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 انستنی روانشناسی که جالب است بدانیدد 52

 

 و است برقرار دیگر علوم از بسیاری و روانشناسی میان محکمی پیوند امروز دنیای در 

 تواندمی روزانه کار و روزمره زندگی در روانشناسی های واقعیت برخی از عمومی آگاهی

 را  روانشناسی های دانستنی جالبترین 52 تا باشید همراه ما با ادامه در. باشد مفید

 .بدانید

 

 

 .هستند زمین کره افراد ترینپراسترس ساله ۳۳ تا ۱۱ افراد .۱

 .باشند آوراسترس خیلی سنی گروه این برای توانندمی هااین یهمه کار، تحصیل، خانواده،

 

 شوید ترخوشبخت هم شما که شودمی باعث خوشبخت، هایآدم میان در بودن .5

 که دهدمی نشان شد منتشر سایکونروانداکرینوالجی ژورنال در که جدیدی پژوهش

 طور به هاگروه این از یک هر میان در بودن و هستند، مسری دو هر خوشبختی و استرس

 .گذاردمی تاثیر ما روی مستقیم

 

 .است ارتباط در عاطفی دادروی یک با احتماال تانعالقه مورد آهنگ .۳

 .کندمی صدق دیگری شخص هر و شما درمورد این

 

 دارد اندوه یمرحله پنج انسانی هر:  روانشناسی های دانستنی: ۴

 هاکتاب یا ها،فیلم تلویزیونی، هایسریال مانند پرشمار منابع از را این است ممکن

 یک یا الوقوعقریب مرگ واقعیت با شخص یک وقتی گویدمی اصلی یمطالعه. باشیدشنیده

 .کندمی هتجرب را هیجانی مراحل سری یک شود،می روروبه دیگر آوررنج و سخت تقدیر



   

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 2 

 

 

 

 .”افتدنمی من برای افتد،نمی اتفاقی چنین“ ،”خوبم من“ -انکار .۱

 مقصر“ ،”افتاد؟ من برای اتفاق این طورچه“ ،! “نیست انصاف این من؟ چرا“ -خشم .5

 ”کیست؟

 عمرم حاصل حاضرم.” “بمانم زنده تربیش سال چند تا بکنم هرکاری حاضرم“ -زنیچانه .۳

 ”…تا بدهم را

 به است قرار من“ ؛”بیندازم؟ زحمت به را خودم چرا غمگینم، خیلی من“ -افسردگی .۴

 ادامه باید چرا دادم، دست از را عشقم من“ ؛”دارد؟ اهمیتی چه پس بمیرم زودی

 ”بدهم؟

 آماده برایش بتوانم شاید اما بجنگم، آن با توانمنمی من“ ؛.”ندارد اشکالی“ -پذیرش .2

 ”.شوم

 

 .شوید موفق دارد احتمال ترکم کنید، اعالم را تاناهداف اگر .2

 .اندکرده اثبات را این خوبی به۱۳۳۱ از هاآزمون. است درست

 

 است واقعی موتزارت اثر:  روانشناسی های دانستنی. ۶

 موسیقی به کردن گوش است ممکن دهدمی نشان که دارد اشاره پژوهشی به موتزارت اثر

 زمانی فضایی استدالل عنوان با که -شود ذهنی وظایف در عملکرد بهبود موجب موتزارت

 وجود روانشناسی در هم و رایانه علوم در هم زمانی فضایی استدالل. شودمی شناخته

 اساس بر ذهن در آنها دستکاری و فضایی الگوهای تصویرسازی توانایی استدالل این. دارد

 .است زمانی ترتیب یک
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 متوسط روانی بیماری یک از ترعصبی و ترحساس هابچه امروزه.۷

 .هستند ۱۳2۱ یدهه  در الحال

 

 

 

 اضطراب، از اکنون جمعیت از نیمی حدود. نیست عجیب اما است آورترس خیلی این

 .بردمی رنج مواد سوءمصرف یا افسردگی،

 

 .دهندمی کاهش را استرس مذهبی اعمال از بعضی .۱

 هاییآدم دهدمی نشان”  آمریکا پزشکیروان انتشارات از روحی اختالالت درسی کتاب“

 .شوندمی استرس دچار ترکم کنندمی شرکت مذهبی دعاهای و مراقبه در که

 

 دارند مشابهی احساس هاآدم یهمه: روانشناسی های دانستنی .۳

 تمایل. کنند تانتحسین و باشندداشته تاندوست دیگر هایآدم دارید نیاز شدیدا شما

 را آنها که دارید زیادی بسیار ینشدهاستفاده هایقابلیت. کنید نکوهش را خودتان دارید

 .ایدنکرده امتیاز به تبدیل خودتان تانبرای

 

. کنید جبران را هاضعف این توانیدمی درکل اما دارید، شخصیتی ضعف چند کهاین با

 شما. استکرده ایجاد برایتان مشکالتی مختلف، مسائل با تانجنسیت پذیریتطبیق ینحوه

 و نگرانی احساس دارید تمایل درون از اما هستید، خودتان به مسلط و استوار بیرون در

 ایدگرفته درستی تصمیم آیا که شویدمی جدی تردیدهای دچار گاهی. باشیدداشته ناامنی

 .نه یا ایدداده انجام را درست کار یا

 

 خوب واقعا که خوردمی فریب مغزتان اید،خوابیده که کنید متقاعد را خودتان اگر .۱۱

 .ایدخوابیده
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 را آن گرانپژوهش. دهدمی شما به تریبیش انرژی گونهاین و

 .نامندمی ”دارونما خواب“

 

 

 

 

 بشناسید را شبانه میهمانی اثر: روانشناسی های دانستنی.۱۱

 فرد آن صدای توانیدمی بیاورد، را تاننام کسی اگر سروصدا پر و شلوغ مکان یک در حتی

 اطالعات یدرباره اثر این. کنید تمرکز آن روی و دهید تشخیص دیگر صداهای میان در را

 داددرون از را روانشناسان تصور اثر این. کندمی صدق است مهم برایمان که هم دیگری

 .داد تغییر شنیداری هایمحرک به توجه و شنیداری

 

 .دهدمی قرار تاثیر تحت را اندازتانچشم موسیقی .۱5

 استداده نشان گرونینگن دانشگاه در پژوهشی! رسدمی نظر به بدیهی حدی تا یکی این

 .دارد تانادراک روی شگرفی تاثیر موسیقی

 

 خواهید ترخوشبخت کنید، تجربه کسب صرف منال، و مال خرید جای به را تانپول اگر .۱۳

 -بود

 قبل روز از تربیش روز هر خوشبختی موضوع عاطفی، رفاه روی مطالعه علمیِ یحوزه در

 را آنها که یزهاییچ اغلب، هاآدم که کنندمی اظهار حوزه این در هاپژوهش. شودمی معروف

 یعهده از تا کنندمی قربانی رویدادها، در حضور یا تعطیالت به رفتن مثل کندمی خوشحال

 .بربیایند( امالک و ملک مثال) منال و مال خرید

 

 .هستید شادتر بگذارید، مایه دیگران برای تر بیش هرچه .۱۴
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 باشید مطمئن. است درست موضوع این متعدد هایپژوهش اساس بر

 !گذاریدمی مایه خیلی دیگران برای تعطیالت این در

 

 نابغه کنندمی فکر نادان هایآدم و گیرندمی کمدست را خودشان باهوش هایآدم .۱2

 .هستند

 

 

 تا بروید بوکفیس به است کافی. است واقعی و است، کروگر-دانینگ اثر پدیده این نام

 .کنممی صحبت چیزیچه درمورد ببینید

 

 دارد جامعه روی عجیب تاثیر تماشاچی اثر: روانشناسی های دانستنی .۱۶

 که صورتی در باشید، اضطراری وضعیت یا تصادف یک در اگر که کنید باور بخواهید شاید

 شماربی هایرخداد و هاآزمایش اما. است تربیش تاننجات شانس باشید، شلوغ مکانی در

 از یکی کهاین احتمال باشد، تربیش تماشاچیان تعداد هرچه. اندکرده اثبات را آن خالف

 که است مسئولیت شدن پخش نام به ایپدیده اشعلت. خواهدبود ترکم کند تانکمک آنها

 نکردن یا کردن اقدام مسئولیت دیگران حضور در فرد یک کهاین احتمال آن یواسطه به

 .است کم کند، قبول را

 

 دهید تغییر است دیدن خواب حال در که را فردی خواب توانیدمی شما .۱۷

 فرد که هاییخواب در را واقعیت در دادهرخ هایمحرک که است این اوقات اغلب مغز کار

 بیدار ناگهان او و ایدریخته آب است خواب که کسی روی کنید فرض. کند اعمال بیند،می

 آب این موارد اغلب در. کندمی تعریف برایتان استدیده خواب در را چهآن و شودمی

 فیلم در سکانسی بخشالهام موضوع این. استشده گنجانیده خواب در ظرافت با پاشیدن

 .بود تلقین
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 دارید درواقع آورید،می یاد به را گذشته به مربوط رویداد وقتی .۱۱

 .آوردید یاد به را آن که آوریدمی یاد به را باری آخرین

 مرور به مانخاطرات که است همین برای. انداخت دوران به را سرم یکی این خوب، بسیار

 .شوندمی عوض و شوندمی محو زمان

 

 

 

 .هستند ترعاقالنه تانتصمیمات کنید،می فکر دیگر زبان یک از استفاده با وقتی .۱۳

 هایزبان از استفاده با که ایکره شهروندان استداده نشان شیکاگو دانشگاه در پژوهشی

 .خوب چه. است ترکم مجموع در شانسوگیری کنندمی فکر خارجی

 

 دارند استرس افراد سایر از بیش بامزه و کمدی افراد .5۱

 استرس سطح میانگین دارای آنها که میدهد نشان بامزه افراد و ها کمدین روی بر تحقیقات

 .هستند دیگران به نسبت باالتری

 سالمت به و میدهد کاهش را استرس کنید، پیدا بهتری احساس میشود باعث کردن گریه

 .میکند کمک بدن

 

 مثل درست شود، سروتونین و دوپامین ترشح افزایش باعث میتواند قدردانی. 5۱

 .افسردگی ضد داروهای

 

 جذاب افراد به شدن نزدیک هنگام در باشد همراهشان سگشان اگر مردم ۱5٪ .55

 .دارند بیشتری بنفس اعتماد احساس

 ی برنامه یک در که است معتقد بیمار آن در که است روانی اختالل یک ترومن سندروم

 .میکند زندگی تلویزیونی
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 وقتی یعنی هستند، فانتوم ی ویبره سندروم به مبتال مردم ۶۱٪ .5۳

 .دارند ویبره حس نیست ویبره روی آنها گوشی

 

 

 

 

 .است نشده مبتال اسکیزوفرنی به تابحال نابینایی شخص هیچ .5۴

 

52 . Anorexia  نسبت ومیر مرگ میزان باالترین دارای( روانی اختالالت اثر بر اشتهایی بی 

 در به سالم جان آن به مبتالیان درصد 5۱ تا 2. است دیگر روانی اختالل هرگونه به

 .نمیبرند


