
 

 

 ( بخش دوممورد ) 9اسی در تئوری جالب روانشن

بالعکس ذهن و  آیا به این فکر کرده اید که شما در حال کنترل ذهن و افکارتان هستید یا 

 ترل شما؟فکر در حال کن

این  چه فکر کردن می گیریم.  ه و برفراد می گویند که خب ما تصمیم بر چگونا بسیاری از 

بنابر تاثیرات شناختی و محیطی، ذهن در برخی موارد به طور پیش  جمله صحیح است اما 

که   مثل کلیشه ای جنسیتی ی دهد.ری را تغییر مفرض یا خودکار فرآیند تفکر و تاثیرپذی

 واژه مهندس برده می شود خود به خود در ذهن شما یک مرد تداعی می گردد.قتی و

جع  ر سندروم جوجه اردک، مروانشناسی تئوری جالب در بخش اول مقاله به بررسی 

 یم.هنجار تدریجی پرداختاشناس، پا الی در و ن

شد. در صورت وجود خواهند  بررسیدیگر از این نکات و تئوری ها  مورد 5 در بخش دوم

ز ماندگار ایگان با مشاورین را هت مشاوره رهرگونه سوال و نیاز به راهنمایی می توانید ج 

 در ارتباط باشید. 

 

 جوجه تیغیشناسی روان تئوری جالب 

بط شکست خورده باشد.  اسخی برای بسیاری از روا پ اسیروانشن  البد این تئوری جشای

تصمیم بر جدایی  خود موفق نبوده و بعد از بازه زمانی متفاوتی افرادی که در روابط متعدد 

، عده ای را مقصر دانستهبل به دنبال علتی برای آن هستند. برخی طرف مقا ، می گیرند

 و بعضی از افراد خود را. شرایط محیطی 

بط گاهی همین روا. روابط نزدیکی دارند ت به دوستان و اعضاء خانواده خود نسبانسان ها 

ا برقراری  اما آدمی دوباره بخاطر می شود. سبب رنجش و آزردگی  ،و دلسردی های آن

سوال اینجاست که چرا  گردد.شده و رنج دیگری را متحمل می دچار اشتباه جدید روابط 

 ؟ این الگوی ناقص به وجود آمده است

 ه تیغی پاسخکوی این سوال است. ججوروانشناسی تئوری جالب 

 : از آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی انیبر اساس داست

یکدیگر به هم نزدیک می تیغی برای گرم کردن  در یک روز سرد زمستانی چند جوجه"

ها به یکدیگر مواجه می شدند. هوای سرد آنان را به ناچار  با درد برخورد تیغ شدند اما 

ه  تا اینک  باز هم تیغ ها سبب فاصله گرفتن می شد.ل می نمود اما ه آن عم دوباره مجبور ب

 " و حریم مناسب و مشخصی از یکدیگر قرار بگیرند. صله بعد از مدتی دریافتند که باید در فا

بنابه شخصیت فرد الزم راری ارتباط در ابعاد مختلف از اجتماعی بوده و برقانسان دارای نی

 خواهد بود. اما بایستی به گونه ای باشد که تیغ های خود و دیگری سبب رنجش نشود. 

واب بسیاری از  لذا حفظ حریم شخصی افراد و حد مناسب در رابطه نیاز است. شاید ج

 راط و تفریط باشد. شکست های روابط امروزی عدم رعایت فاصله مناسب و اف



 

 

 

 تونل واقعیت روانشناسی جالب  وریتئ

تفاوتی بیان  دد و در عین حال میکسان نظرات و عقاید متعباره یک موضوع دره بارها شد

 ظرتان دلیل چیست؟ شود. به ن

زندگی خود که  نتا ه داسعیت هر فرد بسته بتونل واق سیروانشنا طبق تئوری جالب

عناصر این موارد می باشد، م ها، تحصیالت، شغل و... متشکل از مشکالت، شادی ها، غ

 شد. د نخواه فردتفاوتی برای و قواعد زندگی متفاسیر سازنده این تونل هستند و سبب 

دو فرد در دو طرف عددی قرار دارند. که یکی   همانطور که در تصویر ذیل مشاهده می کنید

می باشد. به نظر شما کدام درست می   9و دیگری مدعی عدد  6از آنان مدعی عدد 

 گوید؟ 

هیچکدام از این افراد اشتباه نمی کنند و هر عکس بنابه زاویه زندگی و گذشته خود به  

. لذا از این  جهان وجود دارد دهر فرهمانطور که گفته می شود، به تعداد قضایا می نگرد. 

و   کفش های زندگی فرد را پوشیدو  برد مدلی بهره می توان در مبحث درک و همورد 

 د. مشاهده نمودید وی واقعیت را از 

در حالی   شته و بر روی واقعیت خود تاکید می کنیمد نمودن افراد دای بر متقاعاغلب سع

هیم افراد را  ر بخوااینکه به اجبادست یابیم.  مسائل ذهنیستی از در درککه باید به 

واقعیت هایی خالف تصورشان بکنیم رنج آور و سبب ایجاد ناامنی در فرد می متوجه 

به این قواعد زندگی خود را گذرانده است. لذا داوطلبانه بودن در تا کنون بناوی د. زیرا شو

 وره همیشه مورد تاکید می باشد. مشاامر 

 

 ندگی آموخته شده درماروانشناسی ری جالب تئو

حتی در روانشناسی در واقع نوعی شرطی سازی است و می توان این تئوری جالب 

دچار استیصال گشته  وانشناسی آن را مشاهده نمود. در این مورد فرد اختالالت ر برخی از

 و تالشی برای بهبود شرایط نمی نماید. حال چرا آموخته شده؟ 

طبق این  هوده بودن تالش و رفتارها ندارند. دای زندگی درکی از بیبدین دلیل که افراد از ابت

دلیل تالش های مکرر و شکست های متوالی دچار  فرد به  روانشناسی  ئوری جالبت

رل تمامی امور را خارج از توان و اراده خویش  ی شود. فرد کنتدرماندگی آموخته شده م

 سرانجام امور به وی بستگی ندارد.می بیند و اعتقاد می یابد که 

ابتدا  ین آزمایش ستان میمون هاست. در ادا روانشناسی مثال واقعی این تئوری جالب 

بانی  زیر آن نرد رمیمونی را وارد قفسی می کنند که از سقف آن یک موز آویزان شده و د

رفته و اقدام به برداشتن آن می کند که قبل  قرار دارد. میمون با دیدن موز به سمت نردبان  



 

 

هم   فتد و دوباره تالش می کند اما بازمی امی شود. میمون از آن برق به قفس وصل 

مه یافت تا میمون دیگر تالشی برای گرفتن موز  وصل می شود. این عمل تاجایی ادا برق

ون قبل را تکرار می کند تا  می شود. این میمون تالش میمری وارد قفس نکرد. میمون دیگ 

، میمون های قبل مانع از اقدام  ن های بعدجایی که دیگر مایوس می شود. با ورود میمو

. زیرا از واکنش برق مطلع  و حتی  دید می شدندبرای برداشتن موز توسط میمون های ج

 بودند و خود به خود درماندگی ایجاد شد.

 .ستندز امور در کنترل شما هزیادی ا  افکار منفی و ناقص را رها کنید و بدانید بخش •

 کم کنید. انتظارات را  •

 را فزونی بخشید. خوش بینی  •

 

 شیشه های شکسته شناسی روان تئوری جالب 

ست، توسط ویلسون و کلینگ ناسی اکه در زمینه جرم ش روانشناسی این تئوری جالب

نقاشی های  شد. آنان معتقد بودند که تخلفات کوچک مثل ریختن زباله بر روی زمین، بیان 

 وقوع جرائم موثر می باشند.وی افزایش نرخ غیرمجاز بر روی دیوارها و... بر ر

در محله ای  مثال اصلی این تئوری شیشه های شکسته بود. بدین معنی که اگر 

زایش  احتمال دزدی و جرم اف شکسته یا بدون شیشه باشد،ساختمانی با شیشه های 

یا تعمییرات   برای محافظتزیرا فرد تصور می کند که این ساختمان کسی را می یابد. 

نابسامانی آن ندارد. لذا بعد از مدتی شیشه های دیگر نیز شکسته و ساختمان به مرور  

 فرسوده می شود.

. شکستن شیشه بدون جریمه شدن سبب تقویت برای انجام جرم های بعدی می گردد

و اثربخشی آن به اثبات رسیده  سط افراد مختلف به کار گرفته شده این تئوری بارها تو

 است. 

 

. در  ی پرداختیمناسدیگر تئوری جالب روانشمورد  5بخش دوم این مقاله به بررسی در 

وانشناسی با مشاورین راز  ره رصورت وجود هرگونه مشکل و سوال می توانید جهت مشاو

 ماندگار در ارتباط باشید.


