
88498471سبك زندگي

سه ش��نبه 28 آب��ان 1398 | 21 ربي��ع االول 1441 || روزنامه جوان |  شماره  85795    

    بهنام صدقي
ميزان رضايتمندي كه زوجين از زندگي خود 
دارند بر ثبات و پايداري خانواده تأثير بسياري 
مي گذارد و اين رضايتمندي در ابعاد مختلف 
زندگي مشترك نيز نقش داشته است و باعث 
سالمت خانواده و تضميني براي حفظ ثبات 
آن مي شود. هر خانواده سالم مي تواند افراد 
سالمي تحويل جامعه دهد و در مقابل عكس 
اين جريان نيز ممكن اس��ت اتف��اق بيفتد. 
يعني با خانواده اي كه سالمت آن را نمي شود 
تضمين كرد و ضمانتي نيز بر افراد آن خانواده 
ناسالم وجود ندارد، بالطبع جامعه نيز دچار 
بيماري هاي رواني و اجتماعي مي شود. پس 
اگر در بهبود س��المت خانواده چه از لحاظ 
رواني و چه اجتماع��ي كاري صورت نگيرد، 

سالمت كل جامعه به خطر مي افتد. 
ترديدي نيست كه از الزمه هاي قوام زندگي، 
برقراري ارتباط صميمانه زناش��ويي و دوام 
آن است. امروزه بس��ياري از زنان و مرداني 
كه زير يك سقف به عنوان يك زوج زندگي 
مي كنند، ب��راي برقراري ارتباط دوس��تانه 
و صميمان��ه دچار مش��كل هس��تند. طبق 
تش��خيص و اطالعاتي كه جامعه شناسان و 
روانشناس��ان اعالم مي كنند علت مراجعه 
بسياري از زن و شوهرها به مراكز بهداشتي و 
رواني تنها به خاطر بهبود و برقراري ارتباط 
با يكديگر اس��ت و مهم ترين مشكل زندگي 
خويش را نداشتن يك رابطه سالم و مثبت در 

زندگي زناشويي عنوان مي كنند. 
اگر بخواهيم تعريفي كلي از رضايتمندي از 
ازدواج ارائه كنيم، بايد بگوييم رضايتمندي 
به وضعيتي اطالق مي شود كه زن و شوهر در 
بيشترين مواقع احساس ناشي از خوشبختي 
و رضايت از ازدواج با يكديگ��ر دارند. زماني 
كه زن و ش��وهر در زندگي خود تعامالت و 
كنش هاي مثبت را در تم��ام جوانب به كار 
مي گيرن��د، نوعي رضايتمن��دي در زندگي 
مشترك از طرف هر دوي آنها ايجاد مي شود 
كه اين خود باعث كاهش تنش و اضطراب در 
خانواده و ايجاد ارتباطي صميمانه و مثبت در 

خانه مي شود. 
طبق پژوهش هاي انجام شده مردان نسبت 
به زنان در اوايل ازدواج رضايتمندي بيشتري 
از زندگي دارند و اين در حالي اس��ت كه در 
مراحل بع��دي زندگي مش��ترك زماني كه 
فرزندان به دبس��تان مي رون��د اين رضايت 

در همان س��طح وجود دارد اما آمار نسبت 
رضايتمندي زنان رو به كاهش مي رود. 

اگر به عقب نگاهي بيندازيم مي بينيم كه در 
گذشته اي نه چندان دور رضايت زن و شوهر 
از زندگي بسيار باالتر بوده است و با توجه به 
تحقيقات و پژوهش هايي كه در اين زمينه به 
عمل آمده است مي توان يكسري عوامل را در 
رضايتمندي زناشويي دخيل دانست: ثبات، 
انتظارات اجتماعي، رشد شخصيت، شادي، 
رضايت، سازگاري، يكپارچگي، ابراز محبت 
و عش��ق زوجين به يكديگر و... زن و شوهر 
مي توانند در تمام مراحل و لحظات زندگي 
همچون اوايل و آغاز زندگي مشتركش��ان با 
گفتن جمالتي سرشار از مهر و محبت، عشق 
و عالقه خود را به يكديگر ابراز كنند. بسياري 
از مشكالت از اينكه زن و شوهر به اندازه كافي 
به هم ابراز عالقه نمي كنند و يكديگر را از اين 

نعمت محروم مي كنند، ناشي مي شود. 
مرد بايد به همسر خود احترام بگذارد به ويژه 
در بين جمع و در مقابل دوستان و آشنايان. 
اين احترام اگر با محبت و صميميت همراه 
باش��د، تأثير بيش��تري خواهد داشت. اين 
احترام به زن، عالقه او را به زندگي زناشويي 
چند برابر كرده اس��ت و به خاطر همين در 
زندگي فداكاري و از خودگذشتگي در برابر 
مشكالت از خود نشان مي دهد، چون مي داند 
مردي ب��ا معرفت و قدرش��ناس در كنارش 
وجود دارد. در پژوهش��ي كه در س��ه كشور 
امريكا، فرانس��ه و روس��يه از سوي محققان 
انجام شد، اين نتايج به دست آمد كه 70 تا 
90 درصد زنان احت��رام متقابل را مهم ترين 
مس��ئله در رضايت زناش��ويي خود عنوان 

كرده بودند. 
همچنين نبايد از اهميت تأثير تعامل و ارتباط 
با گروه ه��اي اجتماعي خ��ارج از خانواده بر 
رضايت و موفقيت زندگي زناشويي غافل شد. 
پژوهش ها نشان مي دهد  ارتباط مثبت ميان 
سازگاري اجتماعي و سازگاري زن و شوهر 
وجود دارد. به اين معنا كه زن و شوهرهايي 
كه در زندگي خود موفق و سازگارتر بوده اند، 
در تعامالت اجتماعي داراي موفقيت،رضايت 

و سازگاري با اجتماع نيز بوده اند. 
فرجام سخن اينكه زن و شوهري مي توانند 
از زندگي زناشويي خود رضايت و لذت كافي 
ببرند كه بتوانند در برابر مشكالت و تنش ها 

واكنش هاي درست و مثبتي نشان دهند. 

عوامل مؤثر در رضايتمندي زوجين از زندگي مشترك

قوام زناشويي با دوام صميميت

سبك تعامل

تصميم بزرگ

كوتاه مثل زندگي

     زهرا عبدي خان*
اجتماعي بودن جزئي از فطرت انس��ان است و خداوند 
آن را در وجود آدمي نهادينه كرده اس��ت. در آموزه هاي 
ديني هم بر زندگي اجتماعي و انتخاب همسري مناسب 
به عنوان يك��ي از نيازهاي اساس��ي و همچنين يكي از 
اصلي ترين منابع تأمين امنيت و ارضاي نيازهاي جسمي 
و رواني تأكيد بسيار زيادي شده است. در جوامع سنتي 
گذشته، كمتر شاهد پيچيدگي  هايي بوديم كه امروزه در 

مسير ازدواج جوانان وجود دارد. 
با توجه به اينكه در قديم  ويژگي هاي فرهنگي و فضاي 
اجتماعي به گونه اي بود كه بيشتر ازدواج  ها به صورت 
درون  گروهي و خويشاوندي صورت مي  گرفت و مسئله 
شناخت و تشابه فرهنگي كمتر منجر به ايجاد مشكالت 
در اين زمينه مي  ش��د. عالوه بر اين از نظر اقتصادي، 
ازدواج جوانان با صرف هزينه هاي ناچيز و استعانت از 
والدين صورت مي گرفت و برخي از مسائلي كه امروزه 
گريبانگير جوانان در زمينه ازدواج است، از قبيل ميزان 
مهريه هاي س��نگين و مبالغ هنگفتي كه جهت خريد 
لوازم غير ضروري در جهيزيه اعمال مي ش��ود، عماًل 
كمتر ديده مي  ش��د و اين روند به صورت يك فرهنگ 
جامع از س��وي آحاد مردم جامعه م��ورد پذيرش قرار 

گرفته بود. 
در جوامع س��نتي گذش��ته، حمايت  هاي خانوادگي و 
اجتماعي در زمينه هاي مادي و معنوي و پذيرش آن از 
سوي جوانان به راحتي انجام مي گرفت، به گونه  اي كه 
فرزندان نيز مي  پذيرفتند تا با خانواده هاي خود در يك 
منزل مشترك زندگي كنند و از نظر شغلي نيز عمدتاً 
به مشاغل پدري پرداخته و از نظر اقتصادي و اجتماعي 
مشاركت بيشتري با يكديگر داشتند. در نتيجه خانواده 
و فرزندان آنها تنش  هاي رواني كمتري در اين زمينه 
متحمل مي  ش��دند. همچنين در گذش��ته بسياري از 

دخترها پس از رسيدن به دوران بلوغ و چه بسا زودتر 
و پسرها نيز به محض پايان يافتن دوران سربازي اقدام 
به ازدواج مي كردند و معموالً در اوايل دوران جواني به 

زندگي خود سر و سامان مي دادند. 
با وجود برخي معايبي كه در گذشته در امر ازدواج جوانان 
وجود داشت، اما مي توان مزاياي بسياري از قبيل كاهش 
برخي آسيب  هاي جسمي، رواني، اجتماعي و... را مورد 
توجه قرار داد و دوباره آنه��ا را احصا و احيا و به روز كرد. 
به طور كلي در آن دوران، جوانان از تعامل مثبتي كه با 
والدين خود داشتند، در زمينه هاي مختلف كاركردي از 
قبيل كاركرد اقتصادي، اجتماعي، عاطفي، جسمي و... 

بهره مي  بردند. 
با توجه به اينكه نهادها و دست  اندركاران مختلفي در امر 
ازدواج جوانان دخيل هس��تند، مي  توان با به  كارگيري 

مداخله ه��اي مؤثر در جهت رفع مش��كالتي كه در اين 
زمينه پيش روي جوانان وجود دارد، گام  هاي مؤثرتري 
برداش��ت. همين  طور ب��ا آموزش آنها در ب��ه كارگيري 
مهارت ها و ش��يوه هاي مختلف در برخورد با مس��ائل و 
مشكالت و استفاده از روش  هاي ترويجي و فرهنگ سازي 
ازدواج  هاي آسان و آموزش آن به خانواده ها و جوانان و 

چه بسا آموزش مهارت  هاي زندگي از دوران كودكي در 
م��دارس و... مي توانند نقش مؤث��ري را در جهت بهبود 

شرايط ازدواج جوانان ايفا كنند. 
ترغيب و تش��ويق جوانان و خانواده ها به استفاده از اين 
مراكز جهت حل مش��كالت اجتماعي از جمله مس��ئله 
ازدواج امري ضروري اس��ت. با توجه به اينكه دخترها و 
پسرها در بحث ازدواج نقش اصلي را ايفا مي كنند، بدون 
شك پرداختن به مس��ائل مربوط به اين قشر و اقدام در 
جهت حل اين مش��كل، بدون در نظر گرفتن نقش آنها 

امكانپذير نيست. 
مسئوليت  پذيري و قبول وظايف مربوط به خود، حفظ 
آرامش رواني، كس��ب مهارت  هاي زندگي و روابط بين  
فردي مؤثر، قبول حمايت هاي خانواده از قبيل پذيرفتن 
زندگي در كنار آنها، اس��تفاده بهين��ه از منابع موجود و 
صرفه  جويي و تالش در كاه��ش هزينه ها از عوامل مهم 
ديگر تأثيرگذار در حل مشكالت پيش روي ازدواج آنها 

به شمار مي آيد. 
همچنين تغيير الگوهاي رضايتمندي و كاهش توقعات 
بيش از حد طرفين و رهايي از تفكرات آرماني و ايده آل 
نس��بت به زندگي مش��ترك كه دس��تيابي به آن عماًل 
غيرممكن و دور از واقعيت است، بايد مدنظر قرار گيرد. 
سوق يافتن طرز تلقي جوانان به س��وي خارج شدن از 
حالت منفعالنه و گسترش عزت نفس و كسب استقالل 
رواني و شغلي نيز از عوامل مؤثر ديگر در حل اين مشكل 

خواهد بود. 
توجه به اين نكته كه مي  ت��وان تحصيالت را در دخترها 
همزمان با زندگي مشترك به انجام رسانيد و در پسرها 
آن را به بعد از ورود به بازار كار موكول كرد و پذيرش آن 
از سوي والدين و خانواده همس��ر آينده و حتي جامعه 

حائز اهميت است. 
*روانشناس

مداخله هاي مؤثر براي رفع موانع ازدواج از پيش پاي جوانان

ازدواج هاي ديروزي را احيا كنيم
سبك ازدواج

   حسين گل محمدي
بغض گلويش را مي فشرد و رنگ از چهره اش 
مي پرد. چند روزي از غذا خوردن افتاده بود و 
احساس ضعف و سستي شديدي مي كرد. فكر 
ماجراي امشب و اتفاقاتي كه ممكن بود بيفتد 
يك دم او را آرام نمي گذاش��ت. اگر پدر به آنها 
بله مي گفت. اگر آنها از او خوششان مي آمد و 
اگرهاي ديگري كه ممكن بود براي هميش��ه 
زندگي او را تباه كند. او جرئت نداش��ت روي 
حرف پدر حرفي بزند. او اص��اًل زبان اعتراض 
نداشت كه بتواند چيزي بگويد. حيا و خجالت 
اجازه نم��ي داد حتي در چش��م هاي پدر نگاه 
كند، چه رس��د به مخالفت! پس چه كار بايد 
مي كرد؟راز دلش را به چه كسي بايد مي گفت؟ 
با مادر هم نمي توانس��ت حرفي بزند، خجالت 
مي كشيد و شايد اگر به او مي گفت اوضاع بدتر 
هم مي شد. برادرش هم اگر بويي مي برد غيرتي 

مي شد و غائله اي به پا مي كرد. 
اضطراب و نگراني س��راپاي وجودش را گرفته 
بود. جلوي آينه رفت و به خودش نگاهي كرد. 
از زيبايي خودش بدش آمد. قطره اشكي روي 
گونه اش نشس��ت. با صدايي ل��رزان با تصوير 
خودش حرف زد:»چكار مي خ��واي بكني؟ ... 
چند ساعت ديگه خواستگار و فك و فاميلش از 
راه مي رسن... خدايا دارم از دلشوره مي ميرم.« 
تصوير ديگري در آينه پيدا شد. برگشت و پشت 
سرش را نگاه كرد. مادربزرگ بود كه با چهره اي 
آرام نگاهش مي كرد. خود را به آغوش او سپرد 

و بغضش تركيد. 
مادربزرگ نشست و س��ر نوه عزيزش را روي 
زانوهايش گذاشت. با لحني آرام پرسيد:»خيلي 
دوستش داري؟« از اينكه مادربزرگ موضوع 
را مي دانست جا خورد. حاال همه چيز لو رفته 
بود. مادربزرگ ادام��ه داد: »بو برده بودم ولي 
فكر مي ك��ردم مثل خواس��تگاراي ديگه س. 
نمي دونس��تم تو هم بهش دل بس��تي. چرا تا 
حاال چيزي نگفت��ي؟« اش��ك هايش را پاك 
كرد و با صدايي بغض آلود گفت:»همكالسي 
دانش��گاهمه. پس��ر خيلي خ��وب و مؤمنيه. 
خان��واده دار و محجوبه ولي جرئت نداش��تم 
بگم. به بابا و مامان قول داده بودم س��رم فقط 

به درسم باشه.«
مادربزرگ او را بوسيد و قربان صدقه اش رفت 
و گفت:»خيلي خب اش��كاتو پاك ك��ن... هر 
دختري باالخره بايد بره خونه شوهر، پس چه 
بهتر كه با مرد مورد عالقه ش ازدواج كنه... غصه 
نخور عزيزم... من با پدرت صحبت مي كنم... 
نگران نباش... ول��ي به خواهان��ت بگو زودتر 
دست به كار بشه و بياد خواستگاري، وگرنه گل 

زندگيش رو كس ديگه اي مي چينه.«
كلم��ات مادرب��زرگ وج��ودش را آرام كرد. 
گونه هاي چروكيده پيرزن را با اشتياق بوسيد 
و گفت:»خدا مادربزرگ هم��ه خانواده ها رو 
حفظ كنه... مادربزرگ كه باشه، غم و غصه اي 
هم نيست.« اش��ك هايش را پاك و خودش را 

براي يك تصميم بزرگ آماده كرد. 

     زهرا سروي
كالم ما عصاي معجزه گر ماس�ت و مي تواند عشق 
و عالقه را به همس�رمان روز افزون كند. بي ش�ك 
زيبايي كالم در ه�ر موقعيتي ضروري اس�ت. اگر 
كالمي به زيبايي منتقل شود، ماندگار خواهد شد. 
سخن گفتن از بارزترين وجوه مميزه انسان هاست. 
اين يكي از بزرگ تري�ن نعمت هايي اس�ت كه در 
اختيار انسان قرار گرفته است. انسان بايد هنگام 
س�خن گفتن كمي تأمل كند و بجا و مناسب سخن 
گويد. پ�س زيبا س�خن گفت�ن در برخ�ورد با هر 
ش�خصي بس�يار اهميت دارد. در اين نوش�تار از 
جمالت زيبايي كه مي تواند تأثيرات شگفت انگيزي 
در زندگي مشتركتان ايجاد كند، گفته شده است. 
اينگون�ه كلم�ات مي تواند حس بس�يار مطلوب و 
تأثيرگذاري را در رابطه تان ايجاد و زندگي تان را به 
زيبايي متحول كند. اين كلمات معجزه گر مي تواند 
در كنار رفتار مناس�ب ش�ما عش�قتان را در قلب 
همسرتان تثبيت كند و باعث شود تا با همه وجود 
احس�اس خوش�بختي كنيد. پس كافي است اين 
جمالت شگفت انگيز را بشناس�يد و آنها را هر روز 

به همسرتان بگوييد. 
            

    »دوستت دارم« معجزه آفرين است
درست است كه شنيدن اين جمله براي مردان هم حس 
رضايتمندي دارد اما خانم ها به شنيدن اين جمله بسيار 
عالقه دارند بنابراين هر روز به خود يادآوري كنيد كه به 
همس��رتان بگوييد دوس��تت دارم. هر چقدر هم از عمر 
زندگي مشتركتان گذشته باشد باز به همان اندازه شنيدن 
اين جمله تازگي و ش��يريني دارد. اينگونه جمالت باعث 
احساس امنيت و آرامش خاطر زن مي شود. به اين صورت 
او جايگاه خ��ود را در قلب و زندگي همس��رش مي داند. 
هرگز نگوييد: »وقتي س��ركار مي روم، وقتي براي منزل 
خريد مي كنم و... خودش مي فهمد كه دوس��تش دارم.« 
او نياز به ش��نيدن اين جمله از زبان شما دارد. اين جمله 

تمام خستگي ها را از تن همسرتان بيرون مي كند. پيامبر 
اكرم)ص( مي فرمايند: »اين س��خن مرد كه به همسرش 
بگويد تو را دوس��ت دارم، هرگز از قلب همس��رش خارج 

نخواهد شد.« 
اگر همسرتان سرحال نبود يا اينكه ناراحت بود، مي توانيد 
با بيان جمالتي نظير »دوستت دارم«، »از زندگي ام كنار 
تو لذت مي برم«، »تو هميش��ه براي من زيبايي«، »من 
هميشه خدا را براي داشتنت ش��كر مي كنم« و... حال او 
را به سمت عالي شدن س��وق دهيد. با اين جمالت به او 
بفهمانيد كه تنها كس��ي اس��ت كه مي توانيد حرف هاي 

دلتان را به او بزنيد. 
    تعريف هاي درست و عاشقانه

از جمالت بسيار تأثيرگذار در روح و روان همسرتان تعريف 
و تمجيدهاي شما از اوست. اين تعريف ها و تمجيدها نبايد 
اغراق آميز باشد. فقط كافي اس��ت موارد مثبت زندگي 
مش��تركتان را با صداي بلند اعالم كنيد. مث��اًل از اينكه 
هميشه خانه تميز و مرتب است از همسرتان تشكر كنيد و 
آن را به زبان آوريد. اگر غذايش خوشمزه است، اگر لباس يا 
رنگ مويش زيباست، آنها را جلوي فرزندان خود و با لحني 

عاشقانه به همسرتان بگوييد قطعاً معجزه مي كند. 
زن ها دوست دارند همسرش��ان به زيبايي ظاهري شان 
اشاره كند. او را بستايد، به گونه اي كه فقط او مالك زيبايي 
در دنياست. كافي اس��ت گاهي جزئيات را مطرح كنيد و 
به او بگوييد چه چيز در او زيباتر است اينگونه تعريف اثر 

بهتري دارد. 
زن ها دوس��ت دارند در نگاه همسرشان متفاوت و خاص 
باش��ند. اينكه او ويژگي هايي دارد كه منحصر به اوست. 
روي ويژگي هاي مثبت همس��رتان تأكيد كنيد و آنها را 
مرتب به او بگوييد. با اين كار او بر همان ويژگي بيش��تر 
تمركز و براي پر رنگ تر و عالي تر شدن آن تالش مي كند. 
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هر زني، هر چقدر هم مس��تقل باش��د، به مردي كه به او 
احس��اس امنيت دهد نياز دارد. مردي كه آرامش داشته 
باش��د تا بتواند اوضاع را به درستي س��ر و سامان بخشد 

بنابراين كافي است رفتارتان كاماًل گوياي اين جمله باشد. 
بايد حمايتگر باشيد و در قالب كلمات اين حمايت و امنيت 
را به همسر خود بفهمانيد. فراهم كردن امكانات به تنهايي 
كافي نيس��ت. ش��ما بايد با رفتار و گفتارتان حمايت تان 
را از همس��ر خود اظه��ار كنيد. هنگامي كه همس��رتان 
دچار اضطراب يا نگراني اس��ت، كافي اس��ت يك جمله 
به او بگوييد كه من هس��تم، آرام باش و از چيزي نترس. 
گفتن اين جمله ساده به ميزان قابل توجهي از اضطراب 

همسرتان مي كاهد. 
    با زيباترين كلمات از همسرتان قدرداني كنيد

شايد در باور س��طحي معتقد باش��يم كه مردان به علت 
جنس قوي و توانايي مردانه و كمتر احساس��ي بودنشان 
نسبت به زنان نيازي به شنيدن تشكر ندارند، بلكه براي 
هر كار و تالشي كه براي شما و زندگي مشتركتان انجام 
مي دهند از او تش��كر كنيد و نگوييد كه او به وظيفه اش 
عمل كرده و احتياج به تشكر نيست. از همسرتان تشكر 
كنيد و به وي بفهمانيد كه قدردان زحمات او هستيد. هر 
مرد هر قدر قوي باشد و احساس��ات خود را به ظاهر بروز 
ندهد، در درون خود دوست دارد كه همسرش از كارها و 
خدمات او تشكر كند و تالش او هر چند كوچك در زندگي 
مشتركشان ديده ش��ود. مي توانيد از همس��رتان با بيان 

جمالت ساده و با لحن بسيار با احساس تشكر كنيد. 
مثاًل از او به خاطر اينكه شما را هر روز صبح به ايستگاه 
مي رس��اند تش��كر كنيد. هنگام خريد براي منزل از او 
تشكر كنيد كه با وجود خس��تگي هايش خريد خانه را 
انجام داده است. امام سجاد)ع( مي فرمايند: »روز قيامت 
خداوند متعال به بعضي از بندگانش مي فرمايد آيا شكر 
فالن كس را به جا آوردي؟ ع��رض مي كند پروردگارا! 
من ش��كر تو را به جاي آوردم. خداوند مي فرمايد چون 
شكر او را به جا نياوردي شكر مرا هم به جا نياورده اي. 
شكرگزارترين شما در پيشگاه خداوند كسي است كه 
از نعمت ها و زحمات مردم بيشترين قدرداني و تشكر را 

به عمل مي آورد.« 
از نيازهاي روحي مردانه كه بايد برآورده ش��ود اين است 

كه او بايد بداند در نگاه ش��ريك زندگي اش بهترين مرد 
دنياست و تكرار نشدني و بي نظير اس��ت. مهم است كه 
همسرتان بداند در نگاه شما قوي و قابل اتكاست و دنياي 
شما با همه افراد و داشته هايتان بدون او يك حامي مهربان 

ناقص است. 
    هميشه به تو افتخار مي كنم

در موقعيت هاي مختلف به همس��رتان نش��ان دهيد كه 
به او افتخار مي كنيد و همواره به او در مقابل ديگران نيز 
نش��ان دهيد كه همس��رتان بهترين در دنياست. برخي 
مواقع بسيار س��اده به او بگوييد كه به او افتخار مي كنيد 
و پازل خوش��بختي تان با حضور او كامل ش��ده است. در 
مقابل ديگران بگوييد كه به همس��رتان افتخار مي كنيد. 
اين جمله شما حس غرور همسرتان را در دلش شعله ور 
مي كند. به ويژگي هاي مثبت شوهرتان دقت كنيد. آنها را 

بيان كنيد و به آنها بباليد. 
    هديه اي را كه گرفتي خيلي دوست دارم

اگر همسرتان براي شما هديه گرفت با باز كردن هديه و 
بيان اينكه چقدر اين هديه را دوس��ت داريد و اين همان 
چيزي است كه مي خواستيد يا مدت هاست در فكر داشتن 
آن بوديد همس��رتان را ذوق زده كنيد. با اين كار او براي 
تهيه كادو بيشتر ترغيب خواهد شد. مهم نيست كه آيا از 
اين هديه خوشتان آمده يا نه يا ارزش مادي كمي دارد يا 
زياد، به هر حال از او تشكر كنيد. قبل از رسيدن ايام خاص 
درباره چيزهايي كه دوست داريد داشته باشيد به او بگوييد 

تا او براي خريد از ايده هاي شما كمك بگيرد. 
    از صحبت كردن با تو هميشه لذت مي برم

همواره براي صحبت كردن با همسر خود زمان بگذاريد و 
به او يادآوري كنيد كه از صحبت با او بسيار لذت مي بريد. 
به همسرتان بگوييد: »تو شنونده اي عالي براي حرف هاي 
من هستي.« به اين صورت همس��رتان به نقش حامي و 
پشتيبان خود در زندگي پي مي برد. به او بگوييد: »خيلي 
خوش تيپي، خيلي باحالي، خيلي ش��يطوني و...« به كار 
بردن اين كلمات با رعاي��ت ادب و احترام باعث عميق تر 

شدن صميميت از نظر همسرتان مي شود. 

سبك ارتباط

از جمالت بسيار تأثيرگذار در روح و روان 
همس�رتان تعريف و تمجيدهاي ش�ما از 
اوس�ت. اين تعريف ه�ا و تمجيدها نبايد 
اغراق آميز باش�د. فقط كافي است موارد 
مثبت زندگ�ي مش�تركتان را ب�ا صداي 
بلند اعالم كني�د. مثاًل از اينكه هميش�ه 
خانه تمي�ز و مرتب اس�ت از همس�رتان 
تش�كر كني�د و آن را ب�ه زب�ان آوري�د
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پيچيدگي  هاي�ي بودي�م ك�ه ام�روزه 
در مس�ير ازدواج جوان�ان وج�ود دارد

كالم ما عصاي معجزه گر زندگي مشترك است
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