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دکتر مهدی سودآوری ،روان شناس

روند تجرد قطعی دختران و پسران با افزایش قابل توجهی در دهههای اخیر همراه شده است .در
همین ابتدای مطلب ،باید توجه داشت تعریف تجرد قطعی ،دختر و پسرهایی را در برمی گیرد که
تا 50سالگی ازدواج نکردهاند .با این حال و طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران ،طی سالهای
 1375تا  1395این شاخص برای مردان حدودا دو برابر شده و برای زنان بیش از سه برابر بوده
است .در این بین و با این که تقریبا هر روز جلسات ،همایشها و برنامههای تلویزیونی درباره
ازدواج آسان و تسهیل آن برگزار میشود ظاهرا نتیجه برعکس بوده و درصد جوانانی که حتی به
ازدواج فکر هم نمیکنند ،روز به روز در حال افزایش است .در این نوشتار به برخیاز دالیل روان
شناختی این پدیده اشاره میشود ،هرچند دالیل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ...هم در این روند
موثر است که باید توسط متخصصان هر رشته بررسی شود.
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 احساسخودکارآمدیپایینیدارند

خودکارآمــدی به برداشــت کلی فــرد از توانایی
حل مشــکل خود اطالق میشــود .افــرادی که
خودکارآمدی پایینــی دارند ،خــود را بیعرضه
تلقی میکننــد .هم اکنــون پســران و دختران،
خودکارآمدیپایینیدردوحیطهمالیوجنسی
دارند .متاسفانه مشکالت اقتصادی ،این باور را
در بســیاری از جوانان ایجاد کرده است که توان
تشکیلخانوادهراندارند.درجامعهگفتهمیشود
مهمتریــن عامل بــرای ازدواج پســران ،شــرایط
اقتصادیآنهاستوهنگامپیشنهادازدواجهم
اولین موضوع مورد ســوال ،دارایی آنهاســت.
در نتیجه بیشتر مردان ما خودکارآمدی پایینی
هنــگام ازدواج و بــرآورده کــردن نقش شــوهر
(تامین نیاز مالی خانواده) احســاس میکنند .از
سوی دیگر ،بسیاری از دختران جوان ما دچار کمبود خودکارآمدی جنسی
هستند.آنهاخودرازیباوجذابنمیدانندوطبقباورجامعه،مردانمناسب
بهسراغدخترانزیبامیروندپسگزینهمناسبیبرایخودمتصورنمیشوند.
دلیلتعدادباالیجراحیهایزیباییدرکشورهمهمیناست.

 درانتظارمعجزههستند

بسیاریازجوانانبهدنبالموفقیتسریعهستند.کالسهایکنکورکهصرفا
راهحلتستیهرمسئلهرابهدانشآموزیادمیدهند،اینتفکرراکهبرایهر
هدفی یک راهمیانبر نیز وجود دارد ،پدید میآورنــد .این افراد در انتظار یک
معجزه هستند تا شرایط تغییر کند ،اتفاقی بیفتد یا کسی وارد زندگی آنها
شود تا تمام مشکالت آنها حل شــود .از این رو منتظر این فرد خاص (اتفاق
خاص)هستندوخودتالشیبرایموفقیتوبهبودشرایطانجامنمیدهند.
در این بین گاهی هم به دنبال ،یکهو عاشق شــدن نیز میروند ،در حالی که
عشقودوستداشتنواقعیفقطدرتعاملبلندمدتشکلمیگیرد.
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نبود همسر دلخواه

 سواد عاطفیشان کم است

ســواد عاطفی به معنای نحوه برقراری ارتباط عاطفی و مدیریت آن اســت و
حاالبعضیازجوانانماسوادعاطفیندارندزیرادراینبارههیچآموزشیدر
خانواده و مدرســه دریافت نکردهاند .رفتارها و باورهایی مانند عذرخواهی
کردن باعث شکستن غرور میشود و ابراز احساسات ضعف است ،از همین
مسئلهناشیمیشوند.

سختگیری های خانواده

تمایل نداشتن پسرها به ازدواج

 ازآنچهکهدارندلذتنمیبرند

درصد

همیشهوالدینازماخواستهاندبهترینباشیم.درامتحاناگرنمره 19گرفته
بودیم،باجمله«چرا 20نشدهای؟»،روبهروشدهایم.هموارهبادیگرانمقایسه
شدیمکهفالنیراببینچقدردرسخواناست،چقدرمرتباستو....حال
واقعاچراانتظارداریمکهایننسلتوانلذتبردنازآنچهراکهدارد،داشته
باشد؟بیشترجوانانبهدنبالکسببیشتروبهترهستند،بدونآنکهحتی
بدانندبیشتروبهتردرچهموضوعی!فقطمیدانندکهازشرایطموجودراضی
نیستند .هرچه که به دست میآورند آنها را راضی نمیکند ،چون همیشه
یکچیزیکمدارند.

بی اعتمادی به جنس مخالف
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اولین مســئله ای که باید هر زوج در آغاز زندگی مشــترک
خود دربــاره آن صحبــت کنند و بــه تفاهم برســند ،اتفاق
نظر درباره موضوعاتی از جمله چگونگی گذراندن اوقات
فراغت خود ،چگونگی ارتباطات ،نحوه پوشش و ...است.
در درجه بعدی باید به خانوادهها و موضوع احترام و اهمیت
دادن بــه آن ها در این بیــن بپردازند ،به ایــن معنا که برای
آن ها حدومرز مشــخصی را با رعایت احترام برای زندگی
خود در نظر بگیرند تا به زندگی مشترک شــان خللی وارد
نشــود .گاهــی اوقــات ،ندانســتن مهارت هــای زندگی و
داشــتن باورهای غلط در زندگی مشــترک باعث آســیب
دیدن رابطــه و از بین رفتن شــیرینی زندگی مشــترک به
خصوص در اوایل ازدواج میشود که میتوانست با آشنایی
بیشتر زوج ها و صحبت های بیشتر در این زمینه حل شود
ولی با لجبازی و دخالت افراد مشکلساز شده است.

 احساساتتان را به شوهرتان بگویید

50

درصد

عزت نفس به ارزیابی کلی و حس ارزشــمندی فرد از خویش گفته میشــود
که به دالیل مطرح شده تا این جای مطلب ،در بعضی افراد نسل حاضر پایین
است.بنابرایننداشتنعزتنفسبهدوصورتجلوهپیداکردهاست:یاافراد
خودشیفتهشدهاندوهیچکسراالیقخودنمیدانندیابهشدتخودتخریبی
کرده و فکر میکنند هرکس از ما خوشش بیاید ،حتما یک مشکلی دارد که
سراغگزینههایبهترازمانرفتهاست.درنتیجهتوانبرقراریارتباطسالمو
موثربادیگرانازدستمیرود.
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روانشناس بالینی
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بیشــتر جوانان ایران ،عشــق را از کتابها و فیلمهــا آموختهاند ،در نتیجه
باورهای نادرست بســیاری در میان آنها رایج است :مانند نیمه گمشده،
عشقاول،ضرورتعشقسوزاناولیهبرایپایداریازدواجو....اینباورها
کهدرفیلمهاوادبیات،الزمههنربزرگنماییورمانتیککردنقصهاست،به
نسلجوانمنتقلشدهاستبنابراینهنگامیکهباورجوانانباآنچهوجود
داردهمخواننیست،بهخواستگارینمیروندومنتظرنیمهگمشدهخودیا
عشقدریکنگاهخواهندماند.اینافرادازتنهاییبهستوهآمدهانداماآنچه
راکهمیخواهندنمییابندزیراوجودخارجیندارد.
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صفر

بسیاری از متولدان دهههای 60و 70که امروز به سن ازدواج رسیدهاند،
تقریباهیچشناختیازعالیق،خواستههاودرمجموعازخودشانندارند.
بیشــتر این افراد طبق رونــد کلی جامعه صرفــا درس خواندهانــد ،دکتر و
مهندس (برای آرزوی والدین شان) شــدهاند اما کوچکترین شناختی از
نقاطقوتوضعفخودندارندبهاینصورتکهحتینمیتوانندبیانکنند
چرا به ازدواج احتیاج دارند یا همســر مناســب آنها چه خصوصیاتی باید
داشتهباشد.رضایتنداشتنازرشتهتحصیلیوشغلیبسیاریازافرادهم
ناشیازهمیننداشتنشناختاست.درایندورهوالدینازفرزندانشان
فقطانتظاردرسخواندنداشتهاندواجازههیچفعالیتدیگریمانندکار
موقت،ورزش،تئاترو...رابهآنهاندادهاند.درنتیجهحاالبعضیازماتبدیل
بهبزرگساالنیبدونشناختازخودشدهایم.

میـزان رشد تجـرد در 20سـالگذشـته

در دوران عقــدم .مادرشــوهرم خیلی در
کارهای مــا دخالت می کند .همیشــه من
و شــوهرم را با حرف هایش بــه جان هم
می اندازد .شوهرم هم خیلی به حرف های
مادرش گوش می دهد .تا پای طالق رفتیم
ولی دوباره آشتی کردیم.
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برایحلچنینمسائلیبهتراستهنگامصحبتباهمسر
خود بیشتر از احساسات خود صحبت کنید تا این که بیشتر
او و خانوادهاش را مخاطب قرار دهید .به طور مثال گفتن:
«من احســاس می کنم »...خیلی بهتر است تا بگویید« :تو
و خانواده ات همیشــه . »...این گونه صحبت کردن باعث
می شود فرد حس کند همیشه مقصر است و ناخواسته به
لجبازی و همکاری نکردن با شما بپردازد .در نتیجه نه تنها
مشکل حل نمیشود بلکه بیشتر از شوهرتان دورمی شوید
و مشکالت نیز افزایش مییابد.

 بعدازهردخالتیدعوانکنید

بعد از هــر اتفاقی ،برای چنــد دقیقه از موضوع دور شــوید
و بعد از این که به آرامش نســبی دســت یافتید ،درباره آن
با همســرتان در موقعیتی که ایشــان هم آرام هســتند ،به
صورتی که گفته شد ،صحبت کنید و به یک نتیجه منطقی
برســید .یادتان نرود با تغییر خودمــان ،دنیای مان عوض
میشود.

 خانوادههابخوانند

موضوع بعدی ،میزان وابســتگی و اثرگــذاری خانواده ها
بر افراد متاهل است که به علت نداشتن اطالعات کافی و
شــاید محبت افراط گونه ،می خواهند همیشه با نصیحت
خود خوشبختی فرزندانشان را ببینند ولی نمی دانند که
این گونه محبــت کردن ،نه تنها باعث خوشــبختی زوج ها
نمیشود بلکه بیشتر باعث تفرقه افکنی بین آنها میشود
که میتوان با کمک یک روان شناس و صحبتهای بیشتر،
این مسائل را حل کرد.

چیدمان

 5ترفند دلبازتر کردن خانه
رویا رضایی نسب ،کارشناس معماری

بیشتر ما کودکیمان را در خانههای بزرگ گذراندهایم و به همین دلیل در
نــگاه اول ،آپارتمان ها کوچک و دلگیر به نظرمان می رســند .یک پذیرایی
که به زور مبلمان را می توانیم حاشــیه دیوارهای کم عرضش بچینیم ،یک
اتاق خواب که اگر شانس داشته باشــیم تختخواب مان در آن جا می شود،
یک آشپزخانه که وقتی آشپز دو تا میشــود ،دیگر برای نفر سوم جا ندارد و
در آخر هم یک دستشــویی و حمام که گاهی با هم شریک می شوند! مجله
منزل با این مقدمه ،راهکارهایی را بــرای چیدمان بهتر خانه های کوچک
ارائه میدهد تا دلبازتر به نظر برسند.
 -1چیــدن مبلها بــه صورت ال شــکل :بــرای خانه های کوچــک ،مبلمان
ال شکل مناســب ترین مبلمان است چون افراد بیشــتری می توانند از آن
استفاده کنند و کنج پرت هم قابل استفاده میشود .میزهای عسلی را کنار
بگذارید و از مبلمانی که دســته هایش این کار را انجام می دهد ،اســتفاده
کنید.توجهداشتهباشیدمبلهاراجورینچینیدکهیکدایرهیاچهارگوش
با فضایی بسته ایجاد کند.
 -2نصب تلویزیون روی دیوار بی خاصیــت :دیواری را برای نصب تلویزیون
انتخابکنیدکهبراینشستنوچیدنمبلمانمناسبنباشد.میزتلویزیون
را حذف کنید .می توانید با طراحی قفسه های افقی روی دیوار تلویزیون،
جاییبرایمجسمههابسازید؛اینیعنیصرفهجوییدرفضایاصلیخانه.
 -3روشنتر کردن فضایکم نور :اگر میخواهید خانهتان دلبازتر و بزرگتر
به نظر برسد از المپهایی با نور روشن گرم مانند رنگ سفیدی که به میزان
کمی با رنگ زرد یا صورتی آمیخته شده است ،استفاده کنید تاکم نوری اتاق
جبران شود و به خواستهتان برسید.
 -4اســتفاده نکردن از اشــیای بــزرگ :مجســمه های بــزرگ ،گلدان های
حجیم ،میزهایی بــا بدنه یک دســت و مبل های درشــت بــرای خانه های
کوچک مناسب نیستند .آن ها ممکن است در مغازه زیبا به نظر برسند اما
خانه شما را کوچکتر و احساس خفقان ایجاد میکنند .در واقع هر خانهای
اشیای مناســب خودش را می خواهد .همین اشــیای بزرگ در خانه های
بزرگ ،میتوانند احساس بهتری ایجاد کنند.
 -5رنگارنگ نکــردن خانــه :در کل خانه چه بــرای مبلمــان و پرده ها و چه
دیوارها از دو یا ســه رنگ اســتفاده کنید .رنگ های متنوع باعث احساس
آشفتگی و کالفگی شما می شــود .تازه این دو ،سه رنگ هم باید با هم جور
باشــد؛ به طور مثال انتخاب یک ترکیب دوتایی یا ســه تایی از آبی ،سفید و
قهوه ای یا سبز ،ســفید و قهوه ای یا قهوه ای ،سفید و کرم می تواند انتخاب
مناسبی باشد.

