مروری بر رایجترین اشتباهات مردها در لباس پوشیدن

شــاید هنگام انتخاب کت ،بــه تنها چیزی
که دقت میکنید ،مــدل یقه یا حتی تنگی
و گشــادی کــت باشــد امــا یکــی دیگــر از
چیزهایی که باید به آن توجه کنید ،قد آســتینهای تان است .آستین کت باید به
گونهای باشــد که باالی مچ دســتتان قرار بگیرد طوری که یک ســانت از آستین
پیراهنتان مشــخص باشــد .حتی اگر کت مناســبتان را پیــدا نکردیــد ،باز هم
میتوانید از خیاط برای کوتاه کردن آستینتان کمک بگیرید.

جوراب طرحدار
بپوشید!

گاهــی وقتهــا کــه مــا جورابــی مناســب
لباسمان پیدا نمیکنیم ،به سراغ جورابی
به رنگ ســفید میرویم در حالی که اشتباه
است.جورابسفیدممکناستباکفشکتانیوتیپاسپورتشماجوردرآیدامابه
هیچوجهانتخابمناسبیبرایکتوشلوارتاننخواهدبود.بهجایآنجورابهایی
بهرنگمشکیکالسیکیاقهوهایبهپاکنید.حتیاگرمیخواهیدبهظاهرتانکمی
تنوعدهید،جورابهایرنگیوطرحداربهترازجورابسفیدخواهدبود.

ناتن را
دکم ههای پیراه 
یمگذارید
ابز 

همه آقایان دوست دارند
محوری
که خوش تیپ باشند اما
برخی از آ نها از اصول
لباس پوشیدن بیخبرند
و با رعایت نکردن برخی نکات ،تیپشان را
خراب میکنند .نکاتی که در عین ســاده
بودن ،تاثیر زیادی در جذاب بودن پوشش
آقایان دارند امــا کمتر مــورد توجه قرار
می گیرند .در ادامه اشتباهاتی را که آقایان در
لباس پوشیدن مرتکب میشوند ،برایتان
آوردهایم .به گزارش «برترینها» با رعایت
کردن این نکات میتوانید با جذابیتتان در
هر جمعی بدرخشید.

بــاز گذاشــتن بیش از یــک دکمــه پیراهن
که آن هــم روی یقه اســت ،نه تنها شــما را
جذابتــر نمیکنــد ،بلکــه بیــش از باقــی
لباسهای تان به چشم آمده و توی ذوق می زند .بنابراین تمام زحمات تان را با باز
کردن یک دکمه پیراهن هدر ندهید.

متام دکمههای کتاتن را
یمبندید


درست است که روی کت شما دکمههای
زیــادی قــرار گرفته ،امــا این بــدان معنی
نیست که باید تمام آنها را ببندید .در این
مواقع ،دکمه آخر لباستان را باز بگذارید تا بتوانید به راحتی دست و بدنتان را
تکان دهید .نه تنها برای شما بلکه برای ما هم این ســوال به وجود آمده که اصال
چرا دکمهای را که هیچ استفادهای از آن نمیشود روی کت قرار میدهند؟! شاید
بهتر است که برخی از سوالها بی جواب بماند!

یقه پیراهناتن
برگشته است

شلواراتن خییل
بلند است

هنگام پوشــیدن پیراهــن به یقــه آن دقت
کنید .یقــه لباستــان باید صاف باشــد به
طــوری کــه انتهای آن بــه کتتان برســد.
حتما شــما هم میدانید که داخل یقه پیراهن ،فلز باریکی قرار گرفته که موجب
میشود یقه لباس شما به حالت صاف بایســتد .بنابراین اگر احساس کردید که
کمی کج یا حالت دار شــده ،بــه کمک تغییر فــرم فلز ،آن را در جای درســت قرار
دهید .شســتن بیش از حد لباس ،میتواند یکی از دالیل کج شــدن یقه پیراهن
باشد ،از این رو بهتر اســت که آن را در ماشین لباسشویی نیندازید و خودتان در
صورت نیاز آن را با دست بشویید.

یکی دیگر از چیزهایی که باید در ظاهرتان
بدان توجه کنید ،قد شــلوارتان است .اگر
قد شلوارتان بلندتر از پاهای تان باشد ،قد
شما کوتاهتر و اســتایلتان شلخته به نظر خواهد رسید .پیشــنهاد ما این است که
شلواری انتخاب کنید که درســت روی کفش تان قرار گیرد .الزم نیست شلواری
که میخرید حتما اندازه پاهای تان باشد ،شما میتوانید به کمک یک خیاط آن را
به اندازه دلخواهتان کوتاه کنید.

عکس تزیینی است -منبع :ایرنا

پیراهن بزرگرت از
اندازه اتن یمپوشید

پیراهنی که شــما به تن می کنید باید فیت
تنتان باشد .پوشــیدن پیراهن گشاد شما
را چاقتر نشــان می دهد .در واقع پیراهن
اندازه تنتان نباید در قســمت یقه بیش از  2انگشــت فضای خالی داشــته باشد.
بنابراین اگر شانه لباستان افتاده به نظر آید یا اینکه پیراهنتان در قسمت کمر از
شلوار بیرون بزند ،بدانید که باید لباسی با اندازه کوچکتر بخرید.

دختر 5سالهام وسایل بازیاش را به هیچ فردی نمیدهد
پدری  39ساله هستم و دختری  5ساله دارم .به هیچ یک از دوستانش اجازه نمیدهد
که به وسایلش دست بزنند .به همین دلیل ،مدام با بچههای دیگر به ویژه بچههای
فامیلمان به مشکل برمیخورد و اعصاب همه را به هم میریزد .در جواب اعتراض
من هم میگوید« :خب دوست ندارم بدم .زوریه؟»چه کنم؟

محال برای یک نفر و ممکن برای یک گروه

به حس تملک کودک احترام بگذارید

آموزش بعضی مفاهیم با بازی

عکس تزیینی است

کودک معنای سخاوت را نمیداند

پدر و مــادر نباید کودک را تحت فشــار بگذارند یــا او را به
خاطر ســخاوت نداشــتن ســرزنش کنند .کودک معنای
ســخاوت را نمیداند و برای آن آمادگی نــدارد ،بنابراین
سرزنش او برای نداشتن چیزی که هنوز نباید داشته باشد
کاری ظالمانه است که نتیجهای جز تخریب رابطه والدین
با کودک ندارد .در واقع همانقدر که سخاوتمند بودن در
بزرگ ترها پسندیده اســت ،خودخواه بودن در کودکان
طبیعیاست.برایایجادمهارتسخاوتمندیدرکودکان
ابتدا باید احساس مالکیت کودک را به رسمیت شناخت.

در ایــن محــدوده زمانــی هرچــه بــه مالکیــت او احترام
بگذاریــد ،احترام بــه مالکیت شــما را یاد میگیــرد و به
یاد داشته باشــید که درک مفاهیم مالکیت ،مشارکت،
قــرض دادن و هدیــه دادن هماننــد همــه مراحل رشــد
کودک بــه تدریج شــکل میگیرد .کــودکان پنج ســاله
بســیار عالقه مندند تا در نمایشهای کودکانه شــرکت
کنند و نقشــی داشــته باشــند و از این طریق میتوان به
آن ها آموزشهایی داد .بازیهایی مانند مهمان بازی،
دکتربــازی و فروشــگاه بــازی هــم بــرای دخترهــا و هم
برای پســرها جذاب اســت .کودکان در این ســن عالوه
بر بازیهــای گروهی همچنان بــه بازیهــای انفرادی
عالقه مندند .در این سن ،کودک نوبت گرفتن در بازی
را زود یــاد میگیــرد و بــه آن چه بــه دیگران تعلــق دارد
احترام می گذارد و دیگر اسباب بازیهای دیگران را از
دستشــان نمیقاپد .با این حال هنوز امکان رخ دادن
دعوا بین کــودکان هســت و بهتــر اســت دورادور مورد
نظارت بزرگ ترها باشند.
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مهندس حسین صادقفر
مشاور مدیریت

جدیدترینتحقیقاتنشانمیدهد
خلقفرهنگمثبت(،)%۱۸مزایای
مالــی اضافــی ( ،)%۱۱احتــرام و
پاداشهــا ( ،)%۱۰تفویض اختیار
ت پیشــرفت شــغلی با
( )%۹و فرص 
( )%۷از بهترین روشهایی هستند
کــه کارفرمایــان بــه کمــک آنهــا
میتواننــد تجربــه کاری و رضایــت
شــغلی کارمنــدان شــان را بهبــود
بخشند .این نتایج نشــان میدهد
کــه ارزش فرهنــگ ســازمانی بــه
ل توجهی باالتــر از مزایای
طور قابــ 
مالی بــرای کارمندان اســت .یکی
از ایــن فرهنگهــای ســازمانی که
میتواند نقش به سزایی در افزایش
رضایتمنــدی کارکنــان شــرکت یا
سازمانشماایفاکند،نهادینهکردن
فرهنگ بازخــورد دادن و بازخورد
گرفتنراجعبهعملکردهاست.
داشتن بازخوردی مثبت راجع

بهکارکنان

اگرکارکنانازشماهیچبازخوردی
دریافت نکنند ،متوجه نمیشــوند
کارایــی و عملکردشــان در چــه
سطحی اســت و قاعدتا نمیتوانند
عملکردخودشانرابهبودببخشند.
از سوی دیگر اگر فقط انتقاد کنید،
تأثیر معکوســی بهجــا میگذارید و
باعــث دلســردی آنها میشــوید.
بنابراین بهتر اســت بازخوردتان را
به شیوههای مثبت ارائه کنید .این
بازخورد مثبت است که به کارکنان
یادآوریمیکندبایدچهکارهاییرا
بیشتر انجام دهند و چگونه از نقاط
قوتشــان اســتفاده بهتری داشته
باشــند .کارکنان از ایــن که ببینند
شمابهعملکردآنهاتوجهمیکنید،
خشنود میشــوند .در همین حال
میتوانید نکاتــی را که باعث بهبود
وپیشرفتکارشانمیشودبهآنها
یادآوریکنید.

نیست

هفته گذشته انتشار اولین تصاویر از سیاهچاله فضایی ،دنیای نجوم را وارد دوران جدیدی
کرد که روز گذشته ،پروندهای در صفحه اول زندگی سالم در همین باره کار شد .اما آیا این
تنها به معنی تغییری اساسی در دنیای نجوم است یا بخشهای دیگری نیز میتوانند از
این رویداد شگفتانگیز ،درس گیرند و وارد فضای جدید شوند؟

وقتی مسیر مستقیم

بنبست است

«کیتی بومــن» دختری 29
ساله است که شــش سالی
میشوددربخشکدنویسی
این پــروژه مشــغول بــه کار
است .او در سال  2016در
یک ســخنرانی درباره روند
کار این پروژه و نقش خودش
توضیحاتــی میدهــد .او
میگوید برای دســتیابی به
تصویری از یک ســیاهچاله
ما نیاز به تلسکوپی قوی و بســیار بزرگ یعنی تلسکوپی
به انــدازه خود زمین داریــم و میدانیم که دســتیابی به
چنین تلســکوپی غیرممکن اســت .اما ایــن غیرممکن
بودن ،در عوض دست برداشــتن از ایده اولیه ،محققان
را به فکر مســیری متفــاوت میاندازد .آنهــا برای این
منظور تصمیم میگیرند از اطالعات چندین تلســکوپ
و ترکیب ایــن دادهها با هم اســتفاده کنند .هــر کدام از
این تلســکوپها در یک بازه زمانی مشخص ،از بخشی
از ســیاهچاله و بر مبنــای یک زمانبنــدی دقیق تصویر
گرفتهاند .در مرحله بعد ایــن تصاویر باید مانند قطعات
پازل کنار هم قرار میگرفت تا تصویری واحد به دســت
آید .این جا جایی بود که کیتی و همکارانش وارد شدند.
بخش آنهــا وظیفه داشــت ،الگوریتمهایی اســتخراج
کند تا به مدد آنها ،این تصاویر متعدد به درســتی کنار
هم قرار بگیرد .این کار البته نه توســط تنها «کیتی» و نه
توسط تنها یک الگوریتم که توســط گروهی متشکل از
نزدیک به  200محقق و به مــدد گروهی از الگوریتمها
عملی شده است.

مدیران از نسبت
طالیی  3به یک
کمکبگیرند

زندگیسالم
یک شنبه  

انتقاد بــدون پیشنهاد موثر

نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

ریحانه نوذریان |  کارشناس ارشد روان شناسی و واقعیت درمانگر

استفاده از عبارت «مال من» حس فوق العادهای به کودک
میدهد .او از ایــن طریق دنیــای اطراف خــود را کنترل
میکند و اســتقالل خود را محک میزند .مهم اســت که
والدین به ایــن حس تملک احترام بگذارنــد .کمی بعد از
حس فوق العاده تملک داشتن ،کودک کم کم پی میبرد
که مالک همه چیز نمیتواند باشد .او در مییابد که بعضی
چیزها مال او نیست و البته از این بابت ناراحت میشود.
اگر تا این زمان احســاس مالکیت او به رســمیت شناخته
شــده باشــد یعنی او خود را مالک بعضی چیزها بداند ،با
خاطر جمعی از ایــن که بعضی چیزها مال او هســتند یاد
میگیرد که چیزهای دیگــر را به دیگران ربــط دهد و کم
کم مفاهیم «مال من»« ،مــال تو» و «مال او» بــرای او معنا
پیدا می کند.

همانطور که از نامش پیداست ،لباس زیر
نباید مشخص باشد .اگر شــما دکمههای
پیراهنتــان را بــاز گذاشــتهاید یــا حتــی
پیراهنی با یقه  vبه تن کردهاید ،حواستان باشد که زیرپوشتان مشخص نشود.
در این صورت کل استایلتان را زیر سوال می برید.

درسهایی از مراحل انتشار اولین تصویر یک سیاهچاله که به درد زندگیمان میخورد

سوژه روز
احساس مالکیت یک حس طبیعی در
مشاوره
کــودکان اســت .کــودکان راجــع به
فرزند
وســایل ،اشــیا ،مکا نهــا و افــراد
میتوانند احســاس مالکیت داشــته
باشند .کودک اسباب بازیهای خود را دوست دارد و به
آسانی حاضر نمیشود که آنها را با کودک دیگری تقسیم
کند زیرا حس مالکیت در آنها بسیار قوی است .او آن چه
را دوســت دارد ،متعلق به خود میداند و حاضر نیست به
کودکان دیگر بدهد.

شاتن
زیرپو 
یمشود
دیده 

کسب و کار

خانوادهومشاوره

قد آستین کتاتن
مناسب نیست

حاال خوشتیپ شدم!

یک شنبه ها

حل مشکل به شیوه «کیتی»

حاال مــا بــا پدیــدهای مواجه هســتیم کــه اگر ده ســال
قبل کســی از عملی شــدن آن حرف مــیزد ،حرفش را
خیالبافی در نظر میگرفتیم اما اکنون به مدد پیشرفت
فناوری ،در کنار یک کار تیمی گســترده و البته ایدهای
خالق چنیــن نتیجهای رقم خورده اســت .شــاید کمتر
کسی از ما به دنبال طی مسیری مشابه «کیتی» در زمینه
فناوری اطالعات و کدنویسیهای رایانهای باشد اما به
طور قطع بســیاری از ما در زندگی با مســائل دشــواری
روبهرو میشویم که حل آنها در نظر اول دشوار یا حتی
محال است .شاید بد نباشد یادمان باشد برای رسیدن به
یک هدف ،ولو هدفی بسیار بزرگ ،همیشه بیش از یک
مسیر وجود دارد ،پس ناامید نشویم و برای یافتن راهی
جدید ،تالشمان را افزایش دهیــم .در کنار آن یادمان
باشــد کارهای خیلی بــزرگ هیچ وقــت نمیتواند تنها
توسط یک نفر به ســرانجام برســد ،در این وضعیت تنها
مشــارکت افراد مختلف و یک کار گروهی حساب شده
میتواند این گره کور را باز کند.

اجــازه دهیــد کارمندتــان بدانــد
که شــما قصــد ســرکوب کــردن او
را نداریــد .نــکات منفــی بازخــورد
انتقادیتــان را بــا تمجیــد و تعریف
بیان کنید .این بخشی از یک ترفند
روانشناسیاستکهنمیگذاردبه
شخصیتویضربهبخورد.مهماین
است که نشان دهید همه جوانب را
درنظرداریدنهفقطیکعاملخاص
را .برای مثــال ،میتوانید بگویید:
«کارت در فــان پــروژه عالــی بود،
نوشتهشمابسیارصریحوواضحبود.
فکرمیکنمبرایاثباتموضوعنیاز
بهتحقیقبیشترهستولیدرکل،
کار مناسبی انجام شده است ».این
نکتهمهمرانیزبدانیدکهانتقادبدون
پیشنهاددادنموثرنیستواینگونه
انتقاد همانند کار دریانوردی است
کهبهناخدامیگویدمسیررااشتباه
میرویاماقادرنیستکهمختصات
مسیردرسترانیزنشاندهد.
از نسبت طــایــی  3بــه یک

استفادهکنید

بنابراین اگــر میخواهیــد بهترین
بازخــورد را بــه کارکنانتــان ارائــه
کنیــد ،توصیــه میکنیــم تــا جای
ممکن در ارائــه بازخورد از نســبت
طالیی ۳به ۱استفاده کنید .یعنی
نکاتمثبتراسهبرابربیشازنکات
منفی ببینید و بیشتر به آنها اشاره
کنید .استفاده از نسبت سه به یک
در ارائــه بازخــورد یکــی از بهترین
راههایی اســت که عالوه بــر بهبود
مدیریت شــما ،با افزایش روحیه در
کارمندان باعث میشــود عملکرد
آنهانیزبهبودیابد.
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