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بــرای مادرانــی کــه با وجود فرزنــد کوچک مجبور بــه کار کردن در خــارج از خانه
هســتند ،پیــدا کردن کســی کــه از بچه مراقبت کنــد یک دغدغه بزرگ اســت .به
همیــن دلیــل اســت کــه اغلــب ،از پیشــنهاد پدربزرگهــا و مادربزرگهــا برای
نگهداری از کودک استقبال میکنند .این کار البته مزیتها و معایبی دارد که باید
از آنها آگاه باشید.
وقتی فرزندتان را به والدین میســپارید ،خیالتان از هر اتفاق و حاشیهای راحت
اســت .مطمئنیــد کــه بــا فرزندتان خوش رفتــاری میکننــد و به موقع بــه او غذا
میدهند و حواسشان به خواب و سالمتیاش هست .به جز این ،پدر و مادر شما
به احتمال زیاد روحیاتی شــبیه خودتان دارند و خیالتان از بابت مسائل اخالقی
و تربیتــی راحت اســت .امــا نگهداری از کودک به وســیله بســتگان بیعیب هم
نیست .کودکانی که پیش پدربزرگ یا مادربزرگشان نگه داشته میشوند ،معموالً
ارتباط عاطفی نزدیکی با آنها برقرار میکنند و همین باعث میشــود شــما نفر
دوم زندگــی کودکتان باشــید .به عبارتی فرزند شــما از پدربــزرگ و مادربزرگش
حــرف شــنوی بیشــتری دارد و شــاید کمــی هــم لوس بــار بیایــد چــون معموالً
پدربزرگهــا و مادربزرگها با شــیوههای خودشــان بچه شــما را بزرگ میکنند
نه با اســتراتژیای که شــما برای تربیت فرزند دارید .معموالً کسانی که پا به سن
میگذارند شــیوههای فرزندپروری مادران جــوان را بخصوص درباره بیماریها،
خوابانــدن یا تغذیه کودک قبول ندارند .این باعث دوتربیتی شــدن فرزند شــما
خواهد شد .یعنی کودک در خانه پدربزرگ و مادربزرگ یک شیوه رفتاری را یاد
میگیــرد و در خانــه ملزم به رفتار در چارچوبهای شماســت .دوتربیتی شــدن
فرزند اول جنگ و دعوا و تنش است و این نه تنها رابطه شما را با فرزندتان تحت
تأثیر قرار میدهد بلکه احتماالً باعث اختالف بین شما و اقوام هم خواهد شد.
بهتــر اســت از همان روز اول کــه نگهداری از کودک را به فرد فامیل میســپارید،
خواســتههای خودتــان و روشهــای تربیتــی مــد نظرتــان را مطــرح کنیــد .اگــر
پدربــزرگ و مادربزرگ امــکان نگهداری از کودک را ندارند یا شــیوههای تربیتی
آنها را نمیپســندید ،شــاید بهتر باشــد از افراد جوانتر خانواده که داوطلب این
کار هســتند کمک بگیرید .برخی اوقات در خانوادهها کســانی هســتند که مایلند
کودکانه
با دریافت مبلغی این کار را برای شــما انجام دهند تا هم شــغلی خانگی داشته
ً
الهام آزاد
باشــند و هم به شــما کمک کنند .اگر چنین فردی را در فامیل دارید ،حتما روی
سپردن فرزندتان به او فکر کنید.
اگــر امــکان ســپردن فرزندتان به اقوام وجود ندارد ،شــاید تنها راه ،اســتخدام یک پرســتار جــوان و پرانرژی باشــد .چنین فردی
میتواند وقتی بیشــتر از پدربزرگ و مادربزرگ برای فرزند شــما صرف کند و از سوی دیگر با اصول تربیتی روز آشناست و برای
فرزندتان هم همیشه در جایگاه پرستار میماند و فرزند شما به چشم مادر و مربی اصلی به او نگاه نمیکند.

نگهداری از کودک را
به چه کسانی بسپاریم؟

اینترنــت آنقــدر در زندگــی روزمــره مــا جای خــود را باز کــرده که دیگر بهســختی
میتــوان زندگــی بدون آن را تصور کرد .بســیاری از کارهایی که قبالً به شــیوههای
دیگر و البته ســنتی انجــام میدادیم اکنون با کمک اینترنت بــه راحتی به نتیجه
میرســند .کســب و کارهای آنالین ،فروشــگاههای آنالین و حتــی آموزش آنالین
شــاید شــما را هــم به فکر انداخته باشــد تــا از اینترنت کســب درآمد کنیــد .برای
خانمهــا کــه مســئولیت خانه و زندگی را هــم به دوش دارند چنیــن فضای کاری
معموالً جالب به نظر میرســد .اگر شــما هم به فکر راهاندازی کسب و کار آنالین
افتادهاید بد نیست مراحل ایجاد چنین کارهایی را مرور کنید:
نخســتین چیــزی کــه باید بــه آن فکر کنیــد و پایه پیشــرفت و موفقیت شــما
میتوانــد باشــد ایــن اســت که متوجه شــوید جامعــه چــه نیازهایــی دارد .ببینید
االن کــدام یکی از وســایل مــورد نیاز یا نیازهای مــردم در اینترنت وجــود ندارد و
بایــد ایجــاد یا تقویت شــود .ایــن روزها بازار فروشــگاههای آنالین لــوازم خانگی،
فســتفود ،زیورآالت و...داغ اســت .بــه جز این مردم به چــه چیزهایی نیاز دارند
و دوســت دارند راحتتر آنها را به دســت بیاورنــد؟ در جاهایی مثل انجمنهای
گفتوگو ،گروههایی که در ابزارهای پیام رسان تشکیل شده میتوانید جواب این
سؤال را پیدا کنید.
تبلیغــات اینجــا هم حــرف اول را میزند .شــما باید به شــیوههای مختلفی
تبلیــغ کنید .از شــیوههای ســنتی تــا مدرن مثــل تبلیــغ در گروههــا و انجمنهای
گفتوگــو .برای ایــن کار باید با جمالتی جذاب محصول تان را معرفی کنید .یک
جمله بسازید که مردم را جذب کند و پس از مدتی کار شما با آن جمله شناخته
شود .با راهکارهایی مثل ارائه نظر مثبت مشتریان دیگر،تضمین کردن محصول
و زدن حراجهای مختلف و مناسبتی میتوانید آن را تبلیغ کنید.
یــک ســایت یــا صفحه اینترنتــی الزم دارید که محصــول را آنجــا ارائه کنید،
درباره آن توضیح دهید و آن را بفروشید .سایت یا صفحه ساده و بدون اطالعات
و طراحیهای اضافه توجه مشتری را بیشتر جلب میکند .دقت کنید که مشتری
باید در سایت شما بتواند جواب مهمترین سؤاالتش را درباره محصول پیدا کند.
تبلیغــات در ســایتهای پربازدیــد ،اســتفاده از ویدئو و عکس بــرای تبلیغ و
راهانــدازی گروههــای گفتوگو و تبــادل نظر باعث میشــود محصولتان بیشــتر
موفقیت
شناخته شود و مردم بیشتر به آن اعتماد کنند .در واقع برای خود و کارتان اعتبار
یگانه خدامی
میسازید.
یادتان باشد این کار هیچ وقت تمام نمیشود .اگر میخواهید درآمد خوبی
داشــته باشــید که بتوانید روی آن حســاب کنید باید مدام با مشــتریان در ارتباط باشــید .مثالً جدیدترین محصول و خدمات را
تبلیغ کنید ،از حراجها و تخفیفهای جدید آنها را باخبر کنید ،محصوالت مرتبط را پیشــنهاد کنید و...این کارها باعث میشــود
درآمدتان از آنچه فکر میکردید بیشتر شود.

کسب و کار در خانه
اما آنالین
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عشق یا دیوانگی
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در شــماره قبــل خواندید
کــه زندگــی بــا کســی کــه
همسرانه
دچــار یکــی از اختالالت
ریحانه دوستدار
عشــق اســت بســیار
دشــوارتر از آن اســت کــه بخواهیــد نــام رابطــه را
عاشــقانه بگذارید .توهم عاشــقی ،عشــق وسواســی
و اختــال  OCDو اختالل دلبســتگی چهــار اختالل
روانی در رابطه اســت که با عشــق آتشــین و دوست
داشتن خالصانه در شروع و مراحل اولیه یک رابطه
اشتباه گرفته میشوند.
عشق وسواسی
عالقه شــدید عاطفی و تمایل بــرای با هم بودن
و ابــراز عالقه در ابتدای هر رابط ه طبیعی اســت
امــا این چیزی نیســت که بخواهــد در یک رابطه
طوالنی دوام پیدا کند .شــور عشــق به مرور زمان
کمتر میشود و با احساسات و تجربههای رومرزه
در میآمیــزد .در رابطــه طبیعــی شــما متعهــد
هستید و به نیازهای یکدیگر توجه میکنید؛ یکی
از خواســتههای مهم و اساســی هر آدمی احترام
بــه حریم خصوصی اســت،اما متأســفانه کســی
کــه اختــال وســواس در عاشــقی دارد دائمــاً در
شــور و حال اولیه اســت او رابطــ ه را مجموعهای
از احســاس دوســت داشتن ،مشــکالت روزمره،
خستگی ،اختالف نظر و بیحوصلگی نمیداند
و برداشــت او از هــر نــوع کــم توجهــی بــه خاطر
خســتگی و فشــار روزانــه یــا بیحوصلگــی فقط
نفرت و بیعالقگی اســت .چنین افرادی به خود
و شــریک زندگیشان آســیب میزنند ،تهدید به
خودکشی میکنند و واقعیت زندگی را همانگونه
کــه هســت نمیپذیرنــد .آنها شــکاک هســتند و
تمایل زیادی به کنترل قربانی خود دارند.
اختالل دلبستگی
معمــوالً افــرادی از این اختالل رنــج میبرند که
در کودکی ارتباط عاطفی سالمی با مراقبان خود
نداشــتهاند .در شــکل سالم دلبســتگی نیازهای
کــودک توســط نخســتین مراقبانــش بــرآورده
میشــود ،تغذیــه ،مراقبت از ســامت جســمی
کودک ،تماس جسمی ،برقراری ارتباط چشمی،
بــه آغوش کشــیدن و لبخند زدن نیازهــای اولیه
کــودک تــازه متولد شــده اســت کــه باید توســط
والدین برآورده شود.
در رابطــه عاشــقانه و عاطفــی ایــن افــراد به دو
شــیوه عمل میکنند .آنها یا از هر رابطه نزدیکی
اجتنــاب میکننــد یــا در خواســت زیــادی بــرای
یــک ارتبــاط عاطفــی شــدید دارنــد .گــروه اول
تــرس شــدیدی از صمیمیــت دارند و احســاس
بیاعتمادی و خشم و ناراحتی میکنند.
اختالل ارتباط OCD
ایــن اختــال ناشــی از یک ترس شــدید و عمیق
است که فرد قادر به خنثی کردن آن به شیوههای
معمول نیســت OCD .میتواند اختالل ترس و
وســواس از میکــروب ،بلندی ،کثیفی یــا تمیزی
یــا هــر چیز دیگــری باشــد .این اختالل وســواس
شــدید همراه بــا تــرس در رابطه نیز اســت .فرد
دچار اضطراب دائماً از خودش میپرســد :آیا او
دوســتم دارد؟ آیا من در رابطه درســتی هستم؟
آیــا او مــرا ترک میکنــد؟ به احتمال زیــاد اکنون
برایتان تشخیص عشق واقعی و عشق بیمارگونه
آســانتر شده اســت .کسی که شــما را تحت فشار
عالقــه خود قرار میدهد ،ســعی میکند شــما را
بــه بهانه عشــق کنترل کند ،شــک و ترسهایش
را به حســاب عالقه میگذارد ،از شما انتظار دارد
همیشه در حال و هوای عاشقی باشید ،به حریم
خصوصیتــان احتــرام نمیگــذارد ،خــودش را
صاحب و مالک شــما میدانــد و دائماً به دنبال
تأیید شماست یک عاشق واقعی نیست.

