پدر  65و مادر
 55ساله ام مدام میگویند
که حوصله نداریم

دالیل روان شناسانه لغزش های کالمی «جواد خیابانی»
که انگار تمام نشدنی است

عامل سوتی های « خیابانی » !
دکتر رضا یعقوبی | روان شناس سالمت

آن دسته از فوتبال دوستانی که اولین قسمت از برنامه فوتبال آسیایی را از شبکه ورزش تماشا
سوژه روز
کردند ،برای لحظاتی به دلیل سوال عجیب «جواد خیابانی» که مجری این برنامه بود از مهمان اش
یعنی «حسین کالنی» پیش کسوت فوتبال ،شوکه شدند و از تعجب موهای سرشان سیخ شد!
شاید این ادعا که تعدادی از تماشاگران و طرفداران فوتبال با شنیدن این خبر که گزارشگر یک
بازی یا مجری یک برنامه ورزشی جواد خیابانی است ،کمترین انتظارشان شنیدن جمله ای قصار و عجیب و البته دست
اول از او در آن برنامه یا گزارش بازی باشد .در ادامه بعد از مرور ماجرای سوتی عجیب خیابانی در اولین قسمت برنامه
فوتبال آسیایی و یادآوری باحال ترین سوتی های او ،نظر یک روان شناس را درباره این رفتارهای او خواهید خواند.

سوتی عجیب خیابانی در فوتبال آسیایی

در قسمتی از برنامه فوتبال آسیایی« ،حسین کالنی» گفت:
«خب ،علی پروین از همه ما کوچک تر است ».خیابانی وسط
حرف او پرید و گفت« :آن موقع هم ســنش از شــما کوچک
تر بود؟» و کالنی هم با تعجب جــواب داد« :بله!  .»...واضح
است که وقتی یک انسان اکنون ،سنش از فردی دیگر کمتر
باشددرگذشتههمکمتربودهاست!بااینحالوهمانطور
که انتظار هم می رفت ،کلیپ این قسمت از برنامه در مدت
کوتاهی بــه یکــی از پربازدیدترین کلیپ ها در شــبکه های
اجتماعیتبدیلشدودستمایهطنزوشوخیهایبسیاری
قرار گرفت .چنــد واکنش طنز به این ماجرا در شــبکه های
اجتماعی با این عنوان « :شاهکار جواد خیابانی برای حسن
ختام سال ،۲۰۱۸عالی و قابل قبول بود (شکلک خنده)»،
«جواد بمونی برامون»« ،خوب شد نگفت چرا اون موقع هم
کوچک تر بوده؟» و . ...
مروری کوتاه بر چند جمله قصار و عجیب خیابانی

هرچند اگر کمی طرفدار فوتبال باشید ،جمالتی را که در
ادامه خواهید خواند به صورت زنده شنیده اید اما یادآوری
شان برای توضیح روان شناس درباره تکرار چنین رفتاری
توسط او ،ضروری است .البته برای دقایقی ،خنده را هم
مهمان صــورت تان خواهد کــرد که مزیــت قابل توجهی
است .معروف ترین این سوتی ها و جمالت قصار عجیب
عبارتند از « :داور در ســوت خــودش می زنــه!»« ،بذارید
به صراحت بگم کــه دو دقیقه وقت به پایان مســابقه باقی
مونده!»« ،بــاران هم به شــدت در ورزشــگاه مــی وزه!»،
«نود ثانیه ،از االن بشمارید تا مســابقه تموم شه!» «خوب
االن دو تیم باید هــر کدوم  5تا پنالتی بزنــن .باید بگم که

هر تیمی که پنالتی ها رو ببره یعنی این که بازی رو برده و
هر تیمی هم که ببازه یعنی این که بازی رو باخته!»« ،یک
سانتر بی هدف  ...و گل!»« ،فعال با مداد ،اسم هلند رو در
فینال بنویسید!» و «هرچه دقایق بیشتری از بازی سپری
میشــه به پایان بازی نزدیک تر می شیم»« ،کسی که لیزر
انداخته ،قطعا توی استادیومه« ،»...استقالل  ... 1چون
یه گل زده  ...پرسپولیس صفر چون یه گل نزده »...و . ...
همه ما دچار لغزش کالمی می شویم اما...

بــا توجه بــه توضیحــات ارائــه شــده و نگاهی بــه کارنامه
جــواد خیابانــی ،بایــد پذیرفــت کــه او فــردی بســیار بــا
مســئولیت ،با ظرفیت در برابر شــوخی ها ،توانمند و در
عین حال احساســی اســت کــه همیــن مورد آخــر باعث
شــده گاهی لغزش هــای کالمی داشــته باشــد .منظور
از لغزش هــای کالمــی در زبــان عامیانه همان «ســوتی
دادن» یا به قول شما سخنان قصار عجیب و غریب است.
همه مــا در طــول زندگی دچــار این لغزش هــای کالمی
می شویم ولی این مســئله برای افرادی که در رسانه کار
می کنند بسیار بیشتر به چشــم می آید چراکه مخاطبان
زیادی دارند و بیشتر دیده می شوند.
نگاهی علمی به این ماجرا داشته باشید

وقتی فــردی دچــار لغــزش کالمی می شــود ،مــی توان
فرضیه های زیادی مطرح کرد .به طور مثال ســاده ترین
فرضیه این اســت که او را فردی ســاده لوح خطاب کنیم
یــا حتــی او را فــردی جســور تلقی کنیــم که حــرف های
غیرعادی می زند اما برای پرداختن بــه این موضوع باید
نگاهی دقیق تر داشــته باشــیم .ما نمــی توانیــم افراد را

خانوادهومشاوره

داشتن شخصیتی هیجانی،

دختری  30ســاله ام
و دو بــرادر  36و 38
ساله دارم .پدر و مادرم
تقریبا پنج سال است که با ازدواج
من و برادرهایم ،تنها زندگی می
کنند .چند وقتی است که به نظرم
مثل گذشــته ،ســرحال نیستند.
پدرم  65و مادرم  55ساله هستند.
قدیم که ما در خانه شــان بودیم،
خیلی اهل تفریــح و بیرون رفتن
بودند ولی االن مدام می گویند که
خسته ایم ،حوصله نداریم و  . ...آیا
دچار افسردگی شده اند؟
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راهله فارسی | مشاور

متهم کنیم به ساده بودن و امثال آن .این از
دیدگاه روان شناســی نوعی قضاوت است
که کار درستی نیست اما توصیف این ماجرا
از دیدگاه علمی شاید برای بسیاری از شما
جذاب باشد.
رابطه بین هیجانی بودن و لغزش کالمی

با نگاهی به
کارنامه جواد
خیابانی ،باید
پذیرفت که
او فردی بسیار
با مسئولیت،
با ظرفیت
توانمند و در عین
حال احساسی
است که همین
مورد آخر باعث
شده گاهی
لغزش های
کالمی داشته
باشد

موضوع مهم برای پرداختن به این مســئله،
نقــش احساســات یــا هیجانــات در لغــزش
های کالمــی اســت امــا هیجانــات چگونه
می توانــد باعث لغزش های کالمی شــود؟
واقعیــت این اســت کــه هیجانات مــا نقش
زیادی در رفتارهای ما دارند .ما در طول روز
احساســات یا هیجانات زیادی را تجربه می
کنیم که ممکن اســت به آن توجه نکنیم .به
طور مثال احســاس ترس ،خشم ،غم ،شرم
یا احساس شــادی ،تعجب ،شــگفتی و  ...این احساسات
می توانند سازگار یا ناسازگار باشــند .جالب است بدانید
احساس ترس گاهی می تواند باعث اجتناب و گوشه گیری
ما شــود و گاهی می تواند از ما در برابــر خطرات محافظت
کند .همین طور احساســاتی مانند خوشــحالی و شگفت
زدگی می توانــد باعث در اصطالح «جوگیر شــدن» افراد
و مختل شــدن لحظه ای تفکــر و در نتیجه لغــزش کالمی
شــود .این احساسات در برخی از مشــاغل بسیار برجسته
تر اســت و اهمیت بیشــتری دارد .در این بیــن و برای یک
گزارشگر ورزشی آن هم از نوع فوتبال ،بروز احساسات یک
توانمندی محسوب و باعث جذب بیشتر مخاطب می شود
اما در عین حال همین احساسات می تواند تصمیم گیری

در لحظه را مختل کند و باعث ایجاد لغزش
کالمی شود .افرادی که زیادی احساساتی
هســتند وقتی در شــغلی قرار بگیرند که با
هیجانات زیاد همراه اســت ،ممکن اســت
لغــزش بیشــتری در کالم داشــته باشــند.
به همیــن دلیــل بســیاری از گزارشــگران
فوتبال باید ســعی کنند تا از تمــام ظرفیت
هیجانی خود برای گزارش استفاده نکنند
و تا حدودی احساسات خود را کنترل کنند
تا اوضاع از دست شان خارج نشود.
نبایدهیجانات«خیابانی»سرکوبشود

همچنین باید مراقب بود که کنترل کردن
احساســات منجــر به ســرکوب آن نشــود
چراکه مــی تواند مانند یــک بمب در زمان
نامناســب منفجــر شــود .به همیــن دلیل
پیشنهاد می شود افرادی که فکر می کنند هیجانات زیاد
یا سرکوب شده ای دارند ،فرصتی برای پرداختن به آن در
فضای مناسب ایجاد کنند.
دلیل دوست داشتنی بودن «خیابانی»

با وجود این افــرادی که هیجانات خود را بــه راحتی بروز
می دهند ،می توانند افراد بسیار دوست داشتنی باشند
زیرا معمو ً
ال افراد روراست و صادقی هستند که از دیدگاه
عموم مردم ویژگی های دوست داشتنی و جذابی است.
با این توضیحــات باید دلیل این که گــزارش های او روی
اعصاب نیست و ســوتی هایش مخاطب را پس نمی زند،
برای تان مشخص شده باشد.

مخاطب گرامی ،اوال می
مشاوره
خواهــم بــه شــما تبریک
خانواده
بگویــم کــه ایــن قــدر
فرزندی حساس و پیگیر
هستید .ما هم توصیه هایی به شما داریم که
به کمک تان خواهد آمد.
آن ها را با هم سن هایشان مقایسه کنید

با توجه به سن پدر و مادرتان که مطرح کردید،
آن هــا هــم اکنــون وارد ســن کهن ســالی یا
سالمندی شده اند اما زمانی که شما در خانه
آن ها بودید ،والدین تان در ســن میان سالی
بودند و تغییراتی که مطرح کردید تا حدودی
طبیعی است .به طور مثال ،مادر شما با توجه
به سنش وارد مرحله یائســگی شده و ممکن
اســت این مســئله باعث بــی حوصلگی های
مادرتان باشد .بنابراین نگران نباشید و سعی
کنید برای بهتر درک کردن شــان ،آن ها را با
هم سن هایشان مقایسه کنید نه با گذشته ای
که شما از آن ها در ذهن دارید.
ویژگی های دوران سالمندی

از نظــر ســن تقویمــی ،وقتــی ســن از ۶۰
ســالگی بگــذرد دیگــر دوران میــان ســالی
تمــام شــده و وارد کهــن ســالی می شــویم.
دوران ســالمندی دارای برخــی ویژگــی
هــای جســمی ،اجتماعــی و روانــی اســت:
 -۱یکــی از ایــن ویژگــی ها ،کاهش نســبی
قوای جسمی اســت به طوری که با باال رفتن
ســن ،نیروی جســمی فرد رو بــه کاهش می
گــذارد -۲ .ویژگی دیگر بازنشســتگی ،دور
شــدن از موقعیت های شــغلی گذشته است
که کاهش مســئولیت های مرتبط با شغل و
در نتیجه کاهش ارتباطــات اجتماعی فرد را
به همراه دارد -۳ .از دیگر ویژگی ها تنهایی
یا احساس تنهایی است.
به نیازهای سالمندان توجه کنید

شــماباید از نیازهای ســالمندان کــه در چند
دسته ،تقسیم بندی می شــوند آگاهی داشته
باشــید تا به صورت اصولی تری به والدین تان
بــرای مدیریت دوره ســنی که در آن هســتند،
کمــک کنیــد .ایــن نیازهــا عبارتنــد از-1 :
احتیاجــات عاطفی همواره وجود داشــته و به
همانترتیبیکهسنافرادباالترمیرود،نیازها
نیز افزایش می یابد -2 .احتیاجات معیشتی
شــامل خوراک ،پوشاک ،مســکن و بهداشت
می شود -3 .احتیاج به تفریح را هم دست کم
نگیرید و بهتریــن تفریحات پیشــنهادی برای
ســالمندان شــامل مطالعه کتــاب و روزنامه،
گشــت و گــذار در فضــای ســبز ،معاشــرت و
گفت وگو با دوســتان ،تماشای فیلم ،نشستن
روی نیمکت و تماشــای خیابان و عبــور و مرور
مردم به خصــوص تماشــای کــودکان هنگام
بازی است -4 .احتیاج به شــرکت در زندگی
اجتماعی هم مهم است .افسردگی بیشتر در
میانسالمندانیوجودداردکهتنهازندگیمی
کنندوعالوهبرآندچارناراحتیهایجسمانی
نیزهستند.بعضیازآنهابیشازیک باردرماه
تماسدیگریبافرزندانخودندارند.
حال روحی والدین تان را درک کنید

با توجه به توضیحات مطرح شــده ،بخشی از
کارهایی که شما می توانید برای والدین تان
انجام دهید این است که حال روحی شان را
درک و شرایط را برای بهتر شدن زندگی شان
مهیا کنید .در پایان تاکید می کنم که ویژگی
های دوران سالمندی و نیازهایشان به شما
در راستای رسیدن به هدف تان کمک زیادی
خواهد کرد.
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