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خانواده و مشاوره

روزنامهصبحایران
چهار شنبه 24تیر 28 . 1394رمضان  . 1436شماره 19020

ُهم و َیست ّ ُ
قال االمام علی علیه السالمَ :الحمدُ ِ
َحقوا
هلل الذی َج َع َل ت
َمحیص ُذ ِ
نوب ِش َ
َ
یع ِتنا فی الدنیا بِمحن َِتهِ مِ ،لتَسلم بِها طاعات ُ
َع َلیها َثوا َبها؛ سپاس و ستایش خدایی را که رنج و گرفتاری پیروان ما را مایه زدوده ش��دن گناهان آنان دردنیا قرار داد تا با این رنج ها و

بالها طاعاتشان سالم ماند و سزاوار پاداش آن شوند.
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مشاورهشغلی
 4سوالسختدرمصاحبههایشغلی

گروه خانواده و مشاوره  -این روزها که به عید سعید فطر نزدیک می شویم ،بسیاری از خانواده ها که از قبل مراحل
مقدماتی خواستگ��اری (قرار و مدارهای تلفنی خانواده پس��ر با خانواده دختر) را گذرانده ان��د در تدارک برگزاری
اولین جلسه رسم��ی خواستگاری هستند .اما خطاب به آق��ا پسرهایی که این روزها در ح��ال رفتن به خواستگاری
هستند و همچنین دختر خانم هایی که قرار است برایش��ان خواستگار بیاید ،باید گف��ت که جلسات خواستگاری،
یکی از مهم ترین قرارهای زندگی شماست هر چند شاید تجربه زیادی درباره آن نداشته باشید .در ادامه این نوشته
به بررسی برخی از مهم ترین اصول یک خواستگاری موفق می پردازیم به امید این که با باید و نبایدهای اولین جلسه
خواستگاری بیشتر آشنا شوید و بهترین تصمیم را برای آینده تان بگیرید.
برای رفتن به خواستگاری لشکرکشی نکنید
پ��س از این كه ب��ا خانواده ع��روس قرار گذاشتی��د كه چه
روز و ساعتی برای خواستگاری م��ی روید ،باید مقدمات
خواستگاری رفتن را فراهم كنید .اولین اقدام این است
كه مش��خص كنید چه افرادی باید همراه شما به مراسم
خواستگ��اری بروند .پ��در ،م��ادر ،خواهر یا ب��رادر بزرگ
ت��ر و در صورتی كه پدرت��ان فوت کرده باش��د ،پدربزرگ،
دایی ی��ا عموی بزرگ ت��ر .معموال حضور یك��ی از بزرگان
فامیل در این مراسم كافی است و ضرورت ندارد كه برای
خواستگاری لشکرکشی راه بیندازید.
هر لباسی در شأن مراسم خواستگاری نیست
خواستگاربایدلباسمناسببپوشدوترجیحانبایدباكفش
اسپرت،شلوارجین،پیراهنآستینكوتاهولباسهایغیر
رسمی در مجل��س خواستگاری حاضر ش��ود .ترجیحا اگر
كت و شلوار بپوشید ،بهتر است .ع�لاوه براین ،افرادی كه
همراهشماهستند،بایدلباسیدرخورمجلسخواستگاری
بپوشند.تهیهدستهگلیزیباكهنهخیلیگرانباشدوبزرگ
و نه بسیار معمولی و كوچك همراه ب��ا یک جعبه شیرینی،
خوب است .همچنین اگر گل ها به رن��گ قرمز ،صورتی یا
سفیدباشد،بهترازگلهایزرد،آبیو...است.
برای گرفتن جواب قطعی عجله نکنید
پس از این كه وارد منزل طرف مقابل تان شدید و پذیرایی
های مقدماتی انجام شد ،یكی از اعضای بزرگ خانواده
تان كه خوش صحبت تر است و ب��ه اصطالح می تواند یخ
اینگونهمجالسراباشیرینسخنیآبكند،بایدصحبت
را شروع كند .معم��وال در پای��ان خواستگ��اری ،خانواده
عروس بالفاصله جواب مثبت نمی دهند و جواب قطعی
را به روزهای بعد و جلسات بعد موكول می كنند .در این
صورت نباید هیچ گونه پافشاری برای گرفتن زود هنگام
جواب داشته باشید .بنابراین حتی اگ��ر دختر خانم را از

همه نظر پسندیده اید ،برای شنی��دن جواب مثبت اولیه
حداقل  2-3روز صبر کنید.
از شوخی های بیجا در خواستگاری بپرهیزید
در ای��ن گونه مجالس ،بای��د از شوخی ه��ای بیجا و گفتن
لطیفه هایی كه ب��ه عده ای برم��ی خورد و بین ما بیش��تر
مفهوم جك دارد خودداری كرد.
چشم هایتان را چهار چشمی باز کنید
گاهی عروس خانم به دلیل خجالتی بودن ،ممكن است
اساسا به خواستگاری راضی نباشد ول��ی به خاطر ترس
یا احترام ب��ه والدینش در مجل��س حضور پی��دا كند .اگر
دختر دلبسته دیگری باشد ،از حركات و سكناتش كامال
مش��هود خواهد بود .در صورتی هم كه تمای��ل به ازدواج
با این خواستگار یا حداقل معاشرت ب��ا او را داشته باشد،
باز هم از رفتار و كردارش مش��خص می شود .جلسه اول
خواستگاری خیلی از مسائ��ل را روشن می كند بنابراین
باید با دقت ،همه اتفاقات این مراس��م را زیر نظر بگیرید.
حتی نظم و چینش وسای��ل اتاق ،تابلوها ،کت��اب ها و ...
همه و همه به شما ب��رای پیدا کردن شناخ��ت دقیقتر از
دختر خانم یاری می رساند.
درخواست های غیرمعقول طرف مقابل را نپذیرید
خواستگاری مرد از زن ،هی��چ تعهدی برای ازدواج ایجاد
نمی كن��د .هرچند خواستگ��اری مقدم��ه ازدواج است و
امكان دارد پس از آن ،امك��ان ازدواج رسمی پدید آید اما
این احتمال هم وج��ود دارد ك��ه همه چیز پ��س از مدتی
تمام شود .گاهی تمام ق��ول و قراره��ا در مراسم بله بران
با خواندن خطبه عق��د و ثبت ش��دن آن رسمی می شود،
گاهی هم ب��ه دلیل برخی اتفاق ها ،قهر و كنار كش��یدن،
جای نزدیكی و آشتی را می گیرد .پس افرادباید هوشیار
باشند و خواستگاری را ب��ه معن��ای ازدواج تلقی نكنند و
بی درن��گ ب��ه درخواست ه��ای غیرمعق��ول و زودهنگام

این آقا قصد دارد به خواستگاری برود به نظر شما چه مواردی را رعایت نکرده است؟
همسر احتمالی آینده شان تن ندهند تا در آینده زندگی
مشترکشان به مشکل بخورند.
نکاتی درباره اولین گفت و گو در جلسه خواستگاری
مهم ترین بخ��ش خواستگاری گفت و گ��وی دختر و پسر
است که گاهی خانواده ها و حتی ع��روس و داماد خیلی
سرس��ری از کنار آن می گذرن��د و با این توجی��ه که «وقت
ب��رای شناخت��ن هم بسی��ار اس��ت» فرصت گف��ت و گوی
مقدماتی را به کمترین زمان ممک��ن تقلیل می دهند اما
باید بدانید که این گفت و گو ،نه تنها به زمان کافی احتیاج
دارد بلکه راه و رسم خاصی هم دارد تا بتوانید در کمترین
زمانممکنبهترینشناختراازطرفمقابلتانبهدست
بیاورید .برای یادگیری این روش ها ،توصیه هایی را که در
ادامه مطرح می شود بخوانید.
س��واالت ت��ان را بنویس��ید :سع��ی کنی��د س��واالت
ت��ان را از قب��ل روی کاغ��ذی بنویسید ت��ا مب��ادا در جلسه
خواستگ��اری و در مواجه��ه ب��ا ف��رد مقابل فرام��وش تان
ش��ود .ب��رای فرام��وش نک��ردن پاس��خ ه��ای ف��رد مقابل

هم م��ی توانی��د آن ه��ا را یادداش��ت کنید ت��ا بع��دا بهتر و
با دق��ت بیش��تری م��ورد بررس��ی و ارزیاب��ی ق��رار دهید.
حواس تان به اولین س��وال طرف مقابل باش��د :توجه
داشته باشید ک��ه معموال اولین سواالت ف��رد مقابل مهم
ترین دغدغ��ه ه��ا و حساسیت ه��ای فردی اش را نش��ان
می دهد بنابراین از این طریق می توان بهتر و بیشتر فرد
مقابل و دل مش��غولی هایش را شناخت .ب��ه عنوان مثال
اگر دخت��ری اولین سوال��ش درباره مسائل م��ادی مانند
مسکن ،خودرو و  ...باشد مطمئن ًا دغدغه اش بیش��تر در
حوزه مادیات است.
هر سوالی نپرس��ید :بهتر است از پرسیدن سواالت بی
ارزش و بی اهمیتی چون رنگ و غذای م��ورد عالقه و ...
خودداری کنید .چون در بیشتر این موارد افراد سعی می
کنند سالیق شان را شبیه به فرد مقابل نشان دهند و اصال
لزومی هم ندارد سلیقه ها در این زمینه ها یکسان باشند.
مهم این اس��ت که نگاه ها ،تفک��رات ،باوره��ا و  ...افراد با
یکدیگر همسو ،هم جهت و همسنخ باشند.

سوال های معکوس هم بپرسید :به طرح زیرکانه سوال
های معکوس بپردازی��د .همه سوال هایت��ان را مستقیم
نپرسی��د ،زی��را پاسخ ه��ای آن قاب��ل اعتم��اد نیستند .به
عنوان مثال اگر بگویید م��ن خیلی اهل تفریحم نظر شما
درباره تفریح وگردش چیست؟ او نیز در پاسخ به شما می
گوید :من هم همینطور .در این گونه مواقع باید به صورت
معکوس سوال بپرسید .مثال نظرتان راجع به افرادی که
زیاد مسافرت می روند ،چیست؟ در این صورت فرد مقابل
نمی تواند نظر واقع��ی شما را تش��خیص و طبق آن پاسخ
دهد .جوابی که در پاسخ به این س��واالت داده می شود،
تقریبا نظر حقیقی فرد مقابل است.
الزم نیست همه چیز را بگویید :توجه داشته باشید که
گفتن همه چیز الزم نیست .برخ��ی از مسائل باید تا آخر
عمر در دل فرد ب��ه عنوان راز بمانند .البت��ه مطرح کردن
مسائلی که به زندگی آینده و مش��ترک  2نف��ر ربط دارد،
ضروری است .مانند بیماری های خاص جسمی و روحی،
ازدواج پیشین ،هرگونه اعتیاد و . ...

در ی��ک نظرسنج��ی ک��ه در س��ال  2014توس��ط پایگ��اه
اینترنتی  beyond.comانجام شده ،یک سوم کارفرمایان
و مصاحبه کنندگان شغلی گفته اند که افراد جویای کار در
حین مصاحبه های شغلی آماده نیستند.
خبرآنالین با این مقدمه م��ی نویسد  4سوال غیرمعمولی
که هر ف��رد جویای ک��ار بای��د قب��ل از حض��ور در مصاحبه
شغلی خود را برای پاسخ گفتن به آن ها آماده کند ،عبارت
است از:
-1بزرگ ترین ضعف شما چیست؟ بسیاری از مدیران
استخدامی عالقه زیادی به پرسی��دن این سوال دارند در
حالی که شما هم مانند بسیاری از داوطلبان هیچ آمادگی
برای پاسخ به این سوال ندارید اما تنها کاری که باید بکنید
این است که نگویید نمی دانم یا بدتر از آن ،این که بگویید
من هیچ ضعفی ندارم.
-2درباره ش��رکت ما چه می دانید؟ این سوال ممکن
است به حالت ه��ای مختلف پرسیده ش��ود .فرد مصاحبه
کننده ممکن اس��ت از شما درب��اره میزان آشنای��ی تان با
شرکتیاصنعتیاحتیناممدیرعاملآنازشماسوالکند.
 -3چه کتاب هایی می خوانید؟ مصاحبه های شغلی
بیش��تر روی کش��ف مهارت ه��ای شغل��ی شم��ا متمرکز
شده اند مصاحب��ه کنندگ��ان همچنین به دنب��ال یافتن
فردی هستند که شخصیت او با روحی��ات گروهی آن ها
سازگار باش��د و از کار کردن ب��ا او لذت ببرن��د .بنابراین،
برای این که بدانند شما چطور آدمی هستید ممکن است
بپرسند چه کتاب هایی می خوانید؟ تفریحات و سرگرمی
هایتان چیست؟ فیلم یا برنامه تلویزیونی مورد عالقه تان
چیست؟ یا چه تفریحات دیگری در خارج از خانه دارید؟
آنها با دانستن ن��وع تفریحات و عالیق خ��ارج از منزلتان
می توانند تشخیص بدهند که شما تا چه اندازه شخصیت
سالمی دارید و تا چه اندازه مناسب کارکردن در شرکت
آن ها هستید.
 -4آیا شما سوالی دارید؟ بعضی مصاحبه کنندگان و
مدیران استخدام ،مصاحبه خود را با داوطلبان با گفتن
جمله «آیا سوالی دارید؟» به پایان م��ی رسانند« .مایکل
تراوی��س» ،نویسن��ده کت��اب «مه��ارت ه��ای الزم ب��رای
استخدام ش��دن» می گوی��د :وقتی می بین��م بسیاری از
داوطلبان در طول مصاحبه هرگز سوال��ی نمی پرسند،
گیج و مبهوت می شوم .نپرسیدن سوال در طول مصاحبه
شغلی نشان می دهد که کاندیدای مورد نظر اصال آماده
مصاحبه نیست.

پیامکهای شما

دخرتی که روزی  20بار جلوی آینه می رود و شوهری که پایش را در خانه اقوام همرسش منی گذارد!
روی ظاهر خود خیلی حساس شده ام
دخرتی  14ساله ام .مدت زیادی است که به شدت روی ظاهرم حساس شده ام .مثال روزی  20بارجلوی آینه می روم لطفا راهکار ارائه کنید ،خسته شدم.
با سالم .در سنی که آغاز یا میان��ه راه بلوغ جسمی است ،این
مسئله تا حدودی طبیعی است .فوران ح��س زیبایی طلبی،
کمال طلبی ،تایید طلبی ،در دختران باعث می شود که برای
زیباتر و جذاب شدن وقت زیادی را صرف کنند.
نیاز به تایید و تعریف ،یک حس غریزی
مخاطب گرامی ،خوب است بدانید که انسان ها نیازمند تایید
دیگران هستند و اینکه دیگران از آن ها تعریف و تمجید کنند و
نسبتبهکماالتوداشتههایشانواکنشمطلوبنشاندهند،
جزو ذات ه��ر انسانی است که از وج��ود او تفکیک ناپذیر است.
وجود این حس در حد معمول در انس��ان نه تنها بد نیست بلکه
بسیارضروریوخوباست،چراکهاگربرخیانسانهابرایشان
مهمنبودکهدیگراندربارهآنهاچهفکریمیکنندونیازیبه
تش��ویق ،تایید و تعریف دیگران نداشتند ،اص�لا و ابدا در مسیر
پیشرفت و موفقیت قدم بر نمی داشتند و می توان گفت درصد
باالییازایجادانگیزهوتقویتارادهبرایدستیافتنبهقلههای
موفقیت به خاطر افتخار آفرینی و جلب رضایت دیگران است.
زیاده روی در جلب نظر دیگران
اما وقت��ی توج��ه انسان به جل��ب نظر و کس��ب تایی��د و تعریف

دیگران با زیاده روی همراه شود و به گونه ای شود که فرد برای
تصمیماتورفتارهایشهیچدلیلواستداللدیگریجزکسب
تاییددیگرانوخوشامدوپسندآنهانداشتهباشد،نهتنهاحس
مثبت و مفیدی نیست بلکه یک نوع اختالل رفتاری محسوب
میشود.ایننکتهرابهخاطرداشتهباشیدکهتاییدطلببودن،
باعث تاثیرپذیر شدن انسان می شود ،یعنی تا حدی انسان را
آسیبپذیرمیکندکهاگرنسبتبهکوچکترینمسائل،مورد
ستایش و تایید دیگران قرار نگی��رد ،به شدت رنجور و ناراحت
می شود .خوب است که انسان روی رفتارش ،کمی تامل کند و
پشتوانهتمامیکارهایشیکاستداللمعقولباشد،مثالشما
برای هر بار رفتن جلوی آینه بای��د با خودت فکر کنی که دلیل
این کار چیست؟ و چه فایده ای دارد؟ با توجه و تامل رفتارهای
انسان متعادل می شود ،دیگر نظر دیگران همیشه مهم نیست
و با حرفو نظر دیگران متاثر نمی شود ،بلکه برای تشخیص راه
درست فکر می کند و از عقلش کمک می گیرد و هر کاری را که
عقلش حکم کند صحیح است انجام می دهد.
وسواس خود را رفع کنید
ای��ن ک��ه شم��ا روزی  20ب��ار جل��وی آینه م��ی روید ،بیش��تر

 -4241س�لام من دختری15س��اله هستم وبه
تازگی بامردی ازدواج کرده ام که همدیگر راخیلی
دوست داریم ولی اومجبور است به خاطر کارش به
خارج از کش��ور برود و دائم درسفر باشد .من نمی
توان��م بااوبروم چ��ون مدرس��ه دارم و درد غربت را
نمی توانم تحمل کنم و همچنین دوری ازهمسرم
را ه��م نمی توانم تحم��ل کنم لطفا م��را راهنمایی
کنید .کارمان ش��ده اس��ت هر روز دعوا و من قصد
دارم طالق بگیرم.
-4242جوانی  26ساله هستم .در زندگی اهل
پش��تکار و تالش برای رس��یدن ب��ه موفقیت های
مختلف هستم.دوس��تان زی��ادی دارم ول��ی از آن
دس��ته از دوس��تانم که پیش��رفت زیادی دارند وبه
نوعی ازمن موفق ترند دوری می کنم و ش��اید هم
حسادت می کنم (ولی به هیچ وجه بروزنمی دهم)
لطفا راهنمایی کنید.
-4243ﺣﺪﻭﺩ یک ساﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ کرده ام .
شوهرم ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻮﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ نمی
زن��د ﺍﻫﻞ ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ،ﭘﺎﺭﮎ ﻭ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ
زندگی م��ان ﺧﯿﻠﯽ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺳﺮﺩ رفتار می کند ﺍﺣﺴﺎﺱ م��ی کنم ﺩﻭﺳﺘﻢ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻟﻄﻔﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﻡ ﮐﻨﯿﺪ.

احس��اس می ش��ود به خاط��ر تایی��د طلب��ی دیگ��ران است و
اینکه ظاهرتان را به گونه ای تنظیم کنید ک��ه از نظر دیگران
ای��راد و اشکال��ی نداشت��ه باشد .ای��ن رفت��ار در شم��ا به یک
وسواس مزمن تبدیل شده است و تنها راه ترک آن ،این است
ک��ه بدانید نبای��د ظاهرت��ان را طبق نظ��ر دیگ��ران و خواسته
آنها یا ب��رای تایید دیگ��ران بسازید .اگر نسبت ب��ه خواسته
دیگ��ران حس��اس هستی��د ،در حقیق��ت ی��ک ن��وع ضعف در
شم��ا وج��ود دارد ک��ه بای��د سریع��ا آن را برطرف کنی��د .می
توانی��د در ای��ن راه ،از تکنی��ک های کس��ب اعتم��اد به نفس
کمک بگیری��د .در صورتی ک��ه بتوانید اعتم��اد و عزت نفس
را در خ��ود تقویت کنی��د ،دیگر نیازی ب��ه این نم��ی بینید که
بخواهید بر خ�لاف میل باطنی خ��ود ،ک��اری را انجام دهید
که به وسیله آن ،توجه دیگران را جلب کنید .به عالوه ،به این
نکته دقت کنید ک��ه راه های بسیار زی��اد دیگری برای کسب
تایید دیگ��ران وج��ود دارد ک��ه موفقیت در تحصی��ل ،کسب
مهارت در آشپزی و یا مهارت های ورزشی از آن جمله است.
حج��ت االس�لام عل��ی فروت��ن /کارش��ناس ارش��د
مشاوره خانواده

همرسم در مهامنی های اقوام من رشکت منی کند
خامنی  28ساله ام .زمانی که دوستان یا اقوام من مراسمی داشته باش��ند ،همرسم بهانه می آورد مثال می گوید باید تا دیر وقت در رشکت مبانم و منی آید ،اما زمانی که یکی از اقوام همرسم مهامنی داشته باشد عالوه بر همرسم،
خانواده همرسم هم تاکید زیادی برای رشکت من در آن مهامنی دارند و این رشایط به شدت من را ناراحت می کند.
هر زن و شوهری با ازدواج عالوه بر پذیرش نقش همسری ،وارد
شبکهگستردهایازروابطاجتماعیجدیدبابستگان،دوستان
و آشنایان همسرشان می شوند .در می��ان این حجم گسترده
ارتباطاتوباتوجهبهاهمیتونقشکلیدیخانوادهدرجامعهو
فرهنگ ما ،نوع و میزان ارتباط با خانواده همسر نسبت به دیگر
اطرافیان از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می شود.
نحوه مدیریتی که شم��ا در برابر این ارتباط گست��رده فامیلی
اتخاذ می کنید ،می تواند باعث آرامش و پیشرفت یا ناآرامی و
عدم موفقیت شما در زندگی مشترک تان شود .با این حال و به
دلیل این که اطالعاتی که از خودتان و شوهرتان در اختیار ما
گذاشته اید ،محدود است تالش می کنیم در ادامه به بررسی
علت های احتمالی مش��کل شما بپردازیم تا از درون این علت
ها ،راه حل مشخص شود.
مشکل همسرتان را بررسی کنید
بررسی کنید ک��ه در شوهرتان کدام یک از مش��کالتی که در

ادامه مطرح می ش��ود وج��ود دارد .تالش کنی��د در این باره
کامال منطقی فکر کنید تا مش��کل اصلی را بیابید و سپس به
دنبال راه حل آن باشید .ممکن است مشکلی که شما درباره
شوهرتان مطرح کرده اید ،به یکی از ای��ن دالیل باشد :شاید
شوهرتان ف��ردی خجالتی اس��ت ،شاید در محی��ط خانواده
و اقوام شم��ا احساس کمبود م��ی کند ،شاید اف��راد خانواده
شما به همسرتان بی احترامی ک��رده اند ،شاید همسرتان از
خانواده شما دلخور و ناراحت است و شاید همسرتان مهارت
برقراری ارتباط موث��ر را به درستی فرا نگرفت��ه است .این که
شما دریابید که کدام یک از مشکل یا مشکالت مطرح شده،
در همسرتان وجود دارد ،اولین قدم برای یافتن راه حل خروج
از مشکل خواهد بود.
موقعیت شوهرتان را درک کنید
شایان ذکر است که شما حتما باید به وضعیت شغلی همسرتان
هم توجه داشته باشی��د چراکه ممکن است تص��ور شما از این

که شوهرتان می گوید باید تا دیر وقت کار کنم ،بهانه گیری او
باشد در حالی که واقعیت چی��ز دیگری است ،بنابراین نسبت
به شوهرتان ذهنیت منفی نداشت��ه باشید و تالش کنید برای
شروع یک گفت و گوی مناسب با او ،نگرش مثبتی به شوهرتان
داشته باشید تا نتیجه بهتری کسب کنید.
قوانینی برای گفت و گو تعیین کنید
با این حال به نظر می رسد که کلی��دی ترین راه حل برای شما
این است که در زندگی مشترک خود قوانین گفت و گو را وضع
کنید .طبق این قانون ،شما و همسرتان باید هر از چند گاهی
در رابطه با مسائل مختلف با یکدیگر صحبت کنید ،انتظارات
خود را از یکدیگر بیان کنید تا با ایجاد صمیمیت بیشتر و درک
متقابل ،بتوانید نیازها و خواسته های یکدیگر را تامین کنید.
در نهای��ت چنان چه باز هم برای حل مش��کالت ت��ان به نتیجه
نرسیدید به یک روانشناس متعهد مراجعه کنید.
نسیم احمدی  /کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

پاسخ مردم به پیامک های شما

 -2413پس��ری  18س��اله دارم ک��ه اص�لا
درس خوان نیس��ت ،ه��ر ق��در او را نصیحت
می کنم فایده ندارد .نه به درس عالقه دارد
و نه به کار:
س�لام م��ادر دلس��وز وکوش��ا .نصیحت ه��ای
مکررش��ما در او احس��اس ب��ی کفایت��ی و ضعیف
ب��ودن را ایج��اد م��ی کن��د وباع��ث شکس��تن
غ��رورش م��ی شود.ش��مابایدبه او به عنوان پس��ر
ب��زرگ ت��ر ن��گاه کنیدوازاودرامورمه��م مش��ورت
بگیریدوکمک بخواهیدودرالبه الی این مشورت
هابهاستعدادهایش اشاره کنید (در حضور جمع
باشدبهتراست)تا میل به پیشرفت دراو زنده شود.

