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مردان بی مسئولیت و زنان تجملگرا

نکاتی جالب درباره روان شناسی تلقین به بهانه نصب تصویر گالدیاتوری
بازیکنان آرژانتین در روسیه

رسیدن به آرزو با دیدن عکس آن!؟
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 2دلیل اصلی ایجاد این مشکل

کیفیترابطههایعاطفیتغییرکرده

اگر به روند تاریخی و بومــی روابط زوجها با دقت
نگاه کنیم ،در روزگار قدیم بیشتر انتظارات زنان
از جنس عاشقانه و با عالقه قلبی برحفظ احترام
واقتــدارمردودرواقععشقشــانبودهاســت.از
سویی غیرت و تعهد مردانه در برآوردن انتظارات
عاطفیوبهخصوصمالیهمسرانتماموکمال
بودهاست.بهنظرمیرسدکهتغییرکیفیترابطه
عاطفــیاینروزهایزوجها،یکــیازعللاصلی
تغییــر رابطه مالــی بین آنهاســت وگرنــه آنها
پرورش یافته و زاده مردان و زنان همین سرزمین
هستند.
بیمهارتی مردان و زنان

متاسفانه این تغییر کیفیت رابطه عاطفی به علل
بیشمارفردیوجامعهشناختیوابستهاستکه
اصلیتریــنآندرمردانجــوان«،کاهشاقتدار
مالیآنان»ودرزنانجوان«بیمهارتیدرشناخت
نیازاصلیمردانیعنیحفظاحترامواقتدارآنان
اســت» و کار وقتی ســختتر میشــود که این دو

عکس :میثم دهقانی

به گزارش فارس ،حجتاالســام والمســلمین
محمدامینوحدانینیادرادامهبیانکرد«:علت
زیاد بودن دعــوای نفقه در دادگاههــای خانواده
دومورداســت.یکیازدالیل،وضعیتاقتصادی
کشــور اســت و دلیل دوم ،ریشــه فرهنگی دارد؛
برخــی مــردان بیمســئولیت تربیت شــدهاند و
تعهدی بــه پرداخــت نفقه همســر خــود ندارند.
هرچند اکنون به دلیل شــرایط فرهنگی و چشم
و هم چشــمی ،دامنــه نفقــه در نظر برخــی زنان
بسیارگستردهاستامابهطورکلیبرخیمردان
نیازهایاولیهمادیهمسرخودرارفعنمیکنند
وهمینمسئلهزنانراوادارمیکندتابرایدریافت
آن به دادگاه مراجعه کنند .برخــی از مردانی که
نفقههمسرخودراپرداختنمیکنند،بسیارمرفه
هســتند و توانایی اداره چند زندگی را دارند ،اما
دربارههمسرخوداحساسمسئولیتنمیکنند».

تابعیازهمهستندوبهشدتمتاثرازهم.زنانبه
طورمعمولبرایمردیاحترامواقتدارقائلندکه
اقتدارواستقاللمالیداردوازسوییمرداننیزبه
طورمعمولبهزنانیدلمیبندندکهتاییدکننده،
صبوروتمکینکنندهباشند،تابعیکهتقریبانیمی
اززوجهایتازهازدواجکردهرابهخطقرمزهایاز
هم پاشیدگی ازدواج میکشاند که اولین عالیم
آن شکایت رسمی زنان درباره نفقه و دادخواهی
مردانازعدمتمکیناست.پسآنچهدرپسانبوه
ایندادخواهیزنانهومردانهنهفتهاستدرواقع
ترکیبیاززنانگیومردانگیناکامماندهاســتو
نهصرفایکدرخواســتریالیزنانــهیالجبازیو
استبدادمردانه.
خودخواهی و خودشیفتگی زوجها

افزایشخودخواهیوخودشیفتگیبرخیآدمها،
درستدربدوازدواجیاچندیپسازآنکامالخود
را بروز خواهد داد .ســازوکار این عامل در ازدواج
این گونه اســت که فــرد در دنیــای خودخواهانه
خوددایممنتظرتاییدوتمجیدهمسرخوداستو
انتظاراتمالیدرواقعاصلیترینودمدستترین
ایــن تاییدخواهیهــا در زنــان و اقتدارخواهی و
احترامطلبیافراطینیزاصلیترینآندرمردان
است.مردانخودشیفتهپولیبهزنخودمیدهند
کهویالگوهایغلطخودشازعشقراتاییدکند
و زنان خودشــیفته نیز عشــق و محبــت مردانه را

مساوی با کارت اعتباری که هرگز در پرداختها
باکمبودموجودیروبهرونشود،میدانندووقتی
تمکینمیکنندکهمردتمکندرحدانتظاررادارا
باشد .البته خاطر نشــان میکنم که این دسته از
زوجهاشــمارکمترینسبتبهدســتهاول(آشنا
نبودن بــا مهارت ها) دارند ولــی در نهایت برخی
به وضوح مبتال به این مشــکل هســتند که مسیر
شکایتنفقهوتمکیننکردنرادرمراجعقضایی
پیشمیگیرند.
امنیت عاطفی یا امنیت مالی؟!

حال که اصلی ترین علل روان شناختی رخداد
یاد شده تشریح شد راهبردهای کاهش آسیب
و ترمیــم رابطه زوج بهتر قابل ترســیم اســت .با
وجود تمام کم و کسری ها و مشکالت مالی این
روزها ،تقریبا بیشــتر زوج های جــوان و قدیمی
باز هم حاضر نیســتند به دلیل این کمبودها به
خط قرمزهای طالق نزدیک شــوند چراکه هم
مرد و هم زن بیشتر به امنیت عاطفی نیاز دارند
تا امنیت مالی.
توصیههایی به زنان

زنان جــوان با قــدری صبوری عاشــقانه و تایید
داشــته ها و نداشــته های شوهرشــان و به زبان
مردانه پذیرش آن ها ،دســت به ساختن مردی
وفادار و بــه فکر خانواده خواهند زد .در غیر این
صورت ،بیشتر اوقات با یک پسر بچه خودخواه

و خســیس روبــه رو خواهنــد بــود .ایــن معادله
بســیار ســاده اســت ولــی گاه در موقعیت های
واقعی ،درک و عمل به آن کاری ســخت اســت
چراکــه مســتقیم بــا خودشــیفتگی نوجوانانه
دوره تجــرد شــما برخــورد می کنــد .معادلــه
این اســت که در قبــال ایجاد امنیــت عاطفی و
عاشــقانه برای مردتان شــما نیز در چتر امنیت
مالی و از جمله عاطفــی او قرار خواهید گرفت.
توصیههایی به مردان

مــردان جــوان باید بــا پرهیــز از منطــق گرایی
نوجوانانــه در روابــط کالمی و عاطفــی خود با
همسرشــان بــه احساســات لطیف و شــکننده
او توجــه کننــد و احترام کافــی بگذارند و دختر
جوانــی کــه در واقــع همســرش را تــا مدت هــا
جایگزیــن پــدر همیشــه حامــی خــود می داند
مراقبت و بــا او مالطفت کنند .مــردان به دقت
باید مراقب امنیت عاطفی همسر خود که تفاوت
ماهیتی با امنیت عاطفی مردانه دارد ،باشــند.
زنان به شــدت به توجه ،مالطفــت و نوازش غیر
جنســی نیازمندند برعکس ماهیــت مردانه که
به رفتار پر انرژی و آتشین زنان نیازمندند .نکته
مهم در این اســت کــه تا مــردان در این موضوع
مهارت و دانایی کافی پیدا نکنند ،رابطه عاطفی
را به طور متقابل سرد و برخی زنان این خأل را با
انتظارات مالی ریز و درشت پر می کنند.

این روزها و در آستانه شروع جام جهانی ،2018تصویر جالبی از
یادداشت
بازیکنانتیمملیآرژانتیندرکمپتمرینیشاندرروسیهپخش
شدهکهتوجهخبرنگارانوعمومعالقهمندانرابهخودجلبکرده
است.دراینتصویرعکسهمهبازیکنانتیمملیآرژانتینبالباس
گالدیاتوری اســت و نکتــه قابل توجــه ،نصب این
عکس در اتــاق همه بازیکنان و ســالن اصلی هتل
محــلاقامتآناناســت.اماآیاواقعاتماشــایاین
عکسدرباالبردنشانسموفقیتتیمملیآرژانتین
تاثیردارد؟
تلقینعلمیاست؟تلقینفرایندیروانشناختی
استکههمهمابسیاردربارهآنشنیدهایماماشاید
گاهیدرموردکارآمدیواقعی،نحوهتاثیرگذاری
و قدرت تغییر آن شــک کردهایم .به زبان ســاده ،از
طریقتلقین،پاسخیدرشخصبهوسیلهمحرکی
برانگیخته میشود که این پاسخ میتواند اعمال،
افکار و احساســات خاصی باشــد .زمانــی که یک
داوطلــب کنکور بــاالی میــز مطالعه خود نوشــته
بزرگیرانصبمیکندمبنیبراینکهمندررشته
دلخواهم قبول میشوم ،یا یک ورزشکار تصویری
از خود بــا کاپ قهرمانیاش در مســابقات آینده را
مشاهدهمیکند،درواقعازفرایندتلقیناستفادهمیشود.
تلقین کارآمد است؟ شــایداینتصورعامیانهوجودداشتهباشدکهاگربهچیزیفقط
فکر کنیم ،لزوما همان میشــود! احتماال علت مقاومت برخی از ما با کارآمدی تلقین
همینباشدکهبرایمانعجیبوحتیغیرمنطقیبهنظرمیرسدکهتنهافکرکردن
بهیککار،منجربهموفقیتدرآنکارشــود.البتهکههیچدانشآموزیتنهاباگفتنو
خواندنجملهمنقبولمیشــوم،درکنکورقبولنمیشودوهیچورزشکاریفقطبا
دیدنصدبارهعکسقهرمانیخود،قهرماننخواهدشد!پسبیاییدفرایندتاثیرگذاری
تلقینراباهممرورکنیم.بهنظرمیرسداگرکسیچیزیرادرذهنخودمرورکندوبهآن
بهادهد،اینذهنیتکمکمجزئیازباورهایاومیشودودروجوداونمودپیدامیکند.
بنابراین اگر کسی با خود فکر کند که میتواند کاری را انجام دهد و به آن توجه کند ،با
«توجهتمرکزیافته»آنکارراانجاممیدهدوچنینتوجهیاحتمالرسیدنبهنتیجهای
راکه درذهنشبهآنباورداشتهاستافزایشخواهدداد.ذکرایننکتهخالیازلطف
نیستکهاگرفرایندتلقینبا«عاطفهوهیجان»همراهباشد،قدرتبیشتریمیگیردو
درنهایتعملباشدتزیادیانجاممیشودواحتمالموفقیتدرکاربیشترخواهدشد.
تلقین از نوع گالدیاتوری! درچنینشرایطیروانشناسانتیمملیآرژانتیناحتماال
براینباورندکهنصبتصاویریازبازیکنانتیمشانبالباسگالدیاتوریکهنمادقدرت،
جنگجوییومبارزهاستدراتاقبازیکنانکهفضایشخصیآنهاستوسالناصلی
کهمحلرفتوآمدشاناست،سببمیشودبهطورپیوستهدرمعرضاینعکسقرار
گیرندوتوجهآنهابهاینمسئلهمعطوفشود،ازسوییدیگرمشاهدهخودشاندرچنین
لباسهایی ،هیجانهای آنها در مورد با همه توان جنگیدن و مبارزه برای پیروزی را
تقویتخواهدکردوباقدرتبیشتریدرمیدانبازیخواهندکرد.
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خانوادهومشاوره

این روزها و به دالیل مختلفی،
گزارش
روابــط مالــی بیــن زوج
حساسیت زیادی پیدا کرده
است .در همین باره و به تازگی
رئیس مجتمع قضایی شهید
مدنــی تهــران در مصاحبه ای گفتــه« :یکی از
مهم ترین اختالفات خانوادگی که آمار بیشــترین
پروندههای حوزه خانواده را به خود اختصاص داده،
مربــوط به نفقه اســت و پس از موضــوع نفقه،
پرونده های مهریه ،تمکیــن ،حضانت و طالق در
رده های بعدی قرار دارند ».بــه همین بهانه و در
ادامه ،نکاتی درباره نفقه یا به عبارتی دیگر ،ارتباط
مالی زوج ها با یکدیگر مطرح خواهد شد.

واکاوی دالیل روان شناختی این که بیشترین پرونده های حوزه خانواده در دادگاه های خانواده مربوط به نفقه است

موفقیت
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