رابطه روان شناسانه رایج ترین مدل های خندیدن افراد و ویژگی های شخصیتی آن ها

دوشنبه ها

خاطرات یک مشاور

قاهقاه یمخندیـــــــــــــد یا ریز ریز؟!

خنده بدون صدا

خندیدن هرماه اب خرانس

میلیون ها دلیل برای خندیدن وجود
دارد مثال وقتی یک لطیفه دست اول و باحال
می شنویم یا یک فیلم کمدی نگاه می کنیم ،بدون
اختیار می خندیم و لحظات خوبــی برای خودمان و دیگران
رقم می زنیم .چیزی که بیشــتر افراد نمی دانند ،این اســت که
مدل خندیدن هر فرد می تواند به آدم های اطراف اش چیزهایی را درباره او و
شخصیت اش بگوید .فرقی نمی کند که مدل خندیدن شما با صدای بلند مانند
بمباران باشد یا مدل آرام مثل یک موش! همه این مدل های خنده ،پیام هایی
دارند که شما درباره شخصیت تان به دیگران می فرستید و برعکس می توانید
درباره شخصیت دیگران با توجه به مدل خنده هایشان اطالعاتی کسب کنید.
در ادامه و بر اساس نظرات چند روان شناس معروف ،مدل های مختلف خندیدن
و چیزی را که در خصوص شخصیت افراد بیان می شود برای تان جمع آوری
کرده ایم .باید توجه کنید که این موارد ممکن است روی همه افراد صدق نکند.
منبع - littlethings.com:تصویرساز :سعید مرادی

مردی  34ساله ام .پسری چهار ساله دارم .خانمم به تازگی به صورت ناخواسته باردار
شده و استرس زیادی دارد و خیلی ناراحت است .گاهی می گوید که اشتباه کردیم و
نباید بچه دار می شدیم .من خودم مشکلی ندارم .چطور با او صحبت کنم که نگرانی
هایش کمتر شود؟ می گوید همه یک بچه دارند و توان نگهداری و بزرگ کردن دو
فرزند سخت است .به نظرم استرس بیخودی دارد.

بارداریناخواستهیکیازمشکالت
مشاوره
چالشبرانگیزدرخانوادههاستو
زوجین
گاهی می تواند ســبب مشــکالت
جســمی و روحــی شــود .از این رو
داشتن اطالعات کافی در زمینه بارداری ناخواسته
برایهرزنومردی الزماستتابایکشناختبهترو
تصمیمصحیحتربااینموضوعبرخوردکنند.
نحوه برخورد با موضوع بارداری ناخواسته

شکل برخورد با این قضیه به عوامل مختلفی بستگی
دارد که به برخی از آن ها اشاره ای خواهد شد .زمان
آگاه شــدن از بارداری مســئله مهمی اســت .گاهی
ممکن اســت اوایل بارداری و گاهی بعــد از چندین
مدت  ،پی برده شــود .بــه هر حــال زمــان آگاهی بر
روی احساســات ،روحیه و تصمیم گیــری اثر مهمی
دارد .اعتقادات ،باورهای دینی و ایمان به خدا برای
مواجهه با بــارداری ناخواســته بســیار حائز اهمیت
است.مطمئناایمانمیتواندبربسیاریازمشکالت
روحی و جسمی در هنگام رو به رو شدن با این مسئله
غلبه کنــد تا به برکــت این ایمــان و اعتقــاد ،تصمیم
صحیحی گرفته شود که در نهایت موجب خشنودی
و رضایت خدای متعالی شــود .عامــل اقتصادی نیز
خیلی مهم اســت .شــاید بعضی ها با خودشــان فکر
کنند که شــرایط اقتصادی مناســبی بــرای بچه دار
شــدن ندارند و این مســئله اقتصــادی خیلی ذهن و
روانشانرادرگیرکند.دراینبین،شایدبتوانگفت
بیشترین و مهم ترین عامل ،آمادگی روحی و جسمی
زنی است که ناگهان با حاملگی ناخواسته خود رو به
رو می شــود .در این جا برخورد شــوهر بسیار تعیین
کننده است که جداگانه باید به آن پرداخته شود.

رفتار مناسب شما به عنوان شوهر با این ماجرا

زنی که اصال آمادگی روحی و روانی بارداری را ندارد
و ناگهان خود را در این حالت می بیند ،فرو می پاشد
و دچار شوک بزرگی می شود .زن ممکن است حس
کندازپسنگهداریدوبچهبرنمیآید،احساسکند
کهبایدکالخانهنشینومنزویبشود،بداندامشود،از
مناسباتلذتبخششخصیاش بازبماندوهزاران
مورد و نگرانی های اضطراب آور این چنینی .اولین و
مهم ترین کار شوهر این است که زن را درک کند .به
نگرانی های وی بها دهد نه این که آن ها را بی ارزش
وغیرمنطقیتلقیکند.همدلیوهمراهیباهمسر
حرفاولرامیزند.اگرزنحسکندکهشوهراصال
اهمیتیبهدلواپسیهایشنمیدهدوبسیاربیخیال
و بی توجه از کنار آن عبور می کند بیشــتر می شکند
و چه بســا دچار بیماری های روحــی و روانی جبران
ناپذیری شود که هیچ راه چاره ای هم نداشته باشد.
امااگرببیندکهشوهرشتمامنگرانیهایویرادرک
می کند و همه تالشش را می کند که اضطراب های
همسرش را به حداقل برســاند حال زن بهتر خواهد
شد.پسبابیارزشونادیدهگرفتننگرانیهایزن
نباید حالش را بدتر کرد .شوهر باید بیشتر همسرش
را در آغوش بگیرد چون این کار آرامش زیادی در این
دوران به زن مــی دهد .همچنیــن بدون ایــن که زن
درخواستی داشته باشد شوهر برخی کارهای منزل
راانجامدهدوبههیچوجهتوقعاتسنگینوزیادیاز
همسرشنداشتهباشد.
از افراد مورد عالقه اش کمک بگیرید

اگر فرد یا افرادی را می شناسید که همسرتان آن ها
را دوســت دارد ،می توانیــد از آن ها کمــک بگیرید تا
همسرتانحسخوبیداشتهباشدوخاطرجمعباشد
کهبرایرسیدگیبهدوفرزندتنهانیست.

دغدغه فردایی که نیامده

این نوع خندیدن به نوعی سرکوب
خنده بــه شــکل مودبانه اســت.
افرادی که ریز ریز می خندند،
ترجیــح می دهند کــه برای
حل مشکالت شان به امید
کمک کردن دیگران صبر
کننــد .ایــن افــراد معموال
خودشــان در دل مشــکل نمــی
روند و ترجیح می دهند که کنار بایســتند و دیگران مشــکالت شــان
را حــل کننــد .همــکاری اقتصــادی ،مشــارکت و انجام پــروژه های
دانشگاهی با چنین افرادی توصیه نمی شود.

فرنگیس یاقوتی | مترجم

خانمم به خاطر بارداری ناخواسته اش
خیلی ناراحت است

فریبا البرز | کارشناس ارشد مشاور خانواده

این هفته از پســر هشت ســاله ای
خواهیدخواندکهبهنظرشکالس
سوم دبستان ،خیلی سخت است.

افرادیکههمیشهبهجایخندیدن،پوزخندمیزنندمعموال
افراد شــوخ طبعی هســتند که در همه چیز به جنبه طنز آن
توجه می کنند .آن ها ذهن خالقی دارند و بهترین افراد
برای شــروع یک شــراکت اقتصادی هســتند .چنین
افرادی به جای خندیدن به همه چیز ،پوزخند کوچکی
می زنند که ممکن است برای اطرافیان ناراحت کننده
باشــد اما دســت خودشــان نیســت .باید توجه داشت
منظور از این نوع خنــده ،افرادی که هــر از چندگاهی
پوزخند می زنند ،نیست.

ریز ریز خندیدن

خنده با خرناس دارای صدایی اســت
که فرد برای سرکوب خنده اش تولید
می کند .کسی که موقع خنده خرناس
می کشــد ،نشــان مــی دهــد کــه فرد
فروتنی اســت و به نوعی درون گراست
که سعی می کند بلند نخندد .درون گراها
کمتر به رفت و آمد با دیگران عالقه مند
هستندوهمینموضوعباعثمیشود
کمتر در جمع حاضر شوند.

روان پزشک

خندیدن به حالت پوزخند

این افراد معموال اعتماد به نفس باالیی دارند و صدای خندیدن
آن ها در مکان های ســر بســته تا حدودی آزار دهنده می شود.
افرادیکهباصدایبلندمیخندند،اهمیتینمیدهندکهتوجه
ها به آن ها جلب شده است و همین مورد ،نقطه ضعف آن
هاست .باالخره رعایت آداب اجتماعی در هر جامعه
ای از اهمیــت قابل توجهــی برخوردار اســت و این
افراد برای خودشان دردسرساز می شوند.

افــرادی کــه بــدون صــدا مــی خندند،
افرادی فروتن و درون گرا هستند و نمی
خواهند هیچ توجهــی را به خود
جلــب کنند .بــه همیــن دلیل
اســت کــه در زمــان خندیدن
هم به دنبــال این هســتند که
کمترین صداهــا را از خــود تولید
کنند .این افراد کمتر حاشیه ســاز می شوند و به همین دلیل ،تالش
هایشان هم کمتر دیده می شود.

المیرا الیق

قاه قاه خندیدن

قاه قاه خندیدن مدل خاصی از خنده اســت و نشان
میدهدکهصاحبچنینمدلخندهای،انسانبی
نظیری به عنوان منبع تولید شــادی در جمع های
خانوادگی و دوســتانه اســت .چنیــن افرادی
اعتماد به نفس باالیی دارند .در خور ذکر
اســت که این مدل خندیدن ،مســری
اســت و می تواند باعث ادامه خنده در
خود فرد و دیگران شود .معموال چنین
افرادی ،مهربان و دلسوز هم هستند.

خانوادهومشاوره

اب صدای خییل بلند خندیدن

همیشهروزهاینیامده،
سختترند!

زندگیسالم
دو شنبه   
     19آذر1397
شماره 1205

نیما هشت ســاله اســت .از او می
پرسم کالس چندمی؟ می گوید:
دوم .ســوال مــی کنــم کالس اول
ســخت تــر اســت یــا کالس دوم؟
جواب می دهد :کالس سوم!
همیشــه نیامــده ها ســخت ترند!
همان روزی که نرســیده یا همان
اتفاقــی که هنــوز نیفتــاده از همه
مشکل تر است .یک روزی من هم
از این کالس ســوم می ترســیدم.
از این که دیگــر مــداد و پاک کنی
نخواهــد بــود ،بایــد بــا خــودکار
بنویســم و اشــتباهاتم دیگــر قابل
پاککردننیستند.دغدغهکالس
ســوم ،همان فکــر فردایی اســت
که هنوز نیامده .حــال آن که کلی
از این کالس ســوم هــا را گذرانده
ایم .چه روزها که فکــر می کردیم
اگر بیاید ،نابودمــان می کند و چه
اتفاق ها که باور داشتیم اگر بیفتد،
جان سالم به در نمی بریم اما همه
را پشت سر گذاشتیم و هنوز نفس
می کشــیم« .نیمــا» رفتــه و من در
حــال خــط خطــی کــردن مصرع
شعری هستم که گوشه سرنسخه
نوشــته ام« :مــا را به ســخت جانی
خود این گمان نبود» ...

نگاهی به دالیل ترویج فرهنگ «بگم ،بگم؟» و هشدارهایی به همه باتوجه به ادعای افشاگری یک دختر علیه سلبریتی ها

تشت رسوایی ،کنار دیوار شیشه ای اینستاگرام

نگار فیضآبادی| کارشناس ارشد روان شناسی

چند روزی می شود که یک پیج اینستاگرامی با انتشار استوری های
واکنش روز
متعدد ،دست به افشاگری اخالقی علیه چند چهره معروف دنیای هنر
و فوتبالیست ها زده است .هنوز اسکرین شات های این خانم نه
تایید شده است و نه تکذیب( .حتی ممکن است یک مرد پشت پرده
ماجرا باشد اما تاثیری در اصل ماجرا ندارد) نکته قابل توجه این است که چرا یک پیج با

هویت نامشخص باید در مدت زمانی کوتاه مثل یک قارچ رشد کند و لحظه به لحظه،
فالوئرهایش بیش تر شود و مورد استقبال قرار گیرد؟ البته حکایت همان بازار عرضه و
تقاضا در دنیای واقعی است .حاال فالوئرها در دنیای مجازی با الیک و کامنت هایشان،
بازار عرضه محتواهای افشاگرانه را داغ می کنند .نگاهی روان شناختی به این ماجرا ،کلید
حل دالیل استقبال از چنین اتفاق هایی و تالش بعضی ها برای افشاگری است.

وقتیافشاگریمدشد

سال هاست فرهنگ «بگم ،بگم؟!» از بین سیاستمداران
به دنیای مــردم هم راه یافته اســت .افشــاگری هایی که
دردی را دوا نمی کند .راستی این فرهنگ ،چقدر کمک
کرد که مسائل مان حل شوند؟ بارها مسئوالنی را دیدیم
که با پیغام و تهدید ،خواستند بگویند اطالعاتی محرمانه
دارنــد ،در حالی که مــی توانســتند به شــکل پنهانی اما
درســت ،گره ها را باز کنند .حاال این مد مسموم ،ابزاری
شده است تا افراد ناشناسی ،نگاه ها را به سمت خودشان
برگرداننــد و فقط برای جلب توجه و جذب آگهی دســت
به این کار بزنند .به نظر شما افشاگری های این خانم در
نهایت باعث بهبود شرایط فرهنگی و اخالقی این چهره
ها خواهد شد؟
راهیبرایدروکردنفالوئرهایبیشتر

کافی اســت به عنوان یک مخاطب از خودتان بپرســید که
اگرکسیبخواهدمشکلیراحلکند،آیانیازیبهاینهمه
سروصداست؟ اصال آیا مشــکل ،همان چیزی است که آن
خانممیگوید؟اگرمشکلاصلی،جلبتوجهباشدچطور؟
می شــود احتمال داد پای یک اختالل روان شناختی ،در
میان باشــد .به نظر می رســد صاحب آن پیج ،قصــد دارد
فالوئرهایبیشتریدروکندومرکزتوجهباشدودیدهشود.
بارهادرهمینصفحهدربارهتمایلانسانهابهدیدهشدن
مطلب نوشــته ایم و تکرارشــان را در این مبحــث ضروری
نمی دانیم .البته حاال این خانم ،مــدام آگهی می گیرد و با
تبلیغاتبرایخودشکسبدرآمدهممیکند.
این پیج دزد زمان های مردم است

اینخانمکهباکمکفضایمجازی،تبلیغاتمیکندوپول
می گیرد اما مخاطب ها با دنبال کردن این اشخاص ،چه

سودی عایدشان می شــود؟ کافی است حس کنجکاوی
تــان را مدیریت نکنیــد و منتظر باشــید تــا ببینید صفحه
پرحاشیه این روزها در اینســتاگرام ،چه برگ برنده ای از
چت خصوصی فوتبالیست ها را رو می کند؟ همان موقع
است که چشــم باز می کنید و می بینید شــما مانده اید و
زمانی که مثل ماهی از دســت تان لیز خورده است .شاید
بهتر باشــد ما یک اســم برای این هویت نامعلوم ،انتخاب
کنیم و او را «دزد زمان» صدا بزنیم .چــون با دنبال کردن
این صفحات ،صرف ًا وقت تان را از دست می دهید.
هشداریبرایهمهبهخصوصسلبریتیها

هرچنداینماجراهنوزخیلیمبهماستوکلیزوایایپنهان
برای همگان دارد و این که این افشــاگری ها کار فتوشــاپ
استیانهراواقعانمیدانیم(هرچندبادیدنکلیپها،کمی
بعیدبهنظرمیرسدکهالکیباشد)اماالزماستسلبریتی

هاودرحالتکلیترهمهبدانندکهدرفضایمجازی،دنبال
حاشیهامننباشند.دیوارشبکههایاجتماعی،شیشهای
استواگرکسیاشتباهیکند،دیریازودتشترسواییاش
می افتد .درست است که اینســتاگرام ،کمک کرده آدم ها
دسترسیراحتتروبیشتریبههمداشتهباشنداماهمین
دسترســی آســان ،می تواند یک چت خصوصــی را ترتیب
بدهد و باعث دردسر بشــود و آبروی افراد و متاسفانه حتی
خانوادههایشانرابهخطربیندازد.فضایمجازی،چاقوی
زندگی و مرگ است .بنابراین جای آزمون و خطا نیست و
سوژه افشاگری های این دختر علیه ستاره ها به خصوص
فوتبالیست ها ،هشدار مهمی اســت تا همه و به خصوص
چهرههابیشترازقبلمراقبحریمشانباشند.بااینحال
باید منتظر باشیم و ببینیم که واکنش ستاره های فوتبال و
نهادهاینظارتیچیستوآیاصاحبایناکانتبیهویت،
تنبیه می شود یا نه؟
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