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ه امروزه ثبت می شود به درصد ازدواج های اولی ک 05آمار ارائه شده در آمریکا نشان می دهد 

. )زوج های ایرانی هم از این خطر مستثنی نیستند. امار یاد به طالق منجر خواهد شد.احتمال ز

اگر فرزندی با نیازهای ویژه دارید،  (.1مشابهی از سوی وزارت کشور ایران گزارش شده است

شما را بیشتر به خطر می  زندگی مشترکممکن است تعجب کنید که این مسئله شرایط 

  )اما اگر درست مدیریت کنید، مبانی ازدواج شما محکمتر از سایرین خواهد بود(اندازد.

چالش می تواند با مشکالت مالی، عاطفی و جسمانی  ا تحت تاثیرزدواج شمادرست است که 

در شغل دومی مشغول  خود برخی والدین مجبور می شوند علیرغم میل باطنی همراه باشد. هایی

به کار شوند تا بتوانند از عهده مخارج سنگین درمان، داروها و ملزومات مصرفی مورد نیاز 

رو به افول سالمتی او نیز می تواند روابط عاطفی زوجین  رفتار کودک و روندبرآیند. فرزندشان 

و اگر کودک شما بیشتر شب ها بیدار بوده و ناآرامی می کند، شما همیشه ، را بسیار محدود کند

ساعاتی که با شریک زندگی تان می گذرانید نیز مختل می احساس خستگی خواهید کرد. حتی 

 شود.

 ممکن است حتی قرار دهد کهرا تحت تاثیر  ارتباطات زناشوییتا حدی می تواند این چالش ها 

به مرز نابودی کشیده شود. یکی از زنان مطلقه که با او مصاحبه کرده بودیم، دالیل طالق و از 
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در عمل تنها یکی از والدین مسئولیت انجام بیشتر مراقبت ها و نگهداری از کودک را -»

به عهده می گیرد. یک نفر باید نقش والدین را ایفا کرده و مسئولیت کودک را کامل 

 و دیگری مشغول کارهای خود باشد.. بپذیرد 

به عنوان پدر و  ند در مورد راه های تربیت فرزند و ایفای نقش خودستوالدین نمی توان

 مادر، نیازهای فرزندشان و راه های تشخیص و درمان به توافق برسند. 

بر پایه استواری بنا نشده بود. به ویژه با مشکالت خانوادگی متعددی  ما از اولازدواج  -

ک یخواسته های متعددی که والدین نظیر بیکاری، اعتیاد به الکل، یا خیانت، بنابراین 

ادامه زندگی مشترک به دارند همیشه در اولویت آخر قرار داشت. کودک با نیاز ویژه 

 «این شکل ممکن نبود و پایانی جز جدایی نداشت.

 

  است؟ محکوم به فناآیا زندگی مشترک شما 

خانواده  055بر روی حدود البته که نه. نتایج مطالعه ای که توسط موسسه تحقیقاتی در کانادا 

حاکی از این بود که هیچ شواهدی مبنی بر دانشان مبتال به فلج مغزی بودند انجام شد که فرزن

ر بمطالعه دیگری اینکه حضور یک فرد با نیاز ویژه عاملی برای طالق زوجین باشد وجود ندارد. 

مرد و زن در سنین هجده، سی و شش، چهل سه و چهل و چهار سال انجام شد.  15555روی 

نیز نشان داد هیچ تفاوتی در وضعیت تاهل والدینی که فرزند با نیاز ویژه  نتیجه این مطالعه

 )مشکالت جسمانی یا ذهنی شدید( داشتند ایجاد نمی شود. 

سایر پژوهش ها نشان از این دارد که با حضور کودکی با نیاز ویژه در خانواده و تجربه حس پدر 

  ی تر شود. می تواند غن زندگی مشترکیا مادر چنین کودکی بودن، 

 00انجام شد. مطالعه ای خانواده که فرزندی با نیاز ویژه داشتند  05بر روی   0555در سال 

ک زندگی مشتردر این مطالعه عنوان کردند تجربه داشتن فرزندی با نیاز ویژه، درصد خانواده ها 

آنها نظر خاصی درصد  00و مخالف بودند درصد با این موضوع  0۰را مستحکم تر کرده است، آنها 

 نداشتند. 
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شده  آنهااستحکام زندگی مشترک باعث این مسئله  راجع به اینکهبسیاری از مادران مطالعه ما 

. برای انجام کار به صورت گروهی، زوجین نحوه برقراری ارتباط درست و توضیحاتی ارائه دادند

ر به آسایش و راحتی یکدیگ آزاد را یاد می گیرند، تا بتوانند راه حلی برای مشکالت بیابند، و

ئله این مس»توجه کنند. همانطور که خانم رنا مادر فرزندی مبتال به یک بیماری نادر می گوید: 

ا مواجه بودیم، امما با مشکالت و بالتکلیفی های متعددی  ما را به عنوان یک زوج قوی تر کرد.

 « آموختیم که قوی باشیم. همیشه با اتکای به یکدیگر از پس مشکالت برآمدیم و از یکدیگر

البته برخی مادران به این نکته اشاره کردند که علیرغم ازدواج موفقی که دارند، گاها تعارضاتی 

گفتند ایکاش زمان و انرژی بیشتری برای ان رخ می دهد. برخی از مادران بین آنها و همسرش

در زندگی مشترک استرس زا  عواملبا  مواجههخوشبختانه، برای  ند.ه بودازدواجشان صرف کرد

 .وجود داردمشترک راههای متعددی 

 

  و انده واکنش های متعدد نسبت به غم

روی هم انباشته می شود. در هر سن و مرحله ای از به مرور زمان غصه خوردن برای فرزند   

تند و هس نگرانانجام شود بسیار باید برای فرزندشان  کاری در زندگیچه  از اینکهرشد، والدین 

داریم ضررها و فقدان  تمایل ما زیرا د،شو شدید بسیار تواند می اندوه و غم اینغصه می خورند. 

یکی از تعارضاتی که در زندگی مشترک شکل می گیرد کنیم.  بینی پیشهایمان را در آینده 

این است که زن و شوهر ممکن است به روش های مختلف یا در زمان های متفاوت اندوهگین 

ایان اما آق ،احساساتشان را بیان می کنندتمایل دارند آزادانه صحبت کرده و وند. غالبا خانم ها ش

به این باور هستند که باید احساسات خود را کنترل کنند، یا سعی می کنند به جای حرف زدن، 

 «دست به کار شوند.»

مان غم و نگرانی را دارد همیشه این مسئله با به یاد داشته باشید که همسر شما نیز احتماال ه

که شما تجربه می کنید، اما آن را به گونه متفاوتی بروز می دهد. یادآوری این مسئله می تواند 
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باید ه شما کمک بسیاری کند. همسرتان ممکن است احساس کند که برای حمایت از شما ب

 صبور و بردبار باشد. 

درست است که هر یک از زوجین و هر خانواده ای ویژگی های منحصر به فردی دارند. بنابراین، 

ممکن است در برخی موارد این شوهر باشد که برای رفع نگرانی نیاز دارد احساساتش را با 

همسرش در میان بگذارد، و در مقابل خانم خانواده فردی عملگرا بوده و تمایل دارد برای رفع 

 کاری انجام دهد.  مشکالت

 برای مدیریت واکنش های متفاوت نسبت به غم و اندوه، این راهکار ها را امتحان کنید: 

 از شریک زندگی خود در مورد احساساتش و  دائما: باز نگه داریدرا  راه های ارتباطی

 با مشکالت سوال کنید. او نحوه مقابله

 دهید یم فرزندتان اختصاصکه به زمانی در : تکیه کنیدرای پشتیبانی به یکدیگر ب 

در بیشتر به عنوان یک پ هایتا از این طریق بتوانید در انجام کارتساوی را رعایت کنید، 

 یا مادر تعادل برقرار کنید. 

 رفتن و درخواست کمک بیرون ، ممکن است به مراحلدر برخی : به دنبال کمک باشید

فرادی یا در مقام یک همسر، به دریافت کردن از دیگران احتیاج داشته باشید. به طور ان

 .  کنیدمشاوره یا شرکت در گروه های والدین توجه 

 قرار گذاشتن با یکدیگر و رفتن به سینما یا حتی پیاده  :برای یکدیگر زمان بگذارید

  روی دو نفره به بهبود روابط خانوادگی شما کمک می کند.   

 گر ا :دتان مشترکا شرکت کنیددر برخی از جلسات پزشکی یا مشاوره ای فرزن

همسر شما از قرار گرفتن در چنین شرایطی دوری می کند، رفتن با هم به چنین جلساتی 

پاسخ سواالتش را  مستقیما دریافت کند. کلینیکی در کانادا بتواند به او اجازه می دهد تا 

نیک در کلیهر جلسه مشاوره یا ویزیت پزشک »پیامی با این مضمون را منتشر کرده بود: 

اگر پدر خانواده  .داشته باشدنسبت به غم و اندوه را به همراه  یمی تواند واکنش جدید

نسبت به  اطالعات دست اول رد و بدل شده در جلسه آگاه نباشد، این فاصله گرفتن 
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بیشتر نیز خواهد شد، و همین مسئله حس ضعف و ناتوانی در انجام کاری مفید برای 

 «قل می کند.فرزند را به او منت

 به این نکته توجه داشته باشید که هر یک از شما در زمان : به یکدیگر زمان دهید

وهگین خواهد شد. صبور باشید و هیچ گاه تالش نکنید که دخاصی و به روش متفاوتی ان

ه نیست، به آمادشریک زندگیتان هنوز با زور شریک زندگی خود را تغییر دهید. اگر 

 .  باشیداو حمایت عاطفی به دنبال شکلی دیگر 

  ممکن است شریک زندگی  :نجام دهیدا عملی کاریک گفتگو، به جای سعی کنید

رای بانجام دهد. درمان فرزندتان مرتبط است مسائل کار خاصی که بیشتر با بخواهد شما 

مثال، ساختن یک رمپ برای جابجایی بهتر او در خانه یا ساخت یک دستگاه تاب بازی 

تواند کار مفیدی باشد. همچنین با روش بارش افکار می توانید فعالیت در حیاط می 

 هایی که هر دوی شما برای شادی و لذت فرزندتان انجام دهید را شناسایی کنید.

 درک متفاوت مشکالت و نقاط قوت فرزند

 آیا تاکنون این کلمات را از والدین خود شنیده اید؟  

 او را خیلی لوس می کنی. تو  -

 است. فقط تنبل -مشکلی ندارداو هیچ  -

 او بزرگتر خواهد شد. -

 .دنیاز داربه نظم و انضباط رم برخورد می کنی. او او منعطف و ن خیلی نسبت به شما -

وقتی شریک زندگی شما مشکالت فرزندتان را نادیده می گیرد یا کوچک می شمارد، ممکن 

خانم گریس سندروم آسپرگر است احساس کنید که یک والد مجرد هستید. وقتی بیماری دختر 

تشخیص داده شد،  همسرش گفت او تنها به قوانین سفت و سخت تر و دست های محکم تر 

 .ما نمی توانستیم مشکالت را تشخیص داده و خود را با آنها وفق دهیم»او می گوید: نیاز دارد. 

این م. تحمل کنیر در و ماددیدگاه یکدیگر را در نقش پ عاشق یکدیگر هستیم اما نمی توانیمما 

کار شدنی نبود، چون حاضر نبودم برای آرام کردن همسرم، سالمت جسمی و روحی دخترم را 

   «کنم. فدای او
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اگر چه همه والدین درباره شرایط فرزندشان به حد زندگی خانم گریس با مخالت های متعدد 

این مسئله می تواند تاثیر منفی بیشماری بر زندگی مشترک آنها داشته باشد. ، اما روبرو نیستند

اگر همسر شما معتقد است فرزندتان هیچ مشکلی ندارد، شما در یافتن کمک و راه حل مشکالت 

فرزندتان تنها خواهید شد. برخی مادران در این شرایط باید همه درمان ها، جلسات ویزیت 

 الالتاختخانم کنی که دو قلوهایش را خود به تنهایی مدیریت کنند.  پزشک، جلسات مدرسه و ...

وقتی دومین فرزندم به اختالل شنوایی مبتال شد، همسرم گفت او »د: یشنوایی دارند می گو

راجعه م ی و گفتار درمانیدر حال حاضر ما هفته ای یکبار به شنوایی سنجشنوایی انتخابی دارد. 

او با این واقعیت که مراقبت،  می کنیم و همسرم همچنان در این مسئله هیچ دخالتی نمی کند.

 «آموزش و کار کردن با آنها چقدر زمان و انرژی می خواهد کنار نیامده است. 

ن ایگردر مطالعه ما، معموال این زنان بودند که در یافتن راه حل مشکالت و کمک گرفتن از د

می دهد:  توضیحبا توجه به تجاربی که داشته اینگونه ک مددکار اجتماعی یداشتند.  نقش فعالی

وارد عمل می شود، به  موارد این مادر خانواده است کهاما در بیشتر استثنا نیز وجود دارد، »

سواالت می رود، درمان های متفاوت را جستجو می کند، به  یافتن راه حل ها و پاسخدنبال 

مراقبت های مورد نیاز را ارائه می می اندیشد،  تاثیر آن در زندگی آینده اوش و ناتوانی فرزند

ثبات کار خود و به امنیت و عقب نشینی کرده اما پدر معموال  .ابراز احساسات می کندو  دهد

 «پناه می برد.

برخی از مادران حتی نمی توانند از نقطه نظر نیازهای ویژه فرزندشان در زندگی با همسر خود 

ر دبحث کنند، چرا که همسران آنها این واقعیت را که فرزندشان ناتوانی دارد را انکار می کنند. 

 مادران احساس تنهایی، خشم و خستگی می کنند.   قبیل نتیجه، این

التی مواجه هستید، با شریک زندگی خود آزادانه صحبت کنید. سپس اگر شما هم با چنین مشک

برای رسیدن به درک مشترکی از فرزندتان، راه های زیر را مرحله به مرحله دنبال کنید. حتی 

اگر در حال حاضر شما و همسرتان با یکدیگر تفاهم داشته و به صورت گروهی کار می کنید، باز 

 ه خواهد بود. هم پیگیری مراحل زیر کمک کنند
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در حد امکان هر دوی شما در کنار یکدیگر  :بیاموزیدبا یکدیگر در مورد ناتوانی فرزندتان 

شرکت کنید. برنامه زمانی خود را به گونه ای  باید در جلسه با پزشکان و سایر درمان گر ها 

 ا بعدازظهرتنظیم کنید که جلساتی که با مدرسه یا درمان گر ها دارید در ساعات اولیه روز ی

مانی زپس از جلسه انجام شود. اگر یکی از شما می توانید در جلسه یا مطب پزشک حاضر شوید، 

با همسرتان در نظر بگیرید.  در جلسه را برای به اشتراک گذاشتن صحبت های رد و بدل شده

ا راز همسرتان بخواهید به جای شما، در جلسه مدرسه شرکت کند و یا فرزندتان برخی اوقات، 

   به مطب پزشک/ درمانگر ببرد. 

ی در کتاب :به اشتراک بگذارید جستجو کرده و ها عات بیشتر را در مقاتات یا کتا اطال

دتان به صورت مشترک مطالعه یا فیلمی با این مضمون را با هم تماشا کنید. نارتباط با ناتوانی فرز

)برخی گروه های اجتماعی کتاب ها و فیلم هایی با موضوعات مختلف را به صورت امانی ارائه 

   می دهند.(  

برای مثال، از همسرتان بخواهید به : مشارکت همسرتان را مرحله به مرحله افزایش دهید

 در جلسات آموزشیهر دو با هم اطالعاتی درباره فرزندتان می خواست تماس بگیرد.  درمانگری که

والدین، جلسات بهزیستی و موسسات مرتبط یا کنفرانس های علمی شرکت کنید. یکی از مادران 

همسرم همیشه فکر می کرد اگر من نسبت به پسرم بیشتر سخت گیری می کردم، »می گوید: 

زمانی این نقطه نظر او تغییر کرد که هر دو در یک کنفرانس ملی در  او رفتار متفاوتی داشت.

ارتباط با ناتوانی فرزندمان شرکت کردیم. از این زمان به بعد بود که چشمان همسرم به واقعیت 

 «عادی درآورد. حالتپسرمان را به  رفتاربا داد زدن و برخورد شدید نمی تواند باز شد و فهمید 

واده مالقات با خان : دیگری که فرزند با نیاز ویژه دارند ارتباط برقرار کنیدبا خانواده های 

رک و دهایی که فرزندی با نیاز ویژه مشابه شما دارند می تواند قدرتمندترین راه برای شناخت 

برای یافتن چنین خانواده هایی، به یک گروه حمایتی بپیوندید یا در جلسات  باشد.شرایط 

 یک مهمانیوحشت دارید، نین شرایطی از حضور در چشرکت کنید. اگر موسسات توانبخشی 

را دور هم جمع کنید و تجارب خود را با یکدیگر در میان بگذارید.  خانواده ها وشام ترتیب دهید 

واده با خانمی توانید از این فرصت استفاده کنید و آن را به تنهایی انجام دهید، اگر عادت دارید 
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ابهی دارند، در مورد مشکالت و موفقیت هایی که تجربه کرده اند در آرامش هایی که وضعیت مش

 بحث کرده و از آنها الهام بگیرید. 

اگر نمی توانید در مورد وضعیت فرزندتان به توافق برسید، : از بیرون از خانواده کمک بگیرید

 در مورد مشکالت خود با یک مشاور خانواده صحبت کنید.  

برخی مادران مطالعه ما می گویند نمی توانند نظر : بپذیرید، توانید تغییر دهیدآنچه را نمی 

همسرشان را نسبت به عدم باور به ناتوانی فرزندشان تغییر دهند. بنابراین به جای درگیری، آنها 

پذیرفته اند که باید به تنهایی مشکالت و نیازهای ویژه فرزندشان را مدیریت کنند. اگر این 

زندگی شما نیز وجود دارد، کامال مراقب خود باشید تا از بروز خستگی و ناتوانی خود  شرایط در

تفریحات لذت ببرید، و با سایر مادرانی که فرزندی نده جلوگیری کنید. ورزش کنید، از در آی

شبیه شما دارند مالقات کنید تا از ایده ها و حمایت های آنها استفاده کنید. و در صورت نیاز از 

مشاور نیز کمک بگیرید. در این میان ممکن است نظر شریک زندگی شما نسبت به فرزندتان یک 

 تغییر کند. 

 در و مادر بودن ایفای نقش والدین و پنگرش های متفاوت نسب به 

تربیت  درحتی اگر هر دو نسبت به توانائی ها و مشکالت فرزندتان هم عقیده باشید، ممکن است 

ا، در مطالعه مبه عنوان پدر و مادر دیدگاه های متفاوتی داشته باشید.  فرزند و ایفای نقش خود

 اشاره کردند:یی مانند موارد زیر ها اختالف نظرزنان به 

بشارت می داند، در صورتی که من حکم همسرم نظر متخصصین را مانند آیه قران و  

 درگیر کرده است.  اهمه چیز را زیر سوال می برم و پرسش های زیادی ذهنم ر

 .طفره می رود کارهااز انجام و همسرم ها هستم کارهمه درگیر من  

ه بتوانیم با هم بمن انتظار رفتار عادی تری دارم و بر این مسئله پافشاری می کنم که  

  انجام می دهد. برای پسرمان هر کاریاحتمال زیاد  به همسرماین سمت حرکت کنیم. 

از دخترمان محافظت می کند. او برای انجام یکسری در مقایسه با من، کمتر همسرم  

 سخت گیری بیشتری می کند و او را تحت فشار قرار می دهد.به دخترمان کارها 
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نخست به یاد داشته باشید که وجود دیدگاه های متفاوت امری کامال طبیعی است. همانطور که 

ما پیش از این بر »به ما یادآوری می کند: وم انجلمن، خانم وندی، مادر کودکی مبتال به سندر

نهایت به این نتیجه رسیدم در ، اما من مشاجره می کردیمی لسر تصمیمات درمانی فرزندمان خی

 "رماد"و دیگری در نقش  "پدر"کی در نقش هستیم که ی که ما دو فرد با دیدگاه های متفاوت

 اتنقطه نظربه نتایج مشترکی برسیم و ممکن است وظایف خود را انجام می دهیم. گاهی اوقات 

کدام باید اجازه دهیم این احساسات اما احساس ما متفاوت است و هر ، مشابهی داشته باشیم

  « جریان داشته باشند.

برای اطمینان از اینکه وجود دیدگاه های متفاوت می تواند تاثیر مثبتی بر زندگی مشترک شما 

 ا دنبال کنید: داشته باشد، این مراحل ر

 : در میان والدینیماهیت خود را به عنوان والدینی که در یک تیم هستید تقویت کنید

که فرزند با نیاز ویژه دارند، تعداد کمی را می توان یافت که بتوان آنها را به عنوان الگو در نظر 

در کتاب ها و مجالت معمولی که در ارتباط با زندگی خانوادگی منتشر می شود، نوشته گرفت. 

الد را ایفای نقش وهای بسیار کمی در مورد نگرانی های این قبیل خانواده ها می بینید. بنابراین 

ما سعی خود را کردیم و هر دو »خانم امی می گوید: آموخت؟ چگونه می توان به صورت گروهی 

جلسات مشاوره دخترمان حضور پیدا کردیم. گهگاه با هم در کارگاه های آموزشی  در برخی

برخی اوقات با سایر خانواده هایی که مشکلی مشابه ما  یم.کردمی مرتبط با اوتیسم شرکت 

داشتند بیرون می رفتیم و سعی می کردیم با تبادل تجارب و اطالعاتمان تجربه پدر یا مادر بودن 

بعضی شب ها با رفتن به بیرون و به اشتراک گذاشتن داستان عادی برگردانیم.  حالتخود را به 

یم. همه دبا آنها درگیر بودند لذت می بر ما های بچه که غریب و عجیب های موقعیت از هایی

این کارها احساس ما را به عنوان عضو یک تیم بودن و شریک زندگی بودن تقویت می کند. وقتی 

 «.به وجود می آیدبین ما تنش بیشتری ما به طور منظم قادر به انجام این کار نباشیم، 

بهتر است تالش کنید تا با راه های  فرصت تلقی کنید:اختالفات و تفاوت های خود را 

من »متفاوتی که هر یک برای حل مشکالت دارید کنار بیایید. همانطور که خانم جنی می گوید: 

بیش از حد محتاط بودم، در حالی که همسرم خیلی آرام تر از من بود، زندم قبال نسبت به فر
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ما با این مسئله کنار این مسئله به دخترم این اجازه را می داد تا کارهای جدید را امتحان کند. 

آمدیم و حاال گاهی اوقات من عقب نشینی می کنم و به دخترم اجازه می دهم تجاربش را بیشتر 

در برخی من اعتقاد دارد و اجازه می دهد  و شهود ات، همسرم به حس درونیکند. بیشتر اوق

 « شرایط دخترم را همراهی کنم.

حتی اگر در نگرش هر روزه خود کمی متفاوت باشید، : داشته باشید یادتصویر بزرگ را به 

گی همیش مسئلهرویاهای بلند مدت برای فرزندتان و همچنین برای خود شما یک  بحث دربارهاما 

باید یک چشم انداز مشترک برای فرزندتان : » خانم راشل بر این مسئله تاکید می کند که است. 

است. ما هر دو می دانیم که  ما ازدواج از فراتر که داریم جداگانه ای "مشارکت" ما داشته باشید.

ینان مسئله اطمشته باشد و باید نسبت به این اد یزندگی ثابت و شادفرزندمان وظیفه داریم 

 «باشیم. هم این است که با کار این انجام برای راه بهترین حاصل کنیم، و

 مسئولیت های سخت و ناهموار والدین  

نجام ا و به تنهایی سعی نکنید تمام کارها را شخصاهرگز انجام کار تیمی مهم ترین کار است. »

 «دهید.

 خانم تمی، مادر کودکی مبتال به اختالل شدید رشد

. کارایی ندارندهیچ شویم که  نقش هاییو برنامه ریزی، ما می توانیم درگیر  بدون کار گروهی

 ماش ممکن است تصمیم بگیرید در سال اول تولد با فرزندتان در خانه بمانید. بنابراین برای مثال،

ما ش گیرید. اما با گذشت زمان، وظایف دیگری به نقش والدین می عهده بر را اولیه والدین نقش

، کارهای خانه و .... این شرایط نامتعادل می تواند برای ضافه می شود، مانند حمایت از کودکا

 ارزیابی که انجام می دهید را کارهایی به طور مستمرسال ها ادامه یابد بدون اینکه شما حتی 

و کارا هستند یا خیر. برخی مادران در  مفیدهمه شما مجدد کنید و ببینید آیا تمام کارها برای 

 مطالعه ما خیلی بی انگیزه هستند و می گویند: 

مطالعه کند و آموزش های  ه باید در کالس ها شرکت کند،به نظر می رسد تنها فردی ک 

 در منزل را انجام دهد من هستم و همسرم هیچ نقشی ندارد. 
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من در دریایی از نیازهای  نم.که چرا من احساس افسردگی می کهمسرم درک نمی کند  

 .ق می شومغرارم ویژه فرزندم د

 را ها کاریفدا تمام نفر به تنهایی یک که افتد می اتفاق زمانی و بی انگیزگی نارضایتی 

  دیگری خیر.  و دهد می انجام

وقتی شما درگیر کارهای خانه هستید و همسرتان به طور دائم مشغول به کار است، تمام کارهای 

فرزندتان نظیر امور مراقبتی، کارهای مدرسه و پیگیری جلسات پزشکی و ... بر عهده شما است. 

 تواند می اما است، پاداشایفای نقش به عنوان والدین و حامی کودک برای شما مانند  اگرچه

  .باشدهم  استرسپر  و کننده هخست

 ی بود که در حیننحوه مواجهه با سختی هایدر میان مادران مطالعه ما، بیشترین شکایت آنها 

 مورد در هآنچ و الگو این توسعه دالیل از برخی بیایید بهبه عنوان پدر و مادر داشتند. ایفای نقش 

  .بیندازیم نگاهی دهید انجام توانید می آن

آیا همسرتان برای دریافت پول بیشتر و تامین نیازهای خانواده ساعات طوتانی تری 

 کار می کند؟ 

گاهی اوقات مردان فشار مضاعفی را احساس می کنند و آن هم به سبب این است که نان آور 

خانواده هستند، به ویژه اگر همسرشان شاغل نباشد. آنها برای کسب درآمد بیشتر به منظور 

نیازهای پزشکی، درمانی، مایحتاج خانه و .... ممکن است مجبور به انجام کارهای سخت تامین 

ار درگیر کساعات بیشتری یا و کسل کننده شوند، یا شغل دومی برای خود دست و پا کنند، 

می  باشند. بدین معنا که آنها ساعات طوالنی از روز را دور از خانه هستند و زمانی به خانه بر

گردند که از شدت خستگی توان هیچ کار دیگری را ندارند. حتی پدرانی که در زندگی خانوادگی 

نیز بسیار فعال هستند می توانند از شدت خستگی از پا در آیند. برخی پدران احساس می کنند 

هرگز فرصت استراحت به آنها داده نمی شود، چرا که آنها زمانی که از محل کار به خانه باز می 

 ای از پدران سرانجام عدهردند، کارهای خانه و رفع نیازهای مراقبتی کودک در انتظار آنها است. گ

 انتخاب می کنند.  ماندن در محل کار را به مدت طوالنی تر
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شده  گرا مسئولیت های والدینی را به طور مساوی بین یکدیگر تقسیم کنید. حتی: پیشنهاد

ما باید وظیفه والدینی را بر عهده بگیرد، این نقش را با برای یکبار و در زمانی که یکی از ش

نوبت را به همسرتان بدهید تا برخی از وظایف شما را مانند دادن قرص به یکدیگر عوض کنید. 

بچه در نیمه شب و یا تنظیم جلسه با پزشک/ درمان گر و ... انجام دهد. خانم امی فعالیت ها را 

پیگیری بسیاری از امور اداری، تنظیم جلسات مختلف و به این صورت تقسیم کرده بود که 

مالقات با معلمان را او مدیریت می کند، اما به دلیل نوع شخصیتش هیچ عالقه ای به بردن 

دخترش به آرایشگاه، مطب دندانپزشک و پزشک ندارد. بنابراین همسر وی در انجام این فعالیت 

ش خاص و حس شوخ طبعی که در رفتار خود ها به او کمک می کند. همسر وی به دلیل آرام

امی فرصتی برای به این ترتیب دارد، به امی کمک می کند تا از شر افکار منفی رها شود. )و 

 استراحت پیدا می کند.( 

  ؟«خانم خانه شاغل است»آیا همسر شما مراقبت از کودکان را بر عهده دارد و 

زیرا هیچ گاه از ، مشارکت نمی کنندخیلی در برخی خانواده ها، مردان در فعالیت های کاری 

باشند که در خانه کمک کنند. بعضی از آنها به دلیل دیدگاه سنتی آنها انتظار نمی رود پدری 

 مدیریتخانه  خانمکمتر در فعالیت های خانه همکاری می کنند، چرا که طبق افکار قدیمی 

وظایف بیشتری برای باید اگر این مورد باشد، مادر خانواده به عهده دارد. ل و کودکان را امور منز

رفع نیازهای ویژه فرزند خود بر عهده بگیرد تا بتواند از عهده وظایف مادری خود به خوبی برآید. 

ت وقگاهی اوقات، زوجین به این مسئله آگاهی ندارند که برای انجام فعالیت های خانه چه مقدار 

و انرژی صرف می شود، به ویژه اگر همسری داشته باشند که در مرتب نگه داشتن خانه بسیار 

ز اشان چقدر انماهرانه عمل می کند. حتی آنها ممکن است به این مسئله پی نبرند که همسر

 .آزار می بینند یقبول چنین مسئولیت

رش به ما گفت که پسبود در سن پیش دبستانی اوتیسم داشت و خانم راشل زمانی که فرزندش 

ارهایش را انجام دهد )به جای پدرش( و همین مسئله باعث که او ک همی کرداصرار  همیشه

اما او موفق شد این الگوی ذهنی و همچنین نگرش همسرش  خستگی فراوان خانم راشل شده بود.

کمی بیشتر در کارهای مربوط که من نهایتا به همسرم پافشاری کردم »او گفت: را تغییر دهد. 
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رای پسرم ببا کند. زمانی که برای اولین بار از او خواستم تا بدون من،  به من کمکمان به پسر

نکه به خاطر ای ،فروشگاه را جیغ زده بود تاخانه  مسیرخرید کفش بیرون ببرد، پسرم تمام طول 

وابسته است و تالش کرد  "من"به  من با او نبودم. بعد از آن، همسرم متوجه شد که پسرم چقدر

در این راه به من کمک کند تا بتوانم مدت زمانی را به استراحت و بازیابی انرژی اختصاص دهم. 

و چرا در پایان روز سخت می گذرد همین کار به او نشان داد یک روز معمولی برای من چقدر 

 «.یمانداصال انرژی برای من باقی نم

 خانم راشل عمل کنید. راه های زیر را امتحان کنید:  شما هم می توانید مانند

به نگرش و انتظارات خود درباره تقسیم وظایف خود به عنوان والدین به دقت توجه : 1پیشنهاد 

پرستار "کنید. برای مثال، زمانی که همسرتان مسئول مراقب از فرزندان است، آیا به او می گویید 

که او دارد لطفی به شما می کند و کاری را انجام اگر بله، یعنی اینکه شما به او می گوئید ؟ "بچه

 می دهد که جزو مسئولیت های پدری او نیست. 

فهرستی از وظایفی که برای مراقبت از فرزندتان انجام می دهید تهیه کنید که تمام : 2پیشنهاد 

ادن، رفتن به سرویس بهداشتی، لباس پوشیدن، ابعاد را پوشش دهد، مانند مراقبت شخصی )غذا د

حمام کردن و ....(، تهیه غذای مخصوص، کار با تجهیزات درمانی مخصوص کودک و حفظ و 

نگهداری از آن، تنظیم جلسات درمانی با درمان گر، تماس با موسسات توانبخشی، نگهداری از 

ی بیمه، آموزش کودک، شرکت کودک، مالقات با معلمین مدرسه، پیگیری امور اداری و کارها

در برنامه های اجتماعی و .... از همسرتان بخواهید حداقل یک مورد از فهرست تهیه شده را 

انتخاب و برای یک هفته به عهده بگیرد، و مجدد با یکدیگر صحبت کنید و ببینید چه وظیفه 

 دیگری را می توانید با کمک همسرتان پیش ببرید؟

 نقشی جدا اما برابر می بیند؟  آیا همسرتان خود را در

برخی پدران، اگرچه غالبا از خانه دور هستند، اما ممکن است در بحث حمایت از کودک فعال  

باشند. آیا زمانی که در خانه و در حال تدارک شام و مراقبت از کودک تان هستید، همسرتان در 

روزهای آخر هفته شرکت می یا در کنفرانس های مرتبط در مرتبط با ناتوانی کودک و جلسات 
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اگر بله، مشارکت همسرتان در موضوع ناتوانی کودکتان فوق العاده است، اما ممکن است کند؟ 

ت لذ شرکت در جلسات از بودن در اجتماع و او که در حالی که ه باشداو به این نکته پی نبرد

 . یدباشخانه به عنوان خانم خانه باید سنگربان و مراقب آرامش و نظم می برد، به همان اندازه شما 

شما باید در مورد این موضوع با همسرتان صحبت کنید. به همسرتان بگوئید چه : پیشنهاد

شما تمام کارهای سخت خانه را انجام می چیزی شما را خسته می کند. اگر حقیقت است که 

بعضی از کارهای خانه را بین خود و همسرتان تقسیم  دهید، سعی کنید فهرستی تهیه کنید و

کنید. اگر هر دو به یک اندازه از انجام بعضی کارها نفرت دارید، سعی کنید نوبتی آنها را انجام 

دهید، فرزندان خود را در انجام برخی کارها مشارکت دهید، یا از فردی برای انجام بعضی کارها 

 کمک بگیرید. 

و  جلسات حمایتیشرکت در خانه بیرون رفته و مدتی هوای تازه تنفس کنید، اگر نیاز دارید از 

آموزشی را با همسرتان نوبتی انجام دهید یا از یک پرستار بچه کمک بگیرید تا بتوانید با یکدیگر 

 در این جلسات شرکت کنید.  

 انجام شود؟ باید چه کاری می داند آیا همسرتان واقعا 

 دیرا صادقانه باید بگوییم چگونه کمک کردن را بلفرزندشان نیستند زبرخی پدران خیلی درگیر 

نیستند. اگر شما فردی هستید که نخستین تماس ها را با کارشناسان حرفه ای و جلسات پزشکی 

هماهنگ کرده اید، همسر شما ممکن است نداند چگونه چنین جلساتی را مدیریت کرده و یا به 

ین شما هستید که نظافت کودک، پیگیری امور پزشکی و اچه کسی زنگ بزند. اگر همیشه 

 .نبردپی کارها  اصولهمسرتان به را انجام می دهید، ممکن است  ودکتاندرمانی ک

 به هم کمک نمیآنچه را نیاز دارید به طور ویژه بیان کنید. برخی والدین در کارها  : پیشنهاد

اینکه فرض می کنند شریک زندگی شان همه یا به دلیل بی توجهی و یا  -دانندچون نمی کنند، 

حتی اگر شما تمام وقت در خانه هستید،  .نیاز است مورد چه چیزی -چیز را تحت کنترل دارد 

هر دو برنامه ای در ذهن  بر عهده شما است.به تنهایی به این معنا نیست که مسئولیت کودک 

. اند به شما کمک کند گفتگو کنیددرباره راه هایی که شریک زندگی تان می توداشته باشید و 
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که خانه دار بود و تمامی مسئولیت های هماهنگی، امور مراقبتی و  ،این راهکار برای خانم رینون

 برای انتخاب موثر واقع شد. او باید ،فرزندش را مدیریت می کردبرای هر چهار درمانی و .... 

از آنجا که همسرش نیز تمام  مناسب ترین مدرسه برای آموزش پسرش تصمیم گیری می کرد.

وقت شاغل بود، او به تنهایی چندین مدرسه را بازدید کرد، اما نمی خواست به تنهایی در این 

 برای پیدا کردن مورد تصمیم گیری کند. در نهایت، او با همسرش صحبت کرد، و از او خواست

 در این موردیکدیگر  باتوانستند پس از آن، آنها . ساعاتی را مرخصی بگیردمدرسه مناسب، 

 د. برخی اوقات شما باید آنچه نیاز دارید را مطرح کنید. ننتصمیم گیری ک

 کنید؟  می انتقاد او از ، آیاتالش می کند به شما کمک کندهمسرتان زمانی که 

برخی از خانم ها می پذیرند که در به اشتراک گذاری کارهای خانه و مسئولیت های مراقبت از 

 ستا ممکن آنها. "کارشان را به درستی انجام نمی دهند"فرزند راحت نیستند، زیرا همسرانشان 

ر انداشته باشند، به ویژه اگر مادر بودن را به عنوان یک ک والدین وظایف از برخی ترک به تمایلی

ت ممکن اس برای موارد جزئی او را نقد می کنید، احساس کند  شما اگر شوهرتمام وقت ببینند. 

و به دنبال یافتن ساده ترین راه ها برای کمک است، شما راهی به . اگر ادخود را کنار بکشکامال 

کارها را عمدا که آنها وجود دارد  بدجنس درباره برخی شوهرانشایعاتی  البته او نشان دهید. )

  (د!ننخواه آنهاسرانجام خسته شده و دیگر هیچ کمکی از  انبه درستی انجام نمی دهد تا همسرش

له لو تعبیهشوهرتان در حال اگر واقعا اهمیت دارد؟  "به درستی" آیا انجام دادن کار : پیشنهاد

وابسته است و انجام درست آن حیاتی این مسئله به سالمتی او است، برای فرزندتان تغذیه ای 

آیا نحوه چیدن متفاوت ظروف در ماشین ظرفشویی، یا انتخاب خالقانه لباس برای کودک است. 

 به همان نسبت اهمیت دارد؟ 

تان در مسئولیت های خود به عنوان  زندگی شریک و شما اگر، اما دلیل چه به نیست مهم 

برای جلوگیری از جدایی تدریجی باید مشکل را شناسایی و برطرف کنید. ، شده ایدغرق  والدین

در صورت امکان، می توانید از فردی زمانی را برای گفتگو درباره مشکالت موجود در نظر بگیرید. 

بتوانید به همراه همسرتان بیرون رفته و کمک بگیرید تا  در نگهداری چند ساعته از فرزندتان

 هچ بگوییداو،  کردن متهم بدون اهو و وقفه با یکدیگر صحبت کنید.هی ساعاتی را به دور از
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این احتمال می تواند وجود  گوش فرا دهید.کامال دارید و به نگرانی ها و احساسات او  احساسی

داشته باشد که او نیز به اندازه شما نگران و خسته است. معموال صحبت هایی که در این قبیل 

اما زمانی  بابت فرزندتان است.  ناراحتیو  از دست دادنک نوع حس بحث ها مطرح می شود، ی

که هر دو احساسات خود را بیان می کنید، می توانید با بارش افکار به دنبال راه حل مشکالت 

 را انتخاب کنید.  کاریتالش کنید  بنابراین، برای تغییر وضعیت نیز باشید.

و تشکر کردن از یکدیگر بابت کارهای قابل مالحظه ای که هر یک انجام می دهید، را فراموش 

از کسانی که برای فرزندمان کاری انجام داده و بابت آن پرداختی تنها ما در بیشتر مواقع نکنید. 

 به آنها انجام داده ایم، تشکر می کنیم. 

 خود کمک بگیرید طرفداراناز 

به این نکته اشاره می کند  ARNDیک نوجوان مبتال به اختالل مغزی به نام  خانم مانشیا، مادر

این کار به  .استفاده می کردیممشاوره ای به تنهایی از خدمات و یا  هممن و همسرم یا با »که: 

رقرار بتوانیم بهتر ارتباط بندانیم، مقصر یکدیگر را  ما کمک می کرد تا به دلیل وجود مشکالت

 «مشترک مان را در درجه اول اهمیت قرار دهیم. کنیم و زندگی

برقرای ارتباط مستحکم و آزاد با شریک زندگی تان، بهتر است سالی یکبار در  از برای اطمینان

)در آمریکا افرادی تحت عنوان درمانگر ازدواج زندگی سالم شرکت کنید. و جلسات مشاوره ای 

می تواند به شما در یافتن الگوی متناسب ره دریافت مشاوو خانواده به زوجین کمک می کنند( 

برقراری ارتباط، روش های ارتباطی بهتر، و مواردی که مایل هستید روی آنها کار کنید با شما در 

 کمک کند.

در زمانی هایی که زندگی خانوادگی شما تحت فشار و نگرانی زیادی قرار دارد، شما مشاوری در 

راه حل هایی ارائه داده و کمک به شما رفع موضوع نگرانی اختیار خواهید داشت تا بتواند در 

 کند. 

اگر فشارها و اختالف ها در ارتباط با روش تربیتی شما به عنوان والدین به زندگی مشترکتان 

اگر همسر شما از آسیب می زند، از رفتن به مشاوره به عنوان یک زوج یا خانواده غفلت نکنید. 
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می کند، خود شما شخصا برای دریافت مشاوره اقدام کنید.  رفتن به جلسه مشاوره سرپیچی

االن من شخصا به مشاوری مراجعه می کنم تا بتوانم زندگی »همانطور که خانم ریحانا می گوید: 

و مشاور  منتقل کنم شوهرم بهمشترک خود را حفظ کنم. من نمی توانم تمام ناامیدی هایم را 

 «در این راه به من کمک می کند.

 استفاده از تجار  دیگران

پیوست، من و همسرم از اینکه چگونه با استفاده از فنون بقا توانسته خانه گروهی وقتی دخترم به 

بودیم قوی تر شویم خیلی متعجب شدیم. اما رفتن نزد یک مشاور خانواده به ما کمک کرد تا 

 یاد بگیریم چگونه همانند یک زوج با یکدیگر در ارتباط باشیم.  

 رتسندرم دختری بزرگی مبتال به ، مادر کایالانم خ

***************************************************** 

رای بمی شویم.  با یکدیگر بهتر ارتباط برقراری در دهیم، انجام را کاری می شویم مجبور وقت هر

 نابراینبدیگر و به دور از بچه ها می گذرانیم. حفظ استحکام زندگی مشترک، مدت زمانی را با یک

ه )ب به یکدیگر اختصاص می دهندبه دور از سایر اعضای خانواده از اینکه زن و شوهر زمانی را 

 ویژه مادر(، اطمینان حاصل کنید.  

 کودکی مبتال به هیدروسفالی و تشنج، مادر باتریسخانم 

*******************************************************  

ندگی زت برای ساخشگفتی هایی را یکدیگر را مقصر ندانید. زندگی مشترک مستحکم و شاد شما 

 خواهد شد. رقمفرزندتان ایمن و پایدار 

 خانم جوین، مادر کودکی مبتال به اوتیسم


