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نشانه های قابل اعتماد در برابر همسران غیر قابل اعتماد
چــه چيــز باعــث غيرقابــل اعتمــاد
بــودن ويــا تقلــب کــردن يــک شــريک
مــي شــود؟ ايــن ســوال مهمــي ايســت کــه
چنديــن دهــه پژوهشــگران بــراي آن جوابــي
مشــخص نيافتــد .بــه عنــوان مثــال ،ممکــن اســت

 -2وقايع عاطفي

شــما وسوســه شــويد کــه خيانــت در ازدواج را بــه
عنــوان يــک شــاخص نشــان دهيــد امــا در وهلــه
اول ناراضيتــي زمينــه ســاز اســت.
دانشــمندان طــي پژوهشــي دريافتنــد کــه
 56درصــد از مــردان و  34درصــد زنــان کــه
ادعــا مــي کننــد از زندگــي زوجــي خــود راضــي
هســتند ،در حقيقــت اينطــور نيســت .اگــر شــما
نمــي توانيــد ســرنخ هــاي آشــکار ماننــد شــريک
ناراضــي را در زندگــي بيابيــد ،چگونــه مــي توانيــد
بگوييــد ،چــه کســي ارزش اعتمــاد شــما را دارد؟
ايــن يــک مفهــوم پيچيــده اســت ،امــا نشــانه
هايــي وجــود دارد کــه مشــخص مــي کننــد،
مشــکلي در زندگــي زوجيــن وجــود دارد.
هريــک از نشــانه هــاي زيــر بــه تنهايــي
مــي تواننــد مشــکل ســاز باشــند  ،حــال اگــر
تعــداد ايــن نشــانه هــا در يــک رابطــه بيشــتر
شــود احتمــال خيانــت و بــي اعتمــادي بــاال
خواهــد رفــت.
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-1پيش بيني روانشناختي
دانشــمندان معتقدنــد کــه انســانها بــه ســرزنش و احســاس گنــاه
واکنــش نشــان مــي دهنــد .هــدف از اســتفاده ناخــودگاه و حتــي

آگاهانــه بــه عنــوان يــک تاکتيــک از ايــن روشــها احتمــاال بــراي
فــرار از موضــوع اصلــي ايســت .بــه عنــوان مثــال:

اگــر يــک شــريک بــه طــور ناگهانــي در مــورد رفتارهــاي همســرش
او را متهــم بــه گــول زدن و يــا بيــش از حــد معاشــقه مــي کنــد،

ممکــن اســت ســعي در پنهــان کــردن چيــزي داشــته باشــد.
چند نمونه طرح ريزي رواني ناخودآگاه را بشناسيم:

انكار:فــرد بــه رغــم شــواهد واضــح ،هرگونــه تخطــي از هــر نوعــي
را انــكار مــي كننــد.
تحريف:فــرد منفــي را بــه مثبــت تبديــل مــي کننــد .مــن ايــن کار
را بــراي محافظــت از شــما انجــام دادم.
تهاجــم منفعل:مــن ديوانــه نيســتم ،بيــا اســتدالل نکنيــم و يــا
هرچيــزي کــه پاســخ هــاي تهاجمــي دارد.
ســرکوب :موضوعاتــی کــه فــرد را مضطــرب مــي کنــد و او را بــه
ســمت دروغ ســوق مــي دهــد .مــن ايــن کار را بــه يــاد نمــي آورم
تقسيم :جدا شدن از چيزهايی که اتفاق مي افتد.

ممکــن اســت تغييــري در رفتــار
جنســي يــا فيزيکــي نشــانگر
عــدم اطمينــان باشــد .ماننــد نيــاز
بــه عــدم پاســخگويي بــه همســر
يــا بلعکــس توجــه بيــش از حــد
بــه همســر کــه حــس تــرس از
دســت دادن يــا بيــش از حــد
در معــرض توجــه بــودن را بــه
شــريک زندگــي منتقــل مــي کنــد.
بــه طــور ســاده ،اگــر يــک شــريک
شــروع بــه صميميــت بيــش از حــد
کنــد ،شــما بايــد تعجــب کنيــد
کــه چــرا؟ محــرک ايــن احســاس
ناگهانــي و هديــه چيســت؟ اگــر
کاري انجــام نــداده ايــد متفــاوت
اســت ،چــه چيــزي تغييــر کــرده
اســت؟

 -3روابط گذشته
هنگامــي کــه يــک شــخص ســابقه
روابــط بلنــد مــدت ،در حــوزه
کســب و کار و شــخصي را دارد،
نشــان مــي دهــد کــه توانايــي
ايجــاد اعتمــاد دارد .اگــر موفــق
بــه انجــام تعهــدات خــود نشــديد
 ،در نگهداشــتن شــبکه دوســتان
بــه مشــکل بــر مــي خوريــد.
يــک تحقيــق انجــام شــده توســط
روانشناســان نشــان داد کــه 90
درصــد از افــرادي کــه معتقدنــد
داراي ســطح بااليــي از تعهــد
هســتند ،در زمانهايــي از چارچــوب
هــاي اخالقــي خــود خــارج شــده و
روابــط دوســتانه خــود را از دســت
داده انــد.

 4غريضه را ناديده نگيريد
مغــز شــما در قضــاوت مــردم بهتــر
از آنچــه فکــر مــي کنيــد عمــل مــي
کنــد .مطالعه  2014توســط دانشــگاه
روانشناســي دانشــگاه نيويــورک

نشــان داد کــه اکثــر افــراد مــي
تواننــد بــا اطمينــان از طريــق
چهــره فــرد ،اعتمــاد بــه نفــس را
انــدازه گيــري کننــد .مغــز قــادر
اســت تــا ســرنخ هــاي اجتماعــي
و فيزيکــي را کــه شــما در ســطح
آگاهانــه الزم نيســت شناســايي
کنيــد ،اســتفاده کنــد .اگــر غريــزه
شــما مــي گويــد چيــزي اشــتباه
اســت ،احتمــاال يــک دليــل وجــود
دارد.

 .5رفتار ريسک پذيري
تحقيــق انجــام شــده در ســال  2007توســط محققاندربرکلــي نشــان مــي دهــد کــه رفتــار ريســک پذيــري مــي توانــد
نشــانه عــدم اعتمــاد باشــد .پژوهشــگران فراتحليــل پژوهشــی در خصــوص پيــش آمدهــا و عواقــب اعتمــاد را انجــام
دادنــد و ارتباطــي ميــان رفتارهــاي کليــدي ماننــد ريســک پذيــري و ارزش اعتمــاد پيــدا کردنــد .اساســا ،ايــن
محققــان دريافتنــد کــه صفــات خاصــي وجــود دارد کــه شــاخص هــاي خوبــي از اعتمــاد يــا عــدم اعتمــاد در روابــط
نشانه هاي منفي
-1ريسک پذيري باال -2شهروند ضعيف واقع شدن  -3عدم توليديا عملکرد مثبت در زندگي اجتماعي
نشانه هاي مثبت
 -1انسجام و يکپارچگي در زندگي -2خير خواهي
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بچه که بودم
وقتی کار اشتباهی میکردم
مادرم میگفت

« اشکال نداره حاال چیکار کنیم تا درست بشه»
اما مادر دوستم بهش میگفت «خاک برسرت یه کار درست نمی تونی انجام بدی»
امروز هر دو بزرگسال و بالغیم .وقتی اتفاق بدی می افته اولین فکری که به ذهنم میاد «خب چیکار

روزی هنگامــی کــه فرزندانتــان بــزرگ شــوند فضــای منزلتــان خالــی از نقاشــی هــای
کودکانــه خواهــد شــد؛
دیگــر اثــری از شــکلک هــای خنــدان بــر روی دیوارهــای خانــه ،حــک کــردن اســامی
بــر روی پارچــه ی دســته ی مبــل هــا و طــرح هــای لــرزان انگشــتی بــر روی شیشــه
هــای بخــار گرفتــه ی پنجــره هــای خانه،وجــود نخواهــد داشــت.
روزی هنگامــی کــه فرزندانتــان بــزرگ شــوند دیگــر اثــری از هســته هــای میــوه هــا در
زیــر تخــت هــا وجــود نخواهــد داشــت.
در آن روز مــی توانیــد مــدادی را بــر روی میــز بــراي يادداشــت كــردن پیــدا کنیــد و
شــيريني داخــل یخچــال باقــي خواهــد مانــد.
روزی هنگامــی کــه فرزندانتــان بــزرگ شــوند مــی توانیــد بــرای خــود غذاهــای بخارپــز
بــه جــای ســاندویچ هــات داگ یــا همبرگــر درســت کنیــد.
مــی توانیــد زیــر نــور شــمع غــذا بخوریــد بــدون آنکــه نگــران دعــوای فرزندانتــان
بــرای فــوت کــردن شــمع هــا باشــید.
روزی هنگامــی کــه فرزندانتــان بــزرگ شــوند زندگیتــان متفــاوت خواهــد شــد آنهــا
آشــیانه تــان را تــرک خواهنــد کــرد و خانــه تــان آرام ...ســاکت ...خالــی و تنهــا خواهید
شد .
در آن زمان است که به جای چشم انتظاری برای فرارسیدن «روزی» ؛
دیروزهــا را مــرور خواهیــد کــرد ...یعنــی در ان روزهــا ؛ دلتنــگ امروزتــان خواهیــد
شــد...
پس امروزتان را با آنها عاشقانه زندگی کنید...

کنم؟» و با حداقل اضطراب و عصبانیت مشکل رو حل میکنم .اما دوستم با مواجه شدن با اتفاقات بد
عصبانی میشه و میگه «خاک بر سر من که نمی تونم یه کار درست انجام بدم،
چرا من اینقدر بدبختم؟»
حرفهــای امــروز مــا و احساســی کــه بــه فرزندمــان مــی دهیــم تبدیــل بــه صــدای درونــی فرزندمــان
خواهــد شــد.
مراقب باشیم چه پیامی برای همه عمر به فرزندانمان می دهیم

آگاه باشید و برای فرزندان خود بهترین پیامها را به یادگار بگذارید
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حکایت زیبا

روزی معلـم کالس پنجـم بـه دانـش آموزانـش گفـت« :مـن همه شـما را
دوسـت دارم» ولـی او در واقـع ایـن احسـاس را نسـبت بـه یکـی از دانـش
آمـوزان کـه تیـدی نـام داشـت ،نداشـت .لباسـهای ایـن دانـش آمـوز همـواره کثیـف
بودنـد ،وضعیـت درسـی او ضعیـف بـود و گوشـه گیـر بـود .ایـن قضـاوت او بر اسـاس
عملکـرد تیـدی در طـول سـال تحصیلـی بـود .بـا بقیـه بچـه هـا بـازی نمـی کـرد و
لباسـهایش چرکیـن بودنـد .تیـدی بقـدری افسـرده و درس نخـوان بـود کـه معلمش
از تصحیـح اوراق امتحانـی اش و گذاشـتن عالمـت در برگـه اش بـا خـودکار قرمـز و
یادداشـت عبـارت « نیـاز به تلاش بیش تر دارد» احسـاس لذت می کـرد .روزی مدیر
آموزشـگاه از ایـن معلم درخواسـت کرد که پرونده تیدی را بررسـی کنـد .معلم کالس
اول دربـاره اونوشـته بود« تیدی کودک باهوشـی اسـت که تکالیفش را بـا دقت و بطور
منظمـی انجـام مـی دهـد» .معلـم کالس دوم نوشـته بود« تیـدی دانش آموز دوسـت
داشـتنی در بیـن همکالسـیهای خـودش اسـت ولـی بعلـت بیمـاری سـرطان مادرش
خیلـی ناراحـت اسـت» .امـا معلـم کالس سـوم نوشـته بـود« مرگ مـادر تیـدی تاثیر
زیـادی بـر او داشـت .او تمـام سـعی خود را کـرد ولی پـدرش توجهی به او نکـرد و اگر
در ایـن راسـتا کاری انجـام ندهیـم بزودی شـرایط زندگـی در منزل ،بـر او تاثیر منفی
مـی گـذارد» .در حالیکـه معلم کالس چهارم نوشـته بـود« تیدی دانش آموزی گوشـه
گیرسـت کـه عالقه بـه درس خواندن ندارد و در کالس دوسـتی نـدارد و موقع تدریس
مـی خوابـد» .اینجـا بـود که معلمـش ،خانم تامسـون به مشـکل دانش آموز پـی برد و
شـرمنده شـد .ایـن احسـاس شـرمندگی موقعی بیش تر شـد کـه دانش آمـوزان برای
جشـن تولـد معلمشـان هرکـدام هدیه ای بـا ارزش در بسـته بندی بسـیار زیبا تقدیم
معلمشـان کردنـد و هدیـه تیـدی در یک پالسـتیک مچاله شـده بود .خانم تامسـون با
ناراحتـی هدیـه تیـدی را بـاز کرد .در ایـن موقع صدای خنده تمسـخر آمیز شـاگردان
کالس را فـرا گرفـت .هدیـه او گردنبنـدی بود که جـای خالی چند نگیـن افتاده آن به
چشـم مـی خـورد و شیشـه عطری که سـه ربـع آن خالـی بود .امـا هنگامی کـه خانم
تامسـون آن گردنبنـد را بـه گـردن آویخـت و مقـداری از آن عطر را به لبـاس خود زد
و بـا گرمـی و محبـت از تیـدی تشـکر کرد ،صـدای خنده دانـش آموزان قطع شـد .در
آن روز تیـدی بعـد از مدرسـه بـه خانه نرفت و منتظـر معلمش ماند و بـا دیدنش به او
گفـت « :امـروز شـما بوی مـادرم را می دهـی» .در این هنگام اشـک خانم تامسـون از
دیدگانـش جـاری شـد زیرا تیدی شیشـه عطـری را بـه او هدیه داده بـود که مادرش
اسـتفاده مـی کـرد و بـوی مـادرش را در معلمـش استشـمام می کرد،
7

بعــد خانــم تامســون توجــه خــاص و ویــژه ای بــه تیــدی مــی کــرد و کــم
کــم اســتعداد و نبــوغ آن پســرک یتیــم دوبــاره شــکوفا شــد و در پایــان ســال
تحصیلــی شــاگرد ممتــاز کالســش شــد .پــس از آن تامســون دســت نوشــته ای را مقابــل
درب منزلــش پیــدا کــرد کــه در آن نوشــته شــده بــود« شــما بهتریــن معلمــی هســتی کــه
مــن تــا االن داشــته ام» .خانــم معلــم در جــواب او نوشــت کــه تــو خــوب بــودن را بــه مــن
آموختــی .بعــد از چنــد ســال خانــم تامســون از دریافــت دعــوت نامــه ای کــه از او بــرای حضــور
در جشــن فــارغ التحصیلــی دانشــجویان رشــته پزشــکی دعــوت کــرده بودنــد و در پایــان آن بــا
عنــوان « پســرت تیــدی» امضــاء شــده بــود ،شــگفت زده شــد! او در آن جشــن در حالیکــه آن
گردنبنــد را بــه گــردن داشــت و بــوی آن عطــر از بدنــش بــه مشــام مــی رســید ،حاضــر شــد.
آیــا میدانیــد تیــدی کــه بــود؟
تیــدی اســتوارد یکــی از مشــهورترین پزشــکان جهــان و مالــک مرکــز اســتوارد بــرای
درمــان کــودکان مبتــا بــه ســرطان اســت.
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دختــرم  6ســاله اســت تقریبــا از ســال گذشــته متوجــه شــدم کــه دوســت دارد بــا دســتگاه تناســلیش بــازی

باســام پســرم  7ســال دارد .خیلــی ترســو اســت بــه تنهایــی در اتاقــش بــازی نمــی کنــد ،دستشــویی نمــی رود.

کنــد .اوایــل بــه ایــن فکــر مــی کــردم کــه اقتضــای ســنش اســت و اهمیــت نمــی دادم و ســواالتش را بــا

حتــی برایــش توضیــح دادم ونشــان دادم کــه هــر چــه در روز اســت همــان هــم در شــب وجــود دارد .بــه او

خونســردی پاســخ مــی دادم .ولــی در حــال حاضــر فکــر مــی کنــم ایــن رفتــار بیــش از حــد شــده اســت  .حتــی

احســاس مــی کنــم دچــار خــود ارضائــی شــده اســت .چنــد بــار بــه صــورت غیــر مســتقیم عصبانــی شــدم و او

بارهــا گفتــم کــه مــن و پــدرش کنــارش هســتیم ولــی اصــا اثــری نداشــته اســت .چگونــه تــرس او را کــم کنیــم

هــم متوجــه شــد .امــا نگرانــی مــن در ایــن موضــوع همچنــان وجــود دارد .لطفــا راهنمایــی بفرماییــد

جواب:
بهتر است کودک را از لحاظ پزشکی بررسی کنید .بعضی از کودکان به علت عفونت یا قارچ در ناحیه ی تناسلی
دچــار مشــکل می شــوند .واژه خــود ارضائی در کــودکان معموال کاربرد نــدارد و کودک یا از طــرق یادگیری عینی
(فیلــم -برنامــه کــودک و  )...و یــا از طریــق یادگیــری از همســاالن در مهــد کــودک ،بــه ایــن کار روی مــی
آورنــد و در اکثــر مواقــع ایــن عمــل بــر پایــه کنجــکاوی اســت تــا بــر اســاس حــس لــذت جنســی .کودکــی کــه
خــود ارضایــی مــی کنــد وقتــی صدایــش مــی کنیــد دســت از کار مــی کشــد .اســترس و اضطــراب کــودک را
کاهــش دهیــد .چــرا کــه کــودکان احســاس هــای منفــی را از طریــق خــود ارضایــی دفــع میکننــد .کــودکان
در اوقــات تنهایــی بیشــتر بــه ایــن کار روی مــی آورنــد چــون بیشــتر کنجکاونــد  .بهتــر اســت کــودک را تنهــا
نگذاریــد و بــه او فعالیــت هایــی بدهیــد کــه بــا دســت انجــام مــی شــود .مثــا خمیــر بــازی ،نقاشــی و ...

جواب:
تــرس یکــی از هیجانهــای اصلــی انســانی اســت و وجــود تــرس نشــان دهنــده احســاس نــا امنــی در کــودک
اســت کــه مــی توانــد ناشــی از نــوع زندگــی مــا باشــد .زندگــی نــا منظــم  ،وجــود والدینــی کــه رابطــه کاملــی
بــا فرزنــدان ندارنــد ( فقــط حضــور فیزیکــی در کنــار فرزندانشــان دارنــد ذهنشــان جــای دیگــر اســت و حــس و
حــال خوبــی هــم ندارنــد ) ،شــرایط غیــر قابــل پیــش بینــی و سیســتم تغذیــه نامناســب ایــن احســاس پایــه را
تشــدید مــی کنــد .بــرای بهبــود ایــن هیجــان بایــد امنیــت او را تامیــن کنیــد و موثرتریــن راه در ایجــاد امنیت در

کــودک رو بــه آغــوش بگیریــد و بــه او بگوییــد کــه چقــدر دوســتش داریــد و ســعی کنیــد وقتــی مشــغول ایــن
کار اســت حواســش را پــرت کنیــد بــا او بــازی کنیــد و در دنیــای بــازی بــا او حــرف بزنیــد تــا اضطــراب هــا و
دغدغــه هایــش را بــا شــما در قالــب بــازی مطــرح نمایــد .تحــت هیــچ شــرایطی عصبــی نشــوید.

دســترس بــودن -پاســخگو بــودن بــرای فرزنــدان و حتــی همســران بــرای یکدیگــر اســت و بــه نیازهــای اساســی
کــودک بــه موقــع پاســخگو باشــید تــا حضــور و حمایــت روانــی شــما را احســاس کنــد.
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استفاده از شبكه هاي اجتماعي و ابتال به
افسردگي
محققان دانشگاه پيتسبورگ در آمريكا اعالم كردند كه استفاده از چندين
شبكه اجتماعي مجازي ارتباط قابل توجهي با افزايش خطر ابتال به
افسردگي دارد.
امــروزه رســانه هــاي اجتماعــي مجــازي جايــگاه مهمــي در زندگــي مــردم سراســر جهــان دارنــد و
كاربــران زمــان زيــادي را بــراي اســتفاده از ايــن شــبكه هــا صــرف مــي كننــد.
امــا مطالعــه تــازه محققــان يــادآوري مــي كنــد كــه اســتفاده از رســانه هــاي اجتماعــي متعــدد
مــي توانــد ســامت روان را در معــرض خطــر بيشــتري قــرار دهــد.
نتايــج ايــن مطالعــه نشــان مــي دهــد افــرادي كــه از هفــت بســتر اجتماعــي آناليــن يــا بيشــتر اســتفاده
مــي كننــد ،در قيــاس بــا ســايرين كــه كاربــر حداكثــر دو بســتر اجتماعــی هســتند ،ســه برابــر بيشــتر
در معــرض خطــر فزاينــده ابتــا بــه افســردگي و اضطــراب قــرار دارنــد.
محققــان بــراي ايــن مطالعــه ،عالئــم افســردگي و اضطــراب بــا اســتفاده از يــك سيســتم علمــي را در

نتيجــه بررســي هــا ايــن بــود كــه احتمــال ابتــا بــه ســطوح باالتــر افســردگي در افــرادي كــه كاربــر و
بازديدكننــده شــبكه هــاي اجتماعــي بيشــتري بودنــد 3/1 ،برابــر و احتمــال ابتــا بــه عالئــم اضطــراب
در ايــن افــراد  3/3برابــر كســاني بــود كــه از تعــداد كمتــري رســانه هــاي اجتماعــي آناليــن اســتفاده
كــرده بودنــد.
ايــن مقالــه تحــت عنــوان اســتفاده از بســترهاي رســانه اجتماعــي متعــدد و عالئــم افســردگي و
اضطــراب در مجلــه علمــي  Computers in Human Behaviourمنتشــر شــد.

هــزار و  787جــوان  19تــا  32ســاله انــدازه گرفتنــد و همچنيــن تعــداد شــبكه هــا و وب ســايت هــاي
اجتماعــي مــورد بازديــد آنهــا از جملــه فيــس بــوك ،يوتيــوب ،توييتــر ،گــوگل پالس،اينســتاگرام ،تلگــرام،
واتســاپ و ...را يادداشــت كردنــد.
در ايــن تحقيــق همچنيــن عــاوه بــر ثبــت فاكتورهايــي از جملــه ســن ،جنســيت ،تاهــل و درآمــد
خانــواده ،كل زمانــي كــه هــر يــك از كاربــران در شــبكه هــاي اجتماعــي مجــازي صــرف مــي كردنــد،
مــورد بررســي قــرار گرفــت.
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اختالل پدوفیلیک چیست؟
ایــن اختــال در کســانی دیــده میشــود کــه
نســبت بــه کــودکان نابالــغ ،معمــوال کمتــر از ۱۳
ســال ،عالقــه ی جنســی نشــان مــی دهنــد .برای
اینکــه فــردی مبتــا بــه ایــن اختــال تشــخیص
داده شــود بایــد حداقــل  ۱۶ســاله بــوده و ۵
ســال از قربانــی خــود بزرگتــر باشــد .در واقــع
خصوصیــت اصلــی ایــن اختــال جــذب شــدن به
ســوی کــودکان اســت .توجــه داشــته باشــید کــه
اختــال پدوفیلیــک بــا سوءاســتفاده ی جنســی
از کــودکان فــرق دارد ,چــون لزومــا کســی کــه
بــا کــودکان عمــل جنســی انجــام مــی دهــد
اختــال پدوفیلیــک کــه یــک اختــال روانــی
اســت ،نــدارد بلکــه بعنــوان یــک فــرد مجــرم از
فرصتــی کــه تصادفــی در اختیــارش قــرار گرفتــه
بالفاصلــه بهــره مــی گیــرد و بــه کودکــی کــه
صرفــا در دسترســش قــرار دارد ،تجــاوز یــا از او
سوءاســتفاده ی جنســی مــی کنــد
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امــا کســانی کــه اختــال پدوفیلیــک دارنــد بــه

طــور مســتمر حداقــل در یــک دوره ی  ۶ماهــه ،از

کــودکان نابالــغ یــا تــازه بالــغ شــده ،در مقایســه
بــا افــرادی کــه از لحــاظ فیزیکــی کامــا بالــغ
انــد ،بــه یــک انــدازه یــا بیشــتر تحریــک جنســی

مــی شــوند .فــرد مبتــا بــه اختــال روانــی
پدوفیلیــک بــر طبــق امیــال جنســی خــود رفتــار

اکثــر افــراد مبتــا بــه اختــال پدوفیلیــک قربانیــان را بــه طــرف خــود جلــب مــی کننــد ,آنهــارا تنهــا
گیــر مــی اندازنــد و معمــوال هــدف خــود را بــه ایــن ترتیــب انجــام مــی دهنــد؛
 انتخــاب یــک کــودک ســاده و آســیب پذیــر ،کــه براحتــی ترغیب و تشــویق شــود و بعــد از سوءاســتفاده،صدایــش در نیاید.
 اســتفاده از مشــوق هــای غیرجنســی ،مثــل خریــدن اســباب بــازی یــا خوراکــی یــا زبــان بــازی دربرخوردهــای اولیــه.
 گفتگوی تدریجی درباره ی موضوعات جنسی. و پیشــرفت از نــوازش هــای غیرجنســی بــه نــوازش هــا و لمــس کــردن هــای جنســی بــرای حساســیتزدایــی و عــادت دادن کــودک بــه آنهــا.
بعــد از سوءاســتفاده ،پدوفیــل از اقتــدار خــود بعنــوان یــک بزرگســال اســتفاده مــی کنــد و کــودک را بــه
ســکوت دربــاره ی رفتــار مشــترک ،وا مــی دارد

کــرده و یــک فــرد ناراضــی را قربانی عمــل خویش
مــی کنــد ،یــا دچــار خیالپــردازی هایــی از ایــن

نــوع اســت .فــرد بیمــار پــس از اقــدام بــه عمــل

جنســی بــا قربانــی احســاس پشــیمانی نــدارد .از
آنجایــی کــه عمومــا قربانیان،مبتالیــان بــه اختالل

پدوفیلیــک ،کــودکان هســتند لــذا لــزوم توجــه
والدیــن بــه آمــوزش بــرای محافظــت از کــودکان

را بایــد ضــروری دانســت.

آموزش به کودکان

از حــدود ۳ســالگی جاهــای خصوصــی کــودک را بــه او آمــوزش دهیــد؛ نیــازی بــه نــام بــردن نیســتمثــا بگوییــد وقتــی بــه اســتخر میــروی قســمتهایی از بدنــت کــه زیــر مایــو ،اســت جاهــای خصوصــی
توســت.
 بــه کــودک بیاموزیــد هیچکــس بــه جــز والدیــن و گاهــا پزشــک حــق نــگاه کــردن و لمــس کــردنجاهــای خصوصــی تــو را نــدارد.
 بــه کودکتــان بیاموزیــد کــه تــو هــم هیچوقــت اجــازه نــداری جاهــای خصوصــی دیگــران را تماشــا یــالمــس کنــی.
 بــه کودکتــان بیاموزیــد کــه اجــازه نــدارد خوراکــی یــا کادویــی بــدون اطــاع شــما از دیگــران قبــولکنــد.
 بــه کودکتــان یــاد دهیــد اگــر فــردی زن یــا مــرد ،نــا آشــنا یــا آشــنا (حتــی یکــی از بســتگان  ،فامیــل،پرســتارش ،معلــم ،راننــده ی سرویســش یــا هــر شــخص آشــنای دیگــری) ،بــه او پیشــنهاد رفتــن بــه
جاهــای خلــوت ،نــگاه کــردن و لمــس کــردن جاهــای خصوصــی را داد بگویــد « نــه» و بالفاصلــه از آن
شــخص دور شــود.
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 بــه کــودک بگوییــد هــر کســی کــه پیشــنهادهای بــاال را بــا تــو مطــرح کنــد انســان بســیار بــدی اســت،حتــی اگــر بــا تــو خیلــی مهربــان باشــد.
 بــه کودکتــان یــاد دهیــد در صورتــی کــه بــا پیشــنهادهای بــاال مواجــه شــد فــورا بــه والدیــن اطــاعدهــد و از تهدیــد هــا نترســد ،بــه او اطمینــان دهیــد کــه شــما در هــر صــورت رازدار و حامــی او هســتید.
 اگــر بــرای کودکتــان اتفاقــی افتــاد واکنــش هیجانــی نشــان ندهیــد ،آرامــش خــود را حفــظ کــرده وکــودک را بــرای معاینــات الزم بــه متخصــص نشــان دهیــد ،و بــرای رفتــار صحیــح درایــن مــوارد ،و
همچنیــن کاهــش مشــکالت روانــی پــس از ســانحه ،از روانپزشــک و روانشــناس کمــک بگیریــد.
 بــا تمــام آمــوزش هــا بــاز ،هــم ممکــن اســت کــودک پــس از قربانــی شــدن توســط یــک بیمــار جنســی ،اتفــاق را از تــرس یــا از روی نگرانــی بازگــو نکنــد ،توجــه داشــته باشــید کــه تغییــرات رفتــاری ناگهانــی
و بــدون دلیــل کــودک را ،جــدی بگیریــد؛ مثــا تغییــر ناگهانــی در خلــق و خــوی کــودک (گوشــه گیــر
شــدن و غمگینــی) ،تغییــر در اشــتهای کــودک یــا خــواب (کابــوس هــای شــبانه یــا تــرس از خوابیــدن در
اتاقــش در حالــی کــه قبــا اینگونــه نبــوده) ،اینکــه کــودک ناگهــان اعــام میکنــد کــه نمــی خواهــد بــه
مدرســه بــرود ،یــا فــان شــخص خــاص را دیگــر ،نمــی خواهــد ببینــد.
مشــکالت جســمانی مثــا تغییــر در راه رفتــن یــا نشســتن کــودک ،وجــود آثــار ضربــه کبــودی یــا
جراحــت بــر بــدن کــودک را پیگیــری کنیــد.
 همیشــه ســعی کنیــد خودتــان وظیفــه ی نگهــداری و مراقبــت از کودکتــان را انجــام دهیــد و تــا حــدامــکان از واگــذار کــردن ایــن مســؤلیت بــه دیگــران امتنــاع کنیــد.
نویسنده :شاندو واردا
مترجم :حسین فدایی حسین  ،منصور ارسالنی
كتــاب  101بــازي خانوادگــي بازيهايــي را در چنــد فصــل از تمــام جهــان گــرد هــم آورده كــه شــامل
مــوارد زيــر ميباشــد :بازيهايــي در مســافرت ،بازيهايــي در ســاحل ،بازيهايــي در خانــه ،بازيهايــي
در تعطيــات ،شــكل و قالبهــاي شــني و بازيهايــي در جشــن تولــد .ايــن بازيهــاي لذتبخــش بــه
والديــن و كــودكان كمــكميكنــد تــا بيشــتر در كنــار هــم باشــند .در حالــي كــه بازيهــا ســبب رهاســازي
افــراد از كارهــاي روزانــه و باعــث ســرگرمي و شــادي ميشــوند ،مهارتهــاي جديــدي را هــم بــراي مواجهــه
بــا موقعيتهــاي غيرمنتظــره زندگــي ميآموزنــد .تمــام بازيهــا همــراه بــا دســتورالعملهاي ســادهاي
ي اســت .ســن مناســب ،تعــداد افــراد گــروه ،پيشــنهادات جانبــي و
بــراي اجــرا و ارائــه شــكلهاي پيشــنهاد 
ميــزان ســادگي و دشــوار بــودن بازيهــا نيــز بــه صــورت روشــن ،مشــخص شــده اســت

منبع :روانشناسی کودک  ..علیرضا تبریزی
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واقعیت ازدواجهای معاصر
هیــچ زوجــی بــرای جــدا شــدن بــا هــم ازدواج نمــی کننــد ،ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری از
ازدواج هــای مــا بــه طــاق رســمی و عاطفــی منجــر میشــود.
یکــی از مهمتریــن علــل ایــن طــاق
تفــاوت هــا و تصمیــم گیــری
و هیجانــات غیرعمقــی اســت.
هیچکــدام از زوجیــن بــه
همتایــی آنــان ســوال برانگیــز
گرفتــه از «جــی آنــه ویلیــس»
اینگونه ازدواج ها باشد:

هــا عــدم توجــه و عــدم آگاهــی از
صــرف ،بــر اســاس احساســات
در اینگونــه مــوارد بــه واقــع
خــودی خــود بــد نیســتند ولــی
اســت .داســتان زیــر کــه بــر
اســت شــاید تمثیلــی ســاده از

آنجــا کــه درخــت بیــد بــه آب مــی رســد ،یــک بچــه قورباغــه و یــک کــرم همدیگــر را دیدنــد ،آن هــا تــوی
چشــم هــای ریــز هــم نــگاه کردنــد ...و عاشــق هــم شــدند.
کرم ،رنگین کمان زیبای بچه قورباغه شد و بچه قورباغه ،مروارید سیاه و درخشان کرم...
بچه قورباغه گفت« :من عاشق سر تا پای تو هستم»
کرم گفت« :من هم عاشق سر تا پای تو هستم .قول بده که هیچ وقت تغییر نمی کنی»
بچه قورباغه گفت« :قول می دهم».
ولــی بچــه قورباغــه نتوانســت ســر قولــش بمانــد .او تغییــر کــرد .درســت مثــل هــوا کــه تغییــر مــی کنــد.
دفعــه بعــد کــه آنهــا همدیگــر را دیدنــد ،بچــه قورباغــه دو تــا پــا درآورده بــود.
کرم گفت« :تو زیر قولت زدی».
بچــه قورباغــه التمــاس کــرد« :مــن را ببخــش دســت خــودم نبــود ...مــن ایــن پاهــا را نمــی خواهــم ...مــن
فقــط رنگیــن کمــان زیبــای خــودم را مــی خواهــم».
کــرم گفــت« :مــن هــم مرواریــد ســیاه و درخشــان خــودم را مــی خواهــم .قــول بــده کــه دیگــر تغییــر
نمــی کنــی».
بچه قورباغه گفت« :قول می دهم».
ولــی مثــل عــوض شــدن فصــل هــا ،دفعــه بعــد کــه آنهــا همدیگــر را دیدنــد ،بچــه قورباغــه هــم تغییــر کــرده
بــود .دو تــا دســت درآورده بــود.
کرم گریه کرد« :این دفعه دوم است که زیر قولت زدی».
بچــه قورباغــه التمــاس کــرد« :مــن را ببخــش .دســت خــودم نبــود .مــن ایــن دســت هــا را نمــی خواهــم...
مــن فقــط رنگیــن کمــان زیبــای خــودم را مــی خواهــم».
کرم گفت« :و من هم مروارید سیاه و درخشان خودم را ...این دفعه آخر است که می بخشمت».
ولــی بچــه قورباغــه نتوانســت ســر قولــش بمانــد .او تغییــر کــرد .درســت مثــل دنیــا کــه تغییــر مــی کنــد.
دفعــه بعــد کــه آن هــا همدیگــر را دیدنــد ،او دم نداشــت.
کرم گفت« :تو سه بار زیر قولت زدی و حاال هم دیگر دل من را شکستی».
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کرم گفت« :آره ،ولی تو دیگر مروارید سیاه و درخشان من نیستی .خداحافظ».
کرم از شاخه بید باال رفت و آنقدر به حال خودش گریه کرد تا خوابش برد.
یک شب گرم و مهتابی ،کرم از خواب بیدار شد...
آسمان عوض شده بود ،درخت ها عوض شده بودند ،همه چیز عوض شده بود...
امــا عالقــه او بــه بچــه قورباغــه تغییــر نکــرده بــود .بــا ایــن کــه بچــه قورباغــه زیــر قولــش زده بــود ،امــا او
تصمیــم گرفــت ببخشــدش.
بال هایش را خشک کرد .بال بال زد و پایین رفت تا بچه قورباغه را پیدا کند.
آنجا که درخت بید به آب می رسد ،یک قورباغه روی یک برگ گل سوسن نشسته بود.
پروانه گفت« :بخشید شما مروارید»...
ولی قبل از اینکه بتواند بگوید ...«:سیاه و درخشانم را ندیدید؟»
قورباغه جهید باال و او را بلعید و درسته قورتش داد.
و حاال قورباغه آنجا منتظر است...
...با شیفتگی به رنگین کمان زیبایش فکر می کند...
نمی داند که کجا رفت
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کدام صفات عملکرد شغلی را
پیش بینی می کند؟
بــه جــای ویژگــی هــای شــخصیتی ،پیــش بینــی کننــده هــای قــوی تــری بــرای عملکــرد خــوب کاری
وجــود دارنــد کــه مــی تــوان بــه تمایــل بــه داوطلــب شــدن ،تــاش فــراوان ،همــکاری در کار تیمــی ،پیــروی
از قوانیــن و رویــه هــا ،حمایــت از اهــداف ســازمانی اشــاره کــرد.
سالهاســت کــه روانشناســان بــه توانایــی شــناختی و تــوان مغــز بــه عنــوان پیــش بینــی کننــده عملکــرد
شــغلی توجــه کــرده انــد .افــراد باهــوش بیشــتر در مســیر موفقیــت قــرار مــی گیرنــد .امــا هــوش فقــط
بخشــی از داســتان اســت .دیگــر عوامــل مهــم در عملکــرد شــغلی؛ خالقیــت ،رهبــری ،اصالــت ،حضــور و
همــکاری کــه مربــوط بــه شــخصیت اســت  ،نــه هــوش
وقتــی روانشناســان تــاش مــی کننــد تــا مشــخص کننــد چــه چیــزی در شــخصیت وجــود دارد ،آنهــا بــه
«پنــج عامــل مهــم» توجــه مــی کننــد :آیــا فــرد برونگــرا اســت؟ آیــا فــرد قابــل قبــول اســت؟ آیــا فــرد
وظیفــه شــناس اســت؟ آیــا فــرد از لحــاظ عاطفــی پایــدار هســتند؟ آیــا فــرد بــرای تجربــه هــای جدیــد
پذیــرش دارنــد؟

برخــی تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه در
مشــاغل وجــدان پیــش بینــی کننــده واقــع
بینانــه و معمولــی بــرای میــزان کارایــی
ایســت ،امــا بــرای موفقیــت در شــغل هــای
تحقیقاتــی ،هنــری و اجتماعــی کــه نیازمند
نــوآوری ،خالقیــت و خودپنــداره هســتند
مــی توانــد مانــع موفقیــت باشــد.
مهــارت هــای بیــن فــردی ،پیــش
بینــی کننــده دیگــری از کارایــی شــغلی
هســتند .جهــت گیــری برخــی مشــاغل
بــه ســمت کار گروهــی و خدماتــی اســت
و ارزیابــی مهــارت هــای بیــن فــردی بــه
طــور فزاینــده ای مهــم مــی باشــد.
روانشناســان معتقدنــد :آنچــه را کــه آنــان
«عملکــرد پایــه ای» مــی نامنــد ،باعــث
کارایــی خــوب یــک شــغل مــی شــود.
مفهــوم عملکــرد بدیــن معنــی اســت کــه کارهــا فراتــر از عملکــرد ســاده شــغلی اســت و داوطلــب
شــدن ،تــاش فراوان،همــکاری در کار تیمــی ،پیــروی از قوانیــن و رویــه هــا و حمایــت از اهــداف ســازمان
را شــامل مــی شــود.
بــرای آنکــه بدانیــد عملکــرد خوبــی در کار داریــد ،توجــه کنیــد کــه آیــا شــخصیت شــما مطابــق بــا
شــغلتان مــی باشــد؟

یــک تیــم تحقیقاتــی اســتدالل مــی کننــد کــه بــا وجــدان بــودن یعنــی :مســئولیت پذیــری ،اعتمــاد،
ســازماندهی و تعهــد کــه موجــب موفقیــت عمومــی مــی شــود .امــا اســتفاده از وجــدان بــه عنــوان یــک
اســتاندارد عملکــرد شــغلی ،بــرای تمــام مشــاغل کارایــی نــدارد .وجــدان در برخــی از مشــاغل خــاق ،بــه
عنــوان مســئولیت تعریــف مــی شــود.
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