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نگاهی روان شناختی به تیم پرسپولیس در بازی با االهلی عربستان

مدیریت غیرهیجانـیبرانکو
ومانورهایهیجانـیبازیکنان
مصلحمیرزایی؛روانشناسبالینی،دانشآموختهانستیتو
روانپزشکی

فوتبالدیروزپرسپولیسضمنخوشحالکردنهمۀهواداران
وهموطنانما،متضمنپندهاونکاتیدرزمینهرفتاربازیکنانو
بهویژهمربیمسلطوحرفهایآنبود.دراینجاقصدمااشارهبه
چندمسئلهاززاویۀروانشناختیاست.

وقتینقشههابههممیریزد

پرهیزازاقداماتبدونفکر،هنرروانشناختیبرانکوبودکهبه
خونسردیبازیکنانوکنترلشرایطبازیدرنیمۀاولمنجرشد.

برانکو،هجومیمیشود

ولیدرنیمهدومبهنظرمیرسیدکهاینمسئلهبهتنهاییجوابگو
نیست.شایدهمبرانکوعمد ًامنتظربودتیمحریفبرایگلزدن
بهتکوتابیفتدوپسازآننقشههایخودراعملیکند؛

البتههمینهمشد.بعداززدنگلمساوی،تنشبیشتریبهتیم
واردشدولیتغییرتاکتیکیوتعویضهایهجومیوی،ضمن
روحیهبخشیدنبهتیم،تیمحریفراکهتازهخودرابرایحمالت
بیشترگرمکردهبود،هاجوواجترکرد.

وامااینرابطهمعکوس!...

حال اگر لنز دوربین را از روح و روان برانکو به سمت

ن های کشور و حتی آسیا
آن چه مسلم است هر دو تیم از بهتری 
به شــمار میروند و هر دو انگیزۀ باالیی برای صعود به جمع
چهارتیمبرترآسیاداشتند.اماآنچهمایهبهتشایدهمۀ
بازیکنانوهوادارانشد،اخراجبازیکنتیمپرسپولیس
دردقیقۀ 12بود.ایناتفاقدریکبازیفوتبالعادی
وحتیحرفهای،مسئلهایبسیارنگرانکنندهاست؛
بهاینصورتکهبازیکنانراناامیدودچارسردرگمی
و ترس می کند و از طرف دیگر نقشه های از قبل تهیه
شدهمربیرانیزبههممیریزد.

بازیکنان برگردانیم ،به نظر می رســد که در آن ها نیز اتفاقی
افتاد که در نهایت به نفعشــان تمام شد .در علم روان شناسی
این نظریــه را کمابیــش همگان قبــول دارند کــه اضطراب با
عملکرد ،رابطــه ای معکوس دارد .یعنی داشــتن اضطراب و
اســترس درباره کاری تا یک جایــی موجب بهبــود عملکرد،
متمرکز کردن انرژی و حتی داشــتن انگیزه بیشتر می شود،
ولی از یک حــد نرمالی به بعــد ،افزایش اضطــراب با کاهش
عملکرد همراه است.

خیالیمثبتپرسپولیسیها
بی
ِ

آن چه در زمین بازی برای پرسپولیسی ها اتفاق افتاد ،این
بود کــه اضطراب منفی آن هــا برای ترس از پیروز نشــدن
ی نیا» ریخته شــد و به
در نیمه اول با اخراج «کمال کامیاب 
خیالی مثبتی بازی
نظر این جانب ،آن ها راحت تر و با بی
ِ
را ادامــه دادند .ولی وقتی در نیمــه دوم گل خوردند و در
وضعیت خطرناک تری قرار گرفتند ،دیگر آرامش گل اول
را رها کردند و بازی را بیشتر جدی گرفتند .این اضطراب
و تنش در این جا به نفعشان بود و با تعویض های برانکو و
تزریق روحیه جنگندگی در نهایت به ثمر نشست.

عجلهکاربرانکونیست!

امانکتهاینجابودکهمربیپرسپولیسبهخوبیبرایاین
گونهشرایطآموزشدیدهوساختهشدهبود.اودردرجۀاول
باحفظخونسردی،سعیکرداینآرامشرابهبازیکنانخودهم
منتقلکند.رفتارکالمیوغیرکالمیویحاکیازاینبرخورد
حرفه ای بود .از طرف دیگر او در این شــرایط ،تصمیم عجوالنه
ایبرایتعویضیاتغییرآرایشتیمبهمنظوربازیخیلیدفاعی
نگرفت.اینرفتاراوراازنظرروانشــناختیمــیتوانبهفردی
تشبیهکردکهبااولینمانعیکهدرکارخودمواجهمیشود،پس
نمیکشدیاشکستویاسبهخودراهنمیدهد؛گواینکهایمان
دارد هنوز نبض بازی در اختیار اوست .بنابراین حفظ آرامش و

جایخالیمربیچندجنبهای

نتیجه گیری این بحث ،اهمیت هیجان های برخاسته در
شرایط بازی بین بازیکنان و اهمیت دو چندان نحوه تنظیم
این هیجان ها توسط آن ها و به ویژه مربی است؛ که به حق
برانکو در شناخت و تنظیم این هیجان ها برای تحقق
هدف خود ،نشان داد که آموزش دیده و حرفه ای
اســت .این یعنی یک مربــی چند جنبــه ای که در
فرهنگ ورزشــی ما جای ایــن گونه مربیــان هر روز
بیشتر احساس می شود.

شوهرم خیلی بددل است

محدثه قدیمی
روانشناسبالینی
از دانشگاه آزاد
واحد تهران غرب

اعتمادســازی کنید /دالیلزیادیوجودداردکهباعث
می شود همسرتان به شما شــک کند ،بدبینی ،ناامنی و بی
اعتمادی انگیزه های همسرتان را برای سوءظن بیشتر می
کند.اگراحســاسمیکنیدشکاکیتهمســرتاندرحدی
نیستکهنیازمندمراجعهودریافتخدماتتخصصیازروان
شناسباشد،میتوانیدباکمیاحساسهمدلیوسازگاری
باخواستههایش«،اعتمادسازی»کنید.اگرمیدانیدحرکت
خاصیاو رابیقرار میکند،تاآن جاکه میتوانید خواســته
اشراعملیکنید.درمواقعیسعیکنیدبرایکسباعتماد
همســرتانبهاوامتیازهاییبدهید،بهعبارتدیگرخواسته
هایایشانرااجراییکنید،البتهبهشرطاینکهآنامتیازها
زندگیوارتباطاتشماراباجامعهواقوامتحتتاثیرقرارندهد
ومختلنکند،اینکاررافقطبرایبیشترکردنآرامشهمسر

کوچک ترین نگاهی به من بیندازد ،خیلی عصبانی می شود و زندگی را به کام
من و بچه هایم تلخ می کند.

وخودتانانجامدهیدنهفشارآوردنبهخود.
مدیریت کنید /سعیکنیدموقعیتهایارفتارهاییراکه
ممکناستموجبسوءتفاهمیابدبینیدرهمسرتانشود،
مدیریتکنید.برایکوچکترینمســائلهــمپنهانکاری
نکنیدحتیاگرازنظرشمابیاهمیتوبسیارجزئیباشد.شما
بایددرمواردیکهموجبسوءتفاهمخواهدشد،قابلاعتماد
باشیدتابااینتردیدهامبارزهکنید.
از خودتان چند ســوال کنید/از خودتان بپرســید
بیشتر چه چیزها یا چه موقعیت هایی باعث شک همسرتان
می شود؟ آیا شــما می توانید خودتان این حساسیت ها را از
بینببرید؟بایدبدانیددرموقعیتهایاینچنینی،بهترین
روش این است که حالت تدافعی به خود نگیرید و از خودتان
دفاعنکنید؛چوناینکارفقطحساسیتاورابیشترمیکند.
دفاعازخودتاندربرابرسوءظنوپافشاریبرایاینکهثابت
کنید کاری نکرده اید ،بی فایده اســت؛ البته شما حق دارید
کهناراحتباشید.نبایداجازهدهیدرفتارهمسرتانآرامش
زندگی تان را برهم زند و غمگین تان کند .شما می توانید به
جایبحثکردن،شنوندهخوبیبرایترسهاونگرانیهای

همسرتانباشید.
همدلی را فراموش نکنید /باهمدلیکردنبسیاریاز
سوءظنهابرطرفمیشود.انرژیخودراصرفتحلیلوعلت
یابیترسهایاوکنید.بهاوونگرانیهایشگوشدهید.به
جایانتقادیاواکنشتندیادفاعازخود،ازاوبخواهیددرباره
ترس ها و نگرانی هایش برای شــما صحبت کند .بپرسید از
چهچیزیمیترسید؟برایمتوضیحبدهاگرباآنمردصحبت
کنم ،چه اتفاقی خواهد افتــاد؟ با این کار او را تشــویق کرده
اید که احساســاتش را تجزیه و تحلیل کند .در آن شــرایط او
احســاس می کند دارد با شــنونده ای بی طرف درددل می
کندومهمتراینکهمیداندهمســرششنوندهخوبیبرای
نگرانیهایشاست.

ایشانازشــمارعایتشدهباشــد.چنینتوافقیموجبمی
شودمحیطخانهگرموهمراهباآرامششود.بایدبدانیدبرای
رسیدنبهآرامشخودتانوکمکردنحساسیتهمسرتان،
بهاینآرامشدرخانهنیازدارید.
بســیاریازمشــکالترابطــههایایــنچنینی،بحــثهاو
کشمکشهایپسازسوءظناستکهبرتمامابعادروابطشما
باهمسرواعضایخانوادهتانتاثیرمنفیمیگذارد.

دختر سه ســاله ای دارم که خیلی به من وابسته است ،برای خواب رفتنش
همیشــه باید کنارش بخوابم و تا کنارش نباشم خوابش نمی برد ،هر جا می

مریم آنجفی
روان شناس بالینی
از دانشگاه پونای
هندوستان

تکنیکهاییبرایکاهشوابستگیکودک

برایکمکردنوابستگیمیتوانیدازتکنیکهایزیراستفاده
کنید:
*جداخوابیدنکودکدرکاهشوابستگیموثراستکهدر
ادامهتوضیحمیدهم.
ازنزدیکانکمکبگیرید.زمانیکهقصدداریدکودکرانزدمادرتانبگذاریداورادرآغوشبگیریدوببوسیدوبهاوبگویید
کارم که تمام شد ،برمی گردم .هیچ وقت بدون خداحافظی
او را ترک نکنید .این را به خود یادآوری کنید که پس از مدت
کوتاهی گریه او به پایان خواهد رسید .اگر این کار را بارها در
موقعیتهایمختلفانجامدهیداوبااینشیوهآشنامیشود.
 بــا آرامش و خونســردی منــزل را تــرک کنید .فرســتادندخترتان به مهدکــودک در حــد روزی یک ســاعت و کم کم

توماس ادیسون
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تربیت ناخودآگاه
فرض کنید در خانوادهای که کــودک آن خانواده تاکنون
تجربه تــرس در تاریکی را نداشتهاســت ،در هنگام شــب
برققطعمیشودوتاریکیخانهرافرامیگیرد.پدرومادر
برای اینکه فرزندشــان از تاریکی نترسد ،به محض قطع
برقوتاریکشــدنفضایاتاق،بــهکودکخودنصیحت
میکنندکهازتاریکینترســدوباشتابوسرعتشمعرا
روشــن میکنند و به کودک خود نترســیدن از تاریکی را
القا میکنند .در این پیام ،یک اثر پنهان و متضاد با هدف
ظاهریپیامنهفتهاست.کودکاساساهیچتجربهایدر
ترسازتاریکیندارداماباواکنشپدرومادروتأکیدآنها
بر نترســیدن ،او از تاریکی دچار نوعی دلهــره و اضطراب
میشــود .میبینیم که پس از هشــدار پــدر و مــادر ،او در
موقعیتتاریکیازوضعیتعادیوطبیعیخارجمیشود.
حال آنکه اگر کودک را به حال خود میگذاشتند ،شاید
هیچگونه اثر منفی از تاریکــی در ذهنش خطور نمیکرد
ولیبااینواکنشظاهراتربیتی،بهطورپنهانوناهوشیار
ترسازتاریکیرادراوایجادکرد هاندیامعلمدورهدبستان
غیرازآنچهدرقالبکالسهایرسمیودروسمشخص
به ما آموزش دادهاســت ،جنبهها و ویژگیهایــی از رفتار
خودراخواهناخواه،خودآگاهوناخودآگاهبهدانشآموزان
خودمنتقلمیکند.حالآنکهبههیچوجهقصدوغرض
آگاهانهای در القای این نقشهــا و ویژگیها در کار نبود ه
و اتفاقا این بخــش تربیتی از آثار تربیتی کــه بدون آگاهی
صــورتگرفتــ هبهمراتــبازآندســته
نقشهایی که هوشیارانه و آگاهانه
بودهاســت ،موثرتر و پایدارتر است.
متربی،دردورانکودکیهموارهدر
پیتقلیدویافتنالگویموردعالقه
خویش است و به سبب اهمیتی که
برای شخصیت مربی یا [والد] خود
قائلاست،رفتاروحرکاتوسکنات
او را تقلیــد می کند .ایــن تقلیدها و
همانندســازیها غالبــا بهصــورت
ناآگاهانه صورت گرفتهاســت که ما
ازآنبهعنوان«تربیتناخودآگاه»یاد
میکنیم .واکنش معلــم در کالس
درسونسبتبهموقعیتهایگوناگونیکهپیشمیآید،
میتواند در دانشآمــوزان بهطور ناهوشــیار و پنهانی اثر
بگذارد.
برگرفتــه از کتــاب «تربیــت طبیعــی در مقابــل تربیــت
عاریهای» ،نوشته «دکتر عبدالعظیم کریمی»

صحبت کنید /با همســر خود درباره حقــوق اجتماعی و
ارتباطیخودوخواستههایایشانازشمابهصورتشفافو
بهدورازکلیگوییصحبتکنید،آنهارایادداشتودربارهآن
هاگفتوگوکنید.درپایانبحثسعیکنیدبهتوافقرسیده
باشید،توافقیکهدرآنتعادلیبینحقوقشماوخواستههای

خواهم بروم باید همراهم باشــد .تنها جایی نمی ماند ،حتی در خانه مادرم.
چطور رفتار کنم تا وابستگی اش به من کم شود؟

افزایشساعتماندندرمهد،موثرواقعمیشود.
 همســرتان فعال باشند .نقش همســرتان مهم است .اینکهایشاننقشفعالیدرلباسپوشیدن،غذادادنوبازیبا
فرزندتانداشتهباشند،موجبرابطهنزدیکمیشود.
 -مســئولیت بدهیــد .ســعی کنیــد در منزل بــه دخترتان

مسئولیتهایکوچکیکهدرحدتواناوستبدهید،اینامر
بهمستقلشدناوکمکمیکند.
 دالی موشه بازی کنید .یک بازی مفید ،دالی موشه است.کودکیادمیگیردکهندیدنبهمعنایوجودنداشتننیست.
می توانید یک پارچه روی سر خود بکشید و سپس سرتان را
از زیر پارچه بیرون بیاورید و به این طریق با او بازی کنید .این
کارچونبهشــکلبازیوتفریحاست،کودکتانسریعتریاد
میگیرد.
* دربارهمسئلهخواب،اینوابستگیرابهتدریجکاهشدهید
تایادبگیردبهتنهاییدراتاقشبخوابد.

نکاتیکهبایدرعایتکنید:

*ازآنجاکهدخترتانعادتکردهشماپیشاوبخوابید،بهتر
استعروسکیراکهبدننرمیدارددراختیارشقراردهیدتا
بادرآغوشگرفتنآن،احساسخوشایندیکند.
*اورادررختخوابشقراردهیدوبرایشیککتاببخوانید.
سپس او را در آغوش بگیرید ،ببوســید و به او بگویید که وقت

لطفــا در ســواالت خــود « ســن ،میــزان تحصیالت،
شــغل ،ســطح اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگــی خود
و خانواده» (همیــن اطالعات را درباره فــرد مقابل خود)
درج کنید .ابتدای پیامک کلمه «مشــاوره» را بنویسید.

آدرس کانال زندگی سالم

شماره پیامک

2000999 @zendegiisalam

چهکارکنمتاوابستگیدختر 3سالهامکمشود؟

وابسته بودن کودک در این سن ،طبیعی است و سه سالگی
ســن مناســبی برای جدایی از شماســت ،چون در این سن،
کودکمیتواندبهمهدکودکبرودیانزداقوامنزدیکبماند.

علت موفقیت من در این است که وقتی به کاری می
پردازم تا تمام کردن آن کار ،از آن دست بر نمی دارم.

پیامکهایشما

شوهرم خیلی بد دل است ،با این که سال ها از زندگی مشترک ما می گذرد و ما
عروس و داماد داریم ولی شوهرم تا ببیند من با مردی صحبت می کنم یا مردی
شکوتردید،احساسیمبهموآزاردهندهازانتهایذهنفرد
استکهدرآنشخصبهطوردایماستداللهاییمیآوردومی
گویدهیچچیزقابلاعتمادنیستواحساسیرادرفردایجاد
میکندهمانندقدمزدندرتاریکی.زمانیکهماجلویپای
خودرانمیبینیم،اطمیناننداریمقدمبعدیکهبرمیداریم
درستاستیاخیرواینجاستکهتردیدهاشکلمیگیرد.
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خواباست.بعدنزدیکتخت،رویزمینبنشینیدولیبااو
روی تختش نخوابید .در این زمان ،به صــورت او نگاه نکنید
چونممکناستشروعبهصحبتکردنکند.اوایلممکن
استبیقراریکندوتختشراترککندوبهسمتشمابیاید.
*شمابدوناینکهبهچشمانشنگاهکنیدیابااوحرفبزنید،
اورابغلکنیدوبهآرامیبهتختشبرگردانید.اینکارراممکن
اســتچندینبارانجامدهیدولیدرنهایتدخترتانبهاین
درکمیرسدکهشمادرتصمیمتانقاطعهستید.
*سعیکنیدعصبانینشویدوآرامشخودتانراحفظکنید.
*درسکوتبنشینیدومنتظربمانیدتابخوابد.اگرخواستبا
شماصحبتکندفقطبهاوبگویید:بخواب.
*هرشبهمینکارراتکرارکنیدوازمحلقبلینشستنخود
کمیفاصلهبگیریدتاآنکهبهبیروناتاقوپشتدربازبرسید.
*دخترشــمابهتدریجیادمیگیردکهبهتنهاییبخوابد.جا
انداختن این موضوع به گذشــت زمان نیــاز دارد ولی عادت
نامناسبیراکهممکناستادامهدارشود ،تغییردادهاید.
*باتوجهبهاینکهدخترشــماســهســالهاســت،روشهای
تشویقی هم می تواند موثر باشد .می توانید از جدول ستاره
اســتفاده کنید و به او بگویید اگر در تخت خودت بخوابی هر
روزصبحیکستارهمیگیریومثالبهازایهرپنجستارهیک
جایزهکوچکدرنظربگیرید.

* هر روز با تمام خســتگی جســمی و روانی
کار روزانــه ،وقتــی بــه خانــه مــی رســم و با
اســتقبال گرم همســر و فرزندم مواجه می
شــوم ،آرامشــی وجودم را فرا مــی گیرد که
قابل توصیف نیست .شاید فقط بتوان گفت:
خدایا شکرت.
* مردی 35ســاله ،متاهل و دارای پسری
دو ســاله ام .یک سالی می شــود که اصال
میل کارکردن ندارم .شغل خوبی با درآمد
خوب دارم ولــی همان طور کــه گفتم یک
سال اســت بسیار تنبل شــده ام .در ضمن
با همســرم هیچ مشــکلی ندارم و خانواده
خوبی هم دارم .کمکم کنید این بی حالی
را کنار بگذارم چون اگــر مثل مردم عادی
روزی  8تا  9ساعت کار کنم ،جیبم پر پول
می شــود .راه درســت را نشــانم دهید .به
فریادم برسید که از پا افتادم.
* همســرم دوســتان خوبــی نــدارد البته
ارتباط زیادی هــم با آن ها نــدارد ولی هر
از گاهی كــه با آن هــا ارتبــاط دارد ،تحت
تاثیــر قــرار می گیــرد .او شــش مــاه پیش
در شــركتی كار مــی كــرد و بعــد کارش
را ترک کــرد .بــه تازگــی متوجه شــدم به
رئیس جوان شــركت خود عالقه مند شده
و به گفتــه خودش دلیل بیــرون آمدنش از
شــركت هم همین بوده اســت تا او جلوی
چشــمش نباشــد .اکنــون هیــچ ارتباطی
با شــركت ندارد؛ ولــی گاهی بــه فكر فرو
می رود .برای من شــنیدن حــرف های او
بســیار ســخت بود و اکنــون به كمــك نیاز
دارم .آیا همســرم می توانــد او را فراموش
كند یا خیر؟ خیلی به همســرم محبت می
كنم ،بچه طالق بوده و وضــع مالی خوبی
نداشته است ،مانده ام چه کنم؟
* فرهنگ سازی ،کار صواب و در عین حال
زمان بر اســت و ارزش فوق العاده ای دارد.
مردم از شــما حرف شــنوی دارند .لطفا هر
روز نکات مثبت اخالقی درباره همزیســتی
مسالمت آمیز را آموزش دهید.

