
 

 

 ( بخش اول) مورد 9جالب روانشناسی در تئوری 

انسان ها در زندگی روزانه خود با اتفاقات و پدیده های مختلفی روبرو می شوند. برخی از 

می توان  و برخی دیگر نه. اما آیا به راستی ی آدمی مشخص است ل این رویدادها برا عل

 ؟ ر برخی موارد گذشتبه همین سادگی از کنا

این مقاله  رد مطرح می کنند. در این مواروانشناسان تئوری های جالب و قابل تاملی را در 

اهد  رداخت که حتما برای شما نیز جالب خوپمورد از این تئوری ها خواهیم  9به بررسی 

با مشاورین راز ماندگار در ارتباط  نمایی از به راه. در صورت وجود هرگونه سوال و نیبود

 باشید. 
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خود بسنجیم. یا اینکه اصال  تفکر نرمال و منطقی برخی اتفاقات را با که نتوانیم بارها شده 

ما را به چه سمتی سوق می شرایط یک محیط یا رابطه به طور خودکار نسته ایم که دان

 بخش بندی شده به بررسی این موارد پرداخته شده است: در ذیل به صورت  دهد.

 ردک تئوری جالب سندرم جوجه ا

در این تئوری به ما گفته می شود که یک جوجه اردک بعد از شکستن تخم و به دنیا  

و   (ینقش پذیر ) اردمشاهده شده را به عنوان مادر خود می پند آمدن، اولین موجود

در  روانشناسان معتقدند چنین موردی برخی نسبت بدان شکل می گیرد. حال وابستگی 

 انسان نیز وجود دارد.

بهترین مورد در نظر می ، می بیند نیای جدید خودر دد دک اولین چیزی کهاین جوجه ار

او را متوجه چیزهای بهتر نمود. در حتی غیر ممکن است  بعدا به سختی یاگیرد. و 

 ند.ید بهتر از نوع قدیمی هستجد موارد صورتی که 

را بر  و راه و روش قدیم  لمسیگوشی ساده را به که کاغذ را به موارد دیجیتال،  افرادی

 هد در زمره این سندرم قرار دارند. یح می داستاندارد جهانی و... ترج

این سندرم سبب ایجاد تعصب، عدم انعطاف پذیری و امتناع از تفکر و اندیشه در رابطه با  

ت در روش نوین بیشتر عین اینکه امکان راحتی و پیشرف  نظرات دیگران می شود. در

 است. 

 

 اس شنتئوری جالب مرجع نا

به صورت   ،و جمالتبرخی کلمات   علت وجود بهوری جالب شما و ذهنتان اساس این تئ بر

، دانشمند  ارشد، دکتر هنرمند، کلماتی مثل باور می کنید. به راحتی جمالت راعجیبی 



 

 

ه دلیل و... سبب می شوند به جمله اعتبار بخشیده شده و فرد خواننده یا شنونده ب

، محتوا را باور کند. به عنوان مثال در اغلب تبلیغات تلویزیونی  همراهی این کلمات با جمله

باره محصول یا دارو خاصی  صحبت درشناس به عنوان دکتر یا کاریا ماهواره ای فردی با  

 می پردازد.

، صحت دارو و... صورت گرفته باشد،  قیقی در این زمینهدر عین اینکه ممکن است هیچ تح 

تر  شدن باالو تسلیم احتمال پذیرش  نوید س می شاما به دلیل کلماتی که از یک کارشنا

 رفته و در دام این تئوری جالی می افتید.

ت را باور  و تبلیغا سخنانواقعی  ون منبع و اعتباردر همین راستا سعی داشته باشید بد

که  )" "بیشتر دانشمندانوینی مثل  یا عنا " گفته می شود"ی که با جمالت مجهولنکنید. 

قبول نکنید. داشتن  را بدون تفکر و اندیشه  ( و چه کسی! چه تعداد  دقیقا مشخص نیست

 اشد. ما بمدرک و دلیل مالک ارزیابی ش

راد مشهور برای تبلیغات  شاهد استفاده از اف جدای از مرجع ناشناس به دفعات  نکته:

فوتبالیست مشهور  وراکی توسط بازیگر و  به عنوان مثال تبلیغ لباس یا مواد خبوده اید. 

 حصول می شود.سبب اعتبار بخشی خود به خودی به آن م 

 مشهور الگو برداری می نماید. در این موارد در واقع شخص از فرد 

 

 تدریجی جارتئوری جالب هن

دشوار خو ط با مشکالت و شرایکند که افراد به طور تدریجی لب بیان می این تئوری جا 

ن نسبت به مسئله شده و سازگاری  سبب افزایش تحمل آنامی گیرند. این خوگیری 

و  مشکالت ریزگردها ،  یغییرات آب و هوایت می توان مثال به عنوان شکل می گیرد.

. به مرور  داین تغییرات به یک باره و ناگهانی به وقوع نپیوسته ان. مسائل زیستی نام برد 

اند. تا جایی که تبدیل  بوده و مردم نیز به تدریج آن را بخشی از زندگی خود در نظر گرفته 

 شود.ه هنجار و عادت می ب

به عنوان ی نیز می توان مشاهده نمود. تاریخ  لسائ را در بسیاری از ماین تئوری جالب 

مثال اگر روزهای اول شروع جنگ در افغانستان را با روزهای اخیر در نظر بگیرید تاثیر این  

بین دو فرد ایجاد می شود به  ای که عاشقانه ویی و تئوری را خواهید دادید. یا روابط زناش

رور  علت عالوه بر مشکالت عدیده ادامه می یابد؟ پاسخ در هنجار تدریجی و به مچه 

 اتفاق افتادن آن است. 

 بیعی ها تبدیل شدند.غیرعادی ها به تدریج به ط

 

 تئوری جالب پا الی در



 

 

حال بستن در هستید که فردی پای خود را الی در می ر ور کنید که دصحنه ای را تص

جذب بیشتر شما برای بازگشایی  و حد زیادی این عمل سعی بر حفظ ارتباط ا ت گذارد!

وری جالب بسیار در بازاریابی کاربرد دارد. به عنوان مثال شرکتی بیشتر در است. این تئ

حتمال بیشتری برای خرید دوباره از  ااز می دهد، ته ای به شما که اینترنت رایگاه هف

در  بهره مند می شود. اینجاست که محصول رایگان نبوده و پولی می باشد. سمت شما 

تومن. این عمل تا  5تومن سه تا 2یکی متروها به وفور این موارد را مشاهده کرده ایم مثل 

 دارد. سعی بر افزایش رغبت خریدما  ی در ذهن شدر الپا لحظه آخر با گذاشتن  

این وعده ها و تخفیف هایی که توسط فروشگاه ها داده می شود همگی در زمره این 

ع بسته شدن در و قطع ارتباط شما با فرد می تئوری جالب قرار می گیرند. این مزایا مان

یگان  شتراک راگردد. همانطور که گفته شد ممکن است شما بعد از استفاده تخفیف یا ا

دوباره به خرید اقدام نکنید اما تحقیقات نشان از افزایش احتمال خرید دوباره از آن منبع را  

 دارد. 

 

تاثیر گذارند  ذهن و روان ر روی که ب ،تئوری جالبمورد  4در بخش اول مقاله به بررسی 

 ما باشید. مورد جذاب دیگر همراه    5این مقاله با پرداختیم. حتما در بخش دوم 

از به راهنمایی می توانید با مشاورین راز ماندگار جهت  رت وجود هرگونه سوال و نیدر صو

 ارتباط باشید. مشاوره روانشناسی در 


