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پیشنهاد
امروز

امروز ،راضی باشیم .خودمان را ببخشیم .به آنچه برایمان پیش آمده است راضی باشیم و درباره آن با خدا
گفت و گو کنیم .به مشکلی که داریم به چشم دیگری نگاه کنیم و دست از سرزنش برداریم .تا حاال با سرزنش
و غر زدن مشکلی حل شده است؟ پس این بار بزرگ تر از همیشه با آن برخورد کنیم.
تا آن ج��ا که ام��کان دارد حری��م خصوصی اش را حف��ظ کنید.
اگرراحتتراس��ت اجازه دهید تا حدی درحمام پوشش وی حفظ
شود.
اجازه دهید برروند حمام کردن کنترل داشته باشد.مانندیک
کودکبااوبرخوردنکنید.

روش برخورد با برخی

استفادهنکردنازعصا

رفتارهای ناهنجار

سالمندان

▪ ▪ 3نکته طالیی

قدیمیهانسبتبهحفظحرمتواحترامبزرگترهابسیارحساس
ومقید بودند وهمواره این ضرب المث��ل را زمزمه میکردند« :به هر
دست بدهی با همان دست میگیری» .آنها بسیارمعتقد بودند
نتیجه اعمال و رفتارهایشان را به ویژه درشیوه رفتاربا والدینشان
خواهنددید.شایدشماهمکسانیرادیدهایدکهمتأسفانهباوالدین
خودرفتارمناسبینداشتهاندووقتیخودشانبهسنینسالمندی
رس��یدهاند ،هم��ان برخوردها را ازس��وی فرزندانش��ان مش��اهده
کردهاند .بنابراین بسیارمهم استکه بدانیم عمرما هم به سرعت
برقوبادمیگذردوجوانیماهمجاودانهنخواهدماندواگربهسنین
سالمندیبرسیم،انتظارداریمفرزندانمانحرمتمانراحفظکنند.
یادمانباشدبههردستبدهیمباهماندستمیگیریم.
پدرومادرسالمندیکهامروزازانجامبرخیکارهایعادیناتوان
استیاآنهارابهکندیوباسختیانجاممیدهد،روزیجوانبوده
استوکارهایشراباسرعت،بهتنهاییوهرگونهکهدوستداشته،

▪ ▪چه کار باید کرد؟

طورویژه خدماتی را برایش��ان انجام بدهیمکه دوست دارند وازآن
لذتمیبرند،بااینکاربهافزایشپذیرش،محبتومودتبینقلب
خودمانوقلبآنهاکمککنیم.
واماگاهی س��المندان رفتارهای ناهنجاری نش��ان میدهندکه
چگونگیرفتاروبرخوردمناسبباآنهابسیارمهماست.بهگزارش
«پابهسن»درادامهبهبرخیازاینموارداشارهمیشود:

دوستانعزیز!

برایآنکهمشاورانوروانشناسانبتوانندپاسخهای
مؤثرتریبهسواالتوپیامکهایشمابدهند،نیازبه
اطالعاتبیشتریداریم؛بنابراینهمراهبادرجسواالت
خود«سن،میزانتحصیالت،شغل،سطحاقتصادی،
اجتماعیوفرهنگیخودوخانواده»(همیناطالعات
رادربارهفردمقابلخود)بنویسید.لطفاابتدایپیامک
خودکلمه«مشاوره»رابنویسید.

همین حاال در زندگیتان تعادل ایجادکنید

عکس تزئینی است

خانمم میگوید دوستم نداری ولی دوستش دارم
پسری هستم  21ساله و یک سال است کهدر دوران عقد به سر میبرم .مدام با همسرم مشکل دارم .میگوید با احساساتم بازی میکنی،
محبت نمیکنی و دوستم نداری در حالی که دوستش دارم .با این حرفهایش اعصاب و روانم رابه هم میریزد .چه کنم؟

او وشناختیکه وی ازشما به دست میآورد ،میتواندکمک بسیار
زیادی درکاهش تنش واصالح اموربین شما وهمسرتانکند.

▪ ▪ پاسخ اول:

بازی
خونه

اعتماد همسرتان را جلبکنید

اینکه بیان میشود با احساسات اوبازی شده ومحبت الزم دریافت
نمیکن��د ،صرفا با پاس��خ ش��فاهی نمی توانید ادعاکنی��دکه تمام
خواس��ته های او را تامینکرده اید بلکه بهتراس��ت درمیدان عمل
وبا رفتارهای خود نش��ان دهیدکه نیازهای او را برآورده میکنید.
ازس��وی دیگر ،هیچگونه دلبستگی و وابس��تگی به غیرکه اعتماد
همس��رتان را ازشما س��لبکند ،نداش��ته باش��ید .اگردچارچنین

بازی :14بازیمشاعره

شما دردوره عقد هستید و این دوره ،فرصتی مناسب برای ایجاد
تعادل است .در زندگی ممکن است این فرصت طالیی را نداشته
باشید که به رفع کم و کسری های خود و اصالح رفتارهای خارج
از عرف بپردازید؛ بنابراین باید س��عی کنید بیش��ترین اس��تفاده
را از این زمان نس��بتا کوتاه داشته باش��ید .این یک دوره تمرین و
آماده س��ازی خود برای زندگی مشترک دائمی اس��ت و باید تمام
دانش و آگاه��ی و تجرب��ه خود را ب��ه کارگیرید ت��ا بتوانی��د به طور
نسبی برای ورود به زندگی اصلی آمادگی پیداکنید.گاهی اتفاق
می افتدکه رفتارهای زوج ها مخالف یکدیگراست ،دراین باره در
همس��رانی که به نیت و قصد همسرخود فکر نمیکنند ،احساس
عصبانیت و ناراحتی ایجاد می ش��ود .زوج های سالم ضمن این
که به همسرش��ان احترام میگذارند ،به این مسئله ایمان دارند
ک��ه همسرش��ان در پ��ی آزاردادن آن ها نیس��ت .خیل��ی وقت ها
اگر به نی��ت انجام عمل از طرف همس��ر توجه ش��ود ،رفتارهای او
آزاردهن��دهنخواه��دب��ود.
سیدحامد قدسی؛ روان شناس بالینی
▪ ▪پاسخ دوم:

برادرگرامی! نیازبه محبت یکی ازمیلیارد ها نیازما انس��ان هاست
ونیازبسیارمهم واساسی شمرده می شود .پس ازنیازبه خوراک و
پوشاک ونیازبه شریک در زندگی وامنیت ،نیازبه محبت واحترام
مقام چهارم یا پنجم را دارد .نیازبه محبت یعنیکه من می خواهم
دیگران مرا دوست داشته باشند وبه من توجه ومحبتکنند وهمین
طورمن به دیگران محبت وتوجهکنم.

▪ ▪شناسنامه بازی:

عنوان بازی :مشاعره
گروه سنی7:سال به باال
تعداد شرکتکننده :فردی وگروهی(2نفربه باال)
وسایلبازی:کتابشعر،کاغذازشعر(برایحفظکردنشعر)
▪ ▪هدفهای رفتاری:

تقویت تمرکز  ،افزایش دقت ،قدرت یادس��پاری ،باال بردن
اعتماد به نفس ،آشنایی با فرهنگ ومفاهیم ادبی

▪ ▪بررسی تاثیرات بازی :

وقتی می خواهیم جامعه ای را بشناسیم باید ابتدا به سراغ
ادبیات وتاریخ آنکشوربرویم .هرچقدرکه ادبیات وتاریخ
یککش��ور غنی باش��د ،فرهنگ وتمدن آنکشور غنی تر و
پربارتراس��ت .ادبیات یکی از قوی ترین راه ها وبس��ترهای
موجود ب��رای انتق��ال مفاهیم بلند وانس��ان دوس��تانه یک
تمدن به نس��ل های آتی همانکش��ور یا بهکل دنیاس��ت.
ادبی��ات یککش��ورمحصول اخ�لاق ،اندیش��ه ،عملکرد و
تصمیم های نس��ل های مختلف آنکش��وردرط��ول تاریخ
است؛ اندیشه های اخالقی ،اجتماعی ،عرفانی وحماسی
که در قالبهای جذاب وبدیعی برای انتقال فرهنگی غنی
ایده و اجرا :نیره حسینی  -سعید مرادی

یاحساسیتشما؟اگرباشستنلباسهایموردعالقهاشبهطور
منظم ،موافق است و دوست دارد آنها را بپوشد ،مسئله متفاوت
است با وقتیکه لباسهاکثیف اس��ت اما توجهی به عوضکردن
آنهاندارد.
هنگامیکهبهحماممیرود،بهسرعتلباسهایکثیفراداخل
ماشینلباسشوییقراردهیدوآنهارابشویید.
اگراولباسهایخاصیرابیشتردوستدارد،تعدادبیشتریازآن
نوعلباستهیهوبقیهلباسهاراازکمدلباسشخارجکنید.
توجهکنیدکه پوش��یدن یک لباس بارها وبارها ،ازنش��انههای
مش��کوک ابتال ب��ه آلزایم��ر ،ازدس��ت دادن حافظه واخت�لال در

▪ ▪چه کار باید کرد؟
س��وال کردن با روش��ی دوس��تانه :چرا نه؟ این باعث می شود
بتوانید روشکمککردن به او راکشفکنید ،آیا ترس ازلیزخوردن
داری؟ آب بیش ازحدگرم یا سرد است؟ آیا فراموش میکنیکه
باید حمامکنی؟
مطمئن شوید حمام کردن برایش راحت است.حمامراایمنتر
وگرما وسرمای آن را بررس��یکنید ،میتوانید ازصندلی حمام نیز
استفادهکنید.

مشاوره
زوج

دوست عزیزبه نظرمی رس��د درفرایند آشناییکه همین یک سال
دوران عقدتان را شامل میشود به مرحله تعادل وتکامل الزم دست
نیافته اید .دراین مرحله ،آش��نایی باکیفیت رفتاری واخالقی فرد
مقابل درگذش��ته وحال،کیفیت فکری واحساسی او ،پی بردن به
آمال وآرزوهای همسر ،جویا ش��دن ازنوع سلیقه ،تفریحات مورد
عالقه ،سرمایه گذاری عاطفی و روانی ،شناخت به دست آوردن از

▪ ▪چهکاربایدکرد؟
از خود سوال کنید که مشکل واقعی چیست؟ آیا لباس هاست

علل احتمالی:شرمونیازبهحفظحریمخصوصی،نداشتنعالقه
بهکمک خواس��تن درحمامکردن ،ناراحتکننده بودن شس��ت و
شو (آب بیش ازحد س��رد یا ترس ازآب) ،احساس ناامنی (ترس از
لیزخوردن)،داشتنتجربهتلخقبلی،زوالعقلکهشخصنسبت
بهنیازبهرعایتبهداشتعمومیفراموشکارمیشود.

شرایطی شده اید ،باید هرچه سریع تربهکمک مشاوران خانواده و
تصمیم منطقی وعاقالنه ،خود را ازتمام قید وبند های بیرونی رها
کنید و درتعهد خود نسبت به همسرتان با عزم راسخ ،وفاداری خود
را حفظکنید وبه پیمانیکه درابتدا بستهاید ،پایداربمانید تا چرخه
ارتباط همسری شما به نحوصحیح ومطلوب بهگردش درآید.

عباسعلی براتی ،مشاور

علل احتمالی:بیتفاوتی ،بیعالقگی ،افسردگی ،زوال عقل

حمامنکردن

2000999

*دختری 17ساله هس��تم .امسال امتحان
نهایی دارم؛ درس هایم هم خوب است .فقط
مشکلم این استکه سرکوچک ترین چیزی
انگیزه ام را ازدست می دهم وفکرمیکنمکه
دیگرنمی توانم وآینده ای نخواهم داش��ت.
خیلی عصبیام وهیچ دوستی ندارم.کمکم
کنید.
* پسری هستم29ساله و قدبلند .به دختری
عالقه مند هس��تمکه 3س��ال ازمن بزرگ تر
است وخانوادهام مخالف این ازدواج هستند.
دالیل مخالفت خانواده من موارد زیر است:
اختالف س��نی واختالف قدی .ولی ما هیچ
مشکلی با یکدیگرنداریم.
* چرا ما آدم ها براس��اس محل��ه ایکه درآن
زندگیمیکنیمبایدشناختهشویم؟دختری
دارم 19ساله و دانش��جو .به جرات می توانم
بگویم تاکنون با هیچ پس��ری رابطه نداشته
است .چون ازاین نوع رابطههاگریزان است.
درمحله همه به نجیب بودنش اذعان دارند؛
ولی چون درمحل��ه ای زندگ��ی میکنیمکه
باالی شهرنیست به جای رفتاردخترم ،فقط
با محلهمان قضاوت میشویم.
* پس��ری21س��اله هس��تم .می خواه��م ب��ا
دختریکه14س��ال ازخودم بزرگ تراس��ت
ازدواجکنم .من واوخیلی به هم عالقه داریم.
به نظرش��ما ازدواجم درس��ت اس��ت ی��ا نه؟
خواهش میکنمکمکمکنید.
زندگی س�لام :دوس��ت عزی��ز! با س��پاس از
اعتماد ش��ما به صفح��ه خانواده ومش��اوره.
باره��اکارشناس��ان ای��ن صفحه ب��ه موضوع
س��ن ونقش آن درانتخاب همس��ر پرداخته
و راهنمایی ه��ای زیادی را ب��ه خوانندگان ما
ارائهکرده اند .به ش��ما پیش��نهاد میکنیم از
طریق آرش��یوس��ایت روزنامه ازاین مطالب
استفادهکنید.
*من ش��وهرم را دوس��ت دارم واالن دوس��ال
استکه با او زندگی میکنم؛ ولی مادرشوهرم
فقطمیخواهدبینمنوشوهرمبحثوجدل
راه بیندازد .وقتی میخواهد به خانهام بیاید
استرستمامبدنمرامیگیرد،ازاوبدممیآید.
چهکارکنم؟

از همس��ن و س��االنش کم��ک بخواهی��د .ای��نکاردرهرس��نی
راهگشاست! سعیکنید او را متوجه این نکتهکنیدکه استفاده از
عصابسیاررایجترازآنچیزیاستکهفکرمیکند،مثالمیتوانید
ترتیب مالقات با فرد همس��ن وس��الش را بدهیدکه بس��یارشیک
پوش،فعالومحترماستودرعینحالازعصانیزاستفادهمیکند.
تماشای فیلمها نیزمیتواند بس��یارکمککننده باشد ،چون در
فیلمها نی��زبازیگرهاگاهی ازعصا اس��تفاده میکنن��د و دربرخی
کشورهابسیاررایجاست.
درباره مزایای عصا با او صحبت کنید.یادآوریکنیدکهاستفاده
ازعصاباعثمیشودراحتتربتواندفعالیتهایشراانجامدهدودر
حرکتکردنبسیارکمککنندهاست.همچنینعصاباعثکاهش
احتماللیزخوردنوسقوطوبروزآسیبهایجدیمیشود.

عوضنکردنلباسها

عکس تزئینی است

انجام میداده وازاس��تقالل واقتداربرخورداربوده اس��ت ،پس با
غرولندکردن ،چشم غره رفتن وخدای ناکرده ابرازبیحوصلگی و
برخورد پرخاش��گرانه ناتوانی آنها را به رخشان نکشیمکه اگرآهی
ازدل سوخته وشکسته آنها برآید ،بدون هیچ تردیدی روزگارمان
سیاهخواهدشدحتیاگرسالهابگذرد.
گاهی سالمندان با رفتارهایی ما را عصبی وناراحت میکنند.
حتیگاهی ازبرخی رفتارهای آن ها به لجبازی تعبیرمیکنیم یا
اذیتک��ردن ومانند این تعابیر.گاهی این رفتارها ناش��ی ازعلت
خاصی است؛ ممکن اس��ت نوعی اعتراض را نش��ان می دهند و
گاهی ممکن است به دلیل وجود اختالل یا عوارض افزایش سن
باشدکه می توان با پزش��کان و روان شناسان مش��ورتکرد و (در
صورت امکان) با رفع علت رفتار ،عوارض وآث��ارآن راکاهش داد؛
ولی به طورکلی باید همواره به خاطرداشته باشیم خداوند ناظر
رفتار واعمال ماست وشاید درحالگذراندن مرحلهای ازامتحان
الهی هستیم .خوب اس��ت برای افزایش صبر وحوصلهمان چند
کاررا انجام بدهیم:
هموارهخوبیها،ازخودگذشتگیها،همراهیهاوسختیهایی
راکهآنهابرایحمایتازمامتحملشدهاندبهخاطربیاوریم.
دعاکنیم وازخداوند بخواهیم به ما س��عه ص��درعطاکند تا هم
توفیق خدمت به آنها را داش��ته باشیم هم نس��بت به آنها سخت
نگیریمهمانگونهکهآنهادرزمانناتوانیهایمابهوقتکودکی
برماسختنگرفتند.
درطول روزوهفته وقتهایی را ب��ه آنها اختصاص بدهیم وبه

حسینی  -سالمندان ،برکت خانه و خانواده هستند .وجود آن ها
مایه امید و دعای خیرشان ،توشه زندگی ماست .تا هستند باید
قدرش��ان را بدانیم .روزی که در بین ما نباش��ند ،حسرت و دریغ
تا آخر عم��ر گریبانگیرم��ان خواهد ب��ود .ما باید مطمئن باش��یم
هر چقدر ب��ه آن ها احت��رام بگذاریم ،ب��ه اجر ،ق��رب و ارزش خود
می افزاییم .امروز به چند نکته در تعامل با سالمندان و بیان چند
راهکار در مواجهه با برخی رفتارهای ناهنجار آنها میپردازیم.

پیامک هایشما

علل احتمالی :معموال افراد مسن وقتی ازعصا استفاده میکنند
احساسپیریوازکارافتادگیوناتوانیمیکنند.

مدلهای مختلف عصا را به فرد سالمند نشان دهید.بسیاریاز
مردانعصایچوبیشیکرابهمدلآلومینیمیترجیحمیدهند.
با او کنار بیایید.ممکناستفردسالمندخانوادهفقطدرشرایط
خاصیمثلخریدکردنبخواهدازعصااستفادهکند،دربقیهمواقع،
هنگامراهرفتنبهاوکمککنیدودستشرابگیرید.
عصا را بدون هیچ حرفی در اختیارش قرار دهید.مثالنگویید:
«عصایترابگیر»بلکهفقطآنرابرایشفراهمکنید.

شاید همسرتان دچاراختالل درمحبت است

معموال انس��ان هاییکه درط��ول زندگ��ی ازاین نیازب��ه طورکامل
بهره مند نمی ش��وند ،مبتال به اختالالت روانش��ناختی مختلفی
درح��وزه محبت میش��وند والبت��ه بایدگف��تکه اولین ف��ردیکه
برآورده کننده این نیازدرانسان است «مادر» است .نیازبه محبت
ازآغوش مادردر وجود آدمی سرچش��مه میگیرد وانسان هاییکه
گرمای این پناهگاه امن را به ان��دازهکافی (نه بی��ش ازحد ونهکم)
لمسکرده باش��ند ،در زندگی همانند یک قهرمان رفتارمیکنند و
خود را نزد دیگرانسانها محبوب و دوست داشتنی میپندارند.
دچارفرافکنی شدهاید

از آن جا که ش��ما خودتان میگویید که همس��رم فکر میکند من
او را دوس��ت ندارم ،در واقع ش��ما نیز فکر میکنید که همسرتان
ش��ما را دوس��ت ن��دارد و اعصابت��ان ب��ه ه��م می ری��زد .این یک
مکانیزم دفاعی در انس��ان اس��ت به نام «فرافکن��ی» که من زیاد
وارد ای��ن مورد نمی ش��وم ول��ی ش��ما از ای��ن مکانیزم اس��تفاده
کردید .انس��ان زمان مواجهه با مش��کالتی مانن��د آن چه مطرح
کرده اید ،دو راه بیش��تر ندارد یا باید برای حذف آن بکوشد یا به
وسیله مکانیسم های دفاعی ،طرف مقابلش را مقصرجلوه دهد.
گفته اید همس��رتان را دوس��ت دارید ولی نگفته اید که این را به
او میگویی��د و ثابت میکنی��د یا نه .بنابرای��ن در قدم اول تالش
کنید تا این محبت را ثاب��ت کنید تا اعصاب و روانتان بهم نریزد.
درب��اره مکانیزم فرافکن��ی هم این ق��در بدانید که وقتی انس��ان
بخواهد برای رهایی از تعارض ها و عذاب وجدان ،احساس��ات،
تمایالت و اعمال نادرست خود را به دیگران نسبت دهد ،به این
مکانیس��م روی می آورد .پیامد اس��تفاده از این مکانیس��م ،رها
ش��دن از نتایج ناگوار تعارض های درونی اس��ت .در واقع فرد با
به کارگرفتن مکانیس��م فرافکنی ،دیگران را مس��ئول اشتباهات
خود می داند .کاربرد این مکانیس��م در میان افرادی که معموال
خود بزرگ بین و در عین حال بدبین هستند ،بسیار دیده شده
اس��ت .با این حال ،من معتقدم حتما ش��ما و همس��رتان باید به
یک روانشناس بالینی مراجعه کنید و هرکدام به طور شخصی،
جلس��ات روان درمانی را نیز ادامه دهید.

به وج��ود آمده اس��ت .درگذش��ته این مفاهیم درس��اختار
مکت��ب خانه ه��ا و درارتب��اط مربی(والدین) باک��ودکان و
نوجوانان به ص��ورت حفظ ،مرور و یادآوری ش��عر وادبیات
بروزمی یافته اس��ت .دردنی��ایکنونی با توج��ه بهگردش
باالی اطالعات وبروز وظهورفناوری این موضوع بیش��تر
از قبل مورد نیازاست .ما نیزازطریق بازی مشاعره فرصتی
می یابیم تا ش��اهنامه ،بوس��تان وگلستان س��عدی و دیگر
منابع ارزش��مند ادبی وفرهنگی خود را ب��ه یکدیگرآموزش
دهیم .این آموزش دامنه لغات ،آشنایی با رفتارهای صحیح
وایجاد روحیه حماسی ونقادی را درکودکان ونوجوانان بروز
میدهد ونگرش آنها را به مسائل واتفاقهای پیرامونشان
عمیق و پخته میکند.
▪ ▪شرح اجرای بازی :

 مربی (والدی��ن)گروه ها وافراد همس��ن را در یک دس��تهقرارمیدهد.
 مربی (والدین) از قبل ازش��روع بازی میتوان��دکودکان ونوجوانان را با ش��عر وادبی��ات در قالب خواندن داس��تانها
و افس��انه های تاریخ��ی وج��ذاب آش��نا و ترغی��ب کن��د.
 -درابتدای شروع بازی مش��اعره ،مربی (والدین) برگه ای

را حاوی شعری ساده بهکودکان میدهد واز
آنها میخواهد تا شعر را حفظکنند.
 درگاه��ی مواقعکارکمی س��ختتراس��ت ومربی دوجلس��ه اول را به جای ش��عر ومص��راع ازکلمات ومش��اعره
کلمات استفاده میکند.
 بازی ازخواندن یک بیت شعرازس��وی مربی (والدین)شروع می شود .سپسکودک ونوجوان باید با حرف آخر
مصرع دوم یک بیت شعرجدید را شروعکند.
 اینکارتالحظهایکهکودکینتواندبیتشعری بخواندادامه مییابد .دراین لحظه فرد ازبازی خارج میشود و
نفربعدی به ترتیب مشخص شده ادامه میدهد.
 روشگروهی نی��زمباحثه ها ومش��اعره ها به صورتگروهی وبا هماهنگی ومشورتکودکان ونوجوانان با
یکدیگرصورت میپذیرد.
 به عنوان مکمل این بازی می توانی��م با ارائه معنیبیت شعردرآشناییکودکان ونوجوانان نقش بسزایی
را ایفاکنیم.
 در پایان مربی (والدین) به همهکودکان ونوجوانانکتابچه شعرکوچکی هدیه میدهد.

