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سن استفاده از مواد مخدر در ایران بشدت پایین آمده و حتی به مدارس رسیده
اســت .برای همین هر قدر هم که به فرزندتان اطمینان داشــته باشید ،باز مهم
است که او را بهطور مخفیانه زیر نظر بگیرید و از سالمتش اطمینان حاصل کنید.
یادتان باشــد که موعظه و نصیحت ،هشــدار دادن و تذکــر و کنترل اغلب نتیجه
عکــس دارد .بــرای در امان ماندن فرزندتان از مواد مخدر باید به او آگاهی کافی
بدهید و بهطور نامحسوس رفتارهایش را زیر نظر داشته باشید.
آگاهــی دادن هــم باید درباره انــواع مواد مخدر (قدیمی و جدید) باشــد ،هم
دربــاره روشهایی که ممکن اســت یک فرد در دام مــواد بیفتد .برای او توضیح
دهید که گاهی گرفتار شدن به سادگی بله گفتن به پیشنهاد یک دوست صمیمی
اتفــاق میافتــد بنابرایــن باید از دوســتان یــا جمعهایی کــه رفتار پرخطــر دارند
اجتناب کند و همیشه و در همه حال توانایی نه گفتن داشته باشد.
همیشه چه فرزندتان مدرسه باشد و چه با دوستانش بیرون رفته باشد ،تا زمان ورود
او به خانه ،بیدار بمانید و وقتی رسید او را ببینید و رفتارش را زیر نظر داشته باشید.
 بهمحض ورود فرزندتان به خانه ،او را در آغوش بگیرید و بهدنبال تشخیص
هرگونه بوی مشکوک مانند بوی مواد مخدر یا الکل باشید .استفاده زیاد از اسپری
و عطــر ،جویدن آدامس و خوشــبوکننده دهــان به مقادیر زیاد ،معموالً هشــدار
است چون نشان میدهد نوجوان در تالش برای مخفی کردن بویی است.
خیلی وقتها بچهها بالفاصله بعد از مصرف مواد یا کشیدن سیگار ،به اتاق
خــود یــا به حمام میروند .ســعی کنید با مکالمــه رو در رو مانع این کار شــوید و
عالئم و رفتارهایش را در این فاصله زیر نظر بگیرید .چشمهای سرخ ،پرت و پال
گویی یا صحبت نامفهوم ،عجله و تنش و اضطراب یا کندی حرکات ،نشانههایی
هستند که باید جدی گرفته شوند.
هر از گاهی روال روزمره حضورتان را در خانه به هم بزنید به طوری که ساعات
ورود و خروجتان برای فرزندتان قابل پیشبینی نباشد .در این صورت میتوانید
رفتار او را در زمانی که منتظر بازگشت شما نیست ،ببینید.
ســعی کنید دوســتان فرزندتان را بشناسید ،با خانواده آنها هرازگاهی مالقات
کنید و از بچهها دعوت کنید برنامههایی مثل درس خواندن ،کارگروهی مشترک
کودکانه
و حتی فوتبال دیدن و ...را در خانه شما انجام دهند.
الهام آزاد
هــم بچههای افســرده ،گوشــه گیر و منــزوی و هم بچههای بســیار اجتماعی،
نتــرس و هیجانی بســیار مســتعد اعتیاد هســتند .اگــر فرزندتــان هر کــدام از این
نشانهها را دارد ،حتماً با یک روانشناس صحبت کنید تا برنامه درمانی مناسبی برای او در نظر بگیرد.
 سرگرمیهای مفید و سالم را جایگزین دورهمیهای دوستانه فرزندتان کنید و از کودکی او را به یک تفریح و سرگرمی ویژه
مثل کارهای هنری ،ورزش و ...سرگرم کنید تا در نوجوانی احتمال افتادنش به دام اعتیاد کمتر باشد.

مراقبت از فرزند
در مقابل مواد مخدر

این روزها و با دشــوار شــدن شــرایط اقتصادی بســیاری از افراد شــاغل از درآمد و
حقوقشان ناراضی هستند .اینکه حقوقشان کفاف خرجهای زندگی را نمیدهد
بخشــی از قضیه اســت و بخش دیگر آن به این دلیل است که بعضی از آنها فکر
میکنند حقوقشــان کمتر از چیزی اســت که استحقاق آن را دارند و زحمتشان
بیشتر از حقوقشان است.
اگــر با همین فکرها تصمیم گرفته اید با رئیستــان صحبت کنید و از او بخواهید
حقوقتان را بیشــتر کند باید قبل از این گفتوگو به بعضی مســائل دقت کنید و
بعد با واقع بینی و تصورات درست صحبت کنید تا نتیجه بهتری بگیرید.
اگــر مــدت هاســت اینجــا کار میکنید و خیلی وقت اســت دربــاره حقوقتان
و کم بودن آن صحبتی نکردهاید ممکن اســت شــانس چندانی نداشــته باشــید.
باید بررسی کنید که چه زمانی اینجا استخدام شده اید .در واقع شما باید شرایط
زمانی و شرایط اقتصادی را با هم در نظر بگیرید .اگر زمانی که استخدام شده اید
اینجا شرایط خوبی نداشته و االن وضعش بهتر شده شما قطعاً میتوانید انتظار
داشته باشید حقوقتان بیشتر شود اما اگر میدانید که شرکتتان دچار مشکالت
زیادی است نباید انتظار داشته باشید درخواستتان قبول شود.
ط شــان چگونــه اســت .این کار بهشــما دیــد و نگاه
از دیگــران بپرســید شــرای 
درســت و خوبــی میدهــد و میتوانیــد حقــوق و شــرایط کاری آنها را بــا خودتان
مقایســه کنیــد و متوجــه شــوید حقوقتــان کافی اســت یــا نه .اگــر این ســؤال را از
کســانی بپرســید که شغلی مشابه شما دارند و با شــما هم رده هستند دید بهتر و
دقیق تری پیدا میکنید .برای این کار میتوانید از کارمندان شــرکتهای دیگر که
آنها را میشناســید بپرسید یا حتی از شبکههای مجازی استفاده کرده و سؤالتان
را آنجا مطرح کنید و جواب بگیرید.
شــاید واقعــاً حقوقتــان کــم باشــد اما شــما هیــچ مزایــای دیگــری دریافت
نمیکنید؟ ممکن اســت کار شــما مزایایی برای شــما دارد که بسیار مهم و مفید
هســتند .مســائلی مثــل ســاعات کاری خــاص ،دورکاری ،در نظر گرفتن ســاعاتی
برای ادامه تحصیل و...ممکن اســت جای دیگری کار کنید و حقوق بیشــتری هم
بگیرید اما این مزایا را نداشته باشد و دچار مشکالت زیادی شوید.
مطمئــن هســتید بیشــتر از حقوقــی کــه میگیریــد کار میکنید؟ مــا معموالً
موفقیت
فکــر میکنیــم خیلــی کار میکنیــم اما اگــر نتیجــه کار و مفید بــودن آن را در نظر
یگانه خدامی
بگیریم شــاید به نتیجه دیگری برســیم .نتیجهای کامالً مخالف آن چیزی که فکر
میکردیم! شــما باید ببینید که واقعاً برای شــرکت و اداره کارمند مفیدی هستید
یا نه .اگر بســیاری از کارهایتان درســت به نتیجه نرســیده و نتوانســته اید آنطور که باید کارها را انجام دهید نباید انتظار حقوق
بیشــتر داشــته باشــید .در این شــرایط بهتر اســت نقاط ضعفتان را برطرف کنید و با کار مفیدتر انتظار داشــته باشید حقوقتان
بیشتر شود.

اگر حقوقمان
کم است
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خودت را
جای همسرت بگذار

روزی  ۵دقیقه خودت
را جــای همســرت
همسرانه
بگــذار ،حتــی اگر یک
معصومه اسکندری
رابطــه نیمــه جــان
داشــته باشــید با این میــزان از درک و همدلی
میتواند دوباره جان بگیرد .مشاوران خانواده
معتقدند که ،ما می توانیم با این کار بفهمیم
همســرمان چه احساساتی را تجربه میکند .از
خودتان بپرسید :همسرم چه احساسی دارد؟
چــه نیازها و خواســتهای دارد؟ با چه مســائلی
درگیــر اســت؟ با فالن رفتــار یا حــرف من چه
حســی پیدا کرده اســت؟ اگر من جای او بودم
میتوانستم با چنین زن یا مردی زندگی کنم؟
وقتــی همدیگر را بعد از یک روز کاری مالقات
میکنید به این فکر کنید که همســرتان در کنار
شــما میتوانــد خســتگیهای یــک روز کاری
را دور بریــزد و مخــزن عشــقش دوبــاره شــارژ
شــود و بتواند بــه کارهــای منزل ،رســیدگی به
بچههــا ،چکهایــی که بزودی بایــد پاس کند،
روابــط کاری مؤثر بــا کارفرما و هــزاران وظیفه
دیگــر را از ســر بگیــرد و بــا انــرژی انجام شــان
دهــد یا در حالی شــما را می بینــد که حوصله
نداریــد بــا او حرف بزنیــد ،دلتــان نمیخواهد
در امــور مربوط به بچهها با او مشــارکت کنید،
نمیخواهیــد در مــورد پاس کــردن چک فردا
صبــح بــا او حــرف بزنیــد ،نمیخواهیــد قلب
تــان را به روی او باز کنیــد و نمیخواهید حتی
پــای هیــچ کــدام از صحبتهایــش بنشــینید!
مهم نیســت زن باشــید یا مرد؛ همسر همدل
بــودن یعنــی اینکــه ،بتوانید بفهمید «همســر
شــما بودن» لذت بخش است یا وحشتناک؟!
یکدلــی یعنــی نیازهای همســرم برایــم مهم
اســت ،برایم مهم اســت که او چه احساسی را
تجربــه میکند ،برایم مهم اســت که ســکوتم
چــه احساســی بــه او مــی دهــد ،برایــم مهــم
اســت که نبودنــم در خانه چه احساســی برای
او بــه دنبــال دارد و حــاال کــه به خانــه آمدهام
بایــد چگونــه رفتار کنــم ،برایم مهم اســت که
حرفهــای ســرد و تلخ مــن چه احساســی به
همســرم می دهد .همدلی یعنی کامالً خودم
را جــای همســرم بگــذارم؛ و این یــک انتخاب
و تصمیم از ســمت شماســت ،چیزی نیســت
کــه غریزی اتفــاق بیفتــد؛ بلکه شــما تصمیم
مــی گیرید کــه آن فــرد را نیمه دیگــر خودتان
کنید و به او اهمیت بدهید.
شــما روزهای اول آشــنایی تان ،بهطور غریزی
همســرتان را درک میکنیــد و بــا او بــه شــکل
کامــاً همدالنــه رفتــار میکنیــد ،چــون از روی
احساســاتی کــه داریــد میخواهیــد او را از
خودتــان خشــنود کنیــد و ناخــودآگاه فــردی
بســیار همدل میشــوید؛ اما بعــد از آن ،دیگر
رفتارهــای همدالنــه شــما ،نمیتوانــد غریزی
باشــد و ایــن رفتارهــا هــم انتخابی میشــوند،
چــون دیگــر غرایزتــان شــما را وادار نمیکنند
فرد همدلی باشــید بلکه این شــما هســتید که
انتخــاب میکنیــد رفتارهــای همدالنه داشــته
باشــید؛ پس تصمیم بگیرید به سؤاالتی که در
این متن آمده پاســخ دهید و رفتاری متناسب
با پاسخی که به این سؤاالت میدهید در پیش
بگیرید.
رؤیای همه ما ،داشــتن کســی اســت کــه به ما
اهمیــت میدهد و با این شــیوه ما را تبدیل به
نیمه گمشده خودش میکند.
آن وقت بهتر درک میکنید که «همســر شــما
بودن» چه احساسی دارد؟

