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یکــی از اســتادانمان میگفــت کــه ســختترین و بزرگترین استرســی
کــه میتواند بــه کودکان وارد شــود ،تولد فرزند دیگر در خانواده اســت.
هرچقــدر هــم فرزند اول خــود کوچک باشــد اما حضور فرزنــدی دیگر
در خانــواده را میفهمد و فشــار روانی زیادی بر او وارد میشــود .خیلی
اوقات کودکان از شــدت فشــار اســترس وارد شــده تب میکننــد .گاهی
اوقــات کــودک این اســترس و خشــم را بــا آزار دادن نوزاد تــازه به دنیا
آمــده ،لجبــازی کــردن بــا والدیــن و بهانــه گیریهــای بیمورد ،نشــان
میدهد .در این بین اگر پدر و مادر هم غفلت کنند و نســبت به کودک
اول خود بیتوجه باشــند ،شــرایط از آنچه که هســت بدتر میشــود .در
زیــر به چنــد توصیه کوتاه اشــاره میشــود تا والدیــن بداننــد در جریان
بــه دنیــا آمــدن کودکــی دیگــر و در برخــورد بــا کــودک اول خــود ،بایــد
چه کار کنند.
 -۱در صــورت امــکان کــودک اول را تا آخریــن لحظه در جریــان به دنیا
آمــدن کــودک دوم قــرار ندهید .بگذاریــد زمانی که کامــاً از نظر ظاهری
مشخص شد که کودکی در شکم خود دارید ،او را از این اتفاق باخبر کنید.
 -۲به کودک اول خود نگویید کودک جدید را برای تو آوردهایم تا با تو
بــازی کند ،چــرا که کودک اول خود به محض به دنیا آمدن نوزاد جدید
متوجه میشود او توان بازی ندارد و شما را دروغگو میپندارد.
 -3تــا حــد امــکان از لــوازم و وســایل کودک اولــی برای کــودک دومی
استفاده نکنید.
 -4موقــع به دنیا آمدن کودک دوم بــرای کودک اول یک هدیه بزرگ
بخرید و بگویید« :این کادو رو نینی فرســتاده و گفته تا من بزرگ بشم
فعالً با این بازی کن».
 -5در موقــع دیدار اقوام و آشــنایان با کــودک دوم ،همه به کودک اول
تبریــک بگوینــد و بــرای هــر دو کادو بیاورنــد .در واقــع کــودک اول باید
کودکانه
متوجــه شــود ،هنوز هم بــه او توجه میشــود و با آمدن کودکــی دیگر او
فراموش نشده است.
 -6عکسهــای نــوزادی کــودک اولتــان را بــه خــودش نشــان بدهیــد و بــه او بگویید کــه او خودش هــم زمانی
همینقدر کوچک بوده و در آن موقع با او هم مثل کودک دوم برخورد شده است.
 -7قبل از به دنیا آمدن کودک دوم جای خواب کودک اول را عوض کنید.

وقتی کودک دوم به دنیا
میآید با کودک اول خود
چگونه برخورد کنیم؟

اگــر دنبال کار میگردید و دوســت دارید کار خوبی پیــدا کنید باید بدانید که اولین
قــدم رزومــه نوشــتن اســت .خیلیهــا ایــن مهــارت را بلــد نیســتند و آن را جدی
نمیگیرند اما اگر از ما میشنوید باید حتماً رزومه نوشتن را یاد بگیرید.
این راهکارها کمک میکند یک رزومه خوب و مناسب بنویسید:
نوشــتن ســوابق شــغلی ترتیــب خاصــی دارد و بــه ترتیــب از آخرین شــغل
بایــد آنهــا را بنویســید یعنی آخرین کارتان را اول بنویســید .نوشــتن ســابقه کار و
آنچه در این کارها به دســت آورده اید بســیار مهم اســت و باعث میشــود مدیر
از تواناییهای شــما باخبر شــود .اگر در شــغلتان تشــویق شــدهاید یا پروژه و کار
خاصی را با موفقیت انجام دادهاید حتماً این را ذکر کنید.
ً
اگر در رزومهتان غلطهای نگارشــی و امالیی داشــته باشید اصال جلوه خوبی
ندارد .ضمن اینکه باید آن را کوتاه بنویســید؛ چون مســئوالن بررسی ،رزومههای
را کــه کوتــاه و موجز نوشــته شــدهاند راحتتــر میخوانند و بیشــتر رویشــان تأثیر
میگــذارد پس ســعی کنید در ســه یا چهــار خط اطالعــات مهم را منتقــل کنید.
برای اینکه بیشــتر هم به چشــم بیایند میتوانید آنها را در تایپ کردن بولد کنید.
تحقیقات نشــان داده که برای بررسی هر رزومه تنها  ۶ثانیه وقت میگذارند پس
باید تالش کنید در این مدت تأثیر خود را بگذارید.
رزومه نوشــتن دیگر مثل قدیم نیســت .قبالً شــاید رزومهها دســت نویس یا
در چند ســال گذشــته تایپ شــده بودند اما االن از ابزارهای دیگری برای این کار
بایــد اســتفاده کنید .مثالً شــبکههای اجتماعــی مخصوص پیدا کردن شــغل .در
این شــبکهها توضیحات کلی و سوابق شغلی ،تواناییها ،عالیق و تحصیالتتان را
بنویسید و منتظر تماس مسئوالن استخدام شرکتی که به شما نیاز دارد بمانید.
مهارتهایی که در رزومه مینویســید نباید فقط مهارتهای شــغلی خاص
باشــد .اگر روابط عمومی خوبی دارید یــا میتوانید در کار تیمی فعال و تأثیرگذار
باشــید آن را حتماً بنویســید .این مهارتها در هر کاری مهم اســت و تأثیر خیلی
خوبی هم برای اســتخدام شــما دارد .بعضی مهارتها دیگر عادی است و نباید
ذکــرش کنیــد .اینکه میتوانید بــا نرم افزارهــای آفیس کار کنید دیگــر تأثیری در
استخدامتان ندارد.
نبایــد یــک رزومــه خــاص بــرای تمــام شــغلها داشــته باشــید .در واقــع اگر
موفقیت
میخواهیــد رزومــه را بــرای شــرکتها یا شــغلهای مختلــف بفرســتید باید آن
یگانه خدامی
را مطابــق آن شــرکت و شــغل تنظیــم کنیــد .بایــد چند مــدل رزومــه کاری برای
شــغلهای مختلف در اختیار داشــته باشــید چون ممکن اســت برای یک شغل
یک مهارت مهم باشد و برای شغل دیگر مهارت دیگری.
قبل از نوشــتن رزومه با کســی که تجربه کافی دارد و موفق اســت مشــورت کنید .اطالعات او حتماً به شــما کمک میکند و
میتوانید رزومهای بنویسید که احتمال موفقیتتان را در استخدام باال میبرد.

فوت و فن
رزومه نویسی
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راه حلهایی برای
رفع مشکالت زوجین
درونگرا و برونگرا

کلیترین تقسیمبندی
تیــپ شــخصیت،
همسرانه
براســاس برونگرایــی
عطیه میرزا امیری
یســت کــه
و درونگرای 
همین دســتهبندی خصوصیات اخالقی و روانی
هــر فردی را در زندگی شــخصی و اجتماعیاش
مشــخص میکنــد .وقتــی دو انســان درونگــرا و
برونگرا رابطه زناشــویی خود را شــروع میکنند،
بایــد بدانند ممکن اســت هرگز به توافق نرســند
مگر اینکه بتوانند به نکتههای مهم و حساسیت
برانگیز زندگی خود واقف شــوند و در مواردی به
تعامل برسند.
)1همدیگر را آزاد بگذارید
پــردازش احساســی برونگراهــا و درونگراهــا
تفاوتهای اساســی دارد .بنابراین افــراد باید به
شرایط واقف باشند و در بروز هیجان و احساسات
از فشار آوردن بیش ازحد به یکدیگر پرهیز کنند.
بــه طــور کلی منظــور این اســت که نبایــد انتظار
داشته باشــند همانطور که خودشــان در مقابل
چیزی واکنش نشــان میدهند ،شریکشان هم
همان مدلی واکنش نشان دهد.
 )2برنامهریزی داشته باشید
برنامهریزی زندگی چنین زوجهایی باید با توافق
دو طرفه باشد .مثالً در آن مشخص شود چند بار
در ماه قرار است به پیک نیک یا میهمانی بروند
و هــر دو طرف نیــز باید ملزم بــه رعایت قوانین
باشــند .قابل پیشبینی بــودن برنامهها به هیچ
کدام فشاری وارد نمیکند.

 )3یکدیگر را درک کنید
در زندگی مدرن امروزی ،عمالً زندگی مشــترک
مدت کوتاهتری پیدا کرده .پس باید این لحظات
کوتــاه باهــم بــودن باکیفیــت باشــد .مثــاً فــرد
برونگــرا بــدون اینکــه احســاس طــرد شــدن به
او دســت دهــد ،باید شــرایط روانی همســرش را
درک و برایش فضای آرام و خصوصی مهیا کند
و بعــد از مدتی کنارش بــرود و با او صحبت کند.
البتــه گاه همســر درونگــرا همچنــان میخواهد
تنهــا باقــی بمانــد .در این صــورت فــرد برونگرا
بــاز هــم بایــد فرصت دیگری بــه او بدهــد اما به
تالشــش بــرای برقــراری ارتبــاط بــا همســرش
ادامه دهد.
 )4به یکدیگر فرصت دهید
در نحــوه حــل مشــکالت ،تفاوتهــای عمدهای
بین برونگراها و درونگراها دیده میشود .افراد
برونگرا باید در مقابل اصرار شــدید ذهنیشــان
بــرای حل موضــوع در همــان لحظــه ،مقاومت
کنند چــون اقدامات ســریع برای حل مشــکل با
بیاعتنایــی و حتی خشــم فــرد درونگــرا همراه
خواهــد بود .برونگراها حتماً بایــد در این مواقع
شــرایط را درک و کمــی تأمــل کنند .بحــث را به
تعویــق بیندازند و آن را به زمــان دیگری موکول
کننــد .درونگراهــا هــم بایــد بداننــد کــه همســر
برونگــرا تحمل اینکه مدتها در انتظار بماند تا
مسأله حل شود را ندارد.

