خَاًٌذُ ػضيض :سالم
حتواً اص اتتذاي تاتستاى ،تا تشًاهِسيضي اٍقات فشاغت ،تؼغيالت سا تِخَتي گزساًذُ ٍ حذامثش تْشُ سا اص گزضت صهاى تشدُايذ.
هاّن سؼي مشدُاين تا اًتخاب هغالة پيام هطاٍس ،تشاي هَفقيت تيطتش ضوا چاضٌي الصم سا تِهَقغ تشساًين هاًٌذ هَضَع پيام
ايي ضواسُ:

(خنده از نظر علم روانشناسي)
خٌذُ ػثاست اص سّا مشدى قَاي رخيشُ ضذُ است ٍ ايي سّا ضذى ايداد لزت هيمٌذ .تٌاتشايي خٌذُ ،سَپاج
اعويٌاى رّي ٍ سٍاى است مِ اص ًظش سٍاًطٌاسي خايگاُ ٍيظُ ٍ پشاسصش داسد ٍ ػٌصشي است مِ تِ تشقشاسي
تؼادلسٍاًي دس اًساى مول هيمٌذ ٍ صهيٌِي سالهت سٍاًي اٍسا فشاّن هيًوايذً .قص ٍيظُاي مِ خٌذُ دس
تخليِ فطاسّاي سٍاًي تِ ػْذُ داسد تاػث گشديذُ مِ سٍاًطٌاساى تِ هتَلياى اهش تَصيِ مٌٌذ مِ هحيظ
ماسي ،آهَصضي ٍ خاًَادگي سا تِ هحيظّاي ضاد ٍ پشخٌذُ تثذيل ساصًذ.
تحقيقات ًطاى هيدّذ مِ اًساى تسياس موتش اص گزضتِ هيخٌذد .ماّص خٌذُ دس هياى هشدم خْاى
ًطاى اص تشٍص تحشاًي فشاگيش دس خَاهغ اًساًي داسد .تحشاًي مِ خَد اًساًْا تاػث ايداد آى ّستٌذ .ها
اًساًْا سًح هيمطين صيشا مِ خَد تِ دست خَدهاى سًح هيآفشيٌين ٍ حتي تاػث سًح ٍ آصاس ديگشاى ًيض
هيگشدين .ها ّوَاسُ آهادُاين مِ تا تشٍص مَچنتشيي ٍاقؼِي ًاخَضايٌذي تِ استقثال احساسات هٌفي
خطن ،تٌفش ،ميٌِ ،افسشدگي ٍ ًااهيذي تشٍين ٍ صهيي ٍ صهاى سا هقصش تذاًينٍ .قتيمِ دس پطت تشافيل
هيهاًين ،صهاًيمِ َّا آًغَس مِ دلواى هيخَاّذ ًيستٍ ،قتيمِ اص مسي پاسخ ًِ هيضٌَينٌّ ،گاهيمِ
ًوشات هغلَب سا دس دسعّايواى دسيافت ًويمٌين ،ػصثاًي ٍ ًاساحت ضذُ ٍ دسدام افناس ٍ احساسات
هٌفي گشفتاس هيآيين .دس صَستيمِ ّوِي ها خَب هيداًين چٌيي افناس ٍ احساساتي ّيچيل اص
هطنالت هاسا ًويتَاًذ تشعشف ساصد.خٌذُ يني اص عثيؼيتشيي ،صيثاتشيي ٍ آساىتشيي ساُّا تشاي غلثِ
تش هطنالت صًذگي دسّش دٍساى است .تشاساع آخشيي تحقيقات ،دس ٌّگام خٌذيذى حذاقل هيضاى

4

َّسهَى مِ دس صهاى استشع ٍ ًاساحتي تشضح هيضًَذ ،دس تذى ها ماّص هيياتذ.
هطنالت هختلفي هاًٌذ هطنالت اقتصادي ،صٌؼتيضذى صًذگي ،تشافيل ،هطنالت خاًَادگي،
استشعّاي ضغلي ٍ....تأثيش هٌفي تش سالهت سٍاى داسًذ ٍ خٌذُ يني اص هْنتشيي ػَاهل تشعشفمٌٌذُ
تٌصّا ٍ استشعّا است.هحققاى هؼتقذًذ تيص اص  80دسصذ تيواسيّاي هتذاٍل دس صًذگي ،تيواسيّاي
سٍاىتٌي ّستٌذ ،يؼٌي تيواسيّايي مِ هٌطأ ػصثي ٍ فنشي داسًذ .تيطتش هشدم ايي ًَع تيواسيّاسا تا
تيواسيّاي خسوي اضتثاُ هيگيشًذ ٍ فقظ اص داسٍ دسهاًي استفادُ هيمٌٌذ .ايي دس حالي است مِ خٌذُ

ٍ تْشُتشدى اص يل سٍحيِي ضاداب دس دسهاى ،حذاقل تِ هيضاى  30دسصذ تش ايي ًَع تيواسيْا تأثيشگزاس
است .خذاًٍذ خٌذيذى سا فقظ تشاي لزتتشدى ٍ ٍقتتگزساًذى تِ اًساى ًثخطيذُ است ،تلنِ اًساى اص
عشيق خٌذُ هيتَاًذ دٍستي ٍ صويويت تيطتشي سا تيي ّوٌَػاى خَد ايداد ًوايذ.
تيي خٌذُ ٍ سالهتي اًساى ساتغِي ًضديل ٍخَد داسد .دس ٍاقغ تِ دليل ٍخَد ّويي ساتغِ است مِ ٍقتي
فشدي تيواس هيضَد ،هؼوَالً تَاًايي خٌذيذى دس اٍ يا اص تيي هيسٍد يا اييمِ ماّص پيذا هيمٌذ.
هْنتشيي ًفؼي مِ ها اص خٌذُ هيتشين ،تأثيشات هثثتي است مِ آى تش سالهت خسواًي ٍ سٍاًي ها داسد.
خٌذُ دس حقيقت عثيؼيتشيي ،سادُتشيي ،اسصاىتشيي ،دسدستشعتشيي ٍ تيػاسضِتشيي سٍضي است مِ
هيتَاًذ سالهت حال حاضش ها سا حفظ مٌذ يا سالهت اص دستسفتِ ها سا دٍتاسُ تاص گشداًذّ .ش خا مِ
خٌذُ قذم تگزاسد تيواسي آًدا سا تشك هيمٌذ ٍ ايي هَضَػي است مِ پيطيٌياى تِ آى تاٍس داضتٌذ ٍ
تاٍسضاى سا تا تياى اييمِ«خٌذُ دسهاى ّش دسدي است»اتشاص هيمشدًذ .تحقيقات پضضني ًطاى دادُ است
مِ ٍقتي ها هيخٌذين يا لثخٌذ هيصًين ،فقظ چْشُهاى تحت تأثيش قشاس ًويگيشد ،تلنِ اثشات خٌذُ دس
سشتاسش تذًواى گستشش هيياتذ تِ عَسيمِ حتي تشخي هؼتقذًذ تِ ٌّگام خٌذيذى ّوِ چْاسصذ ػضلِ
اصلي تذى تِ خٌثص دس هيآيٌذ.
تذيي تشتية هيتَاى ًتيدِ گشفت مِ خٌذُ ًَػي ٍسصش تلنِ يني اص هْنتشيي ٍسصشّاست چشا مِ ّيچ
ٍسصضي ّواًٌذ خٌذُ قادس ًيست توام ػضالت تذى سا تِ خٌثص دسآٍسد.هَفقيت ضخصي ٍ ضغلي ها
تستگي تِ ايي داسد مِ تتَاًين تا آساهص ماهل ٍ تا تِماسگيشي توام اهناًات رٌّيهاى ،تِ ماس ٍ تالش ٍ
هقاتلِ تا هطنالت صًذگي تپشداصين ٍ خٌذُ چَى حضَس رّي ها سا تقَيت هيمٌذ ٍ تِ ها آساهص فنشي
هيتخطذً ،قص هْوي سا تش ػْذُ داسد.
دس ٍاقغ خٌذُ پلي تِ سَي هَفقيت ٍ پيشٍصي دس صًذگي است صيشا مِ خٌذُ ها سا سشضاس اص صًذگي
هيمٌذ ،تِ ها قذست تَاًايي هيتخطذ ٍ تاس احساع خستگي ٍ مسالت ٍ تياًگيضگي سا مِ هَاًغ ػوذُاي
دس ساُ سسيذى تِ هَفقيت هيتاضٌذ ،اص دٍش ها تش هيداسد.
خٌذُ تِ هاًٌذ دسيچِاي است مِ اص عشيق آى ،تطَيص ٍ ًگشاًي اص رّي ها خاسج ضذُ ٍ خاي خَد سا تِ
ًطاط ٍ آساهص فنشي هيدٌّذ .چشا مِ:
خٌذُ ًيشٍي صًذگي است -خٌذُ چْشُ سا ضاداب ٍ صيثا هيمٌذ -خٌذُ تا افضايص َّسهَى مَستيضٍل،
ايوٌي تذى سا دس تشاتش تيواسيّا صياد هيمٌذ -خٌذُ گشفتي حوام امسيظى است -خٌذُ تا افضايص
َّسهَى سشٍتًَيي احساع سشخَضي ايداد هيمٌذ -خٌذُ ًَػي دٍيذى تيحشمت است -خٌذُ تْتشيي
هاساط تشاي اًذامّاي داخلي است -خٌذُ سادُتشيي سٍش تشاي پيطگيشي اص سشعاى است -خٌذُ تحول
دسدّاي خسواًي سا آساىتش هيمٌذ .
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