سه شنبه ها

نظر یک روانشناس درباره انگیزه بازیگران از پوشیدن
لباس هایی نامتعارف در جشنواره فیلم فجر

از دنیای روان شناسی

معموال یکی از بچه ها برای
پدر و مادر عزیزتر است!

دیده شدن
به چه قیمیت ؟!

فرنگیس یاقوتی| مترجم
منبعhuffpost.com :

سیوهفتمینجشنوارهفیلمفجرهمبهپایانرسید.شاید
سوژه روز
بیشتر از هر چیز دیگری ،پوشش عجیب بعضی بازیگران
در این جشنواره به چشم آمد .همان طور که به احتمال زیاد
خودتان هم دیده اید؛ پیج ها و کانال های زیادی در شبکه
های اجتماعی ،چندین پســت با کنار هم قرار دادن عکس های تعدادی از
بازیگرانجشنوارهفجرامسالمنتشرکردندودرتوضیحاشنوشتند«:خوش
پوشی را از که آموختی؟ از هنرمندان ایرانی در فرش قرمز جشنواره فجر!» .آن
چه واضح است این است که بعضی از بازیگران سعی کردند با لباس های
عجیب و نامتعارف شان ،شش دانگ حواس ها را به نام خودشان جلب و نام
شان را در ذهن ها ثبت کنند .لباس هایی که باعث تعجب همگان شد و یک
سوال را در ذهن مخاطب شکل داد« :آیا این همه جلب توجه الزم است و به چه
دلیل ،بازیگران دنبال این میزان از جلب توجه هستند؟»

میل به دیده شدن طبیعی است اما...

به این  3سوال اپسخ دهید

با این حال ،به نظر می رســد کــه عامل اصلــی دیدن چنین
پوشش هایی در جشنواره ،شخصیت و منش بازیگران است
که تعیین می کند چه انتخابی داشــته باشــند .قرار نیســت

شــخصیت آن ها را قضاوت کنیــم اما الزم اســت بازیگرانی
که در این جشــنواره پوشــش های غیر متعارف و پرحاشــیه
داشتند ،به این سوال ها پاسخ بدهند:
* آیا بیشــتر اوقات ســعی می کنید با وضعیت ظاهری تان،
جلب توجه کنید؟
* اگر در مرکز توجه نباشید ،احساس ناراحتی می کنید؟
* معمو ًال با جلب توجه ،احساس امنیت می کنید؟
اگر به هر ســه ســؤال ،پاســخ «بله» می دهید ،بهتر است
از فرصت جشــنواره فیلم فجر اســتفاده کنیــد و کمی،
خودآگاهی تان را افزایش دهید و کشف کنید چرا مایل
هستید به هر قیمتی (حتی با مسخره شدن) ،نگاه ها
را به سمت خودتان برگردانید.

وقیت احساس ارزمشندی دروین نداریم

معمــو ًال بازیگرانــی که لبــاس پرحاشــیه دارنــد ،در جواب
منتقدان می گویند« :آیا االن مشــکل جامعــه ،لباس های
ماســت؟» .خیر اما حتم ًا لباس متظاهرانــه بعضی هایتان
«بخشی» از مشکل است .هنرمند باید بتواند استعدادش

نکاتیجالبدربارهروباتیویژهبرایکمکبهمبتالیانزوالعقل

حمایت های عاطفی «رابی»!
گروهی از پژوهشگران انگلیسی نوعی روبات موسوم به «رابی» طراحی کرده اند که به افراد مبتال به زوال عقل و بیماری های
مختلف مرتبط با مغز کمک می کند تا مشکالت خود را راحت تر پشت سر بگذارند .به گزارش انتخاب ،این روبات به بیماران
مبتال به بیماری های دمانس و آسیب مغزی کمک می کند که فیلم ببینند ،گپ بزنند و البته تفریح کنند .حدود دو سال زمان الزم
بود تا «روبات» رابى توسط تیمی از محققان طراحی شود .این روبات تالش می کند با استفاده از فناوری تشخیص چهره های
مختلف از طریق صورت و زبان بدن با افراد ارتباط برقرار کند.
شناخت  80عملکرد و احساس انسانی!

شایان ذکر است که «رابی» پیشرفت بزرگی محسوب می
شود و امید است که این روبات بتواند در آینده عالیم شایع
زوال عقل را تشخیص دهد تا یک پزشک عمومی یا کارمند
مراقبتی را مطلع کند« .آردنگو بهرا» ،مدرس علوم رایانه
در دانشــگاه هیل آمریکا و از اعضای تیم طراح این روبات
مدعی است که «رابی» هم اکنون می تواند  80عملکرد و
احساس انسانی را به رسمیت بشناسد.
ابتالی  115میلیون نفر به زوال عقل تا 2050

«آردنگو» که در کنار ســه دانشــجوی ارشــد ایــن طرح را
مدیریت کــرده ،می گویــد 46.8« :میلیون نفــر مبتال به
زوال عقل در جهان زندگی می کنند و این میزان در سال
 2050به  115.4میلیون نفر خواهد رسید .افسردگی
و رفتار تهاجمــی ،اغلب عالیــم ناراحت کننــده و چالش
برانگیز کســانی اســت که نزدیک این افــراد زندگی می

کنند چراکه هم اکنون تنها راه برای نظارت و کنترل زوال
عقل ،مشاهده مستقیم است که کاری فشرده و وقت گیر
محســوب می شــود و می تواند از منظر مراقبتی بسیار پر
هزینه باشد».
«رابی» و تشخیص  4رفتار اصلی

این مدرس علوم رایانه ادامه می دهد« :ما اساســا به دنبال
چیزیشبیههمدمیاحمایتگربودیم.ایدهاصلیمااینبودکه
راهیپیداکنیمکهبهاینافرادوقتیکهتنهاهستند،کمک
کنیم .نظارت و شناسایی حاالت و هیجانات افراد هنوز در
دوراناولیهخوداستومامعتقدیمرابیاولینروباتیاست
کهازشناختمبتنیبربینشاستفادهمیکندتاچهاررفتار
اصلی را تشخیص دهد؛ پرخاشــگری ،افسردگی ،شادی
و حالت خنثی ».جالب اســت بدانید که هم اکنــون روبات
«رابی»قادربهپخشموسیقیدرهنگامناراحتیبیمارمبتال
بهزوالعقلاستوتالشمیکندبیمارراآرامترکند.

خانوادهومشاوره

«مهم نیســت کــه پــدر و مادرها می
گویند کــه ما بین بچــه هایمان فرق
نمی گذاریم چرا که به تازگی نتایج
یک تحقیق روان شناســانه و معتبر
نشانمیدهدکههمیشهیکیازبچه
ها برای پدر و مادرها عزیزتر است!»
این متن که به تازگی در ســایت ها و
شــبکه های اجتماعــی به خصوص
در اینستاگرام دســت به دست می
شــود ،نکات تکمیلی دارد که شــما
را به خواندن شــان از سایت منتشر
کننــده آن () huffingtonpost.fr
دعوتمیکنیم.

نگار فیض آبادی | کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

میل به توجه و دیده شــدن ،یک نیاز طبیعی است که در همه
انسانهاوجودداردامانکتهمهمایناستکهیکنیازطبیعی
را چگونه برطرف می کنید؟ نمی شود انکار کرد که خیلی از
بازیگرها ،دوست دارند که بیشتر و بیشتر دیده شوند اما این
که خودشان را چطور در کانون توجه ها قرار می دهند ،قابل
تامل است .بخشی از شیوه برآورده شــدن این نیاز به فضای
فرهنگی جشــنواره فیلم فجر مربوط می شــود .اگر پوشش
های مضحک و  ...در بزرگ ترین جشن سینمای ایران تبدیل
به یک ُعرف شــود ،بعضی بازیگران هم سعی می کنند طبق
همین قاعده پیش بروند و گوی سبقت را از بقیه بربایند تا این
بار خودشان به جای بقیه ،در قاب تصویر عکاسان جا بگیرند
و توجه بیشتری را به خودشان جلب کنند.
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نحوه انجام این تحقیق

را در قالــب هنــری جامعه پســند ،نشــان بدهــد و هرچقدر
دستش خالی باشــد به راه های ساده ای
مثل تیپ هــای نامتعارف رو مــی آورد.
جالب اســت که گاهی این لبــاس ها را
بیشتر به تن بازیگرانی می بینیم که تازه
وارد هســتند و حرف و هنــر کمتری

برای ارائــه دارنــد .تــاش افراطی بــرای دیده شــدن روی
فرش قرمــز یــک جشــنواره ،مــی تواند ناشــی از احســاس
خودکم بینی ،ضعف ،چشم و هم چشمی ،رقابت با دیگران
و  ...باشــد .توصیه ما بــه ایــن بازیگرها ،تقویــت عزت نفس
(احســاس ارزشــمندی درونی) اســت تا مجبور نباشــند با
پوشش های خاص ،جلب توجه کنند.

لباس ساده «مریال زارعی» نشان از عزت نفس اوست
همان طور که بازیگرها با نقش هایشان درباره سلیقه و عقیده شان با ما حرف می زنند ،با
انتخاب لباس شان هم پیام هایی را به ما منتقل می کنند .لباس ساده «مریال زارعی» که
با استقبال کاربران شبکه های اجتماعی هم رو به رو شد ،این پیام را به مخاطب می
دهد که او نیاز ندارد برای دیده شدن به شکل اغراق آمیزی ،خودی نشان بدهد.
«زارعی» ،ســادگی را ترجیح می دهد و تالش نمی کند بــا تیپ پرزرق و برق،
خودش را یک بازیگر خاص معرفــی کند .هرچقدر عزت نفــس یک بازیگر
بیشتر باشد و از درون احساس امنیت بیشــتری کند ،روی فرش قرمز هم
معقول تر و جامعه پسندتر ظاهر می شود.

تنها مشکل خواستگارم ،کچل بودن اوست!
پســری  26ســاله به خواســتگاری من که  20ســال دارم ،آمــده و در موارد بســیاری با او
و خانواده اش هم کفو هستیم .ببخشید این طور می گویم ولی تنها مسئله من کچل بودن خواستگارم
است .احساس می کنم که در آینده به همین دلیل نتوانم با او در جمع های فامیلی و دوستانه شرکت
کنم .به نظرتان مسئله مهمی است یا به مرور زمان نظرم عوض خواهد شد؟
مهسا جعفری نسب | کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

مخاطب عزیز در مقوله ازدواج با ابعاد
مشاوره
بسیاری در ارتباط هستیم که یکی از
زوجین
این ابعاد مربوط به ارتباطات زوجین با
دوســتان و فامیل اســت .با این حال،
قبل از آن به مقوله مهم تری به نام حقوق شخصی و مالک
های انتخاب مــی پردازیم .برای تشــخیص این مالک ها
بهتر اســت ابتدا از خود چند ســوال کنیــم و در پی یافتن
جواب های این سواالت باشیم.

دوباره دیدن آن ها کنم و سعی در تغییر طرف مقابل برای
نزدیک شدن به باورهای خودم داشته باشم .ما تفاهم را به
معنای تغییر تفاوت ها معنا می کنیم ولی این به این مفهوم
نیست که با هر شرایطی طرف مقابل را قبول کنیم و بعدا
سعیدرتغییرویداشتهباشیم.بنابراینتکلیفتانراقبل
از شروع زندگی مشترک درباره ظاهر همسرتان مشخص
کنید تا در آینده ،مشکلی برای تان به وجود نیاید.

همسر را به عنوان یک ابزار نبینید

ســوال اول این اســت که «چرا می خواهــم ازدواج کنم؟».
در پاسخ به این ســوال نکات بســیاری نهفته است که خود
می تواند در انتخاب مالک های دیگر بسیار موثر باشد .به
عنوانمثالاگرمنازدواجکردنرابهخاطررشدوپیشرفت
می خواهم بازمانی کــه ازدواج را به عنــوان مقوله ای برای
سرگرمییایکگزینهبرایرسیدنبهخواستههایمبخواهم،
کامالدیدگاهمندرخصوصانتخابهمسرومسیرزندگی
ام تغییر می کند .در پی این سوال این نکته نهفته است که
اگر من برای رسیدن به رشد و کمال ازدواج می کنم ،دیگر
برایم زشتی و زیبایی یا پولدار بودن و ...مهم نیست چراکه
می خواهم در کنار فرد دیگری که نام همسر را بر دوش می
کشد قله های زیادی رادر زندگی ام فتح کنم و از بودن در
این مســیر و زندگی با وی احســاس رضایت و لذت داشته
باشم تا این که من همسر را به عنوان ابزار ببینم و بخواهم
با وی در بیــن دیگران به اصطــاح پز بدهم یا به خواســته
هایم برسم .در این صورت باید به دنبال فردی خوش تیپ
و پولدار و  ...باشم البته هر چیزی در جایگاه خودش الزم
است ولی نه به صورت افراطی.
تکلیف تان را قبل از ازدواج مشخص کنید

ســوال دوم ایــن اســت کــه «اعتقــادات و باورهــای مــن
چیست؟» .شاید بگویید که چرا باید در این باره از خودمان
سوالکنیم؟اگرمنندانمباورهایمنطقیخودمچیست،
نمی توانم هر فــردی را با هر بــاوری انتخاب کنــم و بعد از
گذشت مدتی یا به اصطالح زیر یک سقف رفتن ،شروع به

مالک هایتان برای انتخاب همسر را اولویت بندی

کنید

سوال سوم هم این اســت که «مالک های من در انتخاب
همسر چیست؟» در این سوال بسیار دقت داشته باشید.
قرار نیســت که خیلی ایده آلی به موضوع نگاه کنیم ولی
بهتر است براساس ایده آل های ذهنی خود مالک هایمان
را بنویســیم و از بین این مــوارد مهم تریــن و منطقی ترین
آن ها را مشخص کنیم .سپس در بین خواستگاران ابتدا
به مهم ترین هــا بپردازیم .این موضــوع از آن جا که دارای
اهمیت اســت که در زندگی مشــترک هرگاه به مشــکلی
برخوردیم ،بدانیم که من همســرم را به علت داشــتن این
مورد انتخاب کردم پس اگر به عنوان مثال فالن ویژگی را
ندارد و خصوصیت دیگری دارد که برای من اولویت دارد
و به من احســاس آرامش می دهد ،این خود باعث تحکیم
روابط می شود .به عنوان جمع بندی و بعد از پاسخ دادن به
اینسواالتاستکهشمامیتوانیددربارهمهمبودنظاهر
همسرتان به یک جمع بندی درست و اصولی برسید.

ایــن تحقیــق روی  384خانــواده
که فرزندانی با فاصله چهار ســال
دارنــد ،صــورت گرفتــه و نتیجه به
ایــن شــکل بــوده اســت کــه 74
درصد مادران و  70درصد پدران
در مقابــل یکــی از فرزنــدان خود
رفتــار و برخــورد بهتــری دارنــد.
قبــل از انجام ایــن تحقیــق به نظر
می رســد که فرزنــدان بــزرگ تر و
اول خانواده به دلیل قدرت از نظر
سنی و جسمی و این که بیشترین
زمان را بــا والدیــن گذرانــده اند،
کمتر مورد توجه والدین هســتند
و بچه های آخر بیشتر محبوب پدر
و مادر هستند اما بعد از انجام یک
ســری تحقیقات مشــخص شد که
ایــن نظریه ،غلــط بــود و عمومیت
زیادی نداشت.
بــرداشــت اشــتــبــاه امــا رایــج

فرزندان

نتیجه دیگر این تحقیقات این بود
که بدون توجه به این که فرد ،فرزند
اول یــا آخر خانواده اســت فکر می
کند کــه خواهر یا برادرش بیشــتر
مورد توجه پدر و مادر قرار می گیرد
و او مظلوم واقع می شود.

پیامکهایشما

لطفا در ســواالت خود « ســن ،میزان تحصیالت ،شغل،
ســطح اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خــود و خانواده»
(همین اطالعات را درباره فرد مقابــل خود) درج کنید
ابتــدای پیامــک کلمــه «مشــاوره» را بنویســید

راه ارتبـاطی ما در تلگرام
و پیام رسان های داخلی

شماره
پیامک

2000999 09354394576
مطالبی که درباره شــایعات
اشــتباه و اصــاح آن و همین طور
روان شناســی برخوردهــا چــاپ
مــی کنید ،بــه نظرم خیلــی خوب
و پســندیده اســت .بــا تشــکر از
زحمات تان.
مــادری  31ســاله هســتم و
پسری  4ساله دارم که به عروسک
عالقــه منــد اســت .در زمانی هم
که بــا بچــه هــای فامیــل دور هم
جمع می شــوند ،بیشــتر در جمع
دخترهاســت .بــه نظــر شــما این
رفتار اشکالی دارد؟ چطور باید با
او رفتار کنم؟
پسری 20سالهامودانشجوی
کامپیوتر .به تعریف عشق شبیه آن
چیزی کــه در فیلم ها مــی بینیم،
اعتقاد زیادی دارم یعنی باور دارم
که همسر آینده ام را اتفاقی خواهم
دیــد و نباید از دســتش بدهــم .به
همین دلیل ،هــر روز فکر می کنم
که شاید فالن همکالسی ام همان
دختر باشــد اما بعــد منصرف می
شــوم .به طــور کلی بــا دیــدن هر
دختر ،ذهنم بــه ســمت ازدواج با
او مــی رود .چطــور از دســت ایــن
احساس ،خالص شوم؟
پســری  ۱۳ســاله ام کــه
دانــش آمــوز متوســطی از لحــاظ
تحصیلی محســوب می شوم ولی
عصبی بودنــم هم خــودم را اذیت
می کند و هم دیگــران از من آزرده
می شوند .چه کار کنم؟
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