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 ع باشیم؟فردی باحال و شوخ طب چگونه

 

 از بیش که دارد وجود همسرشان در خصوصیتی چه که کنید سوال آقایون و ها خانم از اگر

 در را طبعی شوخ جنسیت، دو هر که باشید مطمئن است جذاب و جالب برایشان چیز هر

 زبان در که گرفته قرار استفاده مورد آنقدر واژه این. داد خواهند قرار خود لیست ابتدای

 .اند ساخته آن برای نیز (GSOH) صورت به ای سرواژه انگلیسی

  

 شریک در طبعی شوخ حس یافتن دنبال به میزان یک به دو هر آقایون هم و ها خانم هم

 که باشد همسری دنبال به کس هر که است طبیعی کامالً حال هر به. هستند خود زندگی

 .باشد خوشمزه و جذاب مشرب، خوش

  

 مردم ی عامه میان در که آمده در ای مقوله شکل به طبعی شوخ روزها این که گفت توان می

 و تحقیق طبعی شوخ مورد در که پژوهشگرانی است ذکر به الزم. کرده پیدا زیادی رواج

 بعیط شوخ حس کاربرد و مفهوم مورد در اختالفاتی متوجه که هاست سال نمایند می بررسی

 کنند ازوداج مردی با دارند عالقه ها خانم که معنا این به. اند شده آقایون و ها خانم میان در

 ایلتم آقایون که است حالی در این کند؛ تعریف دار خنده های جک برایشان و باشد، مزه با که

 .بخندند آنها ی مسخره و مضحک های جک به که کنند ازدواج هایی خانم با دارند

  

 و ها خانم تعریف کانادا در مستر مک دانشگاه روانشناس برسلر اریک اظهارات اساس بر

 ی ماهنامه بعدی جلد در که تحقیقاتش در او. نیست معنا یک به طبعی شوخ حس از آقایون

 ردمو را آقایون و ها خانم از زیادی بسیار تعداد رسید، خواهد چاپ به انسانی سلوک و تکامل

. اند داده پژوهشگران های سوال به جالبی های پاسخ افراد این. است داده قرار پرسش

 ستنده مردی دنبال به بیشتر ها خانم که اند کرده پیدا دست نتیجه این به تیمش و برسلر

 روی اب که دارند گرایش هایی خانم به بیشتر نیز آقایون و باشد شوخی ی ”کننده تولید“ که

 .کنند ”استقبال“ آنها شوخی از باز
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 ابکت نویسنده و مکزیکو نیو دانشگاه در انسان تکاملی رشد در روانشناس مولر جفری

 امالًک ها جنسیت میان در شوخی مفهومی تقسیم نوع این که است معتقد ”همسریابی ذهنیت“

 آنها که دلیل این به و هستند آقایون از تر انتخابگر ها خانم. است بینی پیش و درک قابل

 شوخ حس که بینند می آموزش خود به خود آقایون دهند، می ترجیح را طبع شوخ مردهای

 روی بر هم ترتیب این به تا دهند جلوه مزه با را خودشان و داشته نگه زنده را خود طبعی

 .کنند در به میدان از را دیگر مردهای هم و بشوند واقع گذار تاثیر ها خانم

  

 روی بر که است سال 52 مدت به که ویرجینا در ماری و ویلیام کالج پروفسور موریل جان

 قابال گذاشتن با راحت خیلی آقایون: “ که است معتقد کند، می تحقیق و مطالعه طبعی شوخ

 در این.” زنند می طعنه آنها به و انداخته دست آنها دیگر مردهای روی بر مستعار های نام و

 را ها خانم افتد می اتفاق کمتر و دهند نمی انجام را کاری چنین یک ها خانم که است حالی

 توهین لمقاب طرف شخصیت به که کنند هایی شوخی یا و بسازند جک یکدیگر برای که ببینید

 .باشد شده

  

 با عینو به تا کنند می استفاده شوخی از اغلب آقایون که است این اصلی های تفاوت از یکی

 است حالی در این. بقبوالنند آنها به را خود برتری حس و کرده رقابت خود های جنس هم

 ادهاستف عاطفی پیوندهای شدن تر عمیق برای عاملی عنوان به صرفاً خنده و شوخی از ها خانم

 با دهستن خانم یک کنار در زمانیکه آقایون که هستند مطلب این گویای تحقیقات. کنند می

 .خنده و شوخی به کنند می شروع خود پسر دوستان

 

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 3 

 

  

 می مونث جنس طرف از لبخند یک که است مهم آنقدر آقایون برای طبعی شوخ حس تطمیع

 یک تحقیقات مجموعه. است آنها ذهن در جنسی ی عالقه ی کننده تثبیت عنوان به تواند

 می هم به غریبه آقای و خانم یک زمانیکه که است مطلب این گویای نیز آلمانی ی پژوهشکده

 عنوان به بحث طول در خانم های خنده میزان عادی، گفتگوی یک به کنند می شروع و رسند

 می نشان و کند، می تعیین را مقابل طرف به او ی عالقه میزان که شود می محسوب عاملی

 بر آقا که است خانم های خنده میزان همین همچنین. شده آقا جذب حد چه تا او که دهد

 دیگر سوی از. خیر یا کند مالقات را او هم باز آینده ی دفعه که گیرد می تصمیم آن اساس

 .ندارد خانم به او ی عالقه میزان به ارتباطی هیچ آقا های خنده میزان

  

 مالاحت به شوخی که هستند نیز مطلب این گویای همچنین تحقیقاتش که گوید می برسلر

 بسیار شوخی و خنده رمانتیک روابط در چراکه پذیرد می صورت جنسی انتخاب بخاطر زیاد

 چه لحا باشند اهمیت بی دوستانشان طبعی شوخ حس به ها خانم شاید. کند می جلوه مطلوب

 .باشد برخوردار حس این از همسرشان که دارند تمایل اما پسر، چه و دختر

  

 وخش حس که خانمی گوید می امریکا آریزنا دانشگاه شناسی زبان پروفسور نیلسون دان

 ابحس به کننده دلسر و کننده مایوس آقا برای او کار این گیرد، می مسخره به را آقا طبعی

 دریافت مقابل طرف سوی از را زیادی تهدید احساس حال این در آقایون از بسیاری. آید می

 عنوان به نیز را کنند می شوخی اندازه از بیش که هایی خانم آقایون همچنین. کنند می

 خودشان روزی دهند می را احتمال این که معنا این به کنند، می محسوب خود برای تهدید

 در مردی هر که کنم می احساس من: “گوید می او. بگیرند قرار خانم تند و تیز زبان هدف

 ”.است خوشمزگی و طبعی شوخ عاشق دنیا
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 بسیار خالقیت دارای چراکه هستند جذاب خیلی مزه با و مضحک مردهای گوید می نیلسون

. ارندد نیز را بسته جعبه یک درون در موجود اشیاء دیدن قابلیت حتی آنها باشند، می باالیی

 متفاوت نظرات نقطه درک توانایی آنها گوید می او. هستند ”مضاعف دید“ دارای همچنین آنها

 خانم پذیرش مورد اخالقی های خصیصه این دوی هر گوید می او. دارند نیز را مقابل طرف

 .هستند ها

  

 راینطو حقیقت در. شود می قائل خاصی اندازه و حد طبعی شوخ برای هم نیلسون خود البته

 این از. کند شوخی همسرمان خواهد نمی دلمان وجه هیچ به ما بگویند آقایون که نیست هم

 تر، بالغ تر، مطمئن مردها سایر به نسبت اغلب ستایند، می را حس این که مردهایی گذشته

 رست هیچ بابت این از و دهند می همسرشان به باالیی اعتبار و ارزش آنها. هستند تر آگاه و

 .بینند نمی خودشان متوجه نیز را تهدیدی و

 ازآن و بوده آنها طبعی شوخ حس موافق که هستند مردهایی دنبال به که هایی خانم البته 

 ائلق باالتری ارزش خود شخصیت برای و هستند باالتری نفس عزت دارای کنند، استقبال

 .هستند

  

 .هستند الذکر فوق آراء موافق نیز ازدواج و خانواده پژوهشگران اتفاق به قریب اکثریت

 طرواب کارشناس و امریکا سیاتل در خانواده و ازدواج موسسه موسسین از یکی گاتمن جان

 رندهب بین از عامل عنوان به خنده و شوخی زمانیکه که است رسیده نتیجه این به زناشویی

 اتمطالع. کنند می پیدا بیشتری دوام ها زندگی شود، می برده کار به ها تعارض و ها تنش ی

 می شوخی و خنده خود همسران با که افرادی که هستند مطلب این از حاکی نیز دیگر جامع

 خیلی زندگی آورند، می فراهم را یکدیگر شادی و خنده موجبات روزانه طور به و کنند

 .کرد خواهند دنبال را تری خوشحال

  

 عامل که چیزی مورد در زوجین اگر حتی است تقدیر قابل مغز فکاهی و شوخ، سرزنده، جنبه

 .نباشند موافق هم با است خنده
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 بودن طبع شوخ برای هایی توصیه

 

 ماش خود اگر حتی باشید؛ داشته خوش روی همیشه لطیف های شوخی و لبخند با کنید سعی*

 .بگیرید قرار شوخی موضوع

 

 از ار خانواده های نگرانی یا کار به مربوط افکار تمام روید می بیرون خانواده با همراه وقتی*

 .باشید شاد فقط و کنید دور خود

 

 .کنید تقویت دار خنده های کتاب خواندن با را خود طبعی شوخ حس*

 

 .بخندند اشتباهاتشان به تا کنید تشویق را دیگران و بخندید اشتباهاتتان به*

 

 مضطرب را شما چیزی ندهید اجازه. نگیرید سخت خیلی را ای روحی ناراحتی و پیشامد هیچ*

 و آرامش خوشرویی، با. هستند درمان و پیشگیری قابل روحی های ناراحتی از بسیاری. کند

 .کند خرد را اعصباتان چیزی ندهید اجازه وقت هیچ طبعی شوخ

 

 به و حاالت همه در دیگر عبارت به. بدهید دست از را کنترلتان ندهید اجازه وقت هیچ*

 راختیارد معنای به خویش بر تسلط. باشید داشته تسلط خویش بر روحی ناراحتی هنگام ویژه

 وعموض خشم جای به. کنید تمرین را دیگران با نزاکت و آرامش است بهتر. است خود داشتن

 .کنید حل را آن شوخی و خنده با و کرده تلقی اهمیت کم را
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 ار خود احساسات است بهتر. بروید پیش بردباری با و کنید حفظ زندگی در را خود آرامش*

 همراه موفقیت با بردباری هنگامی. شوید قائل حدی آن برای و دارید نگاه تعادل حالت در

  .باشیم طبع شوخ انسانی، های فعالیت برابر در که است

 

 فرادا از بیشتر بسیار یقین طور به آورد، وجود به خود در را صفت این بتواند کسی چنانچه

 .برد خواهد لذت زندگی از آشفته و نگران عصبی،

 

 شمچ در گیرد می شکل شما قلب در که لبخندی دهید اجازه. بزنید لبخند قلبتان درون از*

 تاس غرور روی از لبخندشان که کسانی. کند تراوش وجودتان از بیرون به و شود جاری شما

 .کنند نمی درک را حقیقی طبعی شوخ و شادمانی معنای گاه هیچ

 

 طوری به کنید؛ پیدا مثبت دیدی آن به نسبت تا کنید تمرین قدر آن را کردن شوخی و خنده*

 ب،خو احساس اراده، بدون آمد، سراغتان به بدبینی یا خشم جویانه، ستیزه افکار هرگاه که

 .بدهد دست شما به خنده آور شادی و مثبت


