قرار و مدار

روز خواندن زیارتنامه حضرت معصومه
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ما و شما
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رفتاراشتباه«محمودفکری»دربازیهفتهگذشتهاستقاللوفوالدوتوهینزشتیکهاوبهتیمفوالد
محوری
داشت ،آرام آرام در حال کم رنگ شدن و فراموش شدن بود که صحبتهای جدید مهدی پاشازاده
پیش کسوت استقالل به این آتش جان دوباره بخشید .پاشازاده سرمربی فعلی تیم پاس همدان
که در دوران بازی ،بازیکنی با اخالق و بی حاشیه بود در دفاع از رفتار غلط فکری ،صحبتهایی کرده
که از منظر روانشناسی قابل بررسی است .در این صحبتها او دچار خطاهایی فاحش شده و گزارههای غلطی را
بیان کرده است که در این مطلب به آنها پرداختهایم.
فوتبال ورزش مردانه است!
اولین گزارهای که جناب پاشازاده آن را به عنوان
یک واقعیت بیــان میکنــد ،مردانه بودن فوتبال اســت!
پاشــازاده می گوید« :در حالی که شاید مخاطب غربی به
این درک رســیده که فوتبال یک ورزش مردانه و خشن با
سطحتستسترونباالستوطبیعتاازاینمسائلنیزدرآن
وجوددارد.منازکارمحمودفکریدفاعنمیکنمامافکر
می کنم آدم هایی که در فوتبال هستند و در شرایط تنش
آمیزصحبتمیکنندکلماتیمثلاینرامورداستفادهقرار
میدهندواینچیزخیلیعجیبینیست».شایدبهترباشد
بهجنابپاشازادهوافراددیگریکهچنینتصوریدارند،
یادآور شویم که شاید 40یا 50ســال قبل می شد چنین
گزارهایراتاحدیقبولکردامااینروزهاباوجودشرکت
 12تیم در لیگ فوتبال زنــان ایران در فصــل  99-98و
هوادارانزیادیکهاینورزشبینخانمهادارد،اینگزاره
از اساس غلط اســت .حاال فوتبال رشته ای است که تمام
خانوادهنتایجوحاشیههایشرادنبالمیکنندبهخصوص
دراینروزهایکروناییکهسرگرمیهایکمیدارند.

2

مردانه بودن یــک موضوع ،مجــوزی برای
فحاشی است!
پاشازاده در بخش دیگری از صحبتهایش گفته است:
«فوتبال یک ورزش مردانه و خشن با سطح تستسترون
باالســت» و چنیــن موضوعــی را بــه نوعی مجــوز برای
برخوردهــای تند و فحاشــی قلمــداد کرده اســت .این
موضــوع از جمله موضوعاتی اســت که بــا موضوع مهم
«مردانگی ســمی» مرتبــط اســت .مردانگی ســمی از
جمله مسائلی است که طی چند ســال اخیر درباره آن
زیاد صحبت شده است و اشاره به رفتارها و برخوردهای
آسیبزایی دارد که برای مردان مجاز شمرده شده است
یا حتی در برخی موارد از مردان انتظار میرود که آن ها
را انجام دهند .از جمله این رفتارها همین برخوردهای
تند و فحاشی است .در فرهنگ رایج غلط تصور میشود
دعوا کردن و بد دهنی جزئی از رفتار عادی مردان است،
غافل از این که تفاوتــی نمیکند مردان آنهــا را انجام
دهند یا زنان ،به هر صورت این رفتارها به شدت آسیبزا
هستند و فحاشی ،همیشه محکوم است.

در کشــورهای غربــی فحــش دادن بخــش
طبیعی فوتبال است!
موضوعدیگرکهجنابپاشازادهادعاکردهموضوعطبیعی
بودن فحاشــی و توهین در فوتبال دیگر کشورهاست .اما
آیا واقعا به این صورت اســت؟ این که در بازیهای فوتبال
در دیگر کشــورها هم شــاهد توهین و فحاشــی هستیم،
موضوعقابلانکارینیستاماشایدبدنباشدنگاهیهمبه
جریمههایی که در برابر چنین رفتارهایی اعمال میشود
داشــته باشــیم .یکی از قابل توجهترین جریمههــا پس از
توهین را شــاید بتوانیم جریمه پنج هزار یورویی آنچلوتی
در چند ســال قبل در نظر بگیریــم .آنچلوتی کــه آن زمان
مربی بایرنمونیخ بود ،بعد از اینکــه یکی از هواداران تیم
هرتابرلین به او توهین کرد ،جواب او را با توهین داد و پنج
هزاریوروجریمهشد.عالوهبراینجریمههاییکهباشگاهها
برایرفتارهایناشایستبازیکنانیاکادرفنیخودتعیین
میکنند و در کنار آن البته جریمههایی که فدراســیونها
بــرای تیمها در نظــر میگیرند و مبلــغ آن گاهــی به دهها
هزار دالر میرســد ،وجود دارد .ضمن این که در کشور ما
فرهنگ متفاوتی وجود دارد و جایــگاه خانواده و نوامیس
مردمخدشهناپذیراستوبهصرفرواجیکرفتاردردیگر
کشورهانمیتوانآنرابرایکشورماهممجازدانست.
در کشورهای دیگر هم جلوی دوربین فحش
میدهند!
نکتهدیگریکهپاشازادهبیانکردهمربوطبهرفتاربازیکنان
تیمهای غربــی اســت .او گفته اســت « :چنــد وقت پیش
قســمتهایی از فیلم مســتندی را که درباره تیــم تاتنهام
ســاخته شــده اســت تماشــا میکردم و دیدم که در آن جا
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وقتــی دوربین بــه رختکن تیــم مورینیو مــیرود ،انــواع و
اقســام واکنشها بدون سانســور به نمایش گذاشــته می
شود و بازیکنان از کلماتی اســتفاده میکنند که اگر ما در
ایران آن ها را جلوی دوربیــن به زبان بیاوریم ،مــا را اعدام
میکنند .کلماتی که شــما نمیتوانید در رسانهتان آن ها
را بنویســید ».با توجه به صحبتهای جناب پاشــازاده به
نظر میرسد منظور ایشان مستند «همه یا هیچ» است که
در چند قسمت درباره باشگاه تاتنهام ساخته شده است.
آنطور که پاشــازاده گفته اســت ظاهرا در بخشهایی از
این مستند بازیکنان فحشهای زشــتی را بیان میکنند
و بر این مبنا ایشــان در نظر گرفتهاند که چون اگر ما چنان
رفتارهاییراجلویدوربینداشتهباشیم،برخوردتندیبا
مامیشود،پسبرخوردبافحاشیبازیکناندرایرانبیش
ازحدتنداستاماآیااینمقایسهصحیحاست؟مستندمورد
اشارهجنابپاشازاده،مستندیاستکهبرایتماشاگران
آن محدودیت سنی تعریف و توصیه شده است فقط افراد
باالی 16سال این مســتند را تماشا کنند .هرچند صرف
محدودیت سنی گذاشتن برای یک محصول نمایشی به
معنای مجوزی برای نمایش هر چیزی نیســت اما یادمان
باشــد برنامه فوتبالی که از تلویزیون به صورت سراســری
پخشمیشودوهرکسیوبهویژهکودکانکمسنوسالی
کهفوتبالیستهاراالگویخوددرنظرمیگیرند،میتوانند
تماشاگرآنباشند،بامستندیکهمحدودیتسنیبرایش
تعریفشده،متفاوتاست .فوتبالقراربوددراینشرایط
کروناییزمینهایجادهیجانوسرگرمیرادرجامعهفراهم
کنداماازهفتههایاولبیانیههاوحاشیههاودرگیریها
شروعشدتاازاهدافشدورشود.

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

ارتباط با همسران

گاهی بعد از یک تصمیم اشتباه همسرتان به جای سرکوفت زدن ،سرزنش کردن و بیان واقعیتها ،سکوت کنید

قسطهامعقبافتاده،همه
چیزهمگرونشده،میترسم
صاحبخونهازاینماه،اجارهرو
همببرهباالو...

بایداونموقعکهپولهاتروبدون
حسابوکتابخرجمیکردیو
وسایلاضافیمیخریدی،فکراین
روزها رو میکردی

متن :نرگس عزیزی
تصویرساز  :حسین نقیب

مخاطب گرامی ،قبــل از هر
مشاوره
چیــز ایــن نكتــه را فراموش
فردی
نكنیدكهایندورانگذراست
و دوبــاره بــه روال زندگــی
عــادی برخواهیم گشــت پس امیــد خودتان
را حفظ كنید .شــما باید مطمئن باشید که با
مدیریتنگرانیتان،آیندهبهتریدرانتظارتان
خواهدبود.درادامه،چندتوصیهبهشمادارم.

رویایتانبرایزندگیفکرکنیدوبفهمیدکهآیا
چشمانداز و رویای شما واقعبینانه است؟ اگر
چنین نیست ،باید تغییراتی در آن ایجاد کنید
تادستیابیبهآنامکانپذیرشود.براینمونه،
تصور کنید که رویای شــما این است که امروز
یک خودروی شاسی بلند یا خانه بخرید .خب
باتوج هبهشرایطفعلیتانکه مطرحکردهاید،
چنینچیزیامکانپذیرنیست.دراینحالت،
باید به اهدافی بپردازید که با شــرایط زندگی
فعلیشما،ارتباطبیشتریدارد.

رویاهایتان واقعبینانه است؟
برای داشتن امید به آینده ،ابتدا باید مطمئن
شــوید که رویا و چشــماندازی که بــرای آینده
داریــد ،واقعبینانــه اســت یــا خیــر؟ داشــتن
رویاهاییغیرواقعیموجبمیشودکهخیلی
بیشتروغیرمنطقیاحساسناامیدیکنید.به

هدف شغلیتان چیست؟
گفتهاید که دانشجوی یک رشته فنی هستم
و به دلیل آنالین شدن کالسها ،چیزی که به
درد آینده کاریام بخورد ،یاد نخواهم گرفت.
نكته دیگر ،تعیین هدفهای شغلی است که
برای رســیدن به آنها تالش میکنید .پس

دکتر سیدعلی ظریفی | روانشناس

تواناییهایتان را باور داشته باشید
برخی افراد ،امید به آینــده ندارند زیرا حس
میکنند کــه توانایــی انجــام هیــچ کاری را
ندارند .اگر دچار این نوع از نا امیدی هستید،
فهرستی از تمام تواناییها و دستاوردهایتان
تهیه کنید .این فهرست را بخوانید و برای این
ویژگیهایمثبت،بهخودتبریکبگویید.اگر
گاهی اوقات ،کمی خودتان را تحسین کنید،

و تلگرام 09354394576

* یکــی از دوســتهای نوجــوان من ،چندتــا عکس با
بازیگرهــای محبوبش داره ،چندهزار تــا فالوئر جذب
کرده بــا همونها! اینایــی که تو پرونده زندگیســام
بهشــون اشــاره کردین ،حداقل یــک کاری میکنن و
فقط عکس نمی گیرن.
* مطلــب «ترســناکترین جملهای که شــنیدی» و در
صفحه جوانه چاپ شده ،اصال هم ترسناک نبود .جمله
ترسناک نشنیدین تا حاال .میخواین براتون بفرستم؟
* صفحه ســامت تاریخ  5آذر ،مطالب بسیار متنوع و
جذابی داشت .همین جوری بهش تافت بزنین و ادامه
بدین که شکلش تغییر نکنه!
* پرونده بســیار خواندنی در زندگیسالم چاپ شده
بود .تا حاال دربــاره همه چیز شــنیده بــودم اال همین
موضوع .جالب بود.
* در مطلب « 7نشــانه قربانیان خشــونت خانگی» در
صفحه خانواده و مشــاوره به آمار باالی زنان آمریکایی
که با این مشکل روبهرو شدند ،اشاره کردید اما به آمار
زنان ایرانی نه .جالب نیست این کارهاتون.
ما وشــما :مخاطب گرامی ،مطلبی که اشــاره کردید
ترجمه شده بود؛ پیش از این درباره آمارهای مربوط به
ایران مطالبی داشتیم.
* دارکوب ،فقط امیدوارم امروز که روزنامه چاپ میشه
با قیمت مرغ شوخی نکرده باشی!
ما و شــما :مخاطب گرامــی ،بــه دلیل وفــات حضرت
معصومه(س)،صفحهدارکوبامروزچاپنمیشود.

مادرهاهنگامدعوا بین فرزندانچهکنند؟

بانوان

باور مادرها این است که خانواده موفق خانوادهای است که در آن خواهرها و برادرها زیاد با هم
دعوا نکنند اما این همیشه درست نیست! دعوا و درگیری بین بچهها ،نه تنها اجتنابناپذیر
است بلکه اگر خطر جانی نداشته باشد ،میتواند فوایدی هم برای آنها دربر داشته باشد .البته
تحمل دعوای بچهها برای مادرها کار خیلی سختی است .مادرها فکر میکنند فرزندانشان
نباید به هیچوجه با هم اختالف نظر داشته باشند و با هر گفتوگوی تندی بین فرزندان ،آنها را
کلی نصیحت میکنند که با هم دوست باشید و دعوا نکنید .در این بین باید بدانیم بهترین رفتار
این است که بپذیریم درگیری نیز جزئی از واقعیت زندگی خواهرها و برادرهاست اما قطعا نیاز
به مدیریت دارد .در ادامه ،نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.

دانشجو هستم و با آنالین شدن کالسها ،دارم عمرم را هدر میدهم
دانشجوی یک رشــته فنی هستم و با این وضعیت دانشــگاهها که بیشتر
کالسهایم به صورت آنالین برگزار میشود ،چیزی که به درد آینده کاریام
بخورد ،یاد نخواهم گرفت .به نظرم دارم عمرم را هدر میدهم .نگران آینده
هستم .پدرم هم بازنشسته است و پول زیادی ندارد .چه کنم؟

راه ارتباطی با زندگی سالم  :پیامک 2000999

مارال مرادی| مترجم

قسطهامعقبافتاده،
همهچیزهمگرونشده،
میترسمصاحبخونهازاین
ماه ،اجاره رو هم ببره باال و ...

از ایجاد رویایی بــرای آیندهتــان ،اهدافی را
هم برای خــود تعیین کنید .اهداف شــغلی
ی برخوردار باشــد
شــما باید از چهــار ویژگــ 
تا احتمال دســتیابی به آنهــا افزایش یابد:
 -1مشــخص :یعنــی بایــد واضــح باشــد و
اهدافی گسترده یا مبهم نباشد .مثال اینکه
بگوییدمیخواهمشاغلشوم،هدفدرستی
نیســت-2 .قابل ســنجش :یعنی باید قابل
اندازهگیری و سنجیدن باشد -3 .عملگرا:
یعنی باید بتوانید به طور فعال ،برای رسیدن
به آن ها عمل و کنترلشان کنید -4 .مقید
به زمان :یعنی باید بــرای اهداف خود آغاز و
پایانیمشخصدرنظربگیریدتارسیدنبهآن
ها آسانتر شود.

خانواده و مشاوره

حاال که امکان زیارت ملجأ شــریف حضرت
معصومه(س) در روز رحلت ایشان برای ما
میسر نیســت ،توصیه میشود
که امــروز و در یــک فرصت
مناسب ،زیارتنامه ایشان
را از راه دور بخوانیــد و
برای حــل گرفتاریهای
خودتان و دیگران دعا
کنید .التماس دعا

نگاهیبه 4گزارهخطایی
کهبازیکنسابقاستقالل
برایتوجیهرفتاراشتباه
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میتوانید امید به آینده را در خودتان تقویت
کنید .در ضمــن انجام کارهایی کــه از آن ها
لذت میبرید ،به شــکلگیری حــس امید به
آینده در شما کمک میکند .با شرکت کردن
در فعالیتهایی که شما را شاد میکند ،حس
قویتری از هدف ،در شــما ایجاد میشــود.
اگــر نمیدانیــد چــه فعالیتهایــی بیش از
همه ،شما را شاد میکند ،برای فهمیدن آن،
کارهای جدیدی را امتحان کنید .برای نمونه
میتوانیــد در یک کالس آموزشــی شــرکت
کنیــد ،ورزش جدیــدی را امتحــان کنیــد،
مهــارت جدیدی را یــاد بگیرید یا ســرگرمی
تازهای پیدا کنید.
با استادان تان در ارتباط باشید
به عنوان نکتــه پایانــی از شــما میخواهم که
دغدغهتان را با یک یا چند نفر از اســتادان تان
مطــرح کنید .قطعــا آنهــا شــما را راهنمایی
خواهند کــرد تا دســتاوردهای بهتــری از این
شــرایط آموزشی داشــته باشــید .این مشکل
مختص شما نیســت و همه دانشــجویان با آن
درگیر هستند بنابراین تالش کنید تا با کمی
خالقیتومشورتگرفتن،آنرامدیریتکنید.

مادرهابایدعلتدعواهارارمزگشاییکنند
یکــی از مهمتریــن فواید دعــوا این اســت که هر
شخصیدردعوامیتواندهمبهشناختبهتری
از خود دست یابد و هم اعتماد به نفس بیشتری
پیدا کند  ،البته مشروط بر آن که همیشه بازنده
یا برنده نباشــد .دعواها عموما عملکرد و مفهوم
خاصی دارند .دعوا و درگیری گاهی تنها راهی
اســت که کودک میتواند از طریــق آن دردها و
ناراحتیاش را بیان کند .این وظیفه مادر است
که چنین واکنشی را رمزگشایی کند .در ضمن
مادرها باید بپذیرند که رابطه خواهــر و برادری
همیشــه بین دو قطب عشــق و نفرت در نوسان
است .قبول درگیری بین خواهر و برادر بهترین
روش برای پشــت ســر گذاشــتن و تبدیــل آن به
عنصریسازندهاست.
از دعوا و درگیری بین بچهها نترسید
تنها یک جر و بحث شــدید میتوانــد کاری کند
که کودک زیر بار زورگویی خواهر یا برادر نرود و
امتیازاتشراازدستندهد.دعوابهکودکدرراه
بزرگشدنوتثبیتشخصیتاوکمکمیکند،
حتیاگررابطهبینآنهاتیرهوتارباشدونتوانند
همدیگر را دوســت بدارند نباید تصور کرد که از
اینلحاظآسیبمیبینند.گاهیاوقاتکودک
ممکن اســت بیشــتر نیاز داشته باشــد از قلمرو
و حریم خود دفاع کنــد ،تا این کــه در فکر جلب
محبتخواهریابرادرباشد.کودکمجبورنیست
کهخواهریابرادرشرادوستبدارد،امابایدبهاو
احترامبگذاردوازلحاظجسمیوبهویژهروانیبه
او آسیب نرساند .بنابراین از دعوا و درگیری بین
بچههانترسیدامااصولمدیریتشرافرابگیرید.

چه زمانی مادر مداخله کند؟
نقش والدیــن در این میان حمایــت و مراقبت از
هویت جســمی و روحی تکتک فرزندان است.
اگر میپرســید که پدر و مادر چگونــه میتوانند
چنیــن نقشــی را عهــدهدار شــوند ،در جــواب
میگوییمکهبایداجازهدهندتادعوارخدهد،اما
مراقبباشندکههمیشهیکیازبچههاحرفخود
را به کرسی ننشــاند .والدین باید توجه کنند که
فرایند تحقیر به عادت تبدیل نشود .با این حال،
تردیدی نیســت که مادر نباید هــر وقت دعوایی
رخدادمداخلهکند،امابرایاینکهمدامبچهها
با هم دعوا نکنند و آســیب نبینند و بتوانند از آن
درس بگیرند ،نیاز دارند تا مادر مداخله کند .اما
مادرچهزمانیبایدوارداینگودشود؟
وقتی خطر خشــونت جســمانی وجود
دارد نمیتوان چشم پوشی کرد.
وقتــی خشــونت کالمــی از فحشهای
رایج بین خواهر و برادرها فراتر برود و به
تحقیر ،بیارزش کردن و حمله به هویت طرف
مقابل بینجامد.
مداخلــه والدین در شــرایط دیگری نیز
الزامــی اســت یعنــی وقتی کــه صحنه
دعواها هر روز به یک شکل تکرار میشود و یکی
از بچههــا همیشــه مغلــوب میشــود و کتــک
میخورد.
نکته آخر :بدانید که آن چــه کودک در ارتباط
با خواهر و بــرادرش یــاد میگیــرد ،در آینده و
در خارج از چارچــوب خانواده ،بــرای او مفید
خواهد بود.
برای نوشتن این مطلب از «زندگیآنالین»
کمک گرفته شده است
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