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دســتوراتي که هر روز بــه فرزندتان ميدهيــد و «بکن ،نکن» هايــي که به او
ميگوييد ،ميتواند فرزند شــما را سرکش و کنترل نشدني يا گوشه گير و منزوي
بار بياورد .وقتي همه آزاديهاي او را در خانه ميگيريد ،وقتي اجازه نميدهيد به
اقتضاي سنش بازي و کنجکاوي کند ،فرزندي خواهيد داشت که مطابق نيازهاي
رشــدياش بزرگ نشده و مهارتهاي کافي کســب نکرده است .البته منظورمان
اين نيست که فرزندتان را کام ً
ال آزاد بگذاريد تا رفتارهاي تخريبگرانه يا آزاردهنده
داشته باشد .به هر حال اقتضائات زندگي امروز را هم بايد در نظر گرفت و جايگزين
هايي مثل پارک ،باشگاه ورزشي و ...را براي فعاليتهاي کودک فراهم کرد .به جاي
امر و نهي کردن بــه فرزندتان الگوهاي رفتاري را به او آموزش دهيد ،خودتان به
اين الگوها پايبند باشــيد و هر جا فرزندتان از مسير خارج شد ،با تذکر دادن او را
به مســير برگردانيد .محدود کردن پي در پي کودک و سرزنش و تحقير او باعث
آسيبهايي ميشود که در ادامه ميخوانيد:
سعي در جلب توجه دارد :کودکاني که هميشه محدود ميشوند ،تشنه توجه
مثبت ،تحســين و محبتند .آنها وقتي با افرادي بجز اعضاي خانواده شان رو به رو
ميشــوند (از مادربزرگ و خاله گرفته تا همسايه و غريبه ها) شروع به رفتارهاي
عجيب براي جلب توجه ميکنند.
دروغ ميگويد :کودکي که هميشــه تحت نظارت سختگيرانه پدر و مادر بوده،
براي فرار از اين نظارت به دروغ متوسل ميشود .او کاري که دلخواه خودش است
انجــام ميدهد و براي فرار از تنبيه و ســرزنش ،آن را پنهان ميکند .دروغگويي
با دروغهاي کوچک و بياهميت آغاز ميشــود و کم کم از فرزندتان شــخصيتي
فريبکار ميسازد که در بزرگسالي هم تغيير آن بسيار دشوار است.
لجباز ميشود :شايد در سالهاي اوليه کودکي ،بتوانيد فرزندتان را با سختگيري
مهار کنيد اما همين که کمي سن و سال او باال رفت ،شروع به رفتارهاي لجبازانه
ميکند .او براي نشان دادن اينکه من هم ميتوانم کاري که دوست دارم بکنم ،در
هر کاري ساز مخالف با شما را خواهد زد.
در ميهمانيها غير قابل کنترل ميشود :چرا که اجازه حرکت ،بازي و کودکي
کردن در خانه برايش فراهم نيســت و به محض اينکه از جغرافياي تحت کنترل
شما خارج ميشود و به جايي ميرود که امکان نظارت کمتري بر او داريد ،شروع
کودکانه
به جوالن دادن ميکند.
الهام آزاد
افسرده ميشود :کودکــي که مدام با ســختگيري و نه شنيدن از والدين رو به
رو بوده ،گاهي به جاي رفتارهاي مقابلهاي (لجبازي ،دروغگويي و )...منفعل و منزوي شــده و از پدر و مادر فاصله ميگيرد .او به
اين ترتيب حفاظي امن براي خود درســت ميکند تا در آن از ســرزنش شنيدن و تحقير شدن در امان بماند .در نتيجه افسرده و
گوشهگير ميشود.

چرا بايد فرزندتان را
کمي آزاد بگذاريد

كســب و كار آنالين اين روزها طرفداران زيادي دارد .اگر كمیشم اقتصادي
داشته باشيد و با اينترنت و بازار آن آشنا باشيد میتوانيد درآمد خوبي كسب
كنيد .براي خانمهايي كه میخواهند به زندگي و خانه شــان برسند ،اين كار
مناســب است و میتوانند هم شاغل باشــند و هم خانهدار .البته چندان هم
راحت نيست .انتخاب حوزه فعاليت ،ثبت و طراحي سايت ،بازاريابي و تبليغات
و پيدا كردن مشتري زمانبر است و بايد براي موفقيت در آن حوصله كنيد .اگر
قصد راه اندازي كسب و كار آنالين داريد ،به اين نكته ها توجه كنيد:
اول از همــه بايد نوع فعاليت تان را مشــخص كنيد .براســاس اســتعداد،
نياز مردم و ســرمايهاي كه داريــد میتوانيد محصوالت یا خدماتی را انتخاب
كنيد .حتماً به عالقههايتان توجه كنيد چون اين كار ســخت است و نياز به
تــاش زيادي دارد و اگــر حوزه اي را انتخاب كنيد كه بــه آن عالقه نداريد
زود كــم میآوريد .به نيازهاي بازار هم توجه كنيــد .میتوانيد حوزههايي را
انتخاب كنيد كه بيشــتر مورد عالقه خانمهاســت چون اين روزها بســياري
از كاربران اينترنتي خانم ها هســتند و عالقه زيــادي هم به خريد مجازي و
آنالين دارند.
ميزان ســرمايهاي كه داريد بسيار مهم است .حتماً با كساني كه در اين كار
تجربه دارند مشــورت كنيد تا دخل و خرجتان جور شــود .كاري را انتخاب
كنيد كه بعد از مدتي به ســوددهي برسد و شــما را بدهكار نكند .البته اين
را در نظر بگيريد كه ممكن اســت مدتي طول بكشد تا از لحاظ مالي كارتان
رضايت بخش شود .شروع هر کاری به سرمایه گذاری مالی نیازمند است ولی
قبل از ســرمایهگذاری در این زمینه نیاز به تفکر دارید .پس از انتخاب کار و
سرمایهگذاری در آن کار بودجه الزم را برآورد کنید.
درســت است كه میتوانيد در خانه و با كمترين وسايل تجارت آنالين راه
بيندازيد امــا بعضي امكانات را هم بايد فراهم كنيــد و محيط خانه را با كار
جديدتان هماهنگ كنيد .مث ً
ال کامپیوتر يا لپ تاپتان را ارتقا دهيد .صندلي
و ميز مناســب داشته باشيد و اگر میتوانيد يك اتاق يا گوشهاي از خانه را به
فضــاي كار اختصاص دهيد .اين كار فضاي ذهني تان را هم منظم میكند .از
همه جاي خانه براي كار كردن اســتفاده نكنيد چون هم زندگيتان بينظم
میشود و هم كارتان.
موفقیت
قرار اســت در خانه كار كنيد و شــايد فكر كنيد هر زماني میتوانيد به كار
یگانه خدامی
بپردازيد اما در تجارت آنالين هم بايد زمانبندي داشته باشيد تا هم به زندگي
برسيد و هم به خودتان و استراحتتان .كار بيزمان و بيبرنامه به مرور شما را
خسته و فرسوده میكند و زود جا میزنيد .تصمیم بگیرید که چه مقدار زمان می توانید برای تجارت جديدتان اختصاص
دهید و هنگامی که زمان خود را معین کردید ســعی کنید همیشــه این مقدار زمان را به کارتان اختصاص بدهید و در آن
کوتاهی نکنید.

پول درآوردن
از اينترنت
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چالشهای اختالف
سنی زیاد همسران

آدمهــا ســلیقههای
متفاوتــی دارند .هیچ
همسرانه
کــس نمیتواند بگوید
ریحانه دوستدار
چه فاصله ســنی برای
دو طرف یک رابطه درســت و منطقی اســت .این
مســأله به ویژگیهای خلقی و روحی ،تجربههای
فردی ،هوش و ســبک زندگی آدمها وابسته است.
معیارهــای یک رابطه موفــق را نمیتوان فقط بر
اساس ســن ازدواج یا فاصله سنی سنجید .با این
حال این پرسش خیلی از آدمهاست؛ پرسشی که
پاسخی معین ندارد اما بحث برانگیز است.
شما میتوانید با توجه به شرایط خودتان وارد یک
رابطه با اختالف ســنی زیاد بشــوید اما در نهایت
نمیتوانید چالشهای پیش رو را انکار کنید .مثل
هر مســأله دیگری این موضوع هم میتواند روی
شکل ارتباط شما تأثیر بگذارد .بنابراین خوب است
که چالشهای پیش روی خودتان را ببینید.

آیا دیگران میپذیرند
این نخستین مشکلی است که یا با آن مواجه شدهاید
یا اگر تصمیم به چنیــن ازدواجی دارید با آن روبهرو
میشــوید .واکنش خانواده و دوستانتان نسبت به
این انتخاب مهم اســت .دیگران همیشــه بر اساس
کلیشههای ذهنی خودشان اظهار نظر میکنند و شما
نمیتوانید از تأثیر آنها به دور باشــید .بسیاری از این
رفتارها آزاردهنده هستند و تنها بخشی از واکنشهای
توهین آمیز به حساب میآیند .آنها حتی بدبینی ایجاد
میکنند ،اما زمانی که شما درک و شناخت کافی از
این انتخاب داشته باشید و بفهمید دقیقاً چه اتفاقی
در رابطه عاطفی شما افتاده است کمتر به این موضوع
بها میدهید .این نکته را در نظر بگیرید که آدمها در
مورد هر نوع انتخاب دیگری نیز معموالً واکنشهایی
منفی نشان میدهند.
بچه داشتن یا نداشتن؟
برای زنوشوهرهایی با اختالف سنی زیاد تصمیم
به بچهدار شدن یک مسأله است؛ این مسأله لزوماً
یک بحران در رابطه زناشویی نیست اما بهتر است
آن را خیلی زود و در همان ابتدای رابطه مشخص
کنید .یادتان باشــد زمان برای شــما سریعتر از
دیگران میگذرد چون سن شما این محدودیت را
ایجاد کرده است.
رابطه جنسی پیچیده تر
بــرای بعضیها افزایش ســن تغییراتی در نحوه و
تمایالت جنسیشان ایجاد میکند .این مسألهای
اســت که خیلی از زن و شــوهرها در این شرایط
اص ً
ال نمیخواهند دربــارهاش حرف بزنند .فقط به
این دلیل که شما فکر میکنید هرگز دچار ضعف یا
ناتوانی جنسی نمیشوید به این معنا نیست که این
مسأله هرگز اتفاق نمیافتد .با هم حرف بزنید و از
راهکارهای تخصصی برای حل مشکالت احتمالی
استفاده کنید.
سن مقصر همه چیز نیست
بسیاری از اختالفات زناشویی برای زوجها و در هر
سنی وجود دارد؛ اینکه هر مشکلی در این رابطه را
به سن و ســال ربط بدهید چندان درست نیست.
تنها چیزی کــه نمیتوانید در رابطه تغییر بدهید
مســأله سن است و گرنه برای بیشــتر چیزها راه
حلی وجود دارد.شاید به مرور زمان احساس کنید
این انتخاب اشــتباه بوده است اما اگر همسرتان را
از روی عالقــه و آگاهی انتخاب کردهاید ،تصویری
از شــرایط پیش رویتان داشــتهاید و هنوز هم در
بسیاری از موارد با هم همراه و همدل هستید .برای
دور شدن از این احساسات منفی که برخی از آنها
میتوانند بازتابی از فشارهای عرفی و جامعه باشند
به چیزی که باعث شد شما این رابطه را بخواهید،
فکر کنید.

