماال اصال وجود نداشته باشد
امــا صمیمیــت در حــد باالیــی باشــد .ایــن
احساســات را معمــوال در خصــوص دوســتان
صمیمی داریم.
عالقهای هیجاین :عالقههای هیجانی
ماننــد روابــط دختــر و پســرها قبل از
ازدواج از ویژگیهای روابطی است که
در آنها هوس شدید است اما صمیمیت و تعهد
در ســطح ضعیفــی قــرار دارنــد .ایــن عالقهها
ماندگاری زیادی نخواهد داشت.
عالقه خایل :این عشــق زمانی احساس
میشود که تعهد قوی باشد اما کشش و
صمیمیتدرسطحپایینیقرارگیرندیا
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ﻋﺸﻖ ﺑﺮای بیشتر اﻓﺮاد موضوعی ﺟﺬاب است و همه زن و شوهرها دوست
دارند که زندگی عاشقانهای داشته باشــند .با این حال ،تعریف عشق
از منظر روانشناختی آن چنان دشوار اســت که نمیتوان یک نسخه
واحد برای خوشــبختی همه در زندگی مشترک پیچید .برخی
از ﻣﺤﻘﻘﺎن و روانشناسان ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻋﺸﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .در ادامه و بعد از بررسی
انواع عالقه به همسر ،نکاتی درباره یک
عشق کامل از نظر روانشناسی هم
خواهیم گفت.

اصــا وجــود
نداشــته باشــند.
ایــن ویژگــی اغلــب در
زوجهایی دیده میشــود
که مدت زیــادی از ازدواج
آنها میگــذرد ،بــه خاطر
بچههادرکناریکدیگرزندگی
میکننــد و فقــط میخواهند
رابطه را حتــی اگر از نظــر روانی و
جســمی یکدیگــر را ارضا نکننــد ،نگه
دارند.
عالقــه رمانتیــک :ایــن عشــق در بین
زوجهایی مشــاهده میشود که رابطه
آنها تــا اندازهای تازه اســت و هوس و
صمیمیت شدیدی بین شــان وجود دارد .البته
زوج هایی هم هســتند که با مدیریت یک ســری
عوامل و به کار گیری چندیــن مهارت کاربردی
در زندگــی ،این نوع عالقه را مدت بیشــتری در
زندگیشان ماندگار میکنند.
عالقه عاطیف :در این عشــق ،صمیمیت و
تعهدشدیداماکششضعیفاست.عشق
عاطفیدربینزوجهاییدیدهمیشودکه
مدتتقریباطوالنیباهمهستندوازیکدیگررضایت
جاذبــه جنســی آنهــا
دارنــد امــا
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از بیــن رفتـــه و
تـالشــــی بــــرای
بهبود آننمیکنند.
عالقــه ســادهلوحانه :در این عشــق،
کشــش و تعهد باالســت اما صمیمیت
ضعیف اســت .عشق ســادهلوحانه در
زوجهایی دیده میشــود که به خاطر یک عشق
آتشــین تصمیم میگیرنــد با هــم ازدواج کنند،
حتی اگر ویژگیهای شخصیتی یکدیگر را اصال
نشناسند .معموال آنها پس از آنکه به هم متعهد
میشــوند ،احســاس صمیمیت میکنند .البته
گاهــی هــم احســاس میکنند کــه یکدیگــر را
دوســت ندارند و عاقبــت خوبی در انتظارشــان
نخواهد بود.
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ای به مدرسه برگردی؟!
آمادهایبه آماده
مدرسه

من خانمی 50ساله هستم و شوهرم  60ساله .وقتی به خانه میآید ،صحبت
نمیکند و سرش را به روزنامههای سودوکو مانند همین صفحه سرگرمی روزنامه
خودتان گرم میکند .خواهش میکنم راهنمایی کنید تا چه کار کنم؟

برگردی؟!

دکتر حسین محرابی| روان شناس

مشاوره
زوجین

فرزانه عطاران | مشاور تحصیلی

مشاوره
تحصیلی

اگر این روزها برای رفتن به سر کالس آماده میشوید ،تایید خواهید کرد که تعطیلی تابستان و گذراندن
روزهای بدون دغدغه ،به احتمال زیاد کل عادتهای روزمره شما را تغییر داده است و با شروع مدرسه
برایتان سخت خواهد بود تا بتوانید خود را دوباره با شرایط جدید وفق دهید .در این مطلب قصد داریم
به شما کمک کنیم تا آغاز خوب و پرنشاطی را برای سال تحصیلی جدید داشته باشید.

لرامرورکنید
درسهایسالقب 

اگر برای مدت زمــان طوالنی مطالعه
نداشتهاید،بهترینکارایناستکهدر
چندروزباقیماندهخالصهدرسهای
سالقبلرابهصورتروزنامهوارنگاهی
بیندازیدتاذهنرابرایپذیرشمسائل
جدیدآمادهکنید.
کتابهایامسالرابررسیکنید

یکــی از رمــوز موفقیــت در هــر کاری،
آیندهنگریاست.بنابراینبایدآنچهرا
کهدرسالتحصیلیجدیدیادخواهید
گرفت ،فهرســت کنید و بــرای هر یک
از درسهــا با توجــه به شــناختی که از
خودتان دارید و سخت بودن آن درس،
برنامهریزیکنیدکهمیخواهیدچگونه
آن کتــاب را مطالعــه کنیــد تا دردســر
کمتریدریادگیریاشداشتهباشید.
درهیچدرسینبایدضعیفباشید

بهعنوانیکهدفمهمبرایخودتان،
تصمیــم بگیریــد کــه امســال در هیچ
درسیضعیفنباشید.اگرمیخواهید
درمعدلتانپیشرفتقابلمالحظهای
داشته باشید و سال گذشــته در یک یا

حتی چند درس ضعیف بودید ،همین
االن بــه دنبــال تقویــت آن درسها به
صورتپایهایباشید.دراینزمینه،یک
مشاورتحصیلیمیتواندبهشماکمک
زیادیبکند.
وابستگیبهموبایلراکاهشدهید

موبایــل و لپتاپ وســایلی هســتند که
حواسشماراپرتمیکنند.بهخصوص
که ســاعت زیــادی را بــرای اســتفاده از
آنها اختصاص دادهاید پس تا آنجا که
میتوانیدساعاتکارباآنهاراکمکنید.
ساعتخوابتانراتنظیمکنید

ازآنجاکهخوابدرمیزانیادگیریتان
تاثیرگذار اســت ،تنظیم ســاعت خواب
بسیارمهماست.پسازاالن،شبهازود
بخوابید تا خواب شــما در چند روز باقی
ماندهتاسالتحصیلیتنظیمشود.
 4توصیهبهوالدیندانشآموزان

فرزنــد شــما بیــش از ســه ماه مشــغول
ســرگرمی بــوده بنابراین انجــام مجدد
وظایفمدرسهبرایشخوشایندنیست.
بههمیندلیلچندتوصیهبهشماداریم.

عالقــه آرمــاین :ایــن
عشــق کامل سه عنصر
را به طور سخاوتمندانه در
خودجایمیدهد.عشقیکه
همهماآنرادرخوابمیبینیم.
استرنبرگ عقیده داشت ،عشــق یک مثلث است و بهترین حالت
عشق به مثلث متساوی االضالع شباهت دارد .به بیان دیگر برای
تجربه عشق کامل یک انسان ،یعنی عشــقی که تمام اوصاف عشق
را در بر داشته باشد به سه مولفه و سه عنصر نیاز است :صمیمیت ،هوس
وتعهد.درواقععشقازایندیدگاهزمانیبهترینحالتراخواهدداشت
کههریکازسهعنصرراتقریب ًابهطوریکسانشاملشوداماتعریفاینسه
عنصرعشقچیست؟
صمیمیــت :جزء عاطفی اســت و شــامل احســاس نزدیکی و اشــتراک
احساساتاستکهعنصریهیجانیاست.ارتباطمحبتآمیز،ابرازعالقه
بهسالمتیطرفمقابلومیلبهپاسخمتقابلهمسرراشاملمیشود.
شهوت،شوروهیجان:جزئیانگیزشیوشاملجاذبهجنسیواحساس
شاعرانهعاشقبودناست.
تعهد:باداشتناینعنصرازعشق،طوریبهرابطهخوداهمیتخواهیم
داد که برای حفظ آن حاضر میشویم هر کاری انجام دهیم .همین تعهد
اســت که ما را وادار میکند تــا از همه توفانهای موجود در مســیر رابطه
بگذریم و ایــن تعهد در بیــن زن و شــوهرهایی که زندگی مشــترک بلند
مدتیپشتسرگذاشتهاند،شدیدتروعمیقتراست.قابلتوجهاستکه
براساس نظریه عشق مثلثی اســترنبرگ ،اگر تعادل این سه در روابط به
همبریزدمفهومجدیدیازعشقشکلمیگیردکهبامفهومعشقکامل
تفــاوت دارد .مثال اگر فردی در قبال فرد دیگر فقط احســاس صمیمیت
داشــته باشــد ،اینجا بین دو نفر تنها و تنها رابطه دوستانه و اجتماعی به
وجودخواهدآمدواگرتنهاشهوت،شوروهیجانباشد،عشقیصرفابرای
تخلیه نیازهای جنسی شکل خواهد گرفت و اگر شهوت ،شور ،هیجان و
همچنینصمیمیتباشداماتعهددرآنرابطهنباشد،ماشاهدیکعشق
رمانتیکخواهیمبود.

شوهر 60سالهام در خانه فقط سودوکو حل میکند!

کارهایی که محصالن و والدینشان باید در این  5روز باقی مانده
تا آغاز سال تحصیلی انجام دهند

کارهایی که محصالن و والدینشان
باید در این  5روز باقی مانده تا آغاز
سال تحصیلی انجام دهند

چندروزقبلازورودبهمدرسه،
بااودربارهمدرسهحرفبزنید.
برایشتوضیحدهیدکهرفتنبهمدرسه
چهمزایاییدارد.گفتوگوهایتانباید
مطابق با شــخصیت و ســن فرزندتان
باشد .مثال همکالسیهایش را دوباره
میبیندوباهمکالسیهایجدیدآشنا
میشــود ،به فعالیتهای جدیدی پی
میبرد وچیزهاییرایادمیگیردکهبه
رشداوکمکمیکند.
برایفرزندانتانهیجانمثبت
رفتنبهمدرسهراایجادکنید.
مدرســه رفتــن در مقایســه بــا خیلــی
کارهایدیگر،بهتروجذابتراست.به
آنها لبخند بزنید و یــادآوری کنید که
چقدرخوشبختهستند.
مطمئنشویدکهفرزندتاندر
وضعیــت مناســبی از لحــاظ
ســامت جســم و روان قــرار دارد .هم
ســامتی جســم و هــم روان ،الزمــه
موفقیتدرسالتحصیلیاست.
خرید نوشت افزار و سایر لوازم
مــورد نیــاز بــرای مدرســه را
فراموش نکنید و در این زمینه ،حتما از
خودشهمنظربخواهید.
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در خصــوص موضوعــی کــه
مطــرح کردیــد ،چند نکتــه را
خدمت شما تقدیم میکنیم و
امیدواریمکهراهگشاباشد.

تفاوتهایفردیرادرنظربگیرید

یکی از تفاوتهــای موجود بین زن و مــرد در این
اســت که عموما مردها تمایل بــه صحبت کردن
دربارهاتفاقاتبیرونازمنزلندارندکهبهتراست
با اطالع از این موضوع بتوانید سطح انتظار خود
را تنظیم کنید .البته این یک بخش قضیه اســت
و ممکن اســت کمتر صحبت کردن همسر شما
دالیل دیگری از قبیل خســتگی ،مشکالت کار،
کمحوصلگیناشیازباالرفتنسن،یادنداشتن
مهارتارتباطیو...نیزداشتهباشد.
شماپیشقدمشوید

از طریق گفتوگو درباره یک موضوع مشترک و
جذابدرفضایحاکمبرخانهتغییرایجادکنیدو
بهنوعیخوراکالزمبرایصحبتکردنرافراهم
کنید.البتهتوجهداشتهباشیدکهادبیاتمناسبی
را به کار ببرید و از دستور دادن ،بازجویی کردن و
اجبار وی برای حرف زدن درباره موضوعاتی که
دوستندارد،پرهیزکنیدوبهشکلیبحثراآغاز
کنیدکهباعثموضعگیریهمسرتاننشود.
بازخوردمناسببدهید

یکــی از دالیلــی کــه موجــب میشــود میــزان
گفتوگوی زوج ها با یکدیگر کمتر شــود ،دادن
بازخوردهای نامناســب بــه پیامهــا و ارتباطات
کالمی یکدیگر است .سعی کنید اگر موضوعی
رامطرحمیکند،واکنشهایمثبتوامیدبخش
بهاوبدهیدتاانگیزهبیشتریبرایادامهدادنپیدا
کند .مثال با تمام وجود گوش کنید ،از تاییدهای
کالمی و غیرکالمی بهــره بگیرید و همدلی الزم

را داشته باشــید .برخی از واکنشها مانند ایراد
گرفتن،سرزنشکردن،موضعگیریهایمنفی،
اهمیتندادن،مشغولشدنبهکارهایدیگردر
حینصحبتکردنوی،نداشتنارتباطچشمی
مناسبوبازخوردهاییازاینقبیلباعثمنصرف
شدنمتکلممیشود.بنابراینسعیکنیدبهاین
مواردنیزتوجهداشتهباشید.
باهمسرتانراجعبهاینهاصحبتکنید

یکی از نیازهایی که در خانمها پررنگتر است،
نیازبههمصحبتیوبهویژهدیدهوشنیدهشدناز
سویهمسرشاناستومتاسفانهبرخیازآقایان
از آن غافل میشــوند بنابراین شایسته است در
یکفرصتمناسبوبااستفادهازادبیاتینرمدر
خصوصایننیازهایخودباویصحبتکنیدو
از وی نیز بخواهید تا انتظاراتش را از شــما بیان
کند .فقط یادتان باشــد به هیچ عنــوان از وی به
دلیلبیتوجهیبهایننیازهاایرادنگیریدواورا
بادیگرانمقایسهنکنیدبلکهفقطمطرحکننده
باشید.همچنینفراگیریمهارتهایارتباطی
موثر را با هم شــروع کنید .داشتن مهارتهای
زندگی ،فرزندپروری ،حل مسئله ،ارتباط موثر
و  ...از جملــه ضروریــات داشــتن یــک زندگی
رضایتبخش اســت .بنابراین توصیه میکنیم
ضمن پیشــنهاد بــه شــوهرتان ،فراگیــری این
مهارتها و مخصوصا مهارت ارتبــاط موثر را در
دستورکارخودقراردهیدوبامراجعهحضوریبه
مشاوریاشرکتدرکارگاههایآموزشخانوادهو
مطالعهمنابعموجوددراینزمینه،سطحآگاهی
خودراباالببرید.
تفسیرمنفینکنید

گاهی اوقات برخی از خانمهــا کمتر حرف زدن
همسرشــان را تعبیر به کم ارزشی ،بیاعتمادی
و سایر موارد منفی میکنند ،در حالی که ممکن
اســت واقعا به این دالیل نباشــد .بنابراین سعی
کنیدازتفکراتمنفیپرهیزکنید.

با چه مدل لباسی الغرتر
بهنظرمیرسید؟

خانوادهومشاوره

مشاوره
زوجین
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همیشــه باید از روی خط عابر پیاده رد بشیم
اما ممکنه گاهی تنبلی کنیم یا حواس مون
نباشه.امروزحواستروجمع کنوفقطوفقط
از روی خط عابر پیاده رد شــو تا این
رفتار به یک عادت
خوب برات تبدیل
بشه...

زندگیسالم
چهارشنبه
     27شهریور     1398
شماره 1421

بانوان

اگربرایشماهمپیشآمدهکههرآنچهمیپوشیدبازهم
چاقبهنظرمیرسید،نگراننباشیدچراکهبعدازمطالعه
اینمطلبشمامتوجهخواهیدشدکهچطورمیتوانیدبه
ســادگی و تنها با کمی ذکاوت ،برای شرکت در مجالس
زنانهلباسیانتخابکنیدکهسایزتانراکمترنشاندهد.
لباسهایسایزبدنتانبپوشید:اولینقدمبرایالغرتر
به نظر آمدن ،پیدا کردن سایز دقیق خودتان و پوشیدن
لباسهای سایز واقعیتان اســت .لباسهای شل و
نامرتب باعث میشوند شما سنگینتر از آن چیزی که
واقعاهستیدبهنظربرسید.
به طرح و رنگ لباس دقت کنید:لباسهای تیره رنگ
به خصوص مشکی به خوبی شما را کم وزنتــر نشان
میدهد .برخالف آن رنگهای روشــن شکل واقعی
بدنتانرانمایشمیدهندپسدورآنهاراخطبکشید.
رنگهایمشکی،سورمهای،زرشکی،بنفشوسبزتیره
رنگهای مناسبی برای شما خواهند بود .هرچه نقش و
بافتپارچهلباسیکهمیپوشیدظریفتروسادهترباشد
شما الغرتر به نظر میرسید .بدون شک پارچههایی با
گلهای بزرگ و برجسته و توپی شکل و چهارخانههای
درشت بدترین انتخاب است اما لباسهایی با راههای
عمودی باعث کشیدهتر دیده شدن شما میشود .یکی
دیگر از ترفندهایی که به شما برای الغرتر به نظر آمدن
کمکمیکندپوشیدنلباسهایسرتاپایکرنگاست.
لباسهایبلندبپوشید:لباسهاییبپوشیدکهقدشما
رابلندترنشاندهندپسلباسهایماکسیوبلندیکیاز
گزینههایی است که کمک میکند الغرتر به نظر بیایید.
اگرباالتنهشماچاقتراستازبلوزهایسادهوبدونطرح
همچنین برشدار استفاده کنید .حتی یقه پیراهنی که
میپوشید هم در چاق یا الغرتر به نظر آمدن شما نقش
دارد .لباسهای یقه هفت کمک میکند که باالتنه شما
ظریفتر و گردنتان کشیدهتر به نظر بیاید برخالف آن
یقههای افقی مثل یقه گرد و یقه قایقی شانههای شما را
پهنتروچاقترنشانمیدهد.
با کفش پاشنه بلند آشتی کنید:پوشیدن کفش پاشنه
بلند برای خانمها سختیهای خاص خودش را دارد
اما اگر میخواهید الغر به نظر برسید ناچارید که از آن
استفادهکنید.اگرپاهایپهنیداریددورکفشهایتخت
و صندل بنددار را خط بکشید .کفشهای نوک تیز برای
شمامناسبهستند.کفشهایبهرنگخنثیونزدیک
بهرنگپاکمکمیکندپاهایشماکشیدهتردیدهشود.
منابع:برترینها/چیبپوشیم/بیتوته

مـا و شمـا
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

* کاســیاس رو ببیــن ،برای یک قیمــه خــودش رو داره
میکشه بعد پســر من میره پیتزا میخوره! آقای دیباال،
شماچرا؟قرمهسبزیندیدههستیمگه!
*مویهکارگرسادههستومکههمیاالنایزندگیسالم
روگوشهکوچهدیدوم.یهچندروزیهکهزندگیدارهفشار
زیادی میاره بهم .این «هادی» چوپــان که گچکار بوده،
امیددادبهم.مشتیباشن.
*یکیازمهمتریندالیلخواندناخبارتجاوز،کنجکاوی
استکهبهآناشارهنکردهاید.
*گیاهیشدناسموتیها،خیانتدرحقاینخوردنی
خوشمزهاست.لطفاخرابشنکنین.
یکعاشققدیمیاسموتی

*پروندهتبلیغهابهخصوصاونپیداکردنهمسربرای
بردپیت و خشکشــویی که ترامپ احمق تحریــم کرده،
عالیبود.خخخ.هنوزبعدیهربعکفکردمازایدههاش!
*اونتبلیغبانک...رومنهمدیدهبودموفکرمیکردم
کهواقعاسوتیدادنکهسالآیندهروتبریکگفتن!اصال
هم خالقانه نبود به نظــرم .حداقل توجه من رو که جلب
یکمهندسهوافضا
نکرد .
* !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ایــن تعجبها ،دقیقا حال منه بعد
از دیدن مطلب بانوان در صفحه سالمت .آخه مگه فقط
رویپایخانمهالکمیافته!وای!!!!!!!!الکیچرااسم
ستونرومیزنید،بانوان؟
* دوســت عزیزم داش رضا عباســیان ،دلم برای شروع
مدارس و دیدنت در پشت یک میز بینهایت تنگ شده.
پسکی اولمهرمیشه! داداشگلت،سعیدفاطمی
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