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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Scientific  علمی

 

 ::  ارسالی

 از المان»    سعيد افغانی -  سعيدی« الدينعزيز

  ٢٠١١ سپتمبر ٠٧

  

   زنان  مفيد است جيغ زدن برای

 

  :ند بدين نتيجه رسيده اند اعمل اورده ه طی تحقيقاتی که بدانشمندان   وءعلما

خواھند زنان   که میی مردانبناءً .بار می آورد ه  زدن برای زنان مفيد بوده  وبرايشان  صحتمندی بيشتری  را بجيغ

 چه بيشتر  که میبايد برای زن خويش  اجازه  دھند  تا ھر  ردند، سالمتی بيشتری  برخوردار گشان ازصحت و

   .توانند جيغ وداد  بزنند

  : نتيجه رسيده اندی طی تحقيقت خويش بدين ئمريكاا دانشمندان ء واعلم

 ا  از خود نشان  می رله و خويشتندارىدھند، و حوص يت احساسات خود را بروز نمىعصبان  زنانى كه در مواقع

ض ، در معر دھندجا  با داد و فرياد از خود تبارز می چھار برابر بيشتر از زنانى كه واكنش صريح يک ،دھند

  .گيرند خطر مرگ قرار مى

بھترى از فرياد  كنند خاموش ماندن در زمان جر و بحث و خويشتندارى عمل خوب و مى  بسيارى از زنان گمان

دليل . كند  حرکت ضرر  زيادى به صحت و سالمتى زنان وارد مى كشيدن و جيغ زدن است، در صورتى كه چنين

  .عصبانيت است خوردن زمان فرو در) سترس(ھاى اشترس   ھم ترشح ھورمونألهمس وجود اين

 قلبى ھمراه است و اين خطر ۀ به سكتءاحتمال ابتال  درصد افزايش٢٠در ضمن عصبانيت براى مردان معمولى با 

  ختم  .دھد  درصد افزايش مى٣٠مغرور تا  را براى مردان
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  :يادداشت

شان تبريک گفته و تشريف آوری شخص  به را" عزيزالدين سعيدی"نوشتن و ارسال مقاله توسط آقای ضمن آن که 

شان را به پورتال خودشان از صميم قلب خيرمقدم می گويم، پرورش يک جوانی را که به زبان دری می تواند چنين 

مطلب خويش را بيان دارد، به تمام اعضای خانواده به خصوص والدۀ محترم عزيز الدين جان و قبله گاه محترم شان 

 مشوق و محرکی "عزيز الدين سعيدی"نوشتۀ آقایرم مطالعۀ نوشته ھای ارزشمندی از سنخ تبريک گفته، اميدوا

باشد برای ساير ھموطنان مھاجر ما در سراسر جھان، تا بتوانند از طريق بيان افکار و عقايد شان آنھم به يکی از 

  .زبانھای رايج در داخل کشور پيوند ميمون شان را با وطن و ھموطن شان حفظ نمايند

  شاد و پيروز باشيد

 AA-AAادارۀ پورتال
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