آیا درخواست معکوس
بیشرت جواب یمدهد؟!

قرار و مدار

روز زنگ زدن به مادربزرگها

بهبهانهپربازدیدشدنیکعکسدرشبکههایاجتماعیازدرخواستبرایرعایتنکردننظافتدر
سرویسبهداشتی،ازتکنیکبیانوارونهیکدرخواستگفتهایم

نگار فیضآبادی|کارشناسارشد روان شناسیبالینی

«همشــهریان عزیز و محترم ،لطفاً نظافت را
شبکه های
رعایت نفرمایید .در هنگام شســتن دســت و
اجتماعی
صورت ،آب را کام ً
ال به آینه و اطراف بپاشــید».
این عبارتها جمالتی هستند که روی یک کاغذ
مکتوب و در یک سرویسبهداشتی نصب شدهاند .عکس این
نوشته هم در فضایمجازی منتشر شده و بازتاب زیادی داشته
آیا این تکنیک ،قابل اعتماد است؟

احتماال شــما هم بــا پیامهــای نقضی مثل
«لطف ًا آشــغال بریزید» در بعضی کوچهها،
روبــهرو شــد هاید .گاهــی از پیا مهــای
وارونه اســتفاده میکنیــم تا زودتــر و بهتر
بــه نتیجــه برســیم .در ایــن تکنیــک ،از
شــخص میخواهیم برخالف درخواســت
ظاهریمان عمل کند .در واقع پیام اصلی
نه در ظاهــر جمله ،بلکه به شــکل پنهانی و
غیرمســتقیم به مخاطب منتقل میشــود.
اما آیا میشود به این تکنیک اعتماد کرد؟
این هم یک روش است!
بــرای هــر مشــکلی(از کوچک تا بــزرگ)،
راهحلهــای مختلفــی وجــود دارد .مثــ ً
ا
از ســکوت تــا مقابلــه بــه مثــل ،میتوانیم
واکنش نشــان دهیــم .امــا نکته مهــم این
است که آیا به اســتفاده از یک روش عادت
کردهایم ،یــا منعطف هســتیم و میتوانیم
بــه شــکل متنــوع ،متناســب بــا موقعیت و
شــخصیت طرف مقابلمان ،نوع پاســخ را
انتخاب کنیم؟ گاهی پیامهای مســتقیم و
درخواســتهای شــفاف ،بهترین برخورد

ما و شما

اســت .بعضیها گفتهاند که معموال درخواست معکوس بیشتر
جواب میدهد و این تصمیم خوبی بوده و بعضی هم گفتهاند که
این باعث بدترشدن رفتارهای مردم و لجبازی بیشتر میشود .از
این رو ،بیشتر در این باره و مالحظات الزم برای استفاده از این
تکنیک خواهیم گفت که گاهی والدین ،معلمها ،رئیسها و  ...از
آن استفاده میکنند.

برای حل یک مســئله اســت .اما همیشه و
همهجا مفیــد نخواهد بود .بعضــی مواقع
الزم اســت از جوابهــای جــدی ،پرهیز و
حرفمان را با لحن شوخی بیان کنیم .اگر
دقت کرده باشید ،طنزنویسها با دعوت از
مسئوالن برای بیشتر خوابیدن و کمتر کار
کردن ،توجه آنها را به همت بیشــتر جلب
میکنند و به طــور غیرمســتقیم ،تنبلی را
نکوهش میکنند!
چه زمانی این تکنیک جواب میدهد؟

ویژگیهــای شــخصیتی و تفاو تهــای
هرکــدام از ما باعث میشــود که به شــکل
یکســانی رفتــار نکنیــم .مثــ ً
ا کســی کــه
انگیزههای بیرونی و رقابتجویی بیشتری
دارد ،وقتی میشــنود به او میگویند« :تو
موفق نمیشــی ،دســت از ایــن کار بکش
و ،»...انگیــزه بیشــتری بــرای ادامــه پیدا
میکنــد .لجاجت هم عامل دیگری اســت
که کمــک میکنــد ایــن روش موثر باشــد
و بعضیهــا مدعــی شــوند که ایــن روش،
کاربــردی اســت و می تــوان بــرای توصیه
کردن به دیگران از آن کمک گرفت.

این روش معجزه نمیکند!

اســتفاده از پیامهای متناقض و معکوس،
در تبلیغــات و متنهای شــوخطبعانه تاثیر
دارد و باعث جلب توجه مخاطب میشــود
امــا اگــر بخواهیــم اثــر مثبــت آن را اغراق
شده بدانیم ،اشــتباه کردهایم زیرا تکنیک
پیامهای معکوس هم یــک روش مثل بقیه
روشهاســت و قــرار نیســت همیشــه و در
هر موقعیتــی معجزه کنــد .به طــور کلی و
همیشه به یاد داشــته باشــید که هرگز در
موقعیتهای جدی و خطرناک از پیامهای
معکــوس اســتفاده نکنید چرا کــه معموال
آســیب زا خواهد شــد .مث ً
ال هرگز به کسی
کــه قصــد خودکشــی دارد ،نگوییــد« :برو
خودکشــی کن ،تو از پســش برمیای!» اگر
فرد ،بــه هــر دلیلــی نخواهــد پیــام اصلی
شــما را جدی بگیرد ،با دســت کم گرفتن،
شوخی و هم جهت شــدن با پیام ظاهری،
کار نادرست را انجام میدهد .درنتیجه ،با
توجیه «آخه خودت گفتی این کار رو انجام
بــدم» ،مصرانه رفتــار اشــتباهش را دنبال
میکند و به طور قطع این نتیجه ای نیست
که شما به دنبالش بوده اید.

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

در ارتبــاط بــا کــودکان ،بیخیال این

تکنیک شوید
به خصوص در ارتباط با کودکان ،الزم اســت
با دقت بیشــتری از این شیوه استفاده کنید.
اگر مــدام بــه آنهــا بگوییــد« :درس نخون،
مدرســه نــرو ،داد بزن ،فحــش بــده و  ،»...نه
تنها متوجه پیام اصلی شما نمیشوند ،بلکه
عادت میکنند خودشــان هم با دیگــران به
همیــن شــکل صحبت
کنند زیرا فقــط با یک

بههرحال
ما درباره انسان با طیفی از
رفتارهای پیچیده صحبت
میکنیم و نمیتوانیم به
آسانیُ ،مهر تایید روی یک
تکنیک رفتاری بزنیم یا به طور
قطع ،آن را غلط بدانیم .بنابراین
الزم است در استفاده از این
تکنیک احتیاط کنیم.

 22سال از شروع زندگی مشترکمان گذشته و مانند بسیاری از زن و شوهرهای دیگر ،با همسرم اختالف
سلیقه داریم .این اواخر ،سر هر مسئلهای که با همسرم بحث میکنم ،همان اولش میگوید که اجباری به
زندگی با من نیست ،طالقم بده و مهریهام را هم بده تا راحت شوی .بحث مهریهاش نیست ،هرچند به پول
امروز بیش از یک میلیارد تومان میشود اما دوستش دارم و از شنیدن این جمله ،واقعا ناراحت میشوم .چه کنم؟ هر
دو دیپلم داریم و من  47ساله هستم.
زهره حسینی | مشاور و دانشآموخته دانشگاه عالمهطباطبایی

مخاطب محترم ،این طور به نظر میرســد
مشاوره
کهپساز 22سالزندگیمشترکشنیدن
زوجین
این جمله از زبان همسرتان که «اجباری به
زندگیبامننیست،طالقمبده...تاراحت
شوی»حسدردناکوناراحتکنندهایدرشماایجادمیکند
وباوجودعالقهایکهبهخانمتاندارید،حقداریدازاینجمله
برنجید و ناراحت شوید .بهتر اســت در ابتدا به آسیبشناسی
این موضوع بپردازیــم ،یعنی بفهمیم چه چیز باعث میشــود
همسرتان در بحثها اولین عبارتش پیشنهاد طالق و جدایی
باشد؟

زندگیمشترک ،اختالف سلیقه و یک امر طبیعی میدانید
و تالش میکنید از طریق گفتوگو ،آن را حل کنید .در عین
حال ،گفتوگو بهتر است از یک فضای امن برخوردار باشد تا
افراد بتوانند در این فضا آزادانه حرف بزنند و راهحل بدهند.
به طور قطع گفت وگویی که قرار اســت به اختالف سلیقه ما
پایان یا جهت درســتی بدهد ،بهتر است یک سری نکات در
آن رعایت شود که با توجه به شرایطتان به چند مورد از آنها
اشاره میکنم.
همهتقصیراتراگردناونیندازید
از ابتدا قصد و نیت شما فهماندن اشــتباه و تقصیرات به طرف
مقابلنباشدکهبهشکستمنجرخواهدشد.همچنینخانمتان
طی گفتوگو ،احســاس مورد حمله قرار گرفتن نکند تا برای

چقدرخوبکهاختالفسلیقهراطبیعیمیدانید

ایــن خیلــی خــوب اســت کــه شــما مشــکالت را در

جمع کردن تکه و خردههای چیزی که شکسته یا روی زمین ریخته با جاروبرقی
بهترین کار است اما همیشه اینطور نیست

معموال به نظر میرسد جمع کردن تکه و خردههای چیزی که شکسته یا چیزی که بر زمین
ریخته با جاروبرقی بهترین کار است ،به خصوص اینکه این روزها جاروهای شارژی کارها
را سادهتر هم کردهاند .اما بعد از مدتی شاید متوجه شوید که جاروبرقیتان بوی بدی گرفته
یا کاراییاش به میزان قابل توجهی افت کرده است یا اینکه اصال دیگر کار نمیکند و دلیل
اش را هم نمیدانید .در چنین مواردی به احتمال زیاد چیزی را به خورد جاروبرقیتان دادهاید
که نباید میدادید! در ادامه مطلب ،از شما میخواهیم که یک سری چیزها را با جاروبرقی جمع
نکنید تا برایتان دردسر نشود.

تکههایسیمهایالکتریکی:جمعکردنخردهسیمهای
برق با جاروبرقی کار راحتی به نظر میرســد اما ســر لوله و
قدرتمکشجاروبرقیتانممکناستتوسطاینسیمهایریزو
تیزآسیبببیند.اینآسیبهاوخطوخشهاهمیشههمبهچشم
نمیآیند و ممکن است در نهایت به یک شوک الکتریکی منتهی
شوند .به همین دلیل بهتر اســت جاهایی را که میدانید خرده و
ریزههای ســیم برق در آن جا وجود دارنــد ،جاروبرقی
نکشید.
قهوه ،دانههای قهوه و کاکائو:اگر پودر
قهوهراباجاروبرقیجمعکنیدباعثرشد
کپکدرکیسهآنخواهیدشد.قهوهایکهقبال
جاییریختهوخشکشدهوهمچنینکاکائونیز
برای جاروبرقی خطرناک است ،زیرا ذرات ریز آن
میتوانندفیلتررامسدودکنندوحتیمیتوانندباورود
بهموتور،آنراازکاربیندازند.
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* درباره پرونــده «جواهــری از هنر اســامی -ایرانی در
هند»،توجهمردهایایرانیرابهعشق«شاهجهان»جلب
میکنمکهبهخاطرهمسرش،چهبنایماندگاریساخته.
*سالمفرفره،اوندخترکوچولوییکهگلسرمیخواد،
خیلینازوگوگولیه.
*حالمازتیتر«میکروبهایآشپزخانهبیشترازسرویس
بهداشــتی اســت» در صفحه ســامت به هم خورد .تازه
عروس هستم و االن دلم نمیاد برم تو آشپزخونه .ظهر که
شــوهر عزیزم میاد ،چی جوابش رو بدم که غذا نداریم! از
نجمه ،مشهد
دستزندگیسالم .
*کاشیکتحقیقیمیکردیدوهمینداستانیکهدست
معمارانتاجمحلراقطعوچشمهایشانراکورکردهاند،
تاییدیاتکذیبمیکردید.
*اصرارتانبرایدرجنا مفرستندگانپیامکهادرستون
«ماوشما»رادرکنمیکنم.درصفحه 2هماسمنمیزنید
وآنجامشکلینیست.قراربهزدناسمباشد،میترسیمو
دیگرهیچانتقادینخواهیمکرد.والسالم!
ما و شما :مخاطبگرامی ،درج نامتان در کنار پیامک به
آن ارزش بیشتری میدهد البته که این یک پیشنهاد بود
واجبارینیست.
* آمارهایتان درباره تاج محل در پرونده زندگیسالم که
گفتهایدباورکردنینیستند،کامالقابلباوربودند.
مسعود

* بــرای توصیــه بــه آقایــان بــرای داشــتن همســری
خوشاخــاق در صفحه خانواد هومشــاوره ،ممنــون اما
همسرمدقیقااینهفتتوصیهراانجامنمیدهد.

سبکرفتاریآشناشدهاند.درحالیکهآنها
از کودکی باید یاد بگیرند پاسخهای متنوع و
کارآمدیداشتهباشند.همچنیندرمواقعی
که موضوع سالمتی درمیان است ،استفاده
از این پیامها ،غیرمنطقی و ناکارآمد خواهد
بود .مثل وقتی که شــخصی به خاطر ترس،
به پزشک مراجعه نمیکند و شما میگویید
«دکتر نرو» .درنهایت شــاید ترس او افزایش
پیدا کنــد و رفتــار اهمــالکاری در او
تقویتشود.

خانمم با شروع هر بحث میگوید که طالقم بده
تا راحت شوی!

موارد ممنوعه برای جمعکردن با جاروبرقی! 1

خانواده و مشاوره

امروز یک زنگ به مادربزرگتــون بزنین و بعد از
احوالپرســی ،اون قســمت از آهنگ معروف
«محمد اصفهانی» که میگه« :مادرا مادربزرگا،
مثلِ گل مثــلِ بهارین» رو براشــون بخو نین
و دلشون رو
شاد کنین...

زندگیسالم
سه شنبه
اول بهمن 1398
شماره 1520
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مو:محال اســت بتوانید جلوی ورود مو بــه جاروبرقیتان را
بگیرید اما تا جایی که امــکان دارد و میبینید باید مانع ورود
موی انســان یــا حیــوان خانگی بــه جاروبرقی شــوید .ایــن موها
میتوانندپاکتیاکیسهجاروبرقیوفیلترآنرافوریمسدودکنند.
خاک ُگلوگیاهانخانگی:اگراهلنگهداریگلوگیاهدر
خانه باشــید برایتان پیش آمده اســت که مثال کودکتان
گلدان ُپرازخاکرارویزمینواژگونکندیااتفاقاتی
شبیه به این .احتماال اولین کاری که به ذهنتان
رســیده پناه بردن به جاروبرقیتان اســت .اگر
خاکی که ریخته شــده خیس یــا مرطوب بوده
باشدمیتواندبرایموتورجاروبرقیمشکالتی
ایجادکند.برگهایخشکگیاهانآپارتمانی
به راحتی میتوانند خرطوم یا فیلتر جاروبرقی را
مسدود کنند و در ضمن تا زمانی که داخل جاروبرقی
هستندرطوبتخودرانیزخواهندداشت.
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دفاع از خود و رفتارش تدافعی برخورد نکند .با همسرتان طی
گفتوگو همدلی کنید تا احســاس کند از طرف شــما درک و
فهمیدهمیشود.درچنینموقعیتیبهترگوشمیکندوکمتر
احساسضعفوشکستمیکند.
از او برای راهکارهای حل مسائل پیشنهاد بخواهید

بیشــتر دربــاره احساســات خودتان حــرف بزنیــد و بگویید
این احســاس من اســت ،نمیدانــم در این باره احســاس تو
چیست؟ قبل از اینکه قضاوت کنید ،خودتان را در موقعیت
همســرتان قرار دهید تــا از دریچه نــگاه او هــم بتوانید بهتر
اختالف سلیقهها را درک کنید .گاهی از او بخواهید که فقط
او صحبت کند و شما آماده شنیدن حرفهای او باشید تا به
جای پیشنهاد طالق ،پیشــنهادهای منطقیتری بدهد و از
او بپرسید چه راهحل یا فکری برای حل فالن مسئله دارد؟
همسرتاناحساسخستگیودرماندگیدارد
در پایان توصیه میشــود حتما به مطالعــه و یادگیری مهارت
ارتباطموثر،همدلیوحلمسئلهبپردازید.آنچهازتوضیحات
شــما فهمیدم این است که پس از  22ســال زندگیمشترک،
پیشنهاد طالق از طرف همســرتان حتی اگر صرفا یک تهدید
زبانیباشد،حدسمیزنمکهنشاندهندهیکسریمشکالت
یــا اختالف ســلیقههای حل نشــده اســت کــه در همســرتان
احســاس خســتگی و درمانگــی ایجــاد کــرده ،طــوری که با
پیشنهاد طالق همان ابتدای بحثها سعی در فاصله گرفتن
و ترک رابطه دارد .در صورت موفق نشدن بعد از بهره بردن از
پیشنهادهای مطرح شده از یک مشاور خانواده یا زوج درمانگر
کمکبگیرید.
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خرده شیشه:در بیشتر موارد بعد از چند بار تکرار این کار،
مجبور خواهید شد خرطوم جاروبرقی ،فیلترها و کیسه آن
را عوض کنید .شاید آسیبهای وارد شده به جاروبرقی توسط
خرده شیشــهها دیده نشــوند اما قســمتهای داخلی دستگاه
دیگر قادر به نگه داشتن خاک و ذرات آشغال نبوده و آنها را از
راه قسمتهای آسیب دیده ،دوباره به محیط خانهتان برخواهد
گرداند.
آرد:کارشناسانمیگوینداگرالزماستآردیراکهبرزمین
ریخته شــده با جاروبرقی جمع کنید ،ببینید چقدر آرد قرار
استداخلجاروبرقیتانشود.اگرچیزیبهانداز هیکمشتآرد
اســت به دســتگاهتان آســیبی نمیزند اما اگــر ُکل بســته آرد را
ریختهایدوحاالمیخواهیدباجاروبرقیجمعکنید،بهتراستاین
کاررانکنیدوبادستآنراجمعکنید.آردمیتواندفیلتررامسدود
کندوواردموتورجاروبرقینیزبشودوآنراازکاربیندازد.
منبع:سالمتنیوز،برترینها
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