 9رفتاری که اثبات ُمسری بودن شان در تحقیقات روان شناسان را باور نمی کنید

از طالق تا شادی و ترک سیگار!
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گروه خانواده و مشاوره
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4

سفارش غذا در رستوران

طبــق تحقیقــات جدیــد دانشــگاه
الینویــز آمریکا کــه به تازگــی اعالم
شده است وقتی همراه دیگران برای
خــوردن غذا به رســتوران مــی رویم
و غذاهایــی شــبیه هم ســفارش می
دهیم ،احساس شــادی بیشتری در
کنار یکدیگر می کنیم .بنابراین اگر
نگران وزن تان هستید ،در رستوران
زودتــر از بقیــه غذای خــود را
ســفارش دهیــد تــا تحت
تأثیر هوس های غذایی
همراهــان تــان قــرار
نگیرید.
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افکار منفی

در پژوهـش دانشـگاه نتـردام،
مشـاهده شـد دانشـجویان ورودی
جدیـد کـه بـه صـورت تصادفـی بـا
افـرادی هـم اتاق شـدند کـه اغلب در
فکر و ناراحـت بودند ،بعد از گذشـت
سه ماه احتمال دچار شـدن به شیوه
تفکـر منفـی هـم اتاقـی هایشـان در
آن هـا بیشـتر از بقیـه دانشـجویان
بـود .بنابرایـن دیگـران مـی
تواننـد واکنـش هـای مـا
بـه مشـکالت زندگـی را
تحـت تاثیـر خـود قـرار
دهنـد.
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تمایل به چیزهای جدید

ایــن کــه وقتــی بعــد از دیــدن کیــف جدیــد
دوستتان،ناگهاندلتانکیفجدیدیمی
خواهد ،اتفاقی نیســت .طی تحقیق منتشر
شــده در نشــریه  Neuroscienceدر ســال
 2016مشــاهده شد که شــرکت کنندگان
پژوهــش وقتــی تصــور مــی کردنــد دیگران
خواستار چیزی هســتند ،آن چیز را با ارزش
تر می دانستند .روان شناسان به این مسئله،
سندرومحلقهازدواجمیگویند.برای
مثــال ،مــردان زمانی که کســی
خواهان آن ها باشد ،جذاب تر
بهنظرمیرسندچونحتماآن
قدرارزشداشتهاندکهمتعلق
بهکسیباشند.
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طالق

طی تحقیق منتشر شده در نشریه  Social Forcesدر سال  ۲۰۱۳مشاهده شــد احتمال طالق در دوستان افراد
مطلقه در مقایسه با دوستان افرادی که هنوز متأهل بودند ۷۵ ،درصد بیشتر بود .وقتی دوست یکی از دوستان آن
ها طالق می گرفت ،احتمال طالق در زوج های متأهل  ۳۳درصد بیشتر می شد .محققان این پژوهش معتقدند
کمک به ترمیم روابط عاطفی دوستان ،خود باعث تقویت روابط عاطفی شما هم می شود .به عالوه ،در این تحقیق
معلوم شــد زوج های متأهلی که بیشــترین تعداد دوستان را
داشــتند ،احتمال طالق در آن هــا در کمترین میزان
بود .بنابراین عــاوه بر آن که باید به دوســتان تان
در مشکالت عاطفی شان کمک کنید ،الزم است
که روابط اجتماعی خود را نیز گسترش دهید.
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دکوراسیون داخلی

شادی

طبق تحقیقات پژوهشــگران دانشــگاه های هاروارد روی
نزدیک بــه پنج هزار نفــر ،احساســات مثبت هــم از طریق
دیگران به ما سرایت می کند .وقتی شــما احساس شادی
می کنید ،احتمال آن که دوســت تان کــه کیلومترها دورتر
از شــما زندگی می کند هم احســاس شــادی کند ۲۵درصد
بیشتر است و این احتمال در همسایه های شما  ۳۴درصد است.
همین گروه تحقیقاتی پی بردند شادی ناشی از افزایش حقوق حدود ۲درصد است در حالی
که ارتباط با دوست شاد یکی از دوستان تان (یک ارتباط درجه )۲تا ۱۰درصد احساس خوب
بهشمامیبخشد.

کاهش وزن

طی تحقیق منتشر شده در نشریه
 Obesityمــشــاهــده شــد وقتی
داوطلبان شرکت در پژوهش،
یک برنامه کاهش وزن را شروع
کردند ،شریک های زندگی آن ها
هم تقریبا به همان میزان وزن کم
کردند .بنابراین اگر به دنبال کم
کردن وزن خود هستید ،با ملحق
کردن شریک زندگی خود
به یک برنامه کاهش
وزن ،از مــزایــای اثر
مـــوجـــی اســتــفــاده
کنید.
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ترک سیگار

یـک گـروه تحقیقاتـی هلنـدی
متوجه شـدند وقتی فردی سـیگار
را ترک مـی کند ،احتمـال مصرف
سـیگار در دوسـتان نزدیـک و
اعضـای خانـواده او  ۳۶درصـد
کمتـر می شـود .بـه ایـن حالـت اثر
موجـی گفتـه مـی شـود .احتمـال
مصرف سـیگار حتی در آشـناهای
بسـیار دور شـخصی کـه
سـیگار را تـرک کـرده،
 ۲۰درصـد کمتر می
شـود کـه قابـل تامـل
اسـت.

اضطراب

مغز انسان از توانایی شناســایی اضطراب در دیگران مثل
تشخیصافزایشمیزانتنفسبرخورداراست.اینمسئله
باعثفورانهورمونهایاضطرابدربدنماهممیشود.
برایآنکهاضطرابدیگرانبهشماسرایتکند،الزمنیست
با آن ها در یک اتاق باشــید .در واقع اضطــراب حتی از طریق
ایمیل ،پیامک و شــبکه های اجتماعی قابل انتقال اســت .برای
مثال ،دادن جواب های کوتاه می تواند این پیام را به طرف مقابل بدهد که شخص تحت فشار
یکضرباالجلکاریقراردارد.وقتیدچاراضطرابهستید،بهخودتاناستراحتدهیدوبه
اندازهکافیبخوابید.اینکارنهتنهاخودخواهینیستبلکهبرایاطرافیانشماهممفیداست.

چیدمان مدرن مهم ترین
بخش خانه!
راحله عجم اکرامی

طراحوایدهپردازدرزمینهدکوراسیونداخلی

آشــپزخانه یکی از مهم ترین بخش های یک منزل به شمار
مــی آیــد و از آن جــا کــه در دنیــای مــدرن امــروز ،توجــه به
دکوراســیون داخلی اهمیت ویژه ای دارد ،باید به چیدمان
آشپزخانه هم بیشــتر توجه شــود .همان طور که می دانید،
چهارشنبه هر هفته و در همین ستون به بیان نکاتی درباره
چیدمان اصولی بخش های مختلف خانه می پردازیم و بعد
از اتاق نشــیمن و پذیرایی در این مطلب به آشپزخانه اشاره
خواهیمکرد.
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خانوادهومشاوره

محوری

تنها بیماری ها و عوامل آن ها نیستند که می توانند از شخصی به شخص دیگر سرایت کنند .حتما تجربه آن را داشته اید که با دیدن خمیازه دیگران شروع به
خمیازه کشیدن کنید یا شاید شنیده باشید که خنده هم ُمسری است اما این ها تنها مواردی نیستند که ُمسری هستند و چیزهای عجیب دیگری هم وجود دارد که
از دیگران به ما سرایت می کند و باور کردنشان سخت است .به گزارش وبسایت روزیاتو ،بعضی از آن ها مزیت هایی دارند اما درباره بعضی دیگر از آن ها باید
مراقب ُمسری بودن شان باشیم .در ادامه به ۱۱رفتار و اتفاقی می پردازیم که ُمسری هستند.

چهارشنبهها

ازکابینتتاگازوهود

برایچیدماناینفضااولینشاخصیکه ازآناستفادهمی
شود،کابینتهایاستفادهشدهدرآشپزخانهاست.کابینت
سببزیباییفضامیشود.ازسویدیگرمیتوانازیکهود،
گازوفرتوکارهماهنگباآشپزخانهبهمنظورزیباییاستفاده
کرد .هودهای تو کار و رو کار ،گازهــای رو میزی و تو کار می
توانند برای این ایده پردازی ها اســتفاده شــوند .در صورت
تمایل نداشــتن می توانید از یک گاز مبله اســتفاده کنید تا
تصویرسازیسنتیدرمحیطداشتهباشید.باماهمراهباشید
تاایدهپردازیبرایآشپزخانهمدرنشماارائهدهیم.
ایده پردازی برای آشپزخانه مدرن

اگر می خواهید آشــپزخانه خود را به ســبک یک آشپزخانه
سنتیایرانیبچینیدازایدهپردازیارائهشدهدرادامهمطلب
بهره بگیرید .رنگ کرم قهوه ای چوبی می تواند یک ســبک
سنتیرابرایشماتداعیکند.همانگونهکهدرتصویرارائه
شده است ،مشاهده می کنید در این ایده پردازی از یک گاز
مبلهبههمراهیکهودتقریب ًامسیرنگبهرهگرفتهکهسبب
متفاوت شدن این آشپزخانه شده است .شما می توانید این
تمرنگیرابرایسینکظرفشوییخودنیزانتخابکنید.
کابینت های یک دست چوب در کنار کاشی های سنتی به
کاررفتهدردکوراسیونسببشدهاست،یکهارمونیرنگ
شاد و ویژه در فضا حاکم شود .به شما توصیه می کنیم برای
لوکس تر شــدن آشــپزخانه خود حتی اگر به صورت سنتی
دکور شده اســت ،از کاالهای لوکس طالیی بهره ببرید .در
ضمنوبهطورکلی،استفادهکردنازگلهایطبیعیدرهر
فضاسببزیباترشدنآنمحیطمیشود.

تنهایی

طبقتحقیقمنتشرشدهدرنشریه،PersonalityandSocialPsychologyبعداز
آن که احساس تنهایی در یک شخص شروع به شکل گیری می کند ،دیگر
افرادحاضردرگروهاجتماعیاوهمبهمروراحساستنهاییبیشتری
میکنندبنابراین ایناحساسشکلی ُمسریدارد.
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