ﻃﻼق ﺑﺮای ﮐﺪام زوج ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟

ﻃﺮح :ﺗﺒﯿﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻋﺼﺎب و روان واﻣﻮرﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻃﻼق در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ زا اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪ ﮐﻨﺎرﻫﻢ و در ﻣﺤﯿﻂ آرام و
ﮔﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻼق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ زا ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ  2زوج ﺑﺎ ﺟﻨﺠﺎل،ﻤﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ در
ﺻﻮرت ﻃﻼق؛ ﮐﻮدک در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم و آرام ﺗﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ آﺳﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪری ﻣﻌﺘﺎد ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر،ﺎﻟﮑﻞ و ﮐﺘﮏ زدن ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺘﺸﻨﺞ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻃﻼق از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺎت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺧﯿﻠﯽ از زوﺟﯿﻦ ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ای از رﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎورﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮان اﻓﺰود :اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ رﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ
ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪون دﺷﻤﻨﯽ و ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ و دﯾﺪار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درآﯾﻨﺪه
ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﻼق ﺑﺴﯿﺎرﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارم زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﺟﺪاﯾﯽ راﮐﻮک ﮐﻨﻨﺪ .اﻏﻠﺐ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق و ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه ای ﺑﻪ ﮐﺎر زوج درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺟﻠﯿﻠﯽ ﯾﺎدآورﺷﺪ :ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ در واﻗﻊ ﺑﺎ درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وﺻﺤﯿﺢ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪه و از ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوارم ﺗﻤﺎﻣﯽ زوج ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ
و ﻫﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻓﺘﺎر -ﮔﻔﺘﺎر -ﺗﻔﮑﺮ و …ﯾﮏ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮاﺗﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زوﺟﯿﻦ ﺑﺮای رﻧﺞ ﮐﻤﺘﺮ
ﮐﺸﯿﺪن و در ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎری در ﺻﺪد ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک!.
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