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دانستنی های جالب روانشناسی

بیتوته :در جهــان صنعتی امــروز ،تقریب ًا هیچ
فعالیت و حرفهای یافت نمیشــود که به درک و
اندیشهٔ انسانی وابسته نباشد؛ در نتیجه روانشناسی
با زندگی انســان مدرن پیوندی نا گسستنی ایجاد
کردهاست .و کسب اطالعات هرچه بیشتر راجع به
مسائل در این زمینه می تواند بسیار مفید واقع شود.
۱ـ اگر شما اهدافتان را برای دیگران بیان کنید
احتمال کمتری وجود دارد که به آنها دســت پیدا
کنید چرا که با این کار انگیزهی خود را از دســت
می دهید.
۲ـ تاکنــون  ۴۰۰فوبیــای مختلــف توســط
روانشناسان شناسایی شده است.
۳ـ وقتی یک آهنگ مورد عالقه ی شماست به
این دلیل است که مرتبط با یک رویداد عاطفی در
زندگی شما است.
بیتوتــه :همــه مــا در پیرامون خــود آدمهای
وسواســی دیدهایم و با آنها برخورد داشتهایم .اگر با
ســبک زندگی سخت وسواسیها آشنا باشیم ،قطع ًا
این سؤال برایمان مطرح میشود که اصو ًال چطور
میشود با یک فرد وسواسی زیر یک سقف زندگی
کرد؟ البته سؤال بیجایی هم نیست ،چون خیلیها
مجبورند با یک فرد وسواســی بسازند و بسوزند و
برخی نیز که وســواس دارند ،چــارهای ندارند جز
اینکه تا آخر عمر تنها زندگی کنند .برای شــناخت
بیشــتر وسواسیها و آشنا شــدن با این اختالل ،با
خداخانی ،روانشناس بالینی به گفتوگو نشستهایم
که میخوانید.
خداخانــی با اشــاره به اینکه وســواس دو نوع
مختلف دارد ،میگوید :در یک نوع از وسواس ،فرد
رفتارهای وسواســی دارد و بحث نجس و پاکی از
آن دســته است .مث ً
ال وقتی به ناچار با شخصی که
دســتش خیس است ،دســت میدهد ،دائم به این
فکر میکند که ممکن است نجس شده باشد یا بعد
از قفل کردن در بعد از چندین متر دور شدن پیش
خــود فکر میکند« :در را قفل کردم یا نه؟ زیر گاز
را خاموش کردم یا نه؟ یا»...
رفتارهای وسواسی ،رفتارهای ثابتی هستند که
به عادتهایی وقت گیر تبدیل میشوند و فرد زمان
زیادی را به خاطرشان هدر میدهد و از دست خود
کالفه میشــود ولی نمیتوانــد کار تکراری مورد
نظرش را انجــام ندهد چون به شــدت مضطرب
میشود.
به گفته این روانشــناس ،رفتارهای وسواســی
میتوانند ذهنی باشــند ،فــردی را تصور کنید که

باشــگاه خبرنگاران :ناهید ازغندی روانشــناس
کودک اظهار داشت :انجام برخی بازی ها و حرکات
برای کودکان به افزایش تمرکز و دقت آن ها کمک
می کند که ساخت و بازی با حباب نمونه ای از این
موارد اســت که باعث ایجاد هیجان و برانگیختن
حس کنجکاوی آن ها می شود .وی در ادامه اضافه
کرد :تهیه اشــکال هندسی به رنگ های مختلف و
نوشــتن اعداد یا حروف پشت آن ها توسط والدین
و همچنین درخواست از کودک برای مرتب کردن
آن ها براساس شکل یا رنگ و شمردن اعداد ،یکی
دیگر از بــازی های تاثیرگذار بــر هوش کودکان
است .ازغندی تصریح کرد :بازی با چوب کبریت به
صورت ساخت اشکال و چیدن آن ها به طور منظم
در داخل جعبه همچنین تهیه بطری با ســایزهای
مختلف و درخواســت از کودک که در مدت زمان
مشــخص درب آن ها را ببندد ،باعث می شــود تا
ذهن او با مفهوم نظم در اشــیاء و سرعت عمل در
انجام کارها آشنا شود.
این روانشــناس کودک در پایــان گفت :بازی
با بادکنک و چیدن آن ها براســاس رنگ و سایز،
آشنایی با مدل برگ های مختلف درختان همچنین
بستن چشــم کودک و قرار دادن اشیاء متفاوت در

۴ـ نــوع موزیکی که گــوش می دهید بر درک
شما از دنیای اطراف تاثیر گذار است.
۵ـ بر اساس یک مطالعه پول خرج کردن برای
دیگران باعث خوشحالی بیشتری در مقایسه با پول
خرج کردن برای خودتان می شود.
۶ـ کلید شادی این اســت که پولتان را صرف
تجربه کنید نه مال و اموال.
۷ـ بر طبق یک مطالعــه ی صورت گرفته ی
جدید ،فوبیاها ممکن اســت از طریق  DNAبه
نسل های بعد افراد منتقل شوند.
۸ـ  ۲۷۰دانشمند دوباره  ۱۰۰بررسی ای که در
مجالت روانشناســی برتر  ۲۰۰۸انجام شده بود را
انجام دادند و فقط نیمی از آنها نتایجی مشابه نتایج
قبلی را نشان دادند.
۹ـ یک اختالل روانی نادر وجود دارد که در آن

افراد فکر می کنند مرده اند یا وجود ندارند.
۱۰ـ محققــان در حال بحث راجــع به اضافه
کردن اعتیاد به اینترنت به لیست اختالالت روانی
هستند (.بعدم البد هممون معتاد حساب می شیم!!)
۱۱ـ یک ژنی وجود دارد که می تواند باعث شود
اکثر اوقات منفی گرا باشید.
۱۲ـ روانشناســان ترول ها را بررسی کردند و
متوجه شدند که آنها خودشیفته ،روانی و سادیسمی
هستند!
۱۳ـ ســندروم ترومن یک اختالل روانی است
که در آن بیمار معتقد اســت که در یک برنامه ی
تلویزیونی زندگی می کند.
۱۴ـ  ٪۶۸مــردم مبتال به ســندروم ویبره ی
فانتوم هســتند ،یعنی وقتی گوشی آنها روی ویبره
نیست حس ویبره دارند.

امان از دست وسواسیها!

دائم ًا تصاویر و افکار منفی نســبت به صحنههای
غیراخالقی در ذهن دارد که در نتیجه آن احساس
گنــاه شــدید میکنــد ،مدیریت غلط ایــن گونه
احساســات میتواند منجر به وسواسی شدن فکر
شود .مث ً
ال ممکن اســت این فرد عادت کند که تا
فــان دعا را نخواند ،افکار بد از او دور نمیشــود
یا حتی دیده شــده اســت که فردی خود را مجاب
میکرد تــا از یک تا  10بشــمارد و بعد برعکس
شمارش کند و دائم در حال تکرار این کار در ذهن
خودش بود .چنین اختالالت ذهنی تنها با مشاوره

درمانی هستند که بهبود مییابند.
چه وقت باید نگران شد؟
خیلی از ما ممکن اســت در زمانهای مختلف
شک کنیم که دچار اختالل وسواس هستیم یا خیر؟
خداخانی توصیه میکند :اگــر در خانه دائم در
حال تمیز کردن گاز هستید یا با خروج هر کسی از
حمام خود را مجبور به شستن کل دیوارها میکنید
و رفتارهایــی از ایــن قبیل دارید کــه نمیتوانید
از انجام آنها چشــم پوشــی کنید ،بهتر اســت به
متخصص مراجعه کنید.
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۱۵ـ ســندروم پاریس یک اختالل روانشناسی
اســت که معموال هم متوجه ژاپنی ها می شــود
وموقعــی اتفاق می افتد که بــه پاریس می روند و
می بینند آن طوری که انتظار داشتند نیست.
۱۶ـ به طور میانگین دانش آموزان دبیرســتانی
همــان میزان اضطرابــی را تجربــه می کنند که
بیماران روانی در سال  ۱۹۵۰تجربه می کردند.
۱۷ـ اعمال مذهبی مثل دعا کردن باعث کمتر
شدن سطح پریشانی روانی می شود.
۱۸ـ هیــچ شــخص نابینایــی تا بــه حال به
اسکیزوفرنی مبتال نشده است.
۱۹ـ ( Anorexiaبی اشتهایی بر اثر اختالالت
روانی) دارای باالترین میزان مرگ و میر نسبت به
هرگونه اختالل روانی دیگر اســت ۵ .تا  ۲۰درصد
مبتالیان به آن جان سالم به در نمی برند.
۲۰ـ به نظر می آید که صداهای توهمی توسط
فرهنگ های محلی شکل می گیرد .مثال این صداها
در آمریکا بسیار خشن و تهدیدآمیز هستند در حالی
که در هند و آفریقا صداها مالیم و لطیف هستند.
۲۱ـ تحقیقــات بــر روی کمدین هــا و افراد
بامزه نشــان می دهد که آنها دارای میانگین سطح
استرس باالتری نسبت به دیگران هستند.
۲۲ـ افسردگی حاد با افزایش روند پیری سلول ها
می تواند باعث پیری بیولوژیکی زودرس تر شود.
۲۳ـ گریه کردن باعث می شود احساس بهتری
پیدا کنید ،استرس را کاهش می دهد و به سالمت
بدن کمک می کند.
۲۴ـ قدردانــی می تواند باعث افزایش ترشــح
دوپامین و سروتونین شــود ،درست مثل داروهای
ضد افسردگی.
۲۵ـ  ٪۸۲مردم اگر سگشــان همراهشان باشد
در هنگام نزدیک شــدن به افراد جذاب احســاس
اعتماد به نفس بیشتری دارند.
۲۶ـ زندگــی در کنــار دریا یــا رودخانه باعث
می شود آرام تر ،شادتر و خالق تر بشوید.
۲۷ـ بیشــتر از یک سوم اروپایی ها دارای یک
اختالل سالمت روانی هستند.
۲۸ـ بیشتر راننده ها فکر می کنند که از بقیه ی
راننده ها چیره دست تر هستند.
۲۹ـ افــرادی کــه بیشــتر قســم می خورند
صادق ترند.
۳۰ـ تجربه ی چیزهای جدید حس درونی ما از
گذر زمان را آهســته تر می کند یعنی در واقع زمان
برایمان زودتر می گذرد.
نوع دیگر وســواس اختالل شخصیت وسواسی
اســت .به گفته این روانشناس افرادی که مبتال به
این نوع اختالل هســتند ،وسواس عملی و فکری
ندارند بلکه بسیار کمالگرا ،دقیق ،عصا قورت داده،
جزئی نگر و حساس هستند بهعنوان مثال روی میز
جای دســتمال کاغذی نباید عوض شــود یا وقتی
میهمانی میگیرند .باید از هر نظر بهترین میهمانی
را برگزار کنند ،وقتــی میخواهند پرده بخرند باید
بهترین پرده باشــد ،خانه این قبیل افراد همیشــه
برای پذیرایی از میهمان آماده اســت ولی مشکل
اینجاست که خود آنها هیچ وقت خوشحال نیستند
چــون حوصله هیــچ بیقانونی را ندارنــد ،هنگام
رانندگــی ،در صف بانک و خالصــه هر جایی که
اندکی بیقانونی میبینند عصبی میشوند.
افراد وسواسی در ارتباطات فردی و اجتماعی هم
دچار مشکل میشــوند .خداخانی در خاتمه در این
زمینه میگوید :در وسواس نوع اول فرد میداند که
رفتارش اشتباه اســت ولی کنترلی روی رفتار خود
ندارد و در نوع دوم شــخص ک ً
ال قبول نمیکند که
رفتاری اشــتباه و نادرست دارد(همواره فکر میکند
دیگران در اشــتباهند) و تصــور میکند که خیلی
منظم است و روی وقت و قول حساس است و این
رفتارها حتی خصیصههای مثبتی هســتند و نباید
به هیــچ وجه به آنها ایراد گرفــت ،در نهایت فرد
وسواســی چه در نوع اول و چــه در نوع دوم هم
باعث آزار خود و هم مسبب آزار رساندن به دیگران
میشــود و برای رهایی از آنهــا باید با کمک افراد
متخصص ســبک زندگی را تغییر بدهند تا خود و
دیگران به آرامش برسند.

بازی با اشکال هندسی ،موجب افزایش هوش کودک میشود

دســت او و درخواســت برای حدس زدن نام آن

وســیله ،از جمله دیگر بازی هایی است که باعث

افزایش تمرکز کودکان میشود.

هنگام شیرخشک دادن به نوزاد
این نکات را رعایت کنید!
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بیتوته :شــیر مادر بهترین و کاملترین غذا برای کودکان اســت .امــا گاهی به ناچار و به
دالیلی نمیتوان کودک را با شــیر مادر تغذیه کرد .در این مواقع باید ضمن رعایت نکاتی ،از
شیر خشک استفاده نمود.
منافع مصرف شیر مادر
طبیعتا همه پزشــکان و متخصصان تغذیه تاکید دارند که مادران تا حد امکان از شــیر خود
برای تغذیه نوزاد استفاده نمایند .حتی عنوان میشود تا سن  2سالگی کودک از شیر مادر تغذیه
نماید تا از بروز بسیاری از بیماریهای مزمن در سالهای بزرگسالی در او پیشگیری شود.
شیر مادر عالوه بر این که از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است؛ از لحاظ بهداشتی
نیز نســبت به سایر شیرهای سنتتیک بهتر میباشــد .همچنین حجم باالیی از مواد مغذی و
ترکیبات تقویتکننده سیســتم ایمنی نوزاد را در خود دارد ،به همین دلیل توصیه میشود که
اولین انتخاب برای تغذیه نوزاد حتما شــیر مادر باشد ،اما در برخی موارد مانند کم بودن حجم
شــیر مادر ،عدم نوشیدن شیر از پستان مادر توســط نوزاد و یا تمایل مادر به دادن شیرخشک
به نوزاد باعث میشــود تا بســیاری از مادران در برهه ای از دوران شیردهی به سمت مصرف
شیرهای خشک روی بیاورند و نوزاد خود را با انواع شیرهای خشک تغذیه نمایند.
در این مورد ضروری است که به چند نکته مهم توجه شود.
نکات مهم در تغذیه با شیر خشک
نکته  :1توجه به انتخاب صحیح شیرخشــک :امروزه متناســب با ســن نوزاد و کودک و
بر اساس نیازهای او ،نوع شیرخشک مصرفی نیز متفاوت میباشد.
بنابرایــن در اولین قدم والدین باید با مشــاوره با یک متخصص تغذیه یا پزشــک اطفال
آگاهیهای الزم را برای تهیه مناسب ترین نوع شیرخشک کسب نمایند.
نکته  :2دقت در زمان تهیه شیرخشــک :قطعا شــیر مادر از لحاظ بهداشــتی مشــکلی
در بر ندارد ،اما در مورد تهیه شیرخشــک باید دقت شــود که حتما از آب جوشــیده شده و در
شیشــه استریل ،شــیر خشک تهیه شود .به عالوه این که شیر خشــک تهیه شده باید سریعا
مورد استفاده قرار گیرد.
نکته  :3در صورت نیاز نوزاد باید حتما از شیرخشکهای غنی شده استفاده شود.
در صورتی که رشــد نوزاد کم میباشد ،حتما ضروری است که از شیرخشکهای غنی شده
برای او استفاده شود.
نکته  :4انتخاب سرپســتانکی که شبیه نوک پستان مادر باشد ،میتواند نوزاد را به مصرف
بیشــتر شیر ترغیب نماید .در کل نوع سرپســتانک باید به گونهای باشد تا نوزاد را ترغیب به
مکیدن بیشتر شیر نماید.
نکته  :5شیر خشکهای آماده شدهای که باقیمانده اند باید دور ریخته شوند.
باید توجه شــود که امکان استفاده مجدد شیر خشک موجود در شیشه شیر که از وعده قبل
باقیمانده ،برای وعده بعدی مناسب نیست و حتما باید دور ریخته شود.
نکته  :6سعی گردد حجمی زیادتر از نیاز نوزاد یا کودک به او شیر خشک داده نشود.
چون که نوشیدن زیاد شیرخشک با افزایش وزن بدن و ماندگاری چاقی در سنین باالتر در
ارتباط مستقیم میباشد.
همانطور که عنوان شــد اولین و بهترین انتخاب برای تغذیه نوزاد ،شــیر مادر میباشد که
عالوه بر تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن نوزاد مانع از بروز انواع ســرطانهای ســینه و رحم
و تخمدان در مادر میشــود .اما در صورتی که چارهای جز استفاده از شیر خشک برای تغذیه
نوزاد نیست ،توجه شود که از شــیر خشکهای متناسب با سن نوزاد استفاده شود ،در صورت
کندی رشــد نوزاد از انواع شیرهای غنی شده استفاده گردد .اما بیدلیل نوزاد با حجم زیاد شیر
خشک تغذیه نشود ،چون که این امر باعث چاقیهای ماندگار در او در سنین باالتر میشود.

درمانهای مراقبت از پوست  
که در آشپزخانهتان دارید

عسل
بیتوته :عســل یــک مادهی
محافظ پوست است که از زنبور
به دســت میآید .عســل ،یک
ضدعفونی کنندهی طبیعی است
و رطوبت را به خود جذب میکند
یا به زبان ســاده ،مرطوب کننده
اســت و به پوســتهای مستعد
آکنــه ،کمک میکنــد .به این
صورت عمل کنید :کمی عســل
روی لکهها بمالید تا زودتر ترمیم شوند .برای الیه برداری مالیم ،یک ماسک عسل را با بلغور
جو دو ســر یا برای درخشان کردن پوست ،آن را با دارچین مخلوط کنید .حتی میتوانید کمی
عسل به نرم کنندهتان اضافه کنید.
سرکه سیب
آیا یک بطری ســرکهی ســیب خاک گرفته دارید که برای تهیهی یک ساالد خریده اید
اما هنوز به آن دســت نزدهاید؟ خوشحال باشید که سرکه ســیب دارید .شاید سرکه سیب ،با
ارزشترین بطری در انبار مواد زیبایی شما باشد.
بــه این صورت عمل کنید :برای تهیه یک تونر که به کنترل چربی کمک کرده و پوســت
تســکین میدهد ،آن را با آب مخلوط کنید .با اســتفاده از یک گوش پاک کن ،این مخلوط را
مستقیما روی جوشها بزنید .یک بخش سرکه سیب و یک بخش آب را با هم مخلوط کنید و
موهایتان را با آن بشویید .این مخلوط ،مواد جمع شده روی مو را پاک کرده و درخشش مو را
افزایش میدهد .هر روز برای کمک به هضم و بهبود کیفیت کلی پوست ،از  ۲قاشق غذاخوری
سرکه سیب در یک لیوان آب استفاده کنید.
ماست ساده
ماســت ،یک ماده معجزهگر دیگر برای صورت است .اسیدهای آلفا هیدروکسی در ماست
ســاده ،پوست خشــک را نرم میکند و به جلوگیری از پیری زودرس کمک میکند .همچنین
دارای خواص ضد باکتریایی برای کمک به بهبود لکهها میباشــد .ماســت حتی تغییر رنگ
پوست را نیز کاهش میدهد که شامل لکه های ناشی از خورشید یا جای جوش ها میشود.
به این صورت عمل کنید :ماســت ساده را روی پوســتتان پخش کنید و بگذارید خشک
شــود .بعد از اینکــه صورتتان را آبکشــی کردید ،پوســتتان نرمتر ،روشــنتر و چربی آن
تحت کنترل خواهد بود .همچنین ماســت با کاهش درد و قرمزی ،آفتاب سوختگیهای جزئی
را کاهش میدهد.
روغن زیتون
ممکــن اســت با منطق جور نباشــد اما روغــن زیتــون میتواند به عنوان پــاک کننده
مورد اســتفاده قرار گیرد .از آن جا که روغن چربی را حل میکند ،چربی پوســتتان را از بین
نمیبرد و پوستتان مجبور نیست با تولید چربی بیشتر ،آن را جبران کند .صورتتان را با روغن
زیتون تمیز کنید تا پوست شفافتری داشته باشید.

