آن چه در این فیلم می بینید

ایرانیهاییسرشارازحسهمبستگی

افرادی که اسیر فردگرایی نشده اند

بنابرایــن وقتی با کســانی مواجه می شــویم که می
خواهند به همنوع خود کمک کنند ،نباید شــگفت
زده شــویم زیرا بســیاری از آن ها بوده اند ولی دیده
نشــده اند یا چون وضعیت بد اقتصادی و معیشــتی
تنها به عده کمی مجال کمک اقتصادی به دیگری را
می دهد این موارد ممکن است نادر جلوه کند .هنوز
هستندعدهایکهبهشدتاسیرفردگرایینشدهاند
وپیلهایازجنستنهاییناپسندبهدورخودنکشیده
اند و درد را می بینند و حس می کنند چون قبال آن را
چشیده اند یا می دانند چشیدن این نوع درد ،چقدر
تلخ اســت یعنی با افراد مبتال همــذات پنداری می
کنند.اینبهدلیلتواناییآنهادرتفکربیناالذهانی
و نزدیک شــدن همدالنه به دیگری است« .دیگری»
تنهــا تصویر متفاوتــی از «خود» اســت .ایــن دیگری
ممکن است روزی خودم باشم یا در گذشته بوده
امیر محمدیان خراسانی | جامعه شناس
باشم.همچنینآینهخودمناست
کلیپ دوربینمخفی خانوادهای که از پس اجاره بر نیامده و صاحبخانه شان اثاثیهمنزل آن ها را کنار خیابان ریخته از لحاظ جامعه شناختی،
درگذشتهیاآیندهایمحتمل.
گزارش
نکته های پنهان قابل تاملی دارد که کمتر بیننده ای به آن ها توجه می کند .این یک آزمایش اجتماعی است تا ببینیم مردم در چنین
مشاهده در مقام یک هنر
شرایطی ،چطور همدردی شان را بروز می دهند .قبل از هر چیز و هرچند از طریق اسکن کیوآرکد کنار این مطلب ،می توانید این کلیپ
بههمینمعناستیعنی
را مشاهده کنید ،اصل ماجرایش را در ستون سمت راست بخوانید.
بــی تفاوت رد نشــدن
از روی دردهــای
نتیجــه نداشــتن تحمــل
از پس هزینــه اش برآیــد ،واقعه ای تلــخ و دردناک
همدردی مسئوالنه با خانه به دوش ها
اجتمــاع .اگــر دردی
فشارهای اقتصادی زندگی
با افزایش قیمت اجاره یا خرید مسکن و به طور کلی است .درد ،واقعی ترین واقعیت زندگی بشر است
در خاطــر مــا حک می
و شتاب فزاینده قیمت اجاره و خرید
تورم فزاینده ،عبارت «خانه به دوشــی» نیز بیشــتر و رنج ،خود رنــج می آفریند و آدمیــزاد با دیدن رنج
شــود و ردی از آن روی قلــب
مســکن اســت که دســتمزدهای
مشاهده می شود .نقل مکان که تحت عنوان اثاث دیگری به خصوص اگر تجربه زیستن (در این مورد
مــا بنشــیند ،مــا بــه دنبــال
آن
با
همــگام
که
غیرواقعــی
و
کــم
کشی از آن یاد می شــود ،یکی از پراســترس ترین خانه به دوشــی و اجاره نشــینی) را داشــته باشد،
منشــأ درد یا پادزهــر آن می
نمی توان از عبارت های تعمیم
دیگر
و
ها
بیکاری
و
کند
نمی
رشد
اتفاقاتی اســت که برای بســیاری از افــراد رخ می متاثر می شود .کســانی که به نیت قطعی کمک به
رویم .این نوع عمل یا کنش،
یافته درباره ایرانیان سخن گفت
هزینــه هــای کمرشــکن زندگــی
دهد .این اتفاق هنگامی که اجاره نشــین باشــید ،اجاره نشــین هایی که از خانه مالک بیــرون رانده
اغلب نوعــی کنش معطوف
و بیان کرد که به طور مثال ،ایرانی
موانع حل آن هستند.
هر دو سویش تلخ اســت زیرا خانه به دوشی تنها به شــده اند ،ســراغ آن ها می رونــد یا باید از ســرمایه
بــه ارزش اســت کــه یــاری
ها تنها به منافع خود فکر می
صورت موقت به تاخیر می افتد .برخی از کســانی اقتصادی کافی به شــکل پول یــا دارایی به صورت
رســاندن به دیگری را بدون
کنند .جمالتی این چنین که جزو
علمی نــبــودن تعمیم یک
که به علت داشــتن ســرمایه اقتصادی باال ،به ارث مکانی کــه در اختیار آن هــا رایگان یا بــا اجاره ای
چشمداشــت متقابل مالی
کلیشه های رایج و باورهای غلط
ویژگی ناپسند به همه ایرانی ها
بردن یا بخت و اقبــال نیز موفق به خریــد خانه می کم قرار دهند ،برخوردار باشــند یا از سرمایه های
می بیند و به خاطر ارزش ها
شود
می
باعث
هستند
جامعه
در
در ایــن میــان همــان طور کــه در
شوند ممکن است مدت زمانی را اجاره نشین بوده اجتماعی خود اســتفاده و به آن ها کمک کنند .به
و باورهای خویــش یا نوعی
این کلیشه ها به باور عامه مردم
برخی از آزمایش هــای اجتماعی
اند .ایــن امر عــاوه بر همــدردی به علت داشــتن طور مثــال اگر دوســتی دارند که مــی تواند کمک
معامله بــا خدا اقــدام به این
تبدیل شود و سپس ناآگاهانه یا
بــه شــکل دوربیــن مخفــی دیده
تجربه مشترک ،همدلی را نیز برای آن ها با کسانی کند یا از طریق نهاد و ســازمانی می توانند به یاری
امر مــی کند یعنــی معنوی
شــده اســت؛ وجود دارند کسانی
که دچار خانه به دوشــی یا اجاره نشــینی هستند ،آن ها بشــتابند.دو حالــت دیگر نیز متصور اســت.
مــی اندیشــد و ســودجویی
آگاهانه خود افراد به آن دامن
ناگوار
شــرایط
ایــن
در
حتــی
کــه
امکان پذیــر می ســازد .برخی از این افــراد ممکن ممکن است قصد کمک داشته باشــند اما نتوانند
را پــس می زنــد .هنــوز هم
زنند .این عقاید هیچ معیار و
دارنــد.
کمــک
قصــد
اقتصــادی
است مســئوالنه و همدالنه اگر اثاث خانواده ای را و تنها از روی عواطف انســانی متاثر شــوند .حالت
مصداق های عینی کسانی
پشتوانه علمی برخاسته از تحقیق
نمی تــوان از عبارت هــای تعمیم
در کنــار خیابان ببینند در پی حل مشــکل برآیند و آخر این که نه قصد کمک داشــته باشــند و نه متاثر
کــه معتقدند «تــو نیکی می
نیز ندارد
یافته درباره ایرانیان ســخن گفت
بســیاری نیز که نمی توانند کمک کننــد در درون شــوند .این گروه از افراد احتماال مصداق «ســواره
کــن و در دجلــه انــداز  /که
و بیان کرد که به طور مثال ،ایرانی
خویش احساساتی برآمده از تاسف ،شرم و ناراحتی از پیاده خبر ندارد» هستند یعنی این حالت و حتی
ایزد در بیابانت دهــد باز» یا
هــا خودخــواه هســتند و تنها بــه منافع خــود فکر
اجاره نشینی را نه تنها تجربه نکرده اند بلکه مسئله
را تجربه می کنند.
«بنی آدم اعضــای یکدیگرند /کــه در آفرینش ز یک
مــی کننــد .جمالتی ایــن چنین کــه جزو کلیشــه
را شخصی و نه ساختاری می بینند یعنی معتقدند
گوهرند»یافتمیشودکهعالوهبرغنیبودنادبیات
های رایــج و باورهــای غلــط در جامعه هســتند نه
این اتفاق به علت اشتباه خود آن هاست که رخ داده
دسته بندی انواع واکنش های مردم
و تاریخ این ســرزمین از مــوارد مرتبط بــا همیاری و
تنها نوعــی تحقیر ملی و تخریب شــخصیتی خود و
مسکن ،حق بدیهی هر خانوار است .بیرون کردن است و از پس اجاره بر نیامده اند .باید توجه داشت
فداکاری ،نشــان دهنده مثال هایی نقض از کلیشه
مستاجر به دلیل نداشتن توانایی در پرداخت اجاره که این مســئله ،حداقــل در اغلب مــوارد حاصل از
هموطنان است بلکه باعث می شود میزان اعتماد های رایج غلط در باره عموم مردم این سرزمین است
و همبســتگی موجود نیــز رو به کاهش گذاشــته و
چه معوقه باشد و چه بخواهد تمدید شود و او نتواند اشتباهی شخصی نیست .خانه به دوشی و آوارگی
کهصبورانهمشکالتراتحملمیکنند.

 6توصیه به والدینی که فرزندشان در رشته مورد عالقه اش قبول نشده

شیوهبرخوردباشکسترابهفرزندتانبیاموزید
عوامــل بیرونــی ماننــد رادیــو و تلویزیــون،
اینترنــت ،صحبــت هــای دوســتان و اقــوام و
عوامــل درونــی ماننــد نگرانــی هایــی دربــاره
آینــده شــغلی باعــث مــی شــوند داوطلبــان
بارهــا و بارهــا در روزهــای پــس از اعــام نتایــج
بــا ایــن اســترس دســت و پنجــه نــرم کننــد.
بهتریــن شــیوه برخــورد والدین در زمــان هایی
کــه فرزندشــان قصــد صحبــت کــردن دربــاره
ایــن نگرانــی هــای خــود را دارد ،اختصــاص
زمــان الزم ،گــوش دادن و درک کــردن بــه
جــای کــم اهمیــت جلــوه دادن اســترس هــا
یــا نصیحــت کــردن و در نهایــت ایجــاد روحیــه
امیــد در آن هاســت.

4

گروه خانواده و مشاوره
نتایج نهایی داوطلبان کنکور سراسری  ،روز گذشته روی سایت سازمان سنجش قرار
تربیت
گرفت و به طور طبیعی ،تعدادی از شرکت کنندگان در رشته یا محل مورد عالقه شان
فرزند
قبول نشدند .یک مشاور در ســپیده دانایی می نویسد که در سال های فعالیت ام به
عنوان مشــاور تحصیلی و روان درمانگر با کمتر مراجع جوانی سر و کار داشتم که به
نحوی در سال پس از کنکور خود با مشکالت و آسیب های جدی دست به گریبان نبوده باشد .اگر چه بخشی
از این آسیب ها ریشه در ماهیت رقابتی و استرس زای کنکور دارد و آثار طوالنی مدت استرس ،همزمانی
این امتحان با دیگر مشکالت دوران جوانی به خصوص مشکالتی در حوزه رابطه با جنس مخالف و همچنین
تفاوت انتظارات دانش آموزان ما از دانشگاه با واقعیت موجود آن دارد ،بخش مهم دیگری از این آسیب ها
به برخورد های نامناسب والدین پس از جلسه کنکور و به خصوص پس از اعالم نهایی باز می گردد .توصیه
هایی که در چند سطر بعدی آمده است می تواند به والدین در برخورد مناسب در روزهای قبل و بعد از اعالم
نتایج نهایی کنکور یاری رساند.
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فــشــار روانـــی وارد شــده بر
فرزندتان را درک کنید

در ســال کنکور ،زمان اعالم
نتایج و همین طــور تا چندین
ماه پس از آن به واســطه فشار
روانی و کار فشــرده و مســتمر ،احتمــال بروز
تغییــرات رفتــاری مانند پرخاشــگری ،اعمال
وســواس گونــه ،عــادت اضطرابی و تکانشــی
مانند خــوردن ناخــن یا کنــدن موی ســر ،کم
حرفی ،بی حوصلگی ،گریه و  ...برای پذیرفته
نشدن در کنکور وجود دارد .در این گونه موارد
بهترین شــیوه برخورد والدین ،پرهیز از رفتار
متقابل یــا بی توجهــی و قانع کــردن فرزندان
خود برای کمک گرفتن از متخصصان سالمت
روان است.
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شکست را انکار نکنید

شکســت خــوردن در کنکــور
اگرچه یــک فاجعه غیــر قابل

جبران نیست ،برای کســانی که با آن دست به
گریبان اند ،یک درد بزرگ به حساب می آید.
احساس از دســت رفتن یک فرصت مهم برای
پیشرفت در زندگی ،هدر رفتن یک سال زمان
و مقــدار زیــادی هزینه و بــه دنبال ایــن موارد
احساس غم و کم شدن اعتماد به نفس همگی
باعث می شود فرد خود را در شرایطی دردناک
احساس کند .بی اهمیت نشان دادن موضوع
با اســتفاده از جمالتــی مانند« :حــاال مگر چه
شده اســت؟ »« ،مگر دنیا به آخر رسیده»« ،بی
خود خــودت را برای این مســائل بــی اهمیت
اذیت نکن» و  ...به جای ابراز همدردی و ایجاد
روحیه امید ،فقط دردی به دردهای فرزندتان
اضافه می کند.
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شنونده خوبی باشید

هــر چقــدر هــم کــه والدیــن
مانــع از زنــده شــدن اســترس
هــای ناشــی از کنکــور شــوند،

شــیوه برخــورد با شکســت را
به فرزندتان بیاموزید

بــا وجــود بــاال رفتــن میــزان
پذیــرش داوطلبــان در
دانشــگاه هــا همچنان بیشــتر
شــرکت کننــدگان در کنکــور بــه علــت پذیرفتــه
نشــدن در رشــته یــا محــل مــورد عالقــه شــان
احســاس شکســت مــی کننــد .در مرحلــه اول
همــدردی و همراهــی بــا فرزنــدان تــان و در
مراحــل بعــدی کمــک بــه کســب روحیــه بــرای
مبــارزه مجــدد و یافتــن راه هــای نــو بــرای
موفقیــت مــی توانــد بــه آن هــا در ســاختن آینده
ای بهتــر یــاری رســاند.
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در صــورت نیــاز از مشــاوران
کمک بگیرید

در بســیاری از مــوارد بــه
خصــوص پــس از شکســت در
کنکــور یــا بــروز عالیــم بیمــار
گونــه ،کمــک یــک مشــاور یــا روان شــناس
بالینــی مــی توانــد در کمــک بــه بازگشــتن
فرزندتــان بــه شــرایط مطلــوب و بــه دســت
آوردن روحیــه اش کار ســاز باشــد.
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هــدف تــان تربیــت فرزنــد
خوشــبخت باشــد نــه فرزنــد
موفق

در نهایــت هیــچ پــدر و
مــادری نبایــد ایــن موضــوع را
فرامــوش کنــد کــه آن چــه مهــم اســت پــرورش
فرزنــدی ســالم و با نشــاط اســت کــه در زندگی
احســاس رضایــت و خوشــبختی کنــد.
فشــار بیــش از حــد بــرای موفقیــت و توقعــات
نامعقــول از فرزنــدان مــان حتــی اگــر منجربــه
رســیدن بــه برخــی اهــداف در کوتــاه مــدت
شــود ،آن هــا را از احســاس رضایــت از خــود،
دیگــران و جهــان محــروم مــی کنــد و دردی
مســتمر و عمیــق را در وجودشــان ایجــاد
خواهــد کــرد.

مادرم گول حرف های دختر عمویش
را می خورد!

احتماال شخصیت مادرتان وابسته است

مخاطب محترم ،نگرانی شــما از این که دوســت
ندارید به مادرتان آسیب برسد ،قابل درک است.
بر اساس آن چه شــما مطرح کرده اید که مادرتان
بیشــتر وقتش را بــا دختــر عمویش مــی گذراند،
احتمال وابســتگی مادر بــه دختر عمویــش زیاد
اســت .معموال افراد وابســته وقت و زمــان زیادی
را با فرد مد نظر مــی گذرانند و بــرای جلب توجه
و محبت او به رفتارهای افراطــی در دادن هدیه،
ابراز محبت و مهربانی و  ...اقدام می کنند .بیشتر
این افراد قادر به مخالفت با فرد مد نظر نیستند و
برای رد درخواســت های او ناتوانند چون با خود
می اندیشــند که با مخالفت با وی یــا ارائه ندادن
خدمات مطلوب یا رد درخواســت هایــش ،او را از
دست خواهند داد و تنها می شوند.
با دیگر اعضای خانواده مشورت کنید

البته احساس ناراحتی شما از وقت گذرانی مادر
با دختــر عمویش قابل فهم اســت چون شــما هم
عالقه دارید مادر وقت بیشــتری با شما بگذراند و

روابط شان را محدود کنید

نکته بعدی این است که خودتان شخصا و مستقیم
وارد عمل نشــوید .معمــوال بزرگ ترهــا در مقابل
تذکرات کوچک ترها مقاومت می کنند و تمایلی
به پذیرش این مطلب ندارند .بنابراین بهتر است
نگرانی خود را با یک بزرگ تر یا ریش سفید فامیل
در میان بگذارید و از او کمک بگیرید.

اتاقخوابتنهامکانیاستکهبرایرسیدنبهآرامش
بعد از یک روز کاری ،برای همه اعضای خانه و خانواده
نیاز اصلی محسوب می شــود و دکوراسیون آن نقش
پررنگیدررسیدنکاملتربهاینهدفدارد.
سادگی،پیشنیازاتاقخوابهایمدرن

شــما با توجه به نیاز و سلیقه شــخصی خود می توانید
یک اتاق خواب ســنتی یا مــدرن را طراحــی کنید .در
زندگی مدرن امــروز برای یک اتاق خــواب مدرن نیاز
است ســادگی در مرحله اول رعایت شود .سادگی در
دکوراسیونداخلیاتاقخواب،اولینشاخصیاست
کهسببمیشودشمابهیکدکوراسیونمدرندست
پیدا کنید .حــال اگر تصمیم دارید به یــک اتاق خواب
سنتی برسید به شــما توصیه می کنیم از عناصری که
برای چیدمان اتاق خواب ســنتی اســتفاده می شود
بهرهبگیرید.بهعنوانمثالیکفرشالکیسنتی،یک
روتختیباطرحهایسنتی،یکسرویسخوابچوبی
می توانند ایده های مناســبی برای اتــاق خواب های
سنتیشمابهحسابآیند.
ایده پردازی برای اتاق خواب

برای اتاق خواب منزل شما یک ایده پردازی به عنوان
نمونهارائهمیدهیم.همانطورکهدرعکسمشاهده
می کنید در این ایده پــردازی ،ترکیبی تلفیقی از یک
دکوراسیونمدرنوکالسیکبهنمایشگذاشتهشده
است .استفاده از فرش ســنتی در این اتاق خواب یک
فضای سنتی و از سوی دیگر یک پاف و پا تختی مدرن
در کنار یــک آینه طالیی لوکــس و آباژورهای رومیزی
یکدکوراسیونمدرنراایجادکردهاست.ازآنجایی
که طرح های این ایده پردازی بســیار ســاده استفاده
شده سبب شیک شــدن این ایده پردازی شده است.
شمامیتوانیدازروتختیسنتیوپافصندوقیساده
برایسنتیترشدنفضابهرهبگیرید.اتاقخوابملک
شخصی شماست ،به همین دلیل شما باید با توجه به
عالقه و سلیقه خود این فضا را دکور کنید .اتاق خواب
شمااگربزرگاستازیکسرویسچوبکاملشامل
تخت ،میز کنار تختی ،درآور ،کمد و عناصر دیگر بهره
ببرید و اگر اتاق خواب شما کوچک است می توانید با
یکتختسادهولوکسکاردیزاینفضاراهمانندتصویر
ارائهشدهبهانجامبرسانید.

«نیـکالس کار» در کتابـش بـا عنـوان «کـم عمـق :چطور
اینترنـت مغـز مـا را تغییـر مـی دهـد» از تاثیـر فرسایشـی
فنـاوری بـر توانایـی تمرکـز انسـان مـی نویسـد .روان
شناسـان هـم از تاثیـر عمیـق ایـن رخـداد بـر شـیوه تفکر
و مغـز مـا سـخن مـی گوینـد و نخسـتین تاثیـرآن همـان
طور کـه نویسـنده کتـاب تحسـین شـده «کم عمـق» می
گوید بـر توانایـی تمرکز ماسـت .به گـزارش عصـر ایران،
حاال زندگـی ما و مغـز ما چنـان به فناوری وابسـته اسـت
که نمـی توانیـم بـرای چنـد لحظـه ،فکـر آن را از مغزمان
بیـرون کنیـم.

به نظر این مسئله روی رابطه شما با مادر اثر منفی
گذاشته و آن را تحت تأثیر قرار داده است البته به
شرط آن که اطمینان پیدا کنید این مسئله ناشی
از یک حساسیت ذهنی بی مورد درباره رفتارهای
مادر نیســت .برای این کار بهتر است موضوع مد
نظر را با یکــی دو نفر از اعضای خانــواده که افراد
منطقی تر و آرام تری هســتند در میــان بگذارید و
مطمئن شوید درباره رفتارهای مادرتان برداشت
درستی داشته اید.

شما نباید به طور مستقیم وارد عمل شوید

طراحوایدهپردازدرزمینهدکوراسیونداخلی

خیانت اینترنت در حق مغز انسان!

زهره حسینی | مشاور و دانش آموخته دانشگاه عالمه طباطبایی

اگر بعد از صحبت با اعضای خانواده تان دریافتید
کــه تفســیر درســتی از روابــط مادرتــان و دختــر
عمویش داشته اید ،بررسی کنید آسیب هایی که
تاکنون به خاطر سادگی ایشان متحمل شده اید،
چیست؟ آیا صرفا نگران مورد ســوء استفاده قرار
گرفتن مادر هستید یا نه ،شما هم صدماتی از این
بابت دیده اید؟ آیا این رفتار مادر همگانی است یا
صرفا درباره دختر عمویش چنین واکنشی دارد؟
درصورتیکهسبکرفتارکلیاست،نشاندهنده
شخصیت منفعل ایشان اســت و نیاز به مشاوره و
تغییر سبک ارتباطی دارد و در صورتی که فقط این
رفتارها با دختر عمو ست ،نشان دهنده وابستگی
ایشان است که باید از طریق محدود کردن روابط
شان آن را مدیریت کرد.

راحله عجم اکرامی

ترجمه

پسری  17ساله هستم و مادری دارم  45ســاله که  9دختر و  9خواهر دارد و بیشتر
وقت خود را با دختر عمویش ســپری می کند و اصال به من توجهی ندارد .چون کمی
ساده و زود باور است ،گول حرف های دختر عمویش را می خورد و بیشتر لباس ها و
وســیله هایش را به او می دهد و هروقت به او اعتراض می کنم ،در جوابم می گوید تو
پسر هستی  ،در کار ما دخالت نکن .لطفا راهنمایی ام کنید.

ارتباطوالدوفرزندیدردوران
مشاوره
نوجوانی معموال دچار چالش
فردی
هایی می شــود که بــا آگاهی
بیشــتر مــی تــوان آن هــا را
مدیریت کــرد .به نظر می رســد در ارتباط شــما و
مادرتــان اختالف نظر و مســائلی وجــود دارد که
ناشی از ضعف در درک متقابل یکدیگر است .شما
مادرتان را به خاطر بخشش بی مورد وسایلش به
دختر عمویش ،ساده و زودباور توصیف می کنید و
مادر ،شــما را به خاطــر این که پســر هســتید و از
مسائل خانم ها بی اطالعید از مداخله در کار خود
منع می کند.

اصول دکوراسیون اتاق
خواب های کوچک و بزرگ

زندگیسالم
چهار شنبه  
     ۲۱شهریور 1397
شماره 1136

خانوادهومشاوره

خانواده ای مشــغول چادر زدن در کنار یکی از
خیابان های تهران هستند و بقیه وسایل منزل
شــان همچون گاز ،فــرش ،تلویزیــون و  ...را در
کنــارش چیده انــد .نکتــه جالب این اســت که
کمتر فردی در این فیلم ،بــدون توجه از کنار این خانــواده عبور می کند و
بیشترافرادازپدرخانوادهدربارهدلیلاینکارسوالمیکنند.اودرپاسخ
به همه رهگذران یک جواب ثابت دارد« :یک شرایط اضطراری برام پیش
اومده.صاحبخونهاجارهرواز 25رهنبا 500اجاره،کرده 35رهنویک
تومناجاره.درآمدمماهییکوپونصده.نمیدونمچهجوریجوابزنو
بچهامروبدم؟»اماواکنشهایمردمبسیارمتفاوتاست.مردجوانیمی
گوید«:داداشکامالدرکتمیکنمچونبرایمنهمدقیقاهمیناتفاق
افتادهولیشرمندهامکهکاریازدستمبرنمیآید ».خانمیسرمیرسدکه
بغض گلویش را می گیرد و نمی تواند حرفی بزند و می رود! بعد از دقایقی
پیرمردیمیآیدومیگوید«:ناراحتنمیشیبریکرجبشینی؟ 3- 2ماه
اولمنمیخواداجارهبدی.برووسایلتروبریزاونجاتاشرایطتبهتربشه.».
بعدازلحظاتی،جوانیدیگرسرمیرسدومیگوید«:منآشنادارمکهوانت
داره.میگماالنبیادوپولمازتنگیرهووسایلتروببرهکرجخونهاینحاج
آقا.خوبه؟».بارفتنآنها،فرددیگریاضافهمیشودومیگوید«:منخاله
امرفتهآلمانواالنخونهاشخالیه.خوبهبریاونجا؟».بعدازگفتوگویی
کوتاه با هرکدام ،به آن ها می گویند که ایــن ماجرا یک آزمایش اجتماعی
است و دوربین مخفی .بدون استثنا همه خوشــحال می شوند و می روند
اماچندنکتهجامعهشناسانهدربارهاینفیلمورفتارهابایدواکاویشود.

واکاوی جامعه شناسانه یک دوربین مخفی پربازدید از واکنش های مردم به زوجی که صاحبخانه اثاث شان را کنار خیابان ریخته است

به نوعی این کلیشــه ها به بــاور عامه مــردم تبدیل
شــود و ســپس ناآگاهانه یا آگاهانه خود افراد به آن
دامن زنند یــا اعمال خــود را با بیان ایــن که «همه
این گونه هســتند» توجیــه کنند .ایــن عقاید هیچ
معیــار و پشــتوانه علمــی برخاســته از تحقیــق نیز
ندارد بلکه دالیــل باورهایی این چنیــن یا مواردی
که مشاهده می شود (به طور مثال در زمینه نشان
دادن خودخواهی) خود مجال مفصل تری را می
طلبد که خارج از حوصله این مقال است.

چهارشنبهها

دکوراسیون داخلی

مطالعه ای که در
دانشگاه استنفورد
انجام شده نشان
می دهد مغز افرادی
که به طور مستمر
در جریان اطالعات
الکترونیکی هستند،
در تمرکز و به خاطر
آوردن دچار مشکل
است

نوجوانانی فراموش کارتر از سالمندان /محققان در
تحقیقـی دریافتـه اند ،نسـلی که در آسـتانه قرن بیسـت
و یکـم به سـن نوجوانـی رسـیده ،از سـالمندان فراموش
کارتراست.انتقالاطالعاتازذهنخودآگاهبهحافظه
بلنـد مـدت نیازمنـد فراینـد بـا همراهـی زمـان و تمرکـز
حواس است .ما درباره اطالعات براساس اهمیت شان
دوبـاره مـی اندیشـیم و در مغزمـان آن هـا را مـی شـنویم
و آن را از طریـق موضوعـات مرتبـط بـه یـاد مـی آوریم.اما
اگر حـواس ما طـی ایـن فراینـد مرتـب توسـط اطالعات
جدیـد و متناقـض پـرت شـود چطـور؟ یـک مطالعـه کـه
توسـط دانشـگاه کلمبیـا انجـام شـده نشـان مـی دهـد،
وقتـی مـردم فکـر مـی کننـد مـی تواننـد اطالعـات را از
روی اینترنـت بـه دسـت بیاورنـد ،دیگـر تمایلی بـرای به
خاطر سـپردن آن ندارند .اما این تاثیر تنهـا به اطالعات
ختـم نمـی شـود و آن طـور کـه مشـخص شـده فنـاوری
حتـی مغـز مـا را هـم تغییـر مـی دهـد .در حالـی کـه بـه
نظر مـی رسـد جهـان مجـازی به مـا کمـک کـرده تبدیل
بـه موجوداتـی چنـد وجهـی و چنـد مسـئولیتی شـویم،
امـا ایـن رخـداد قیمـت خـودش را دارد .مثلا تحقیقات
اخیر بـه وسـیله MRIنشـان داده مغز افـرادی کـه زیاد با
اینترنـت سـروکار دارند ،شـبیه مغز کسـانی اسـت که به
مـواد مخـدر معتادند.
حسود و عاشق سـرک کشـیدن به زندگی دیگران

یـک مطالعـه در سـال  2011نشـان داد کـه گرفتـن
دسترسیبهاینترنتازبرخیافرادباعثبروزمشکالت
روحـی و جسـمی جـدی در آن هـا خواهـد شـد .مطالعه
دیگـری روی مغـز کاربـران فیـس بـوک نشـان مـی دهد
مغز ایـن افراد بـه طـور غیر معمـول به مسـائل مربـوط به
دیگران اهمیـت می دهد و نقـاط مربوط در مغـز آن ها از
افـراد معمولی فعال تر اسـت .مطالعـه بالینی ایـن افراد
نشـان می دهد حس حسـادت در این افراد بیشتر است
،همچنین مطالعـه ای که در دانشـگاه اسـتنفورد انجام
شـد نشـان می دهد مغـز افـرادی کـه به طـور مسـتمر در
جریـان اطالعـات الکترونیکـی هسـتند ،در تمرکـز و به
خاطـر آوردن دچار مشـکل اسـت.
پاسخ آزمون هوش
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