ظاهراتن اب دیگران حرف یمزند!

باورکنیدکهظاهرتاندلپذیراست!

نتایجتحقیقیجدیدنشانمیدهدکهلباسیکفردتوسطدیگرانبرایشناختشخصیتاودرچندمیلیثانیهارزیابیمیشود
نرگس عزیزی|کارشناسارشد مشاوره

به تازگی تحقیقی در دانشگاه پرینستون انجام شده و نتایج آن نشان میدهد که لباس یک فرد
محوری
توسط دیگران در چند میلیثانیه ارزیابی می شــود ،هرچه لباس فرد گرانتر و مرفهتر به نظر
بیاید ،آن فرد در نظر دیگران شایستهتر محسوب میشود! در این بین باید گفت که گاهی ما گول
ظاهر همدیگر را میخوریم .در واقع این بخشی از مطالعات روانشناسی است که شاید شنیدن
و خواندن درباره آن چندان نیز لذتبخش نباشد چراکه میتواند به ما یادآوری کند که چقدر همه ما در این زمینه
آسیبپذیریم .اما شاید بیشتر دانستن در این زمینه بتواند به ما کمک کند تا بتوانیم این نقطه ضعف را جاهایی به
نفع خود به کار ببریم و البته مانع از تاثیر بیش از حد این عامل در سرنوشت کاری و حرفه ایمان شویم.
تاثیرقدودندانمانبرقضاوتهایدیگران!

بررسیهای روانشناسی نشــان میدهد در قضاوت ما از
دیگران ،ظاهــر آنها اهمیت دارد و میتواند باعث شــود تا
ما بدون آنکه متوجه شــویم ،درباره کسی سوگیری مثبت
یا منفی پیدا کنیم .در این بررسیها البته عوامل مختلفی
توسطروانشناسانارزیابیشدهاست؛ازنحوهپوشش،قد،
زیباییچهرهوجذابیتتاوضعیتدندانها.اینتاثیرگذاری
ظاهرافراددرنحوهقضاوتالبتهدرموقعیتهایمختلفی
میتواند تاثیرگذار باشــد .گاهی باعث میشود ما با دیدن
چهرهای در یک تبلیغ ،بیشــتر تحت تاثیــر آن قرار بگیریم،

گاهی اما این موضوع میتواند تاثیر مهمتری داشــته باشد
و احتمال اســتخدام شــدن یک فــرد را افزایش یــا کاهش
دهد .اگر بخواهیم به صورت فهرستوار نتایج مطالعات و
بررسیهایاینحوزهرامرورکنیم،میتوانیمبهچندمورد
اشارهکنیم:
*افرادقدبلندبهصورتمعمولتوانمندترازافرادیکهقد
متوسطوکوتاهیدارند،قضاوتمیشوند.
* افرادی که دندانهای ســفید و مرتبی دارنــد ،راحتتر
اعتمادافرادراجلبمیکنندوباهوشترارزیابیمیشوند.
* پوشــیدن لباسهای مرتب و کمی گران میتواند باعث

قصهگویی
براساس روایتهای مادرانه!

بانوان

یکیازراههایپرورشهوشکالمیکودکان،قصهگوییاستکهبهشیوههایمتفاوتی
برایفرزندانقابلاجراست

راضیه قلی زاده | روزنامه نگا ر

منبعscholastic.com :

 2حالت برای قصهگویی میتوان تصویر کرد

اســت ،برمی دارید و قصهگویی را آغــاز میکنید.
شــروع و پایان قصــه کامال دســت شماســت .این
بازی مهارت شــنیدن کودک را تقویــت میکند و
باعث رشد هوش عاطفی کودک میشود .در این
وضعیت ،مادر داستان میگوید .همچنین این یک
فعالیت ایدهآل برای زمان خواب یا ســفرهای
جادهای است .در ضمن این حالت
دوم کــه مــادر گوینده اســت و
کودک شنونده ،بهگونهای
دیگر هم قابل اجراســت.
اینکه شما ابتدا قصه را
تعریف میکنید ،سپس
از فرزندتان میخواهید
آن را خیلی ساده و در حد
توان خود به تصویر بکشد،
این تمریــن عالوه بــر تقویت
حافظه ،باال بردن دقت و تحریک
خالقیت یک گزینه بسیار مناسب برای
تشــویق کــودک به نقاشــی اســت .یادمان باشــد
نقاشــی یکی از راههای برونریزی و کنترل خشم
به حساب میآید.

امروز به خاطر خطخطی نشدن اعصاب دیگران
که تو کوچه و خیابون یا تو ماشینشون در حال
رفتوآمد هستن ،تالش کنین اصال بوق نزنین تا
ببینین که میشه بدون بوق هم رانندگی کرد...

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

* مــن یکــی از قدیمیتریــن مخاطبهای زندگیســام
هستم که از سال 94با شــما بودهام و روزهای زیادی را در
کنارتانگذراندهام.خیلیخوشحالمکهشاهداینپیشرفت
شگرفتانبودمکهامروزتوانستیدبافردموفقیگفتوگو
کنید که شــما را به عنوان اولین رســانه بــرای مصاحبه با
روزنامههایفارسیزبانانتخابکردهاست.تبریک.
* درباره پرونده شوماخر ایرانی ،کاش یک نفر پیدا بشه
و از این غذاهای ایرانی که در همه دنیا طرفدار و عاشــق
خیلی خفن داره ،به نفع افزایش گردشــگری اســتفاده
کنه .هرجــای دنیا کــه چنیــن ظرفیتی داشــت ،در حد
تیمملی ازش استفاده میکرد.
* در مطلب «رنگ لبها از سالمت شما میگوید» ،با این
رژهایی که خانمها می زنن ،عمرا بتونن رنگ لب شــون
رو تشخیص بدن!
* درباره نیاز مردها به آرامش در خانه باید بگم که خانم
کارشناس خیلی یک طرفه ســمت آقایان را گرفته بود.
آیا آن ها نباید برای رســیدن به آرامش در خانه ،زحمتی
بکشند؟ چرا فقط خانم ها را مقصر نشان میدهید؟
* عکس مربــوط بــه روشهــای کنتــرل درد زایمان در
مطلب صفحه سالمت ،به خوبی نشان میداد که چقدر
این روشها موثر بوده!
* قیمت کتابــی که در صفحــه نوجوان معرفــی کردید،
 38هزار تومان است .لطفا کتاب های  10هزارتومانی
معرفی کنید که من نوجوان ،قدرت خریدش را داشــته
باشــم .با ماهی  50هــزار تومــان پول توجیبــی ،چطور
کتابی  38هزار تومانی بخرم؟

تاثیرات بازیهای رایانهای
بر کودکان و نوجوانان

1

انزواطلبی

یکی از راههای پرورش هوش کالمی کودکان ،قصهگویی است .قصهگویی باعث میشود فرزند
شــما در زندگی و انجام کارهای خود خالقانه عمل کند .قصهگویی به شیوههای متفاوتی برای
فرزندان قابل اجراست .الزمنیست قصهگوی حرفهای باشید ،شــما با توجه به طول داستان،
مقدمه مناسب ،آهنگ صدا ،حاالت چهره و درگیر کردن کودک در داستان میتوانید یک راوی خوب
شوید .نگران نباشید منظور ما از قصه همین روایتهای روزانه و خاطرات ساده است .با وجودی
که قصهگویی نیاز به ابزار خاصی ندارد و شما میتوانید هر موقعیتی را که در آن هستید تبدیل به
بهانهای برای قصهگویی کنید ،میتوان وسایلی برای این منظور در نظر گرفت که کامال ساده و در
دسترساند ،شامل مجموعه کارت(تصاویر) یا نقاشیهایی که توسط مادر یا کودک کشیده شدهاند،
ی و  . ...این فعالیت برای کودکان سه ساله تا نوجوانان قابل اجرا و یک
تمبرها یا یک آلبوم خانوادگ 
تمرین برای خوب گفتن و خوب شنیدن چه برای ما و چه برای کودکانمان است.

حالــت اول :مــادران میتواننــد بــا گفتــن چنــد
کلمه(مثــا اتوبــوس ،روز ،بــرف ،مــادر و  ) ...بــه
دلبنــد خــود فرصت فکــر کــردن بدهند .ســپس
از او بخواهنــد با در نظــر گرفتن آنها ،داســتانی
روایت کند .در این وضعیت ،کودک ما خالق
داستان اســت .این بازی عالوه بر
مهارتهای زبانی به پرورش
خالقیــت ،مهار تهــای
ارتباطــی و عاطفــی
کمک شایانی میکند.
در طول داســتان مادر
میتوانــد غلطهایی را
که در ســاختار جمله یا
به کار بردن کلمات وجود
دارد بــا تکــرار صحیــح آن
اصالح کند؛ اما فقط در مواردی
اندک باید دست به اصالح بزند تا رشته
افکار و احساسات کودک گسسته نشود.
حالــت دوم :شــما تعــدادی کارت مصــور یــا یک
نقاشی که توسط کودک یا خود شما کشیده شده

برخی مطالعات نشان داده است در کنار برداشت دیگران
از ظاهر ما ،امر دیگری که میتواند بــر تاثیر اجتماعیمان
شود تا تواناییهای فرد بیشــتر ارزیابی شــود.اما شاید به
اثری تعیینکننده داشــته باشــد ،برداشــت خود ما درباره
صورت تخصصــی تاثیر ظاهر افــراد بر زندگــی حرفهای و
ظاهرمان اســت .به عنوان نمونه در مطالعه پژوهشــگران
کاری آنها موضوعی است که متخصصان در این حوزه به
دانشــگاه نوادا در آمریکا( )2018مشخص شد زمانی که
آنعالقهبیشتریدارندومطالعاتگستردهترینیزدراین
فردی احســاس میکند ظاهــری دلپذیــر دارد ،میتواند
بخشصورتگرفتهاست.
بیشتر روی دیگران تاثیر بگذارد .بر این اساس هر چه شما
احســاس بهتری درباره خود داشته باشــید ،امکان این که
تاثیرظاهرافرادبرمیزاندرآمدآنها
بتوانید روی دیگران تاثیر بگذارید ،بیشــتر اســت .در کنار
نتایج مطالعات در زمینــه تاثیر ظاهر بر زندگــی حرفهای و
تصورشخصیما،توانمندیهایمادرحوزههایتخصصی
شغلی،نتایجییکدستنیست.درواقعبرایبررسیاین
نیزمیتواندتاحدیتاثیراینموضوعراکاهشدهد .برخی
موضوعبهتراستنتایجدردوگروهآقایانوخانمها
مطالعــات نشــان میدهنــد پیــشداوری منفی
بررسی شــود .جذابیت ظاهری میتواند
درباره افــرادی بــا ظاهر متوســط زمانی
نکتهطالیی
شانس اســتخدام شــدن را در مردان
تشــدید میشــود که توانمندیهای
اگرمیخواهیددر
افزایش دهــد .البته ایــن افزایش،
تخصصی آنها متوسط یا ضعیف
خواستگاری،جلسهایمهم،
شاملافزایششانسدراستخدام
باشــد .در واقع ظاهر افرادی که
مصاحبهشغلیو...حاضرشوید،جدایاز
در مشــاغل بهتــر هم هســت .به
تواناییهای باالتری داشــتند،
آمادگیهایدیگر،اهمیتظاهرخودرا
در مصاحبههای شغلی اهمیت
عنوان مثال در یــک پیمایش در دستکمنگیریدوسعیکنیدباظاهریمرتب،
دانشگاهمیشیگان،مشخصشد
کمتری پیــدا میکند .پــس اگر
دندانهاییتمیزولباسیمتناسبحاضر
مردان قدبلندتر شــانس بیشتری
تصور میکنیــد از نظر ظاهر برگ
شویدتااحتمالموفقیتخودرا
برایبهکارگیریدرمشاغلباپرستیژ
برندهای در اختیــار نداریــد ،به فکر
افزایشدهید
باالتر را دارند .البتــه در برخی مطالعات
تقویتخوددربخشهایدیگرباشید.

روز بوق نزدن
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ابتال
به اختالل
کمتوجهی
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تنبل
شدن ذهن
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افت
تحصیلی

زندگیسالم
دوشنبه
 2دی 1398
شماره 1495

مشاوره

عامل جذابیت ظاهری عاملی موثر در ســنین باالتر از 30
سال بوده و در مردان جوان ،این عامل تعیینکننده نبوده
است.درباره زنان اما وضعیت کمی متفاوت است .در واقع
در مشاغلی که جذابیت ظاهری هیچ تاثیری ندارد(مانند
کارمند بخش اداری) زنانی که جذابیت ظاهریشــان باال
ارزیابیمیشود،شانسکمتریبرایاستخدامشدندارند
اما در مشاغلی که ظاهر اهمیت دارد(مانند کارمند روابط
عمومی) احتمال استخدام زنان یا ظاهری آراسته افزایش
مییابد .اما بعد از مرحله استخدام ،آیا این تفاوت بین افراد
جذابوغیرجذابپایانمییابد؟متاسفانهبایدگفتتاثیر
جذابیتظاهرینهفقطدرمرحلهاستخدامکهبعدازآننیز
میتواند تاثیرگذار باشد .به عنوان مثال مطالعات پیشین
در همین دانشگاه نشــان میدهد میزان درآمد افرادی که
از نظر ظاهری بســیار معمولی بوده یا ظاهر خوبی ندارند،
کمی کمتر از افرادی اســت که ظاهر خوشایندی دارند .از
طرفی مطالعات نشــان میدهد مردانی که ظاهری خوب
دارند ،در زمان کوتاهتری در کار خود پیشــرفت می کنند و
میتوانندارتقایابند.بهاحتمالزیادافرادیکهظاهرچندان
جذابی ندارند ،با خواندن این مطلب تا به اینجا احســاس
ناخوشایندی پیدا کردهاند اما شاید اطالع از بخشی دیگر
ازنتایجمطالعاتاینحوزهبتوانداینافرادراامیدوارسازد.

قرار و مدار
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تقویت
حس
پرخاشگری

سرکوبشدن
احساسات
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کاهش
قابلتوجه
خالقیت

دکتر شکیال یوسفی

متخصص روان شناسی سالمت

دختر مورد عالقهام ،بیپولی سرش نمیشود!
حدود دو سال با دختری آشنا بودم و تقریبا از شش ماه پیش ،تصمیممان برای ازدواج قطعی
شد اما من بعد از بررســی پیشنیازهای ازدواج ،متوجه شدم که شرایط مالی مناسبی برای
متاهل شدن ندارم .بنابراین منصرف شدم و به او گفتم که این ماجرا تمام شود اما او بیپولی
سرش نمیشود و میگوید که عاشقت هستم و در هر شرایطی کنارت خواهم ماند .چه کنم؟
فریبا البرز| کارشناسارشد مشاوره خانواده

در جامعه ما بعضی جوانــان ،مجرد ماندن
مشاوره
را بــه ازدواج ترجیــح میدهنــد و دالیــل
ازدواج
خاصخودرادارندمثلمسائلاقتصادی،
سربازیو....البتهکهنمیتوانایندالیل
رامنکرشداماهرمشکلیراهحلخاصخودشرادارد.
همهجوانبرادرنظربگیرید
شما دو ســال با دختری در ارتباط بودهاید و شش ماه اخیر به
طورجدیبهازدواجفکرکردهایدامابعدازآنمسائلاقتصادی
را بررسی کردهاید و منصرف شدید .به نظر میرسد یک روز

خودتان ارتباط را خواســتهاید و یک وقت دیگــر هم خودتان
انصرافتــان را اعالم کرده ایــد ،بدون توجه بــه اینکه طرف
مقابلشماهمیکانساناست،اوهماحساسداردوچهبسا
طیاینمدتدوسالبهخاطرشماموقعیتازدواجدیگریرا
ردکردهباشد.بهتراستقدریهنگامتصمیمگیریجوانبرا
درنظربگیریدنهصرفاتصمیمخودتانیکنفر.درضمنودر
پیامکتان از سن ،وضعیت فرهنگی و اقتصادی خانوادهتان
و ...چیزینگفتهایدکهبایدبرایتصمیمنهاییبررسیشود.
ازخانوادههاکمکبگیرید

مشکالت و معضالت اقتصادی متاســفانه کم نیست و حق
دارید که نگران باشــید .گرانی ،هزینههای گزاف مراسم و

جشن ،طال و ...واقعا کمرشکن است .در ضمن ،این ادعای
دختر مورد عالقه تان که «عاشقت هســتم و در هر شرایطی
کنارت خواهم ماند» ،برای خوشــبخت شدن کافی نیست.
برای این که ازدواج ســر بگیرد ،خانوادههای دو طرف باید
همکاری زیــادی با هم داشــته باشــند .شــرایط خودتان را
کامال شــفاف به خانواده و خود دختر مورد عالقهتان بازگو
کنید و بپرســید تا چه اندازه توان پذیرش دارد؟ در مراســم
خواســتگاری رســمی ،دقت کنید خانــوادهاش تــا چه حد
سختگیر یا آسانگیر برای ازدواج هستند .تمام خانوادهها
شرایط خیلی ســخت و مهریههای سنگین برای دخترشان
طلب نمیکنند و ممکن است شرایط برای تاهلتان فراهم
باشد .در ضمن باید بررسی کنید که خانواده خودتان تا چه
اندازه میتوانند دست شما را بگیرند؟
گرانیهادلیلقاطعیبرایازدواجنکردننیست
توپاگیرخیلیزیاداست.یکازدواج
متاسفانهسنتهایدس 
ساده با مهریه معقول ،جهیزیه متوســط و  ...را باید جایگزین
تجمالتکنیم.مخلصکالماینکهداشتنمشکلاقتصادی
دلیل قاطعی برای ازدواج نکردن نیســت .اگــر درایت کافی
وجودداشتهباشد،گرانیهاقابلمدیریتاست.
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