iran BANoO
شماره صد و هشتاد و پنجم
یکشنبه  25شهریور 1397

از چه سنی بچهها را
به مهد بفرستیم؟

کودکانه
الهام آزاد

وقتــی بچه دار میشــوید ،بازگشــت به کار و شــروع دوبــاره زندگــی اجتماعی به
عنوان یک مادر کار سادهای نیست .بزرگترین دغدغه مادران شاغل نگهداری
از فرزندشــان اســت و خیلیهــا بــرای بــه خطــر نیفتــادن موقعیــت شــغلی یــا
اجتماعیشان به محض تولد کودک خودشان را برای سپردن او به مهدکودک یا
مراقب و پرستار خانگی آماده میکنند .اما واقعیت این است که برای یک نوزاد
هیچ چیز پراضطرابتر از این نیست که هر روز صبح مادرش را از دست بدهد و
هر روز عصر دوباره او را ببیند.
در واقــع بچههــا از  6ماهگــی تــا  18ماهگــی حســاسترین دوره عمــر خــود را
میگذرانند و الگوهای دلبســتگی در حال شــکلگیری در آنهاست .بچههای زیر
2ســال نیاز به یک مراقب تمام وقت دارند که همیشــه کنارشــان باشد و به همه
نیازهای او پاسخ دهد .مراقبی که همیشه جلوی چشم باشد و مهمتر از آن یک
شــخص ثابت باشــد نه آنکه در طول روز چندبار عوض شود .کودکی که مراقب
ثابــت ندارد و ســاعاتی از روز مادر از او نگهداری میکند ،در ســاعاتی دیگر پدر و
یا مادربزرگ و پرســتار و مربی مهد ،ابتدا دچار اضطراب زیاد و احســاس ناامنی
میشــود و بعدتــر یاد میگیرد که هیچ کس در دنیا نیســت که بتوانــد به او تکیه
کند .بنابراین احساس طرد شدگی خواهد داشت و برای همه عمر میآموزد که
به کســی دل نبندد .این بچهها در بزرگســالی هم در روابط عاطفی شــان بشدت
دچار مشکل میشوند.
به خاطر همه این دالیل ،بهترین ســن ســپردن کودک به مهد2 ،سالگی به بعد
اســت .برخی روانشناسان حتی توصیه میکنند تا نزدیک 3سالگی همواره مادر
در کنار کودک باشد و بعد برای یادگیری مهارتهای ارتباطی و اجتماعی او را به
مهد بفرستند .در این سن و سال کودک آمادگی دارد که از خانه و مادر جدا شود،
ســاعاتی از روز را با دیگران ســپری کند و چیزهای جدید بیاموزد و بعد دوباره به
خانه برگردد .بهتر اســت مهدکودک را ابتدا با دو ســه ســاعت در روز آغاز کنید و
بعــد مــدت حضور کودک در مهد را افزایش دهد .حتی اگر شــاغل نیســتید هم
توصیه میکنیم فضایی فراهم کنید که کودک 3ساله یا بزرگتر شما چندساعتی
در روز را در محیطی شبیه مهد یا در ارتباط با همساالنش باشد تا رشد اجتماعی
او کاملتر انجام شود.
اگر کودک شــما آمادگی ورود به این فضا را ندارد ،در روز اول مهد کنار او بمانید
و در دو روز بعــدی ایــن حضــور را کمتــر کنیــد تــا در روز چهارم بتوانیــد جلوی در

مهدکودک با فرزندتان خداحافظی کنید.
در مقابل بدقلقیهای کودک بایستید و به خاطر خود او ،هر طور شده قانون مهدکودک رفتن را اجرا کنید .درست مثل کودکی
که دوست ندارد مدرسه برود اما باید این کار را انجام دهد و انتخابی در کار نیست.

استارتاپها هیجان انگیزند و این روزها پرطرفدار .وقتی کسب و کارهای عادی روزهای
کســادی را تجربه میکنند خیلیها مخصوصاً جوان ترها دوست دارند از این راه کاری
برای خودشان راه بیندازند.بقیه هم اگر خودشان استارتاپ ندارند دوست دارند در آن
کار کنند تا محیط و کار متفاوتی را تجربه کنند و ایده هایشان را به ثمر برسانند .استارتاپ
با همه خوبی هایش ممکن اســت دردسرداشته باشد مخصوصاً اگر بخواهید کارمند
آنها شوید .اگر دوست دارید این کار را انجام دهید بد نیست اول این نکتهها را بخوانید:
کار در اســتارتاپ مخصوصاً اگر تازه راه افتاده باشد خیلی تعریف مشخصی
ندارد که کار و حوزه وظایف شما در آن مشخص باشد .برای همین ممکن است
مجبور شوید هرکاری انجام دهید حتی کارهایی که ربطی به تخصص تان ندارد.
این ممکن است برایتان سخت باشد و خسته و کالفه شوید.
تــا کار راه بیفتــد مدتــی معموالً طوالنی طول میکشــد .شــاید فکــر میکنید
میتوانیــد حقــوق خوبی از آن بگیرید ولی همیشــه اینطور نیســت .تــا کارتان راه
نیفتاده و اســتارتاپ درســت و حســابی کارش را آغاز نکرده روی درآمدش نباید
حســاب کنیــد .از طرفی باید احتمال دهید که ممکن اســت موفق نشــود و کار به
ســمت تعطیلــی برود کــه این احتمال بســیار قوی اســت .زمانهایی هــم که کار
خوب پیش نرفته ممکن اســت نتوانند حقوق تان را تمام و کمال پرداخت کنند
چون استارتاپها معموالً در استفاده از منابع مالی ،صرفهجویی میکنند.
بایــد بدانیــد که کارتان چند برابر کارهای معمولی اســت .شــما در مســابقه
شــرکت کرده ایــد و مدام باید برایش بدویــد و کار کنید تا کار را به ثمر برســانید و
در رقابــت بــا رقبا برنده شــوید .از طرفی چون منابع مالی معموالً محدود اســت
ممکن است مجبور شوید جای دو نفر کار کنید!
رده بندی خاصی در میان کارمندان استارتاپها وجود ندارد و اگر هم وجود
داشته باشــد زیاد نمیتوانید به رفتن به ردههای باالتر امیدوار باشید .مخصوصاً
اگــر بخواهید در نهایت به مدیریت برســید .مؤســسها خودشــان دوســت دارند
مدیر باشند و معموالً این سمت را به شخصی دیگر واگذار نمیکنند.
اگر دوست دارید محیط کاری منظم با شرایط مشخص داشته باشید دنبال
اســتخدام در اســتارتاپها نباشــید .معمــوالً آنهــا محیطهــای پر از هــرج و مرج،
شلوغ و بینظم دارند و چون ساختار سازمانی معموالً ندارند در تصمیمگیری و
موفقیت
هدایت آنها بینظمی دیده میشود.
یگانه خدامی
شــاید مجبور شــوید پول خرج کنید و این برخالف چیزی اســت که انتظارش
را داریــد .اســتارتاپها گاهــی نیاز دارند کارمندان شــان پول خرج کننــد تا بتوانند
بحرانها را رد کنند .اگر این درخواست را رد کنید و کار شکست بخورد در آن مقصر هستید.
ممکن است فکر کنید در استارتاپها خبری از رئیس نیست و خیال تان راحت است اما اشتباه میکنید .این کسب و کارها
هم مدیر و رئیس دارند و مجبور به تبعیت از آنها هستید.

کار در استارتاپ
راحت نیست
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االن وقت گفتوگوست!

زمانــی کــه بخواهیــم
بین زوجین گفتوگوی
همسرانه
ســازنده اتفــاق بیفتــد
معصومه اسکندری
الزم اســت کــه ابتــدا
زمینه این اتفاق فراهم شــده باشــد اولین اصل
اساســی برای گفت وگوی ســازنده بیــن زوجین
وجود درصــدی از آمادگی طرفین برای شــروع
مکالمه اســت .بخشــی از این آمادگی میتواند
در برگیرنده آمادگی جســمانی باشد قسمتی از
آن میتوانــد مربوط به آمادگی روانی باشــد اما
بخش ســوم آمادگی که شــاید کمتر به آن توجه
کرده باشــید آمادگــی موقعیتی اســت .آمادگی
موقعیتی مربوط به این قضیه میشــود که باید
زوجیــن در مکانی با هم صحبت کنند که تا حد
امــکان بتواننــد روی گفتههــا و شنیدههایشــان
تمرکــز کننــد .فرض کنید مرد در حال تماشــای
فوتبــال میباشــد و زن در آشــپزخانه در حــال
شســتن ظــرف اســت در هیــچ کــدام از ایــن دو
موقعیــت ذکــر شــده طــرف مقابــل نمیتوانــد
توقع داشــته باشــد که فردی که در حــال انجام
کار اســت روی گفتههــای او تمرکز کند و پاســخ
مناســبی به او بدهد .دومین مــوردی که باید به
آن توجه داشــت این اســت کــه در هنگام گفت
وگو با همســرتان حتماً باید با او تماس چشمی
داشــته باشــید و اصل مهــم دیگر این اســت که
زمانــی کــه بــا او در حــال صحبت هســتید بهتر
است همسطح او باشید ،هر دوی شما بنشینید
و یا در موقعیتی باشید که چشمانتان در مقابل
هم قرار بگیرد.
اینکــه یکــی از طرفیــن بخواهــد مــدام بــه بــاال
نــگاه کنــد و دیگــری بــه پاییــن ،باعث میشــود
کــه تأثیــرات روانــی معکوســی را روی یکدیگــر
بگذارنــد و نکتــه مهــم بعــدی ایــن اســت که با
همســرتان در ایــن مــورد بــه توافــق برســید که
در طــول هفتــه زمانــی را بــرای صحبــت کردن
بــا هــم انتخاب کنید .شــاید از نظر شــما بســیار
پیــش پــا افتاده باشــد امــا اگــر ایــن کار را نکنید
ممکن اســت ناراحتی یک درصدی امروز شــما
تبدیل شــود به ناراحتی  ۸۰درصدی دو هفته یا
ســه هفته دیگر شــما و همین باعث شــود که با
کمترین جرقه ،طــرفمقابلتان مانند انباری از
باروت منفجر شــود در حالی که شــما دلیل این
میزان خشــم او را در آن لحظــه درک نمیکنید
و فکــر میکنیــد کــه چــه همســر بیمالحظــه و
حساســی داریــد که بــه خاطر موضوعــی به این
بیاهمیتی این گونه واکنش تند نشان میدهد.
پــس قبــل از اینکه جرقههای کوچــک تبدیل به
یک آتشفشــان بزرگ از خشــم شــوند آنها را در
نطفــه خفــه کنیــد ،نگذاریــد همســرتان حــرف
نگفتــهای داشــته باشــد کــه الزم میدانســته در
مــورد آن بــا شــما صحبت کنــد وقتی هــر دوی
شــما آمادگــی صحبت کــردن را داریــد و زمینه
صحبت فراهم شــده اســت قدم آخر این است
که تمام آنچه که برای صحبت شــما مزاحمت
ایجــاد میکنــد ،حــذف کنیــد مثــاً بهتــر اســت
کــه تلویزیــون خامــوش باشــد ،بچههــا مــدام
وســط صحبــت شــما در رفــت و آمد نباشــند و
یا اگــر میخواهیــد در یک پــارک گفتوگو کنید
شــلوغی زیــاد و رفــت و آمــد زیــاد افــراد در آن
پارک برایتان مزاحمت ایجاد نکند بهتر است
مــکان آرامــی را انتخــاب کنیــد و هر دوی شــما
بــه دور از هرگونــه محــرک محیطی بــا یکدیگر
گفتوگــو کنیــد و صحبتهــای طــرف مقابل را
نیز بشنوید.

