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مديريت رفتار با خانواده همسر را بياموزيم

محبت آري، دخالت نه!

سبك مراقبت
سبك گفت وگو

نقش كلمات در نوع روابط زوجين

 يكي از داليل اينك��ه ما به قول هايم��ان پايبند 
نيستيم، دخالت پدر و مادر و اطرافيان در زندگي 
و تحميل سبك زندگي خاص به فرزندان است. 
البته بر كسي پوشيده نيست كه يكي از رموز مهم 
موفقيت افراد در زندگي احترام به پدر و مادر به 
عنوان ولي نعمت هاي ما در زندگي است، اما آنچه 
مهم اس��ت، نحوه تعامل با پدر و مادر در زندگي 
اس��ت. در عين حالي كه فرزن��دان بايد مواظب 
رفتارهاي خود باشند پدر و مادرها هم بايد بدانند 
زندگي مش��ترك فرزندانش��ان را براي رسيدن 
به مقاصد خ��ود و تبعيت از س��بك زندگي خود 

تحت الشعاع قرار ندهند. 
بعضي از پدران و مادران بعد از ازدواج دخالت هايي 
در روند زندگي فرزندان خود مي كنند كه همين 
امر باعث رنج��ش و فاصله گرفت��ن فرزندان از 
آنان مي ش��ود. البته بايد اين را بدانيم اين رفتار 
اشتباه بعضي از پدران و مادران نبايد باعث دوري 
فرزندان از آنها شود. بايد والدينمان را مورد احترام 
قرار داده و با اخالق خوش و شايسته توجيهشان 
كنيم. بعضي والدين مخصوصاً مادران وابستگي 
بيش از حد ب��ه فرزندان دارن��د و فكر مي كنند 
همسر فرزندش��ان مانعي بر س��ر آنهاست و به 

خيال اينكه بينشان فاصله نيفتد در مقابل همسر 
فرزندشان به خودشيريني هاي مكرر مي پردازند، 
اما غافل از اين هس��تند كه دارند حس حسادت 
عروسش��ان را زياد مي كنن��د. در حالي كه مادر 
مي تواند محبت هاي خود به فرزن��د را در كانال 
عقالني و احساس��ي به خوبي مديريت كند و در 
عين احترام به فرزند خود همس��ر او را هم مورد 

تفقد قرار دهد و او را رقيب خود نداند. 
بعضي اوقات رفتارهاي همسر باعث مي شود مادر 
نسبت به كم شدن محبت فرزند خود نگران شود. 
از همين رو تالش مي كند ب��ا مخالفت با عروس 
خود، پس��رش را طرف خود بكش��اند و از طرفي 
فرزند او ه��م نمي تواند اين موض��وع را مديريت 
كند و براي اينكه زندگي خ��ودش به هم نخورد 
مجبور مي شود از همس��ر خود حمايت و مادر را 
كمتر مورد توجه قرار دهد. عروس بايد رفتارهاي 
خود را با مادرشوهرش اخالقي و محبت آميز كند 
و داماد هم دقت كند در عين احترام به همسر خود 
اشتباهات او را تذكر داده و سعي كند بين هر دو 
-همسر و مادر- محبت ايجاد كند نه اينكه يكي را 

براي رسيدن به ديگري سركوب كند. 
تفكرات اشتباه بعضي پدر و مادرها باعث كمرنگ 
شدن محبت ها مي ش��ود. پدري در مورد عروس 
خود اينطور مي گفت كه ايش��ان نقش دختر را 
بايد براي ما ب��ازي مي كند و همي��ن تفكر را به 
فرزند خود منتقل كرده بود. همين باعث ش��ده 
بود كه فرزند او فكر كند بايد همسرش هر آنچه 
يك دختر براي پدر و مادر انجام مي دهد را انجام 
دهد. حتي اين كار تا جايي پيش مي رود كه گاهي 
فكر مي كنند آنها از پدر و مادر دلس��وزترند. دايه 

دلسوزتر از مادر!
همين امر و تكرار مكرر آن باعث مي شود عروس 

خانواده فكر كند پدر و مادرش��وهرش در حق او 
كوتاهي كرده و دلسوز واقعي او نيستند. اين مهم 
باعث كم محبتي يا بي محبتي فرزند به پدر و مادر 
مي شود. پدر و مادر هرچه باشند بايد مورد محبت 
قرار گيرند. عروس خانه در هر حالتي بايد نسبت 
به پدر و مادر ش��وهر خود كمال احترام را داشته 
باشد و داماد هم بايد همينطور باشد. نبايد پدر و 
مادرها از داماد يا عروس خود توقعي بيجا داشته 
باشند و آنان را تحت فشار قرار دهند. اگر اين اتفاق 
افتاد، به قيمت يك تفكر اش��تباه زندگي به كام 

فرزندانمان تلخ مي شود. 
اگر بخواهيم خ��داي متعال خي��ر و بركت را بر 
زندگي ما نازل كند و رفتارهاي ما الهي ش��ود و 
كسي از دس��ت ما نرنجد و از كسي نرنجيم، بايد 
قصد و نيت خود را الهي كنيم و درصدد حركت 
صادقانه از درون خود باشيم. وقتي زن و شوهر در 
زندگي نيت و قصد خود را الهي كنند، به راحتي 
مسائل زندگي را براي خود حل و در اختالفاتي كه 
در زندگي پيش مي آيد، مراعات حال يكديگر را 
مي كنند و در پس آن، هركدام از ديگري در امان و 

آرامش خواهد بود. 
علت اينكه بعضي از زن و ش��وهرها از هم گاليه 
دارند و امنيت دروني براي خودش��ان نسبت به 
رفتارهايش��ان ايجاد نكرده اند و هر لحظه خوف 
و ترس اذيت و آزار را از ه��م دارند، به اين خاطر 
است كه در زندگي مش��ترك تصميم گيري ها را 
خالص نكرده و نيت و قصدش��ان را براي خداوند 

قرار نداده اند. 
به اين ماجرا دقت كنيد: »دائماً شوهرم مرا به نوع 
لباس مهماني و حتي نشستن و صحبت ديگران و 
كوچك ترين كارهاي اينچنيني امر و نهي مي كند. 
من هم طبق همان سنت خانوادگي همان حالت 
عادي و رفتارهاي معمول خودم كه سال ها با آن 
زندگي مي كردم و آرامش داشتم رفتار مي كردم. 
حاال با يك امر و نهي رفتاري روبه رو شده ام. وقتي 
دقت كردم متوجه ش��دم ديد شوهرم نسبت به 
زندگي و تعامالت اجتماعي و رفت و آمد با اقوام 
و خويش��ان اينچنين اس��ت كه ما نبايد جلوي 
آنان نقصي از خود نشان دهيم. از طرفي بايد در 
ش��وهرداري كوتاهي نكنم، از طرفي ديگر نوعي 
ناخالصي در اين كارها احس��اس مي كنم. از اين 
رو گاهي با هم بر س��ر اين مسائل ساعت ها بحث 
مي كرديم اما كم كم به اين رفتارش عادت كردم اما 

همچنان نمي توانم آن كه هستم، باشم...« 
ما بايد همس��رمان را با همان روحيه اي كه دارد، 
بپذيريم و براي تغيير نبايد مالك و معيار را نگاه 
ديگران به زندگي قرار دهيم؛ چراكه انسان بايد با 
نيت صادق براي خدا زندگي كند و براي رضايت 
ديگران نبايد دل همس��ر خود را بيازارد. اگر در 
رفتار همسر هم نقصي مشاهده شد، بايد با دوستي 
و صحبت اين مسئله حل ش��ود. نبايد مالك ما 
مردم باشند، چراكه كار ما هيچ اجري ندارد. البته 
زن و شوهر در كنار هم كه قرار گرفتند، هركدام 
مزيت ها و نواقصي دارند. بايد مزايا و صفات مثبت 
هميشه در ذهن و ديد ما بزرگ باشد و نواقص با 

صبر و تحمل و به مرور زمان از بين برود. 
بي شك تحميل و فشار به همسر باعث دلزدگي 
و حس ناامن��ي و نگراني در دل او مي ش��ود. بايد 
از نظر مسائل اخالقي و ديني خود را تقويت و به 
هشدارهاي دين براي تربيت خود توجه كنيم، تا 
تربيت ما در مسير خودش قرار گيرد. غالباً كساني 
هس��تند كه جلوي مردم مواظب��ت مي كنند اما 
در خفا با همسرشان بدخلقند. اين رفتار نتيجه 

نديدن خدا و ديدن مردم است. 
*كارشناس مذهبي 
و پژوهشگر سبك زندگي

بعض�ي والدين مخصوص�اً مادران 
وابس�تگي بيش از حد به فرزندان 
دارن�د و فك�ر مي كنن�د همس�ر 
فرزندش�ان مانعي بر سر آنهاست

اگر همس�رتان از ش�ما س�ؤال ك�رد: »به 
مسافرت برويم؟« به جاي اينكه به او بگوييد: 
»ن�ه، نمي آي�م«، مي توانيم اي�ن مخالفت 
خ�ود را در قالبي ش�كيل تر ارائه بدهيم و 
به او بگوييم: »چون كار دارم نمي توانم به 
مسافرت بيايم...« يا »عذرخواهي مي كنم 
كه نمي توانم در اين س�فر با شما همراهي 
كنم.« درواقع زماني كه شما از طريق دليل 
و عذرخواه�ي، »ن�ه« گفتن خ�ود را ابراز 
مي كنيد، جبهه گيري همسرتان را كاهش 
داده و نيت اصلي خ�ود را اب�راز كرده ايد

   حجت  االسالم عليرضا فرهنگ*
يكي از آس�يب هايي كه امروزه در زندگي مخصوصًا بين زوج هاي جوان بعد از ش�روع 
زندگي ش�ان ايجاد مي ش�ود و بايد مورد توجه قرار گيرد، نگران�ي و رنجش حاصل از 
بي صداقتي مخصوصًا در گفتار يكي از زوجين است. غالبًا زنان در اين مورد از شوهران 
خود گاليه دارند. وقتي مردي براي يك امري به همسر خود قولي مي دهد، بايد در برابر 

آن متعهد و پايبند باشد و آن را انجام دهد. 
تقريبًا اولين قول هايي كه زوجين قبل از تشكيل زندگي به يكديگر مي دهند، در قالب 
جلسات شناخت و بررسي يكديگر است. از مس�ائل مهمي كه در تشكيل يك زندگي 
موفق بايد مورد توجه قرار گيرد، ش�ناخت زوجين از هم قبل از ورود به مبحث ازدواج 
است كه امروزه در قالب تحقيقات از طريق خانواده ها و با نظارت آنان صورت مي گيرد. 
در اين جلسات بين دختر و پسري كه مي خواهند با هم ازدواج كنند، مطالب و قول هايي 
رد و بدل مي شود كه الزم است در آينده هر دو طرف به همه آن پايبند باشند. در صورت 
پايبند نبودن يكي از آنها، نبود صداقت در همان ش�روع زندگي خود را نشان مي دهد. 
متأس�فانه بعضي از زنان و مردان وقتي موفق به جلب توجه فرد مورد نظر خود شدند، 

تعهدات خود را فراموش مي كنند و همين باعث ضربه روحي به همسرشان مي شود. 

همسرم! با من درست حرف بزن
 ناميه گلستانه*

يك�ي از مهم تري�ن اص�ول در زندگ�ي زناش�ويي 
به كارگيري ادبيات و كالم مناس�ب و صحيح اس�ت 
و درواق�ع مي توان گفت ك�دام حرف ه�ا را نبايد به 
همسرتان بگوييد: »تو هميشه...«، »تو هيچ وقت...«، 
»تو هر وقت...«، »تو هرگز...« و... استفاده از جمالت 
مذكور نق�ش تعميم رفتار و در مق�ام محكوم كردن 
همسرتان است و اگر مي خواهيد زندگي  تان را حفظ 
كنيد و تنش بيهوده به رابطه  تان وارد نكنيد، پرونده 
رفتارهاي قبل�ي  اش را مختومه ك�رده و به  خاطر هر 
اش�تباهي در زم�ان رخ دادن آن گفت وگو داش�ته 
باشيد، نه اينكه درباره موضوعي كه چند ماه و چند 
س�ال پيش رخ داده با همس�رتان بحث كنيد. گفتن 
جمله هاي فوق به معناي اين اس�ت كه ش�ما پرونده 
اش�تباه هاي قبلي را نبس�ته ايد، او را نبخشيده  ايد 
و از او مي  خواهيد تاوان اش�تباه هاي گذش�ته اش را 
دوباره پرداخت كند و درواق�ع از رفتارهاي مثبت او 

نيز چشم پوشي كرده ايد. 
      

  حرف هايي كه موجب كدورت مي شود
با رفتار درست به همسرتان نشان دهيد وقتي به او مي گوييد 
بخش��يده ش��ده، واقعاً پرونده اش��تباهش را در ذهن خود 
بسته ايد و هيچ  وقت قرار نيست براي كاري كه ادعا كرده ايد 

فراموش مي  كنيد، او را دوباره بازخواست كنيد. 
زماني كه به همسرتان مي گوييد: »تو هميشه دير به منزل 
مي آيي« يا »تو هيچ وق��ت به من توج��ه نمي كني« و... 
درواقع شعله خشم و كدورت را برافروخته و روابط خويش 
را مكدر مي كنيد. چون همسر شما هميشه دير به منزل 
نمي آيد و زمان هايي نيز در لحظه مناس��ب حضور داشته 

و زمان هايي بوده كه به ش��ما توجه الزم را داشته است و 
بنابراين كلمه »هيچ وقت«، محبت او را زير سؤال مي برد. 
بيان اينگونه جمالت حالت تدافعي و تهاجمي را در طرف 

مقابل ايجاد مي كند. 
   مي توانيم به جاي »چرا« بگوييم »چطور«

عالوه بر جمالت مذكور كلماتي نيز وج��ود دارد كه مكرر 
در ارتباطات خود از آنها براي ايجاد و ادامه ارتباط استفاده 
مي كنيم، اما متوجه ب��ار عاطفي آن نيس��تيم. يكي از اين 
كلمات كلمه »چرا« اس��ت. اين كلمه به ظاهر ساده داراي 
چنان تأثير فراواني اس��ت كه در بس��ياري از موارد ارتباط 
زوجين را ب��ه چالش كش��يده و حرمت نفس اف��راد را زير 

سؤال مي برد. 
ذكر مثال براي اين كلمه درك مطلب را ملموس تر و زيباتر 
مي كند. در نظر بگيريد همسر ش��ما از خريد وسيله نقليه 
منصرف شده است و ش��ما براي علت انصراف از همسرتان 
سؤال مي كنيد: »چرا ماشين را نخريدي؟«، به ظاهر شايد 
شما صرفاً خواستار پيگيري علت بوده ايد اما به واقع شما با 
استفاده از اين كلمه رفتار همسرتان را زير سؤال برده ايد و 
حتي در صورت ادامه بحث امكان ايجاد خشم و مقابله به مثل 

از طرف همسرتان نيز وجود خواهد داشت. 
حال با توجه ب��ه تأثير اين كلمه امكان دارد در ذهن ش��ما 
مخاطبان اين سؤال ايجاد شود در صورت حذف كلمه »چرا« 
از چه كلمه اي استفاده كنيم؟ كلمه پيشنهادي ما »چطور« 
است. اين كلمه نه تنها بار عاطفي منفي به همراه ندارد بلكه 
در خيلي موارد نقش همدلي و نگراني نيز با خود به ارمغان 
مي آورد و طرف مقابل را تشويق به صحبت كردن مي كند. 

اگر به مثال باال برگرديم مي توانيم در برابر رفتار همسرمان 
براي نخريدن اتومبيل از او سؤال كنيم »چطور شد از خريد 
ماشين منصرف شدي؟« اگر دقت داشته باشيد اين جمله 

طرف مقابل را تشويق مي كند تا علت اصلي را براي ما شرح 
و توضيح دهد و در خيلي از موارد باعث خنثي و خلع سالح 

شدن همسر از دروغگويي و شتابزدگي مي شود. 
  كاماًل، حتماً، دقيقاً، اصاًل و...

كلمات مؤثر و مفيد ديگري وجود دارند كه بسيار كاربردي 
هستند و جايگاه استفاده از آنها بايد همچنان محفوظ باقي 
بماند. كلماتي همچون: كاماًل، حتماً، دقيقاً، اصاًل و... كلمات 
به اصطالح تنوين دار است كه بايد جايگاهشان در ارتباطات 
محفوظ بماند. زماني كه طرف مقابلتان براي شما موضوعي 
را تشريح مي كند و خواستار تأييد شما است، درصورتي كه 
مطمئن به تأييد حرف هاي طرف مقابل نيستيد، بهتر است 
از اين نوع كلمات يا نقطه مقابل آن استفاده نكنيد. همچنان 
كه در موقعيت هايي كه قرار به ارائه تعهدي از طرف ش��ما 
است استفاده از اين واژگان مي تواند در قبال اين تعهد براي 
شما اس��ترس و اضطراب انگيز باشد و حتي در برخي موارد 

باعث ايجاد پشيماني نيز باشد. 
  من و تو را جايگزين هم كنيم

كلمه و ضمير مهم ديگري كه بهتر است در ارتباط خود به آن 
دقت الزم را داشته باشيم استفاده از ضمير »من« و استفاده 
نكردن از ضمير »تو« است. به عنوان مثال اگر از همسرتان 
خطايي مش��اهده كرديد، به جاي اينكه ب��ه او بگوييد: »تو 
اش��تباه كردي«، مي توانيد ناراحتي خود را بدينگونه ابراز 
كنيد: »من از كاري كه انجام دادي ناراحت شدم« و در اين 
لحظه به جاي واكنش منفي همس��ر شاهد درك متقابل و 

همراهي همسرتان خواهيد بود. 
  »نه« گفتن به اين آساني ها هم نيست

كلمه »نه« به ظاهر كوچك اما در عمل كلمه مهمي است. 
اگر دقت داشته باشيد شنيدن اين كلمه از طرف ديگران تا 
حدودي سنگين و غير قابل هضم اس��ت. بنابراين خود ما 

نيز هنگام استفاده از آن بايد ظرفيت طرف مقابل را در نظر 
بگيريم و در اكثر مواقع به جاي »نه گفتن« خالص كه جزئي 
از آيتم هاي مهارت »نه« گفتن اس��ت، از »نه« گفتن هاي 
غيرمستقيم كه دليل آوردن و عذرخواهي كردن است، در 

ارتباط خود استفاده كنيم. 
به عنوان مثال اگر همسرتان از شما سؤال كرد: »به مسافرت 
برويم؟« به جاي اينكه به او بگوييد: »نه، نمي آيم«، مي توانيم 
اين مخالفت خود را در قالبي ش��كيل تر ارائه بدهيم و به او 
بگوييم: »چ��ون كار دارم نمي توانم به مس��افرت بيايم...« 
يا »عذرخواهي مي كنم كه نمي توانم در اين س��فر با ش��ما 
همراه��ي كنم.« درواق��ع زماني كه ش��ما از طريق دليل و 
عذرخواهي، »نه« گفتن خود را ابراز مي كنيد، جبهه گيري 
همسرتان را كاهش داده و نيت اصلي خود را ابراز كرده ايد. 

  به جاي »بايد« بگوييم »بهتر است«
كلمه »بايد« نيز مانند »نه« كلمه اي كوچك اما مهم است كه 
در اكثر اختالفات زناشويي شاهد اعتراض زوجين به دليل 
استفاده نابجا از اين واژه هستيم. كلمه »بايد« نقش دستوري 
داشته و باعث ايجاد ابهام و تسلط در طرف مقابل مي شود. 
تصور كنيد به همسرتان مي گوييد: »شما بايد امروز به خريد 
برويد« و اولين بازخوردي كه دريافت مي كنيد اين است كه 
همسرتان به شما بگويد: »بايدي وجود ندارد«؛ اينجاست 
كه اولي��ن تنش ها آغاز مي ش��ود. پس ب��راي جلوگيري از 
ايجاد تنش ها اي��ن كلمه را حذف و از كلمه »بهتر اس��ت« 

استفاده كنيم. 
در احادي��ث و روايات تأكي��دات زيادي ب��ر كالم صحيح و 
صادقانه و مؤدبانه شده است و چه بهتر كه با سخن مناسب 
گامي مؤثر و مفيد در ايجاد و تداوم روابط و مناسبات خود 

داشته باشيم و از چالش ها و تنش ها جلوگيري كنيم. 
*روانشناس باليني

  ميناسادات حسيني*
قبل از ازدواج براي انتخاب همسر بايد به معيارهايي 
توجه ك�رد و ابتدا فرد بايد در وجود خودش نس�بت 
به موضوع ازدواج احس�اس آمادگي كن�د. آمادگي 
جس�ماني، آمادگ�ي اجتماع�ي، آمادگ�ي مال�ي، 
اس�تقالل، پختگي هيجاني، مهارت ه�اي الزم براي 
ازدواج و خودآگاه�ي. درواقع منظ�ور از خودآگاهي 
عبارت اس�ت از دانس�تن نقاط قوت، نق�اط ضعف، 
توانمندي هاي فرد، موفقيت هايي كه تاكنون كسب 
كرده، شكس�ت هايي كه تاكنون خورده، چيزهايي 
كه در زندگي لذتبخش هس�تند و فعاليت هاي مورد 
عالقه اش. وقتي فرد ب�ه اين مرحله برس�د مي داند 
كيس�ت و از زندگي و طرف مقابلش چ�ه مي خواهد. 
طرفين بايد همديگر را بس�نجند و درب�اره توقعات، 
انتظارات، نيازها، عالئق و سرگرمي هايشان و وظايف 
زن و مرد در خانواده ب�ا يكديگر صحبت كنند، حتي 
صحبت درباره هيجاناتشان اعم از غم، شادي، ترس، 

خشم و راهبردهاي حل اختالفاتشان. 
      

افراد، به خص��وص جوانان باي��د بدانند اه��داف و آرزوها و 
چشم اندازش��ان از آينده چيس��ت و از باوره��ا و ارزش هاي 
ديني يكديگر اطالع پيدا كنند. راجع به خانواده خود )باورها 
و ارزش ها، تصميمات، وابستگي اعضاي خانواده( و خانواده 
طرف مقابل )ارتباط پدر و مادر با خانواده مقابل، انتظارات از 
عروس و داماد( و... اينكه محل زندگي شان كجا خواهد بود؟ 
تعداد مهمانان و كيفيت عروسي به چه ميزان خواهد بود؟ 
اينكه چند فرزند خواهند داشت؟ پول و برنامه ريزي مسائل 
مالي ش��ان چگونه پيش خواهد رفت؟ با چه افرادي دوست 

هستند و به چه ميزاني با آنها صميميت و رابطه دارند؟
اصلي ترين گام در ازدواج س��نجش اوليه اس��ت. ما جذب 
تفاوت ها و ش��باهت ها مي ش��ويم. جذب تفاوت ها ش��دن 
بسيار پرخطر و با ريسك اس��ت. پس بهتر است كه بيشتر 
به ش��باهت هاي خودمان و فرد مقابل تكيه كنيم. داش��تن 
تناسب مهم ترين قدم است: تناسب سني، مذهبي، قومي، 

اجتماعي و تحصيلي. 
از منظر مشاوره پيش از ازدواج ما براي انتخاب صحيح نياز 
به فرمول ازدواج داريم. فرمول ازدواج شامل آمادگي فردي + 
پسند اوليه + تفاهم ها + توافق ها + ارزش ها + پذيرش تفاوت ها 

+ تناسب داشتن هاست. جمع تمام اينها با هم مي تواند ازدواج 
موفق تري را رقم بزند. 

شما بايد سؤاالت كافي بپرسيد. نش��انه هاي هشداردهنده 
مثل الگوهاي خاص ديگرتخريب��ي و خودتخريبي را جدي 
بگيريد. اول به تفاهم برسيد، بعد تعهد بدهيد. عالقه و محبت 
را جدي تر از تفاهم در نظر بگيريد. ترديدهاي خود را جدي 
بگيريد. عجوالنه و زودهنگام سازش نكنيد. به ماديات و زرق و 
برق ظاهري بيش از حد توجه نكنيد. فكر نكنيد كه مي توانيد 
او را تغيير دهيد. فك��ر نكنيد پس از ازدواج مش��كالت كم 
خواهد شد.  يكي از سؤال هاي رايج بين مردم اين است كه آيا 
طوالني شدن دوره آشنايي و نامزدي اشتباه است؟ اين زمان 
بايد چقدر باشد تا خطرساز نشود؟ به صورت كلي ما معتقديم 
براي شناخت يك فرد در موقعيت ازدواج به يك بازه زماني 
شش ماه تا يك سال نيازمنديم تا بتوانيم وي و خانواده اش 
را در شرايط مختلف بسنجيم و با معاشرت كردن و صحبت 
كردن از ني��ات دروني هم آگاهي پيدا كني��م. بودن در يك 
رابطه يكنواخت مي تواند منجر به دلزدگي طرفين شود، به 
همين دليل روان شناسان پيشنهاد مي كنند يك دوره شش 
ماهه به عنوان آشنايي و نامزدي باشد و زير نظر خانواده ها و 

روان شناس مشاوره پيش از ازدواج انجام شود و پس از طي 
شدن اين مدت، ازدواج و برگزاري مراسم عروسي و خانه يكي 
شدن صورت پذيرد.  مشاوره پيش از ازدواج يكي از مهم ترين 
اقداماتي است كه هر فرد بايد با احساس مسئوليت نسبت به 
زندگي خودش با دقت آن را انجام دهد. به دليل افزايش نرخ 
طالق در ايران در سال گذشته سازمان بهزيستي كل كشور 
طرحي را ارائه كرد كه مشاوره پيش از ازدوج اجباري شود و 
هم اكنون در برخي از شهرهاي ايران اين امر الزامي است و 
زوجين تا قبل از شركت در كالس پيش از ازدواج نمي توانند 

عقدنامه خود را از محضر دريافت كنند. 
مشاوران پيش از ازدواج تالش مي كنند شرايط كلي طرفين 
را بس��نجند، آنه��ا را از صفات شخصيتي ش��ان آگاه كنند، 
تيپ هاي شخصيتي و ظرفيت ذهني شان را در برابر يكديگر 
مورد ارزيابي قرار دهند و مهارت هاي الزم براي ازدواج را به 
آنها آموزش دهند. بارها اين جمله را شنيده ايم كه پيشگيري 
بهتر از درمان اس��ت. پس رفتن پيش روان شناس و مشاور 
پيش از ازدواج خيلي بهتر از مشاور و روان شناس در دادگاه 
خانواده براي طالق است.  همچنين تست هاي شخصيت يكي 
از قوي ترين ابزارهاي سنجش شخصيت افراد است. امروزه 

بحث سالمت روان يكي از مهم ترين اقداماتي است كه افراد 
بايد پيش از وارد شدن در ارتباطات با يكديگر آن را بسنجند. 
برخي از تست هاي روان شناسي داراي دروغ سنج هستند و 
اگر فرد مراجعه كننده قصد دور زدن روان ش��ناس را داشته 
باشد و بخواهد تصوير مطلوب تري را از خود نمايش دهد در 
اعتبارسنجي تست مشخص مي شود و مي توان به انگيزه هاي 
دروني و ريشه هاي قوي باورهاي شخصيتي وي پي برد. انسان 
بسيار پيچيده است و تمام اليه هاي فكري او را نمي توان در 
مدت زمان كوتاه سنجيد. اگر اين تست ها توسط متخصصين 
برگزار، نمره دهي و تفسير شوند تا حد بس��يار زيادي قابل 
اعتماد است اما حقيقتاً در ارتباط با برگزاري آنها به صورت 

اينترنتي نظر قطعي نمي توان داد. 
ويژگي هاي افراد بالغ را بشناس��يد و فرد مورد نظرتان را با 
اين ويژگي ها بسنجيد. توانايي كنترل خشم و هيجان هاي 
منفي، تناسب سن تقويمي با پيشرفت هاي فرد، سازگاري 
با وضعيت خانوادگي، محيط، شغلي و اجتماع، توانايي حل 
مسئله، پوشش مناسب با سن و طبقه اجتماعي، صبر در برابر 
ناكامي، داشتن اهداف متناسب با توانايي ها و... از ويژگي هاي 
افراد بالغ است.  در برخي شرايط قيد ازدواج با فرد را بزنيد. 
رابطه اي كه شدت عشق ورزي در آن از سمت طرفين متفاوت 
است، رابطه اي كه فكر مي كنيد طرف مقابل به تغيير اساسي 
احتياج دارد، رابطه اي كه در آن نقش ناجي داريد، رابطه اي كه 
به دليل لجاجت و سركشي با خانواده، ايجاد و تداوم يابد، در 
اين شرايط نبايد ازدواج كرد.  همچنين با افراد معتاد، افرادي 
كه كنترل خشم ندارند، افرادي كه مسئوليت پذير نيستند 
و ديگران را مسبب مش��كالت خود مي دانند، افراد بدبين و 
ش��كاك، افراد نابالغ، افرادي كه شكست عشقي خورده اند، 
افرادي كه خانواده هاي آزارگر دارند)از فرزند خود تقاضاهاي 
زيادي دارن��د، در زندگي فرزند خود دخال��ت مي كنند، به 
همسر فرزند خود بي توجهي مي كنند( نبايد ازدواج كرد.  در 
خاتمه بايد گفت تفاهم يعني مقصود هم را فهميدن و درك 
كردن مطلب يكديگر. تفاهم در ازدواج يعني فهم مشترك يا 
فهم نزديك همسران نسبت به يك موضوع. متأسفانه خيلي 
وقت ها تفاهم با توافق اشتباه گرفته مي شود. تفاهم يعني فهم 
نزديك »داشتن« اما توافق يعني »تالش براي رسيدن« به 
يك فهم نزديك. تفاهم بدون توافق قبلي، از قبل وجود دارد، 

اما توافق ممكن است زير پا گذاشته شود. 
*روانشناس

ازدواج با بعضي ها ممنوع!
تمام آنچه پيش از انتخاب همسر بايد جدي بگيريم

سبك شناخت


