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اصلی ترین دالیل طالق های امروزی که دختر و پسر های دم بخت باید بدانند

ازناآگاهی تا بی مها رتی !

ساده اما تلفیقی از تم مدرن و کالسیک!
طراح و ایده پرداز در زمینه دکوراسیون داخلی

یکــی از معــروف تریــن بازیگــران زن جهان
که ســه بار برنــده جایزه اســکار هم شــده ،با
انتشــار عکســی از تصمیم خود برای فروش
خانه اش خبر داده اســت« .مریل اســتریپ»
خانه  24میلیــون و  600هــزار دالری خود
را بــرای فروش عرضــه کرده و شــکی در این
نیستخانهبرندهسهجایزهاسکاربابینقص
ترین ایده پردازی ها طراحی و دیزاین شــده
باشد.درمطلباینهفتهستون«دکوراسیون
داخلی»،میخواهیمبهبررسیدکوراسیون
منزل ایــن خانــم بازیگــر بپردازیم تــا نکات
آموزشــی اش را با شــما در میان بگذاریم .با
ما همراه باشــید چراکــه بدون تردیــد با ایده
پردازی های دقیق و مناســب استفاده شده
در دکوراسیون این هنرمند به نکاتی جالب
دربارهچیدماناصولیدستخواهیدیافت.

یاد نداشتن مهارت های کسب تفاهم

دومیــن دلیــل شکســت خــوردن یــک ازدواج ،نداشــتن
مهــارت هــای الزم از ســوی زن و شــوهر اســت .همــان طــور
که اگــر یــک کارگــر بــدون ابــزار کافــی وارد محــل کار شــود،
نمــی توانــد کار خــود را پیــش ببــرد ،یــک زن و شــوهر هــم
اگــر بــدون داشــتن مهــارت و توانایــی هــای کافــی در زمینــه
هــای ارتباطــی و حــل مســئله وارد زندگــی مشــترک شــوند
نمــی تواننــد بــا یکدیگــر ارتبــاط موثــر برقــرار کننــد و در
نتیجــه مشــکالت بــه جــای حــل شــدن روز بــه روز پیچیــده
تــر و گســترده تــر مــی شــود.
زوج ها برای ادامه یک ارتبــاط رضایت بخش باید از مهارت
های زندگی مانند گفت وگو کردن ،گــوش دادن و توانایی
حل مسئله آگاهی داشته باشند زیرا وجود مشکل و اختالف
ســلیقه در زندگی یــک امــر طبیعی اســت ولی نکتــه حائز
اهمیت نحوه برخورد با این مشکالت است.
در زندگی مشترک ،گفت وگو کردن به عنوان یک عامل مهم
در ازدواج موفق اســت .زوج هایی که بیشتر اهل گفت وگو
هستند ،توانایی حل مسئله را نیز دارند.

توجهبهرنگونور

سومین دلیل شکست در ازدواج و رسیدن به جدایی در چند
سال گذشته ،فقدان بلوغ فکری و عاطفی و کاهش چشمگیر
حس مسئولیت پذیری در بین جوانان است و به نظر می رسد
که هر چقدر شــرایط ازدواج و انتخاب همسر ،انتخاب شغل
و اداره زندگی مشترک مشکل تر و ســخت تر شده است ،به
همان نســبت وابســتگی افراد به خانواده های خود بیشــتر
شــده اســت زیرا احســاس می کنند که بــه تنهایــی از عهده
این مســئولیت ســنگین بر نمی آیند .به تدریج این نداشتن
استقالل باعث می شــود که فرد بخشی از مسئولیت خود را
به گردن خانواده و دیگران می اندازد و به محض قرار گرفتن
در تنگنا به طالق فکر می کند.

انتخاب همســر درســت عمل کنند خیلی منطقی نیســت و
باید به این باور برسیم که قطعا افراد برای این انتخاب نیاز به
کمک و همراهی دارند تا بتوانند به درک درســتی از ازدواج
برســند و درگیر انتخاب های احساســی و عجوالنه نشوند.
حال این که چگونه به این دختر یا پسر کمک شود ،می تواند
سرنوشت ساز باشد .در بسیاری از موارد حتی خانواده ها هم
آگاهی و مهارت الزم را برای این کار ندارند یا این که به جای
آن ها تصمیم می گیرند .تبیین معیارها و مالک های صحیح
انتخاب همسر برای جوانان و فراهم کردن امکانات و مراکز
تخصصی مجاز برای راهنمایی و مشاوره پیش از ازدواج یک
ضرورت انکار ناپذیر است و اگر بخواهیم کار درستی در این
فرایند صورت دهیم الزم است که قوانین و مقررات سازمان
ها و نهادهــای متولی بحــث ازدواج نیز همســو بــا نیازهای
جامعه به روز شوند.

ازدواج فقط به خاطر عاشق شدن

ناآگاهی درباره تفاوت های جنسی زن و مرد

چهارمین و یکــی از مهم ترین عوامل افزایــش آمار طالق در
این سال ها ،ازدواج های نامناســب و ناهمگون بوده است.
جالب این کــه در یــک ازدواج نامناســب و ناهمگــون حتی
اگر مهارت آموزی هم انجام شــود ،باز هــم نتیجه تغییر نمی
کند چراکه خانه از پای بســت ویران است .در اولین مورد به
نداشتن شناخت اشــاره کردم ،این جا نیز تکرار می کنم که
نداشتن شــناخت منجر به انتخاب نادرســت می شود و این
که گاهی از دختر و پسری که هنوز در انتخاب و خرید لباس
خود نمی توانند به تنهایی تصمیم بگیرنــد ،انتظار داریم در

ما نمی توانیم درک متقابل زن و شوهر از یکدیگر را که سبب
آرامش آن ها می شــود ،از غرایز جنســی تفکیک کنیم .این
ها درهم تنیده هســتند و روی هم اثر دارند .درک جنســی و
عاطفی همسر ،انسان را به آرامش می رساند و اگر در ارضای
غرایز جنسی هر یک مشکلی وجود داشته باشد ،روی روابط
زناشــویی آنان تأثیر فراوانی می گذارد .بایــد توجه کرد اگر
ارضــای غرایــز جنســی در زندگی زناشــویی اصــل زندگی
نباشــد ،حداقل چســب زندگی اســت و باعث می شود زن و
شوهر بیشتر در کنار هم احساس صمیمیت و آرامش کنند و

نداشتن حس مسئولیت پذیری

از یکدیگر لذت ببرند .عده ای تصور می کنند که با خواندن
چند مطلب یا با دیدن چند کلیپ از این ماجرا اطالعات کافی
کسب کرده اند در صورتی که نحوه ارضای غرایز جنسی در
زن و مرد کام ً
ال با هم متفاوت است.
کم اهمیت دانستن معتاد بودن طرف مقابل

یکی دیگر از عوامل موثر در جدایی و از هم پاشیدگی خانواده
ها پدیده اعتیاد اســت به نحوی که در گذشته ای نه چندان
دور از ایــن عامل بــه عنــوان اصلی ترین مســبب طــاق در
کشور نام برده می شد و همواره در صدر دالیل جدایی زن و
شوهرها قرار داشت ولی به تدریج میزان جدایی هایی که بر
اثر دیگر عوامل اتفاق می افتد ،بیشتر شده است .اما امروزه
در عین حال که عامل اعتیاد نقش بسیار زیادی در فروپاشی
کانون خانواده ها دارد ولی در صدر عوامل قرار نمی گیرد.
با این حال ،به هیچ وجــه نباید به امید ترک کــردن با مرد یا
زنی ازدواج کرد و به قدرت عشق برای اصالح طرف مقابل،
ایمان آورد .اعتیاد ،پدیده شــوم اجتماعی است که سالمت
جسم و روان و استحکام خانواده را به خطر می اندازد .وقتی
یک عضو و به خصوص مرد خانواده گرفتار اعتیاد می شود،
نمی تواند وظایف خود را در محل کار و محیط خانواده به
درستی انجام دهد بنابراین نتیجه این کاهش عملکرد
در محل کار ممکن اســت اخــراج و بیکاری باشــد و در
خانواده نیز بی توجهی به همســر و فرزندان که این بی
توجهی مقدمه ای اســت برای بروز اختالف و درگیری
بین زن و شوهر.

همانطورکهدرتصویرمنتشرشدهمشاهده
می کنید ،نورپردازی با درهای شیشه ای که
سرتاســر اتاق را در بر گرفته بــه خوبی انجام
شده اســت .این امر سبب شــده است بدون
کمترین نــور مصنوعــی در فضا ،روشــنایی
خاصی طی روز برای خانه احســاس شــود.
عامل دومی که در این ایده پردازی استفاده
شــده اما زیاد مشهود نیســت فرش های هم
رنگابریشمیماننداستکهبرایکفپوش
اینمنزلتهیهشدهاست.فرشهابارنگکف
پوش اتاق ،زیاد تفاوتی ندارند و این امر سبب
شده تم رنگی که برای پایه کار در نظر گرفته
شدههارمونیرنگخودراحفظکند.

شوهرم خیلی روی حقوقم
برنامه ریزی می کند
 15سالازازدواجممیگذردوکارمندرسمیهستم.قبلازعقدمان
شوهرم خیلی روی حقوقم برنامه ریزی داشت و همین االن هم همین
طوراســت .هر وقت معترض می شوم ،می گوید که حقوق من و تو
ندارد ولی من از این که حقوقم را می گیرد و برای خانه خرج می کند،
ناراحتم چون احساس می کنم هیچ قربی ندارم .به عبارتی عالوه بر
خرج خودم بیشتر هم پول می دهم .شوهرم هم کارمند رسمی است
و برای جلو افتادن در زندگی خیلی زیاد وام می گیرد.
مهسا جعفری نسب | کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

مخاطــب گرامی ،در
مشاوره
بحــث مادیــات و
زوجین
مشکالتی که درباره
حقــوق و درآمــد بین
زوجین پیش مــی آید ،اولیــن نکته ای که
باید به آن توجــه کرد بحث قــدرت آقایان
است.
یکی از ویژگی های بارز آقایان در زندگی
خانوادگی شــان ،موضوع قدرت و حامی
بودنبرایاعضایخانوادهعلیالخصوص
همسراستکهیکیازشرایطفراهمشدن
این موقعیت برای آقایــان ،موضوع مالی
اســت که با وجود آن و راضی بــودن تمام
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راحله عجم اکرامی

ازدواج بدون شناخت کامل یکدیگر

ازدواج بدون آگاهی کافی از خود و طرف مقابل ،اولین دلیل
برای بروز مشــکالت در زندگی مشترک اســت چراکه وقتی
دختریاپسرازویژگیهایفردیوشخصیتیخودششناخت
الزم را نداشته باشد ،نمی تواند چشم انداز روشنی از اهداف و
برنامه هایش ترسیم کند.
بالطبع زمانی کــه در بزنگاه تصمیم گیری بــرای ازدواج قرار
می گیرد چون خودش را نمی شناســد ،نمی داند که چه می
خواهد و در نتیجه عاجــز از تعیین مالک های مناســب برای
انتخاب همسر می شــود .وقتی یک فرد معیار و مالکی برای
ارزیابی و سنجش طرف مقابل نداشته باشد چگونه می تواند
او را بیازماید؟
چگونه است که ما برای سنجش یک نمره درسی در مدارس و
دانشگاه ها آزمون ،طراحی و اجرا می کنیم ولی برای چنین
تصمیم و انتخاب مهمی بر اساس حدس و گمان ،شنیده ها و
ظواهرواحساسعملمیکنیم؟!بسیاریازدخترهاوپسرها
هیچ گونــه اطالعاتی راجع به جنــس مخالــف ندارند و نمی
دانند که ویژگی های شخصیتی ،سالیق ،انتظارات و دیدگاه
های طرف مقابل شان با آن ها فرق می کند بنابراین آن ها را با
دیدگاه خودشان مورد ارزیابی قرار می دهند و این جاست که
نتیجه مطلوب حاصل نمی شود و این یعنی شروع اختالفات
و ناسازگاری ها.

ویژگی های دکوراسیون خانه «مریل استریپ» با توجه
به عکس منتشر شده برای فروش آن

اعضای خانواده باعث دلگرم شــدن مرد
در زندگــی و قدرت گرفتن هرچه بیشــتر
وی می شود.

تلفیق تم کالسیکومدرن

آن چه در این دکوراسیون

مشاهده می شود یک تم کالســیک و مدرن
استکهبهصورتتلفیقیاستفادهشدهاست.
همان طور که در بخش کناری مشــاهده می
کنید با یک میز و صندلی ناهار خوری چوبی
فضا دکور شده است .رنگ فیروزه ای لوستر
ورویهصندلیهایاستفادهشدهیکمحیط
مدرن را پدید آورده است .از سوی دیگر شما
به راحتی می توانید یک دکوراســیون مدرن
دیگر را شــاهد باشید .اســتفاده از مبل های
راحتی این مهم را فراهم آورده اســت .همان
طورکهمیدانیداستفادهازرنگطوسیبرای
طراحیوایدهپردازیاینامکانرابهشمامی
دهد که از هر رنگی در زمان دکور کردن بهره
بگیرید .استفاده کردن از کوسن های رنگی
رویمبلطوسیدلیلبارزاینموضوعاست.
استفاده از ایده ای به نام سادگی

سادگی در طراحی ،یکی دیگر از ایده هایی
اســت که در دکوراســیون مدرن دنبال می
شــود .همان طــور کــه در تصویر مشــاهده
می کنیــد از آباژورهــای رومیــزی ،دیواری
و ایســتاده برای دکور کردن ایــن فضا بهره
گرفته شده است که عالوه بر تأمین نور فضا
ســبب می شــود زیبایی خاصــی در محیط
حاکــم شــود .در قســمت انتهــای ســالن با
اســتفاده از دو مبل راحتی تکی و یک آباژور
ایســتاده و شــاید هم یک میز بازی طراحی
دیگــری صــورت گرفته اســت .به ســادگی
می توان ســه طراحی یکدســت و زیبــا را در
منزل این هنرمند مشهور مشاهده کرد و از
ایده های به کار رفته نهایت استفاده را برد.
زیبایی در دکوراســیون منزل کار دشواری
نیست کافی است از طرح ها و ایده های ارائه
شده با تیزبینی و دقت نظر بهره بگیرید.

کامال باز و صمیمانه پاســخ گــو بودید که
حقوق مــن و شــما نــدارد و این بــرای هر
دوی مــا خوب اســت و مهم تــر از همه این
که شــما بیان می کنید من ناراحتم از این
که حقوقم را می گیرد و بــرای خانه خرج
می کند .این به این معناســت که شــما از
همســرتان به عنــوان یک مــرد هیچ گونه
درخواســتی نداشــته اید و همیشــه روی
حقوق خودتان برنامه ریــزی می کردید و
ایشان را از مســئولیت مرد بودن و همسر
بودن خود دور کــرده اید .شــوهرتان هم
به مرور نیازهای شــما را فرامــوش کرده و
تمام هدفش تامیــن مخارج زندگــی و به
قول خودتان جلو افتادن در زندگی به هر
قیمتیشدهاست.
خودتان را کم ارزش نبینید

خانوادهومشاوره

همه دختر و پسرهای دم بخت ،فقط و
مشاوره
فقط به خوشبختی در زندگی مشترک
ازدواج
فکر می کنند و هیچ جوانی برای طالق
گرفتن ،ازدواج نمــی کند .با این حال
نباید تلنگر آمارهای طالق ســازمان ثبت احوال وقتی آمار
ازدواج و طالق سال  ۱۳۹۶را منتشر کرد ،یادمان برود .طبق
این آمار ،تعداد طالق ها به حدود  ۱۷۵هزار مورد در سال 96
رسید که بیشترین آمار ثبت شده در تاریخ ایران است .در
این بین ،یک ســوال مهم این اســت که چرا؟ و دختر و
پسرهای دم بخت باید چه کنند که در آینده نزدیک به این
آمار نیفزایند؟ راه حل ،سخت نیســت اما دقت زیادی می
خواهد.

دکوراسیون داخلی

مسئله بعدی این است که شما در زندگی
چقدرقرار اســت به عنوان یک همسر در
کنار شــوهرتان باشــید و معنای زندگی

مشــترک را در چه مســائلی مــی بینید؟
گاهی اوقــات صحبــت اطرافیــان و نوع
نگاه آن ها به زندگی مشترک باعث تغییر
نگاه ما می شــود؛ این در صورتی اســت
که ما بــرای زندگی مشــترک خود هیچ
هدف و معنایی نداشته باشیم و به قولی
بادی به هر جهت باشیم و با کوچک ترین
بادی توفان هایی در زندگی خودمان به
راه بیندازیم که ندانیم ریشه اصلی آن از
کجا بوده است.
خوبی های شوهرتان را ببینید و هدفش
کهجلوافتادنزندگیتاناست.درضمن
با ایــن عبارت ها کــه قربی پیش شــوهرم
نــدارم و  ...خودتــان و زحمات تــان را در
این زندگی نادیده نگیرید .در پایان هم با
شــوهرتان در یک فضا و زمان مناســب به
گفتوگوبنشینیدوهمانطورکهبارهادر
این صفحه درباره اصول یک گفت و گوی
صحیحنکاتیمطرحشدهاست،حرفدل
تانرابهاوبگویید.

این اتفاق به مرور افتاده است

وقتی همســر شــما می دانســته که شما
کارمند رسمی هســتید به این معنا بوده
که هیچ گونه اخراج یا اســتعفایی در کار
نیســت پس روی ایــن قضیه حســاب باز
کرده و مقــداری از بار زندگــی را که باید
بر دوش خودش می بوده ،بر دوش شــما
انداخته اســت .از طرف دیگر احتماال در
دفعات اول شما با این موضوع به صورت
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