چرا مغز نظم را دوست دارد؟

دالیلروانشناسانهبینظمبودنبعضیانسانها
وتاثیراتنامناسببینظمیبرروان

بازتاب

نظم بیشتر
سالمت روان بهتر!

نگاهی به تصمیم مهاجم تیم ملی نیجریه که با طالق از دختر برگزیده 2017
با جذاب ترین دختر  2018کشورش ازدواج کرد

تنوع طلب هیچ گاه طعم رضایت را نخواهد چشید
دکتر سید علی ظریفی
مشاور خانواده

انتشارتصاویریازازدواجدوممهاجمتیمملینیجریه
و باشگاه المپیاکوس یونان در شبکه های اجتماعی
دنیاباواکنشهایزیادیروبهروشدهاستبهحدی
کهبسیاریازطرفدراناینتیمباشگاهیازمسئوالن
خواسته اند که او را از تیم اخراج کنند .او  31ساله
است و به تازگی از همسرش که دختر برگزیده سال
 2017نیجریه شده بــود ،طالق گرفت و با دختر
جذاب سال 2018نیجریه ،ازدواج کرد! دالیل این
تصمیمازمنظرروانشناسیقابلبررسیاستکهدر
ادامهمطلببهآنهااشارهمیشود.
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باید قبول کرد که داشتن وسایل زیاد ،جای کم و نداشتن وقت کافی برای مرتب کردن
مشاوره
محیط،ازعواملاصلیبینظمیوبههمریختگیهاییاستکهبسیاریازمادرزندگی
زوجین
مان با آن مواجه می شویم .با این حال ،شواهد علمی نشان می دهند به هم ریختگی
یک موضوع درونی است .در واقع این وسایل ما نیستند که مشکل سازند بلکه وضعیت
ذهنی ماست که خودش را در یک میز شلوغ یا یک کمد نامرتب و درهم و برهم نشان می دهد .ابتدا نگاهی
می اندازیم به دلیل واقعی بی نظمی و این که چه زمانی این شرایط می تواند مشکل ساز شود .سپس خواهیم
دید که بی نظمی با ذهن ما چه می کند و چگونه می توانیم به زندگی مان نظمی پایدار ببخشیم.
مرزبینظمیزیادوبینظمیقابلقبول!

تحملشلوغیوبههمریختگیدرافرادمختلف،
متفاوت است .شاید بعضی از اعضای خانواده
شما بی نهایت منظم و بعضی به شدت بی نظم
باشند.بدونشک،بینظمیبرایبسیاریافراد
قابلتحملنیست.دریکنظرسنجیمعتبر،یک
سوم از پاسخ دهندگان اذعان کردند برای این
که با به هم ریختگی خانه شان مواجه نشوند ،از
در خانه ماندن طفره می روند .آمارها نشان می
دهد آمریکایی ها روزانه 9میلیون ساعت دنبال
چیزهای گم شده شان می گردند! به طور قطع،
این شرایط  ،چندان مطلوب نیست اما چطور
بدانیم به مرز میان درهم ریختگی قابل قبول
و شلوغی غیرقابل تحمل رسیده ایم؟ «جولیا
مورگنسترن»،کارشناسسازمانیدرکتابشبه
نام«سازماندهیازدرونبهبیرون»مینویسد:

«اگربتوانیدهرچیزیرازمانیکهالزمشدارید،
پیدا کنید ،شرایط سازمان یافته ای داریــد و
شلوغیمحیطتاننگرانکنندهنیستامااگراز
به هم ریختگی منزل تان خجالت می کشید ،از
رفتنبهخانهخودداریمیکنیدووقتیدرخانه
هستید استرس داریــد ،اگر در محل کار وقتی
روی صندلی تان نشسته اید نمی توانید تمرکز
کنید یا آن قدر که باید کارایی ندارید ،بی نظمی
تان مشکل ساز شده است ».از طرف دیگر این
امکانهموجودداردکهشمابیشازحدمنظمو
مقرراتیباشید.دراینصورتبهتراستبدانید
که مقداری بی نظمی چیز بدی نیست .هرچند
بینظمیزیادمیتواندخالقیتراازکاربیندازد
اما میزانی از بی نظمی همراه با ویژگی هایی
مانند انعطاف پذیری ،خود انگیختگی و تخیل،
خالقیتراافزایشمیدهد.

وقتیبینظمیجدیمیشود

بینظمیبامغزماچهمیکند؟

تحقیقات نشان می دهد به هم ریختگی محیط

از خودم ناراحتم که عاشق دختری شده ام که وضع مالی اش از ما خیلی پایین تر است ولی عاشقش هستم دیگر! من  21ساله ،وضع مالی پدرم عالی،
دارای آپارتمان  250متری و اسپورتیج  2017هستم و عاشق دختری شدم که در پایین شهر مشهد زندگی می کند .می دانم اشتباه است اما اگر او
را نبینم ،گریه ام می گیرد .هیچ گاه پدرم به من اجازه این ازدواج را نمی دهد .چطور ارتباطم را با او قطع کنم تا دلم نشکند؟

رضا یعقوبی | روان شناس بالینی

خودتانراسرزنشنکنید

همان طور که گفته شــد ،این عالقه مندی و دلبستگی
نشاندهندهیکنیازاست.مانندبسیاریدیگرازنیازها
همچون نیاز به آب و غذا که با احساسی به نام گرسنگی
خود را نشان می دهد .عشــق نیز یک احساس پیچیده
است و مانند یک قطب نما شما را به سمت یک نیاز و آن
چهبایدبهآناهمیتداد،هدایتمیکند.ایننیاز،همان
دلبستگی است یعنی نیاز شــما به حضور یک انسان در
کنارتان.هماننیازیکههرانسانیمیتواندتجربهکند.

آنجاکهمیگویید«:ازخودمناراحتمکهعاشقدختری
شدمکهوضعمالیاشخیلیازماپایینتراست»،واقعا
خودتانرابهخاطرچنیناحساسینبایدسرزنشکنید.
بهتراستایننیازراسرکوبنکنیدوبهدنبالراهیبرای
پاســخ دادن صحیح به آن باشــید .طبیعی ترین و سالم
ترینراهپاسخگوییبهایننیاز،ازدواجاست؛یکرابطه
متعهدانه پایدار که باعث می شود بســیاری از نیازهای
شماپسازآنبرآوردهشودوپذیرشاینمسئولیت،باعث
رشدتاننیزخواهدشد.
شایدگزینهانتخابیتاناشتباهنباشد

شاید راه های دیگری هم وجود داشته باشد .این تفاوت
سطحاقتصادیخانوادهها،لزومابهمعنایاشتباهبودن
انتخاب تان نیست .هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی
های گوناگون نزدیك تر باشند ،تركیب آن دو در زندگی
زناشــویی اســتوارتر و عمیق تر خواهد بود امــا هیچ گاه
ویژگی های دو نفر کامال شــبیه هم نیست .مالک های
زیادی برای رســیدن به چنین نتیجه ای وجود دارد .آیا

از دیگر عللی که باعث ایجاد این گونه رفتارها می
شود ،نبود پیوند عاطفی قوی میان زوجین است.
زن و شوهرها در زندگی مشترک خود بهتر است
به نیازهای یکدیگر توجه بیشتری داشته باشند و
به شخصیت هم احترام بگذارند .رجوع به مشاوره
هایخانوادهدرزمانپیشازعقدودردورانزندگی
متاهلی نیز باعث یادگیری بیشتر و بهتر مهارت
های زندگی مشترک شده که می تواند پایه گذاری
مناسبی در جهت پیشگیری از مشکالت بسیاری
باشد تا بتوانند پله های ترقی در زندگی خود را به
خوبیطیکنند.بنابراینوبهطورکلیاگربینزنو
شوهریپیوندیعاطفیبرقرارباشد،هیچگاهشاهد
گرفتنتصمیمهاییهمچونتصمیممهاجمتیمملی
نیجریهنخواهیمبود.
تاثیر نحوه تربیت والدین بر شخصیت فرزند

اگر والدین در دوران کودکی فرزندشان به نیازهای
ویبامهربانی،عالقه،پذیرشوتشویقپاسخندهند،
ذهن او آسیب می بیند و کودک می آموزد که برای
خوب جلوه کردن و مورد محبت واقع شدن باید به
شخصیتبدیلشودکهدیگرانمیخواهندوویژگی
های آسیب زای انسانی از همین جا آغاز می شود
و رشد می کند .این که کودک یاد بگیرد باید برای
حل یک مشکل خودش را اصالح کند نه دیگران را،
اهمیت زیادی دارد .بنابراین دختران و پسران ما
باید بسیاری از مهارت های زندگی را از سنین پایین
آمــوزش ببینند تا در آینده و زندگی مشترک خود
دچــار مشکالت کمتری شوند .مسائلی همچون
شناخت مــردان و زنــان راجــع به عواطف یکدیگر،
مسائلجسمانیوهمچنینمطالعهدراینزمینهبرای
جوانان باعث کم شدن مشکالت آن ها در زندگی
مشترک شان خواهد شد که والدین در تشویق آن
هابراییادگیریاینمهارتهاتاثیرگذارهستند.

خصوصیتی آسیب زا به نام تنوع طلبی

یکی از این خصوصیات آسیب زای انسانی ،تنوع
طلبی و نیاز مداوم به تغییر در شکل و نوع محرکات
بیرونیاست.سازگاریحسیسببمیشودکهمااز
فعالیتهایتکراریبهستوهآییم.بهطورمثالپساز
خریدیکتلفنهمراهنو،شوقوذوقفراوانیداریماما
پسازگذشتیکیادوماهبرایمانتکراریوماللآور
میشود.همینامردرروابطمیانزوجیننیزمصداق
دارد .افراد بسیاری از این مسئله شکایت دارند که
همسرشاندیگربرایشانعادیوخستهکنندهشده
و هیجان و شور اوایل آشنایی شان رنگ باخته اما آیا
راهکارطالقوازدواجمجدداست؟
تنوع طلبی باید مدیریت شود

تنوعطلبییکیازویژگیهایذاتیانساناستولی
در بسیاری از موارد باید آن را تحت کنترل درآورد و
برایش محدودیت قائل شد وگرنه مجبور خواهیم
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به نظــر ،تعارضــی بین احســاس و
مشاوره
منطق شــما به وجود آمده اســت.
ازدواج
احســاس شــدید و عالقه مندی به
یک دختر در مقابل منطقی که می
گوید ،به درد هم نمــی خورید .این
احساس،میتواندبهدلیلیکنیازباشد.ایننیازباعث
وابستگی شما به او شده است و به همین دلیل ،وقتی با
خودتان فکر می کنید که می خواهید از او جدا شــوید،
به شدت غمگین و افســرده می شوید .چه اتفاقی باعث
می شود تا خود را به خاطر این احساس سرزنش کنید؟
اگربنابهدالیلی،امکاننزدیکشدنشمایاازدواجباآن
دختر وجود ندارد ،به این معنی نیست که باید احساس
تانرانادیدهبگیرید.وقتیمیگوییدکه«میدانماشتباه
است»،بهنظرمیرسدخودتانرابهخاطرشرایطبهوجود
آمدهسرزنشمیکنید.درواقعشماخودتانرابهخاطر
احساسیکهدارید،سرزنشنمیکنیدبلکهاینماجرابه
دلیلاقدامیاستکهبایدانجامدهید.

آثار نبود پیوند عاطفی بین زوجین

انسان ها با الگوها یا قالب های مشخصی به دنیای
خویشمینگرندکهبهنوعیوامگرفتهازنحوهتربیت
آن ها در دوران کودکی و ارزش های خانوادگی،
اجتماعی ،فرهنگی و دینی آن هاست .بنابراین اگر
فردیخودشناسیهمهجانبهایازخودشنداشته
باشد،نمیداندکجاقراردارد؟مقصدشکجاست؟
و از زندگی چه می خواهد؟ اگر شناخت هر فردی
از خودش کامل و درست نباشد ،نه تنها موفقیتی
نصیباشنخواهدشدبلکهاینامکانوجودداردکه
بهدیگراننیزآسیببرساند.

کارشناسان معتقدند نظم
بخشیدن به زندگی ،مهارتی
اس ــت کــه هــرکــســی می
تواند آن را یاد بگیرد .با
اینحالتوافقیدرباره
بهترین شیوه سازمان
دادن به زندگی میان
کــارشــنــاســان وجــود
ندارد .به عنوان مثال،
بر توانایی مغز در تمرکز و پردازش
بــعــضــی کــارشــنــاســان
اطالعات تاثیر می گذارد .براساس
توصیه مــی کنند نظم
مطالعات دانشگاه لس آنجلس،
آشــفــتــگــی مــحــیــط همچنین بر اگربتوانیدهرچیزی
بــخــشــی را بـــه صـــورت
بخش بخش انجام دهید
روحیه و عزت نفس افراد تاثیرگذار را زمانی که الزمش
و هــــرروز بــه یــک بخش
اســـت .تحقیقات ایــن دانشگاه
دارید ،پیدا کنید،
محدود بپردازید .آن ها
همچنین نشان می دهد که زنان
شلوغیمحیطتان
پیشنهادمیکنندکاررااز
در محیط های به هم ریخته بیشتر
دچار استرس می شوند .به گفته نگرانکنندهنیست
بخش هایی شروع کنید
محققان ،میزان استرس زنان در اما اگر وقتی در خانه
که بی نظمی شان بیشتر
ازهمهشماراآزارمیدهد
منزل ،تناسب مستقیمی با میزان
هستیداسترس
حتیاگراینبخش،جای
وسایلی دارد که در خانه انبار شده
دارید ،اگر در محل
کوچکی مثل کیف پول
اســت .آشفتگی محیط ،انــرژی
کار وقتی روی صندلی
شما باشد .بعضی روان
ذهنی ما را می گیرد و باعث می
تان نشسته اید نمی
شناسهاهمچون«ماری
شود احساس اضطراب ،خستگی
و گیجی کنیم .بی نظمی ناامید توانید تمرکز کنید بی
کاندو» ،نویسنده کتاب
کننده است و باعث می شود وقت نظمی تان مشکل ساز
پرفروش«جادویمتحول
کننده مرتب ســازی» با
زیادی را در جست و جوی وسایل
شده است
این شیوه مخالف است.
مورد نیازتان تلف کنید .بی نظمی
او معتقد است که تکه تکه
تمرکز را نیز از بین می برد و اجازه
و مرحله به مرحله کردن ،کار شما را با شکست
نمی دهد روی مسائل مهم متمرکز شوید .خوره
مواجه خواهد کرد .توصیه «ماری» این است که
بی نظمی دایم به شما نق می زند که کارهایتان
برای جلوگیری از پسرفت در کار ،بهتر است کار
را انجام نــداده اید و یک گفت و گوی درونی
را به یک باره تمام کنید .یکی از شعارهای ماری
منفی در این باره که تنبلی کرده اید و یک باید
ایناستکههرچیزیکهدراطرافشماستباید
مستمر را که به شما احساس گناه می دهد ،در
شادیرابهشمامنتقلکند.
درون تان تکرار می کند.

از خودم ناراحتم که عاشق دختری فقیر شدم!

شد همیشه بی حوصله و دلزده باقی بمانیم و طعم
رضایت را نخواهیم چشید .امروزه از مهم ترین علل
گرایش مردان به ازدواج مجدد یا داشتن همسر دوم
به ویژه در مردانی با موقعیت های اقتصادی خوب و
سوپراستارها،تنوعطلبیاست.

وقتی خودشناس نباشیم

چگونهبهزندگیمان
نظمبدهیم؟

شلختگی و بی نظمی بیشتر از آن که یک مشکل
فیزیکی و ظاهری باشد ،یک مشکل رفتاری و
عملکردیاست.برایبسیاریازافراد،ناتوانیدر
کنترلبههمریختگیفقطیکمشکلآزاردهنده
است اما این موضوع گاهی می تواند نشانه ای
از اختالالت روان پزشکی مانند افسردگی یا
اختالل وسواسی-اجباری ( )OCDباشد .هم
اکنوناختاللاحتکاریاانبارکردن(hoarding
 )disorderزیر مجموعه ای از اختالل  OCDبه
شمارمیآید.تخمینزدهمیشودازهرچهارفرد
مبتالبه OCDیکنفربهاختاللاحتکاراجباری
نیزمبتالست.کسانیکهبهاختاللاحتکارمبتال
نیستند،درکنمیکنندچرابعضیازافرادنمی
توانندخودشانراازشرچیزهاییکهبهآنهانیاز
ندارند ،خالص کنند .اسکن های مغزی نشان
میدهدمغزافرادمبتالبهاختاللاحتکارنسبت
به مغز یک فرد عادی واکنش متفاوتی به پاک
سازی محیط اطراف از اشیای اضافی نشان می
دهد .هنگام این نوع تصمیم گیری ها ،بخشی از
قشرجلوییمغزکهمسئولتصمیمگیریاست،
فعال و استرس شدید و فلج کننده ای در فرد
ایجادمیکند.

زندگیسالم
سه شنبه  
     30مرداد 1397
شماره 1120

خانوادهومشاوره

هرچند مقداری آشفتگی می تواند مفید باشد
اما مغز انسان به گونه ای برنامه ریــزی شده
است که به نظم واکنش مثبت نشان می دهد.
یکی از دالیلی که نظم احساس خوبی به ما می
دهد ،این است که باعث می شود مغز راحت
تر عمل کند و درنتیجه شما احساس آرامش
و پر انرژی بودن می کنید .همچنین در یک
محیط سازمان یافته ،توانایی تمرکز
ذهن افزایش می یابد و شما
بــهــتــر مــی تــوانــیــد روی
جــنــبــه هـــای مختلف
زنــدگــی فــکــر کنید.
کارشناسانسازمانی
اغــلــب گــــزارش می
دهند که مراجعان
شان توانسته اند در
کاهش وزن ،ترک
عـــــادت هــــای بـــد و
خــارج شــدن از شغل
هــا و روابــــط سمی،
موفق عمل کنند.

افقی
-1مشــک  -هوای گــرم و مرطــوب  -ترش وشــيرين – فتنه
 -2تاالر ورودی هتل – غبار  -ازنام های باری تعالی به معنی
توانا-شهریدرفارس-3خوب-سزاوار-حرفنفرت-ذره
باردار-4درختزبانگنجشک–راهروشن-بیمو -اریب–
مرمر  -ویتامین جدولی  -5درنگ – قشون  -مشاور -معدن
-6نقره–چهارمینسورهقرآنمجید–جنسخشن–خزنده
گزنده–مراد-7رنگینکمان-کشورآسیایی-اضافی–پناه
بردن-8اگر–ثروتمند–بیماریتنفسی–بابروز–پوشاندن
– پوســتین  -9چاه جهنمی  -اجاق مخفــی – فلزچهره – از
مرتجعیــن -10دســتگاه انــدازه گیری اختالف پتانســیل
الکتریکی – کوبیدن و خرد کردن – دیدنی ارتش – ويرگول
یشکلکهباآنخمیرنان
-11نوبتبازی-چوبیاستوانها 
راپهنمیکنند -تنبل–برگهها

تنهابهعلتمخالفتپدرتانفکرمیکنیدکهاینازدواج
اشــتباه اســت؟ برخی از مهم ترین مالک های انتخاب
همســر عبارت انــد از :ویژگی های شــخصیتی ،تعهد و
مســئولیت پذیری ،عالیق ،ســن ،تحصیــات ،اصالت
خانوادگی ،اعتقادات فرهنگی و مذهبی ،مهارت های
ارتباطی ،شایستگی ها و قابلیت های طرف مقابل و ...
می توان شــرایط دیگر را بررســی کرد و ســپس تصمیم
گرفت.

عمودی
-1قلعه حســن صباح  -مضمحــل -2بوی رطوبــت  -زخم آب
کشــیده  -درون -3از درندگان – مرطوب  -حق ظالمانه -4از
حروفندا-نصف-کشتبهامیدباران-5رود–ازفنونکشتی
 -6حیــران – پرتــو  -تكرارحــرف -7الحاد – ریخــت و پاش-8
رفوزه-مزد-طناب-9ابزار–آخریننازی-كلمهشگفتی-10
گریبان–ریگ–لقبیاشرافیدراروپا-11غربال-گلسرخ–از
محله های قدیمی پایتخت -12باال آمدن آب دریا  -صدای پاره

اگر تصمیم تان برای فراموش کــردن این دختر ،جدی
استبایدبدانیدکهبااینامر،شمابازندهمحسوبنمی
شــوید .این فرایند یعنی قطع رابطه بــا آن دختر ،مانند
سوگ است و باید احساســات تان را مدیریت کنید .اگر
قراراستاینرابطهپایانیابدبهدنبالاشتباهیاتقصیرات
تاننباشید.بدونشکشمادالیلمنطقیبرایاینکار
دارید ،به طور مثال فکر می کنید ادامه دادن این رابطه،
نتیجهخوبیبههمراهنخواهدداشت.

طراح جدول :بیژن گورانی

احساساتتانرامدیریتکنید

ارتــباط
با صفحه
خانواده ومشاوره

سواالت خود را به شماره
 ۲۰۰۰۹۹۹پیامک یا به
راه ارتباطی ما
در تلگرام و پیام رسان
های داخلی به شماره
09215203915
ارسال کنید.
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شدن پارچه  -بی سواد  -13چين وچروك پوست -آرزو -عدد
خیطــی – 14آواز بلند – بخت و طالــع-15قورباغه درختی –
بزرگ ترین پهنه آبی محصور در خشــکی  -آداب  -16برازنده
– ماده بیهوشــی  -17بزرگ نمایی تصویر – مــاده ضدعفونی
کننده آب  -کجاســت  -18پایتخت اروپایی – برش سینمایی
همسايه-19میدهندورسوامیکنند–خوشگذران–آبعرب-20بشر-بیتوته
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افقی
- 1ازحبوبات-همسایهبرزیلوونزوئال-عادلودادگر-ازافعال
ربطی-2سرنگونومعلق–نویسندهوپژوهندهمعاصروصاحباثر
برگهاییدرآغوشباد-3سنگهایقیمتیوزینتی-شیخنشین
اماراتعربی-سورههشتادوهفتم-گلسرخ- 4گرداگرددهان
اثریازژانپلسارتر-شیرینیخامهایلولهشده-سرمایهاولیههریكازشركا- 5اشكالدركار-دستگاهآردکردنغالت-مقتل
ارزشــمندســیدابنطاووس-گلیمزیرفرش- 6سخنشمرده-
نویسندهمعاصرادبیاتکشورمانوخالقرماناندکیسایه-تازهكار
-7دامنهكوه–فیلمیساختهمارتیناسکورسیزی-ساقهخوراکی
ترشوشیرین-فرمانده-8مقبرههایعظیمفراعنهمصرباستان-
نویسندهفرانسویرمانانسانوحشی-برهنه-جدید-9رودیدر
فرانسه-جریانمتناوببرق-پدرمرده-لوازم- 10ازآثارمشهور
جبرانخلیلجبران-کوچکترینكشورغربآفریقا- 11شب
زندهداری-اندام-دارایجنبهتظاهر-دادوفریاد.

جــاده-ازدیگرانبهزشــتییادکردن- 10دســتههــاون-از
باشگاههایفوتبالانگلیس- 11انسدادرگبهوسیلهلخته
خون–روزها- 12مكار-كوهیدرمكه- 13نخستینفلزی
کهکشفشد-خداحافظیكردن-ضمیرمونثعربی–14پدر
بزرگ-الههگلهایرومیانباستان- 15پایتختیمن-دوره
ایاززندگیزنان- 16نوعیاردك-نشانهاختصاریسازمان
بهرهوریانرژیایران- 17خراب-رقعه- 18بسیارخوب-نیزه
كوتاه-بیعرضه- 19مهمان-حرفگزینــش- 20داراینوک
بسیارباریک-لحظهحساس.
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عمودی
-1كنایهازخسیساست-پسازآن-2انبارکشتی-استانی

درعراق- 3رگگردن-زمینیكهآنراســیلكندهباشد
پسوندفاعلی-4سالم-بزرگداشت- 5الزموضروریشــكوتردیــد- 6گروهیازگیاهــانعلفــیازخانوادهآفتابگردان–واگیردار- 7بویخوش-بالشتکنانپزی- 8
روحانیزرتشتی-دریا-سراپردهمحبتاوست– 9راهنمای

9
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