احتمال دارد دســت به بلنــد کردن
جنس از مغازهها بزنند .البته این
آمار میتوانــد تا حدی بــا آن چه
هر از گاهی به صدر اخبار میآید
هــم تاییــد شــود .امــا چــرا افراد
ثروتمنــد گاهی دســت بــه چنین
انتخابهایی مــی زنند و آبروی خود
را میبرند؟ واقعیت این اســت که پاســخ
دقیقی به این ســوال نمیتوان داد اما نظریههایی
در این زمینه وجود دارد.

دستگیریصاحبجزیرهای 8میلیوندالری
بهخاطردزدی 200دالری!
آیاروانشناسانمیتوانندپردهازرازثروتمندانیبردارندکهدستبهدزدیهایخردمیزنند؟
نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

به تازگی اتفاقی قابلتوجه در مطبوعات و شبکههای اجتماعی کشورهای غربی سر و
محوری
صدا به راه انداخته است .مردی دو جعبه دربسته سنگین را که برای دستگاه قهوهساز
بوده ،به فروشگاهی میبرد و میگوید که میخواهد خریدهای هفته قبل خود را پس
بدهد؛ کاری که به هیچ عنوان در فرهنگ کشورش عجیب نبوده است اما وقتی مسئول
خدماتمشتریانبرخالفانتظاراینمرد،درایندوجعبهرابازمیکند،شوکهمیشود.داخلجعبهها
نه دستگاههای قهوهساز که داخل یکی توپ بسکتبال سوراخ و دیگری چند جعبه خالی بوده است.
از آنجا که این رفتار به منزله فریب و تالش برای دزدی اســت ،به پلیس اطالع داده می شود .گزارش
پلیس نشان می دهد ارزش دستگاههای قهوهساز زیر  200دالر بوده است .اما مهمترین بخش ماجرا
این بود :مردی که تالش کرده بود با فریب فروشگاه به قدر 200دالر دزدی کند ،هفته قبل از این اقدام
برایخریدجزیرهایدرفلوریداهشتمیلیوندالرپرداختکردهبود!بله،دزدماجرافردیبینهایت
پولدار بود که انگیزه دزدی او برای بسیاری ناشناخته و عجیب است.
ابعاد روانشناســی بلند کردن یواشکی جنس از

مغازهها
بلنــد کــردن یواشــکی جنــس از مغاز ههــا از جملــه
رفتارهایی اســت که ابعاد روانشناســی آن ،همیشــه
مورد توجه متخصصان بوده اســت .به ویــژه که آمارها
نشــان میدهد ایــن رفتــار بیــش از اینکه بین اقشــار

ضعیــف و کمدرآمــد دیده شــود ،رفتــاری اســت که از
بعضی توانگران سر میزند .به عنوان مثال مطالعهای
که نتایــج آن در ســال  2008در مجله روانشناســی
آمریکا به چاپ رســیده ،تاییــد میکند افــراد با درآمد
ســاالنه  70هــزار دالر 30 ،درصــد بیشــتر از افرادی
کــه درآمــد ساالنهشــان حــدود  20هــزار دالر اســت

در روانشناســی این ســبک دزدیها را تحــت عنوان
رفتارهای تکانــهای طبقهبندی میکننــد .رفتارهای
تکانهای ،رفتارهایی اســت که افراد در واکنش به یک
خواســته درونی بدون اینکه بخواهنــد آن را کنترل و
مدیریت کنند ،از خود نشان میدهند .بر این اساس نیز
این سبک دزدیها گاهی اوقات بسیار نزدیک به اعتیاد
و ســوءمصرف مواد مخدر در نظر گرفته میشــود؛ فرد
احساس نیازی کاذب به موضوعی دارد و بدون در نظر
گرفتن عواقب مسئله ،خود را به میان ماجرا میاندازد
تا به آن احساس خوشایندی که در ذهنش تصور کرده،
دست پیدا کند .در خصوص دزدیهایی از این دست،
بیشــتر از همه پای کســب هیجــان در میان اســت .در
واقع بسیاری از افرادی که دست به چنین دزدیهایی
میزنند ،انگیــزه اصلی خود را هیجان ناشــی از انجام
کاری خالف و فرار از دستگیر شدن توصیف میکنند.
البته هم ه متخصصان بر سر اینکه همیشه پای هیجان
در میان است ،همنظر نیستند.

تلخ
برخی متخصصان آســیبهای روانی ناشی از سوانح،
روابط قبلی و گذشته فرد را در انجام چنین رفتارهایی
دخیــل مــی داننــد و حتــی معتقدند فــردی که رشــد
متعادلی را پشــت ســر گذاشــته باشــد ،ســراغ چنین
گزینههایــی نخواهد رفت .بررســیها نشــان میدهد
در بین این گروه از دزدان ،افســردگی و تجربه حوادث
تلخ در گذشــته شــیوع قابل توجهی دارد .بــر این مبنا
متخصصان معتقدند این گروه از دزدان ،بیش از اینکه
به زنــدان نیــاز داشــته باشــند ،نیازمنــد رواندرمانی
هســتند .اما داســتان خرده دزدیهایی از این دست،
همیشــه هم با آســیبهای روانی قابل توجیه نیست و
برخی معتقدند باید عوامل دیگری را هم در نظر داشت.
از تاثیرات منفی ثروت زیاد

اگراحساسمیکنیدبهبلندکردن
یواشکی اجناس از فروشگاهها
تمایل دارید ،در عوض ورود به
دنیای احساس گناه و شرم،
بــا یــک متخصــص تماس
بگیریــد و در پــی درمــان
باشید .تقویت مهارتهای
مربوط به مدیریت تکانهها،
رواندرمانی برای افراد مبتال
بــه اختــاالت خلقــی و کمک به
رشد فردی شــما از مواردی است که
میتوانیدباکمکآنهااحتمالبروز
اینرفتارمجرمانهوغیراخالقیرادر
خودبهشدتکاهشدهید.

دختر 4سالهام بدون یک سری وسایلاش ،هیچ جا نمیآید!
دختریچهارسالهدارموزندگیآرامیداریم.باشوهرمخوبهستمومشکلینداریم.مشکلماایناستکهدخترم
عاشقیکسریازوسایلاشاستوبایدهمیشهآنهاراباخودشهمراهکند!یکسریدفتروعروسکو...کههمه
رادریکپالستیکمیگذاردوحتیموقعخواب،بایدکنارشباشد.وقتیمهمانیهمبرویم،بایدآنهاراباخودش
ببرد.بدونیکسریازوسایلاش،هیچجانمیآید!چهکنیم؟
ریحانه نوذریان| کارشناس ارشد روان شناسی و واقعیت درمانگر

از اینکه زندگی زیبایی دارید و در کنار همســر و
تربیت
دختر خود روزگار خوشــی را میگذرانید ،بسیار
فرزند
خوشحالم .داشــتن فرزندی ســالم که مطابق با
سیر رشد خود پیش میرود و در کانون گرم پدر و
مادر ،بزرگ میشود ،یکی از مواهب بی نظیر زندگی است.
این رفتار یک نیاز را در او بر آورده می کند
از دیدگاه تئوری انتخاب ،همه انسانها چه بزرگ و چه کوچک ،پنج
نیازژنتیکدارندکهبرآوردهکردنایننیازها،موتورمحرکهرفتارهای

آناناست؛یعنیهرعملیازفردسرمیزند،یکرفتارکلیاستوهر
رفتار ،معطوف به هدفی اســت و هدف آن بــرآورده کردن یک یا چند
نیازازنیازهایفرداست.اینکهفرزندشماعالقهداردتاوسایلیراکه
دوستشــان دارد ،همواره نزدیک خودش نگه دارد ،یک رفتار است
که از طریق آن یک یا چند نیاز خود را برآورده میســازد و تا زمانی که
فکرکند،اینرفتارنیازاورابرآوردهمیکند،بهآنادامهخواهدداد.
بدون هیچ سرزنشی ،گفتوگو کنید

میتوانید از کودکتان بدون هیچ فشــار یا سرزنشی علت رفتارش را

بپرسید .مراقب باشــید به این رفتار او هیچ برچســب ارزشی مثل کار
خوبیابدنزنید.صرفایکسوالکنندهباشید.بهدالیلشگوشدهید
وبهآنهااحترامبگذارید.میتوانیدازاینفرصتبرایآموزشفرزندتان
اســتفاده کنید .به این صورت که از او بپرســید اگر شــب موقع خواب
وسایلشراپایینتختیارویمیزبگذارد،چهحسیپیدامیکندوبعد
سعیکنیدرویحساونامبگذارید.میتوانیدبهاوپیشنهاددهیداگر
دوستدارد،برایوسایلشکیفیاکولهکوچکیتهیهکنیدتاهمجای
آنها امنتر باشد و هم حملشان سادهتر و از این طریق به او این پیام را
بدهیدکهمتوجهاهمیتآنوسایلبرایاوهستید.
اصرار نکنید آنها را کنار بگذارد
تازمانیکهشمااصرارداشتهباشیددخترتانوسایلموردعالقهاش
را کنــار بگــذارد ،احتمال ایــن کار بســیار کــم خواهد بــود اما اگر
حساسیت خود را از روی این موضوع بردارید و اصراری به او نکنید،
کمکم خودش دست از این کار برخواهد داشت .اما این نکته را به یاد
داشته باشید که همه ما ممکن است دوست داشته باشیم چیزهایی
را همیشه نزدیک خود نگه داریم.

از روز اول بعد از عقد ،متوجه دروغهای شوهرم شدم!
 11ماه است با پسری عقد کردهام 22 .ســاله و دانشجوی عمران هستم و شوهرم 29 ،ســاله است .به تازگی هم از
سربازیبرگشته.ازروزاولعقدم،متوجهدروغهایزیاداوشدم؛مثلمدرکتحصیلیجعلییاحتیعقیمبودنشو
مشکالتاخالقیزیادش.خانوادهاممیگوینداگرطالقبگیری،عاقتمیکنیم.حیرانماندهام،حیران!
دکتر رضا یعقوبی| روانشناس سالمت

مشاوره
زوجین

مشکل شــما پیچیده اســت و اعتراف میکنم پاسخ
گویی به این ســوال کار سادهای نیســت چراکه قرار
استباکمتریناطالعات،راهنماییتانکنم.

قبلازعروسیتکلیفتانرامشخصکنید
یکی از ویژگیهای دوران عقد ،آشنایی زن و مرد با یکدیگر برای رفتن
زیریکسقفاست.چنانچهمشکلجدیوجودداشتهباشدبایدحتما
قبل از عروســی برای حل آن اقــدام کرد؛ در غیر این صورت مشــکالت
جدیتریبههمراهخواهدداشتوبهصالحنیستکهبدونحلوفصل
آن،واردزندگیمشترکشوید.
دروغهایشوهرتانکوچکنیست
از یک طرف اصرار و اقدام عجوالنه شما برای طالق و از طرف دیگر

پافشــاری خانواده تان برای حفظ این رابطه ،جای ســوال دارد؛ در
اینجا آن چه بسیار مهم است ،این است که هدف همسرتان از گفتن
این دروغها چه بوده است؟ دروغهای کوچکی هم نیست که بتوان
به سادگی از کنار آن گذشــت .عقیم بودن یک مرد به سادگی تمام
یک زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار میدهد و حتی میتواند حق
طالق را به زن بدهد یا جعل مدرک تحصیلی ،تنها یک دروغ نیست
بلکه جرم محسوب میشود .مشکالت اخالقی زیادی که شما از آن
نام برده اید و دقیقا معلوم نیست این مشکالت اخالقی چیست هم
میتواند زندگی مشترک را نابود کند .این موضوع باید در قالب یک
مشاوره خانوادگی با حضور همسر شما و خانوادهتان بررسی شود.
هرچندقانونبهشمااختیاراتیمیدهدکهمیتوانیدبهطورمستقل
تصمیم بگیرید؛ اما شایسته است ابتدا برای حل آن و به خصوص به
دستآوردنرضایتخانوادهتانگاماساسیبردارید؛اماالزمنیست

تسلیم بی چون و چرای خانواده شــوید .در ضمن می توانید در این
مدت به شوهرتان نزدیک شوید و درباره دالیل دروغهایی که به شما
گفته است ،از او سوال کنید .شاید حرف های ناگفته زیادی داشته
باشد که الزم باشد بشنوید.
باوالدینتانگفتوگوکنید
الزماستبدانیدمخالفتخانوادهنمیتواندمانعازحقانتخابشما
برای تعیین سرنوشتتان باشد .شاید والدین شــما نگران تنهایی و
مطلقهشدنشماهستندونمیخواهندطالقوسیلهایبرایبرگشت
شما به خانه پدری باشد و این مسئلهای است که نباید درخصوص آن
بیتفاوتباشید.بایدبهگونهایباوالدینتانارتباطبرقرارکنیدکهاین
نگرانیهارابشنویدوآنهاهمصحبتهایشمارابشنوند.
شخصیتخودتانراهمبررسیکنید

درنهایتاینکهدربارهخودتانهمبایدبهجمعبندیبرسید.شماچگونه
رفتارکردهایدکهباعثشدهاستیکنفربهخودشایناجازهرابدهدتا
چنین دروغهایی بگوید؟ آیا بازخورد خاصی به اطرافیانتان میدهید
که این زمینه را فراهــم میکند؟ اینها موضوعاتی اســت که میتواند
ریشه ناخودآگاه داشته باشد و ظاهرا شما از آن بیاطالع باشید؛ اما در
یکفضایرواندرمانیبهآنپیببریدوپسازمدتیآنراحلکنید.

امــروز بــه عنــوان یــک میانوعده
متفــاوت کــه قدیمترهــا بــه
عنــوان منــوی ثابــت صبحانه
تو خونهها بــود ،بــرای خودتون
نون ،پنیر و چا یشــیرین درست
کنین .حتما الزم نیست ســراغ
تنقالت برین...

ما و شما

برخی بررســیها نشــان میدهد نه تنها احتمال بلند
کردن جنس از فروشــگاه در افراد توانگر بیشــتر است
که احتمال خیانت به همســر هم در ایــن افراد بیش از
افرادی است که وضعیت مالی متوسط و ضعیفی دارند.
جدای از آن در بسیاری از کشورها که سیستم مالیات
دقیقی دارند ،مشــخص شــده که تالش افراد ثروتمند
برای فرار مالیاتی به مراتب بیش از افراد طبقه متوسط
است .اما چرا چنین است؟ در توجیه این موضوع گاهی
احســاس خودبرتربینی و تصور اســتحقاق بیشــتر در
افراد ثروتمند مطرح میشــود .در واقع نه گذشته فرد
که این بار تغییرات روانی ناشــی از کسب ثروت ،متهم
ماجراست.
منابعpsychologytoday.com، theguardian.com :

روانشناس چه کمکی میتواند بکند؟

روز خوردن نون ،پنیر و چایشیرین!

زندگیسالم
دو شنبه
 18آذر 1398
شماره 1483

مشاوره

چون هیجانانگیزه؟!

مبتالیان به آســیبهای روانی ناشی از اتفاقات

قرار و مدار

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

*کاراینزوججوانکهعروسیشانرادرمناطقفقیرنشین
برگزارکردند،بسیارزیبابود.هرچنددرخانوادههاییمثل
خانوادهمنشدنینیستوبازیباآبرومحسوبمیشود.
* مطالب صفحه سالمت در زندگیسالم ،دیگر جذابیت
ســابق را ندارد .هر روز کمــر درد و کبد چــرب و دیابت .آیا
خطردیگریسالمتانسانهاراتهدیدنمیکند؟درستون
بانوانهمآرایشوالغرشدنو....خستهشدیمبهخدا.
*آقایشارعی،دامادعزیز،مطمئنباشبرکتخندههایی
که من در صورت بچهها دیدم ،جوری دستت را در زندگی
خواهدگرفتکهباورتنشود.خداخیرتبده.
* پسری 13ســاله ام و دوســت دارم در بخش دورهمی یا
جلساتجوانهحضوریابم.خوشحالمیشومدعوتمکنید.
ما و شــما :مخاطب گرامی ،در اســرع وقت با شما تماس
خواهیم گرفت .نوجوانهای دیگر هم اگر تمایل به حضور
در این دورهمی دارند ،به 2000999پیامک بزنند .هم
خوشحالمیشویموهمدرخدمتشانخواهیمبود.
*دربارهپروندهزندگیسالمبایدبگماینجورکارهابیشتر
شوآفمحسوبمیشه.الکیبهشوننپردازید.
* اون پســری که پیامــک داده و گفته که شــبها کابوس
میبینمدخترموردعالقهامازدواجکرده،خوبداداشیک
حرکتیبزن،بروسرکاروباهاشازدواجکن.
*دیروزمتوجهشدمصفحهجوانهشماچقدرواژگانبیگانه
دارد:اتیکت،گالری،مینیمهارت.چراچنیناست؟
* درباره مطلب شخصیتشناســی ،قسمت آشپزخانه به
همریخته،خیلیجالببودکهنشانهافسردگیبود.ازاین
جورمطالب،بیشترچاپکنین.

خاطرههای بامزه
خانومانه

بانوان

اگر مخاطب همیشگی ستون بانوان باشــید ،میدانید یک روز در هفته و
در همین ستون از خاطرههای بامزه خانمها مینویسیم .در خور ذکر است
شما هم میتوانید خاطرههای بامزه و تجربههای شیرینی را که در زندگی
برایتان پیش آمده در تلگرام به شماره  09354394576بفرستید تا در
ستونبانوانچاپکنیم.
چند روز پیش موقع ناهار دختر  15ماههام رو سر این موضوعکه نباید دستش
رو بکنه توی ظرف ماســت ،دعوا کردم .دخترم هم قهر کرد و رفت توی آشپزخونه
و صدای گریهاش می اومد .منم اومدم ژســت روان شناســانه بگیــرم و موقع گریه
بهش توجه نکنم تا متوجه کار زشتش بشه که دیدم  10دقیقه گذشت و همچنان
داره گریه میکنه .آخر بلند شدم و رفتم توی آشپزخونه ،دیدم لباسش به کابینت
گیر کرده و نمیتونسته بیاد بیرون و گریهاش به خاطر گیر کردن لباسش بوده نه
ناراحتی از کارش.
مامانم صبحها با اصرار من میرفت پیادهروی که الغر بشــه .تقریبا چند ماهی
این کار رو با دوستاش انجام میداد اما الغر که نمیشد هیچی ،حتی چاق تر هم
شده بود .یک بار پیگیر شدم تا ببینم چرا الغر نمیشه؟ رفتم دنبالش توی پارک،
دیدم با دوســتاش کله پاچه گرفتن و دارن میخورن و تازه حرف میزنند که فردا
چی بگیریم؟ پیتزا یا بازم کله پاچه؟
من دندونمو عصبکشی کرده بودم و صورتم وحشتناک بیحس و یه جورایی
دهنم کج شــده بود .پشــت چراغ قرمز بودم که یهو ماشــینی از پشت کوبید پشت
ماشینم ،منم عصبانی پیاده شــدم و شــروع کردم به داد زدن که بابا چراغ قرمزه،
چرا این جوری رانندگی میکنی؟ کجا میخوای بــری؟ آقاهه یه نگاه به من کرد
و هول شد و گفت خانوم آروم باشید انگار ســکته کردین ،اینقدر حرص نخورید،
من هزینهاش رو کامل میدم .بعدا فهمیدم به خاطر کج بودن
صورتم و مدل حرف زدنم فکر کرده من سکته کردم!
یــه روز خالــهام اومــد خونهمــون و گفــت خــودم
توی خونه یک دبــه گالب گرفتــم و گالبش عالی
شده ،آوردم اینجا که شیشــه شیشه کنیم و بین
خواهرها تقســیم کنیم .ما دبه رو گذاشته بودیم
توی حیاط که سر فرصت توی شیشه بریزیم .من
و خاله و مامانم هم نشســته بودیم بــه حرف زدن.
یک دفعه عطر گالب توی خونه پیچید ،ما هم یه
حال خوبی بهمون دســت داده بود که بابام از
بیرون اومد داخل و فهمیدیم وقتی توی حیاط
بوده ،دبه رو دیده و فک کرده داخلش آب هست
و همــهاش رو خالــی
کرده توی باغچه!
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