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کنــار بچههــا ،در محوطه بــازی حیاط ،مــن و امیرعلی بازی بچه ها را تماشــا
من
میکنیــم .امیرعلــی با هر شــوتی کــه بچهها میزننــد به وجد میآیــد و جیغ
مادر ی
ک
ک
و
د
میزند .گاهی یکی از بچهها توپ را جلوی پای امیرعلی میاندازد که شــوتی
ک اوتیس
م
ه
هــم امیرعلــی بزند .که مثالً امیرعلی هم بازیســت .دلم از اینهمه مصالحه
س
تم
و همدلی گرم میشود.
بهــار فصــل خوب بازی کــودکان در پارک اســت .اما واقعاً فصــل خوب برای
همه؟
بچههــای اوتیســم نقص در روابــط اجتماعی دارند .یعنی آنهــا برای بازی با
همســاالن خــود ،در یک یا همهِســه مرحلهِارتباط برای شــروع بــازی ،ادامه
بــازی و اتمــام بازی مشــکل دارنــد .میتوانید تصــور کنید کودکی که این ســه
مرحله مهارت اجتماعی را ندارد طوری رفتار میکند که انگار بچههای دیگر
را نمیبیند .پس درخواســت و تذکر بچه ها را نادیده میگیرد یا میبیند ولی
متوجــه منظــور آنها نمیشــود .مفهــوم نوبتگیــری را بهعنوان یــک مهارت
اجتماعــی نمیدانــد و رعایــت نمیکند .قوانین بــازی را نمیداند یــا دیر یاد
میگیــرد چــون در ایــن کودکان(کــودکان اوتیســم) مهــارت تقلید بســیار کند
توگو ،که ابتداییترین راه ایجاد ارتباط اســت را
اســت .از طرفی ،مهــارت گف 
بهصــورت بســیار محدود دارند یا اصــاً کالم ندارند .به ایــن دالیل و با وجود
عالقــهای کــه امیرعلــی به پــارک دارد من مدتهــا او را به پــارک نمیبردم.
این طرف من کودکی داشــتم که خود بــه خود و در خلوت خانه هیچ مهارت
اجتماعــیای در او تقویــت نمیشــد و از طرفــی کــودکان عادی که قــرار نبود
بهطــور غریــزی به شــناخت و پذیرش کودکان اوتیســم برســند .و این چرخه
معیوب ،که شکستنش اراده میخواست.
ایــن روزها ما بیشــتر به پــارک و محیطهای بازی کــودکان میرویم .من زبان
امیرعلــی هســتم وقتی بچههــا منظــورش را نمیفهمنــد .وقتــی میخواهد
بیشتر تاب بازی کند یا به دوچرخه بچهها دست بزند .به بچهها و والدینی که
از مشــکل امیرعلی میپرسند ،با کمال میل توضیح میدهم .اغلب بازخورد
خــوب میگیــرم و گاهــی هم نــه .هنوز هســتند مادرانــی که وقتــی امیرعلی و
کودکانه
ســپس همراهش من ،نزدیک بچه هایشــان میشــویم ،کودک خــود را صدا
عاطفه تاجیک
میزننــد کــه بیا پیش خــودم! و کودکی کــه از این جمله مــادرش حس خطر
کــرده و بــا عجلــه ما را تــرک میکند .تــوی حیــاط مجتمعمان هنوز هســتی از
امیرعلی میترســد ،آوا که هنوز با امیرعلی دوســت نیســت چون معتقد اســت امیرعلی وحشــی اســت .میانجیگری من
فایدهای نداشته و فعالً استراتژیام اعتماد به دنیای بیحیله آنها و معجزه سهلگیری کودکان است و صبوری برداشتن
قدمهای کوچک ،برای داشتن جامعهای برای همه است.

بهار برای همه است

تجربه باالی شــما در تخصص و کارتان فقط نباید محدود به مجموعه و شــرکت
خودتان شــود .شــما میتوانید در موضوعی که در آن تخصــص دارید به دیگران
مشــورت بدهید و هم به آنها کمک کنید و هم به خودتان .شــاید فکر کنید که این
کار سود و تأثیری برای خودتان ندارد اما اشتباه میکنید و بعد از مدتی میبینید
ایــن مشــورت دادنهــا همانطور که باعث پیشــرفت دیگران شــده بــه موفقیت
خودتان هم کمک کرده است .دالیل مفید بودن این کار اینهاست:
مشــورت دادن و راهنمایــی کــردن دیگران یعنی شــما قابلیــت هدایت یک
تیم را هم دارید .این کار شــاید ابتدا باعث شود مسئولیتتان بیشتر شود اما باید
بدانید که به پربار شــدن روزمهتان کمک میکند و شما را مدیری قدرتمند نشان
میدهد .ممکن است بعد از مدتی به هر دلیلی نخواهید در مجموعه فعلی کار
کنید آن وقت این تجربهها و این رزومه باعث میشود امکان پیدا کردن شغلها
و موقعیتهای بســیار بهتر را داشــته باشــید .شــاید فکر کنید برای مشاوره دادن
بیش از اندازه ســرتان شــلوغ اســت ،اما وقتی در قالب مشــاور شــروع به فعالیت
کنید ،میتواند فرصتهای شــغلی تازهای برای شــما فراهم کند و بیشــتر و بهتر
پیش بروید.
اینکه دیگران از راهنمایی و مشورت شما استفاده کنند باعث میشود شبکه
ارتباطات شــما گســتردهتر شــده و تقویت شــود .شــما افــراد بیشــتری را خواهید
شــناخت که در مواقع لزوم میتوانید از آنها کمک بگیرید .این ارتباطات همیشه
به درد میخورند و هیچ وقت از آنها پشیمان نخواهید شد .در واقع داشتن چنین
ارتباطاتی میتواند درهای تازهای به روی فرصتهای جدیدی باز کند که ممکن
اســت موقعیتهــای تــازهای برایتان ایجــاد کند .به ایــن کار به چشــم امکانی در
ایجاد یک شبکه قدرتمند نگاه کنید.
قرار نیســت همه مشــورت دادنها رایگان باشــد .ممکن اســت به بعضیها
براســاس دوســتی یا روابط خانوادگی مشــورت دهید و آنهــا را راهنمایی کنید اما
بــرای بقیه مشــاورهها میتوانید پــول دریافت کنیــد و به این ترتیــب این کار یک
منبــع درآمــد اضافه و خوب برایتــان خواهد بود .شــما میخواهید بخش مهمی
از تجربیاتتــان را در اختیــار دیگــران قــرار دهید و به آنها کمک کنید در کارشــان
پیشرفت کنند پس اصالً عجیب نیست که این پول را بابت مشاوره دریافت کنید.
موفقیت
شــما مطرح میشــوید .این یکی دیگر از ثمرههای مشــورت دادن به دیگران
یگانه خدامی
در حوزه تخصصتان اســت .بعد از مدتی با این کار شــما بهعنوان فردی کاربلد
در حوزه خودتان معرفی شده و سر زبانها میافتید .به این ترتیب بیشتر مطرح
میشــوید و همین باعث میشــود موقعیتهای بســیار بهتری ســر راهتان قرار بگیرد .اگر هم در شرکتی کارمند هستید با این کار
به چشــم رئیستان بهعنوان یک کارمند کوشــا و مســئولیت پذیر و کســی که به آموزش نیروهای جدید اهمیت میدهد مطرح
میشوید.

مشاور شوید
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چگونه در زندگی مشترک
هم حریم خصوصی خود را
داشتهباشیم
و هم اعتمادسازی کنیم؟

خــط قرمزهــا و
حریمهای خصوصی
همسرانه
بیــن زن و شــوهر،
عطیه میرزا امیری
موضوعــی بســیار
پیچیــده و حســاس اســت .بعــد از تشــکیل
خانواده و وارد شدن در زندگی مشترک ،همه
مــا از یــک طــرف خواهــان آزادیهــای فردی
و حریــم خصوصــی خــود هســتیم .از طرفــی
درگیر موضوع صمیمیت و شراکت در زندگی
مشــترک و از ســویی دیگر باید در این زندگی،
ســعی در بــه دســت آوردن اعتمــاد و تعهد و
وفاداری باشیم.
بــرای مشــخص کــردن مرزهــا و حریــم
خصوصــی؛ بایســتی موضوعــات فــوق بــرای
هــر دو نفــر واضــح و روشــن باشــند و حتمــاً
بــه یــک تفاهــم و اتفــاق نظــر کلــی رســیده
باشــند کــه در زندگــی خود تــا چه حــد حریم
خصوصــی میخواهنــد و چــه مواقعــی
ترجیــح میدهنــد تنهــا باشــند و مــواردی
از این قبیل.
یکــی از اجزای اصلی عشــق واقعــی و ازدواج
خوب« ،صمیمیت» است و هرچه صمیمیت
بین زوجین بیشتر باشد ،درجه عشق آنها نیز
بیشــتر خواهد بود .اولین قدم برای به دســت
آوردن این صمیمیت این است که ،زوجین با
هم صداقت داشــته باشــند .یعنی احساسات
و افــکار خــود را با یکدیگــر در میــان بگذارند.
هــر چه میــزان رازها بین زوجین کمتر باشــد،
صمیمیت آنها نیــز افزایش خواهد یافت .در
واقع این نشــان میدهد که زن و شــوهر آنقدر
باهــم راحت هســتند کــه هیچ حــرف مگویی
بینشان وجود ندارد.
از طرف دیگر بحث آزادی و حریم خصوصی
را داریــم ،که بایســتی ســه شــرط را بــا خود به
همراه داشته باشد:
)1مخالف تعهد و وفاداری نباشد.
)2بــه حریــم و حــق و حقــوق دیگــری تجــاوز
نشود.
)3اعتماد به همراه بیاورد.
زمانــی کــه زوجیــن ایــن  3شــرط را در نظــر
بگیرنــد دیگــر ،نــه فــرد الزم میبینــد و نــه به
خــود اجــازه میدهد کــه به حریــم خصوصی
همسرش وارد شود.
همچنین اگر کســی براســاس حس کنجکاوی
خــود ،بــه حریــم خصوصــی همســرش وارد
شــود ،فــرد مقابل از بــروز چنین مســألهای به
هــم ریخته ،آشــفته و عصبانی نخواهد شــد و
آن را حمل بر تجاوز به حریم خصوصی خود
تلقی نخواهد کرد و این حق را برای همسرش
قائل خواهد شد.
بهترین کار این اســت کــه اگر پنهان کاری و راز
فردی در کار نیســت ،تمهیدی به خرج دهیم
کــه اگر حــس کنجــکاوی در ذهن همســرمان
است اقناع شود.
بــرای مثــال زمانــی کــه مشــغول کار هســتیم
و تلفــن همــراه مــا بــه صــدا در میآیــد از او
بخواهیــم کــه پاســخ دهــد .از طــرف دیگــر
میتوانیم نام کاربری و رمز عبور تلفن همراه
خود را به همســرمان بدهیــم و از او بخواهیم
که کنترل کند آیا پیام مهمی از دوستان داریم
یــا نــه؟ و بدیــن ترتیــب اعتمادســازی کنید و
نشــان دهیــد در زندگــی چیــزی بــرای پنهــان
کردن ندارید.

