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 سوگیری در منزلتتقلید فراگیر و 

هایی هستند که سازند، مهارتها را برجسته میو سپس تقلید از افرادی که این نشانه و موفقیت، های منزلتشناسایی نشانه  

ها را داشتند، در مقایسه با کسانی که فاقد این اند. احتماالً اجداد ما که این مهارتاحتماالً در جریان تکامل انسان انتخاب شده

شود مهارتی از دیگران . افزون بر این، همیشه مشخص نیست که وقتی تالش میاندبیشتری داشتهقابلیت بودند، شانس بقای 

ر بسکتبال د "لبرون جیمز"گرفته شود، کدام رفتارهای خاص عامل کسب موفقیت هستند. به عنوان مثال آیا پدیده موفقیت  فرا

مرتبط بوده  "مایکل جوردن"روی مسیر اسطوره کودکی خود وقفه او بوده است، به شیوه دنبالههای بیناشی از جریان تمرین

 اند؟مربیان از دوره کودکی به او ارائه کردهوالدین و هایی بوده است که است، و یا ناشی از تبعیت وی از نصیحت

برخورداری از سازوکار تقلید  مردم،گزینه برای  ترینشایعای اساسی موفقیت کدام هستند، از آنجاییکه مشخص نیست رفتاره  

کنند و بدون تأمل در مورد آنچه انجام شوند، آنها را مشاهده میجذب افراد دارای اعتبار می است. در واقع بسیاری از مردم فراگیر

شود تا کاالیی را که استفاده می "لبرون جیمز"ز افراد شاخصی همچون کنند. زمانی که در تبلیغات ادهند، از آنها تقلید میمی

کنند. به عنوان گذاری میهیچ ارتباطی به عامل شهرت وی ندارد به ما بفروشند، در واقع روی این سازوکار تقلید فراگیر سرمایه

ماشین چمن زنی حضور داشته است، که  در تبلیغات کوکاکوال، صنعت بیمه، مایکروسافت، مک دونالدز و "لبرون جیمز"مثال، 

 های بسکتبال وی ربطی ندارند.هیچ کدام از این موارد به مهارت

دهند تقلید کنیم؛ حتی اگر دهد تا از هر آنچه آنها انجام میازوکار تقلید فراگیر ما را به سمت تبعیت از افراد شاخص سوق میس  

شوند و  میاست که افراد جذب افراد مشهور یکی از آثار جانبی سوگیری منزلت این کنیم نادرست باشند. رفتارهایی که تقلید می

خواهند همه چیز را در مورد آنها بدانند؛ مثالً اینکه وزن آنها چقدر است و یا اینکه همسر آنها کیست. در واقع عالقه فراوان می

این است که سوگیری منزلت در ما چنان شدید است که  نمایانگر  "کیم کارداشیان"و  "پاریس هیلتون"هایی همچون به ستاره

و طرفداران پرشمار هر  !!شوند؛ یعنی اشتهار برخی از این افراد تنها در این است که مشهور هستندمی پرورگاهی این افراد خویش

 کنند..حرکت آنها را دنبال می

ازی ساده و گسترده است، پدیده تقلید فراگیر برای رسیدن های اجتماعی و بسترهای مجدر زندگی امروز که دستیابی به رسانه  

کنیم، های فردی که از او تقلید میورزی در مورد شایستگیبه منزلت اجتماعی دوچندان است. در این میان گاهی بدون اندیشه

تقلید فراگیر خواهد ا و در پی آن شایستگی آنه نگرند، مالک ما برایکنند و به زندگی او میتنها میزان افرادی که او را دنبال می

 بود. 

 اندیشهای تأمل کافی است که بدانیم، انسان بیاما لحظه  

 است و تقلید فراگیر چه آفت بزرگی است مستعد گمراهیچقدر  

 برای منزلت ناب انسانی                         

 پرویز آزادفالح

 

 



 

 دهد؟جوانا هوش هیجانی را کاهش میاستفاده از ماری

 .طور قابل توجهی کاهش دهدتواند پردازش عاطفی را به می انطبق تحقیقات انجام شده، ماری جوا

 های عصبی.    کاهش فعالیت3     

ی هاهنگام قرار گرفتن در معرض محرک

 حسی

. کاهش فعالیت در قشر جلوی 4     

پیشانی و قشر پیش پیشانی داخلی در 

 های حسی تصویری.پاسخ به نمایش

 

ی ی محققین این اولین مقالهطبق گفته

باره است و هنوز این مروری در این

 هش جای کار دارد.پژو

 

 یدبه صورت کلی این تحقیق هشدار ج 

جوانا بر روابط فردی ثیر ماریبرای تأ

چرا که درک احساسات و  ،دهدمی

هیجانات افراد در روابط بر صمیمیت  

 .ثر استها بسیار مؤآن

 

جوانا و سیکل معیوب مصرف ماری •

 عاطفی در روابط! تمشکال

ست ی جالبی که در این تحقیقات به دنکته

، مردم برای فرار از ست این است که آمده

جوانا پناه فردی خود به ماریمشکالت بین

برند درحالی که این خودش باعث سردی می

نهایت تکرار شود و این چرخه تا بیروابط می

 شود.می

 

 جوانا باعث مصرف مزمن ماری

نقص در توانایی فرد در 

تشخیص حاالت عاطفی 

شود و این در دنیای دیگران می

شناسی یعنی هوش روان

 یابد.یمهیجانی فرد کاهش 

 ود عالِئم ها طی تحقیقات خآن

کنندگانی که زیر را در مصرف

مصرف جوانا ماریها سال

 .شناسایی کردنداند کرده

عدم پاسخویی به محرک  .1

 عاطفی.

کاهش دقت و زمان پاسخ  .2

در هنگام شناسایی و 

مانند  تمایز حاالت عاطفی

 شادی و غم یا عصبانیت

 



 

 

 

 الرس آسوندس: سندهینو

 شادی نیک رفعت: ترجمه

 گمان: نشر

از  دهد اما چنان توانمندعمل مشخصی نمیلای هست که که در بیشتر اثارش به ما دستوراالرس اسوندس، نویسنده

دهد، تا بتوان خوب ی مسئله میکند که دید کلی و بسیار خوبی دربارهها در بیان محتوایش استفاده میها و مثالداستان

 ی آن فکرکرد و انتخاب کرد.درباره

 سازد گوید، علت نیاز ما به ارتباطات را روشن میوجود آمدنش را میدهد،  انواعش و دلیل بهاین کتاب تنهایی را توضیح می

 های بد جلوگیری کند.چه زمانی خوب و چه زمانی بد است تا از خطر انزوای ما و حس آموزد که تنهاییو به ما می

 :خوانیمهایی از این کتاب میدر بخش

 های ما از آن جمع محقق آلتنهایی به معنای عدم وجود جمع و گروه نیست، بلکه به این معنی است که ایده

 است.نشده

 ها نیاز آنمان چرا که بهکشددیگران می داریم که هم به سوی جور دورویی و تضاد ذاتی درونمانه یکما هم

 خواهیم گاهی تنها بمانیم.ها هم نیاز داریم و میکه به دور بودن از آنچون ،کندها دور میداریم و هم مارا از آن

 .بلوغ بیشتر از هرچیز توان تحمل تنهایی است 

 کنند و همدیگر را کنند دارند با یکدیگر تعامل مید و فکر میآورنمانند، صدا و ادا درمیمیه تنها ها همیشآدم

 ها توهمی بیش نیستفهمند اما در واقعیت تمام اینمی

 ی تنهاییفلسفه



 

 

 

 

o که رنج مداوم و پیوسته وجود ندارد. هان این استتسالی این ج 

o چیز را باید فدا کردچیز را باید ارزانی کرد همهعشق یعنی همین ، همه، 

 طمع پاداشی...بدون 

o ها همیشه آرامشی هست که هنگام درماندگی به سوی او پناه در وجود انسان

 گاه خلوت در مرز گریستن.یک پناه ،برندمی

 آلبر کامو

  

 ما پیش از آن که به اندیشیدن خو کنیم...

 به زیستن 

 کنیم!عادت می

 



 

 

 دهد؟تان را ارتقا میبرای خودتان، کیفیت زندگیمرز قائل شدن  چرا

دو صورت برای شما مفید است، چراکه روابط  تواند روابط شما را بسازد یا ویران کند، که در هرهای سالم میمرزگذاری

 یابد و چه از این بهتر؟ناسالم شما خاتمه می

 آنچه خواهید خواند:  

 10 م.های سالاهمیت مرزگذاری 

 .مرزها باید به صورت دوطرفه در روابط ایجاد شوند 

 توانید از دیگران بخواهید به مرزهای شما احترام بگذارند.هایی که میراه 

هایمان احترام قائلیم این است که برای خودمان و ارزش گیریم نشان دهندهخود درنظر می وقتی که ما مرزهایی را برای

 رود.. از طرفی انرژی ما برای یافتن چیزها و افراد محبوبمان هدر نمیایمو خودمان را خوب شناخته

 گذاری: اهمیت مرز 10

 شناسیم.با مرزگذاری برای خودمان مرزهای دیگران را هم می .1

 است. « جنگ اول به از صلح آخر»، چرا که کنیمخشم و عصبانیت کمتری را تجربه می .2

 احساس آرامش درونی بیشتری داریم. .3

 شود.تری میشود، صرف کارهای مهمرف مسائلی که روی آن حساس هستید میزمان و انرژی ای که ص .4

 کنید.احترام بیشتری از دیگران هم دریافت می د و در نتیجهیخود بیشتری دار احساس احترام به .5

و توقعات دیگران  کنیدمشاجرات کمتری را صرف آن می ،ها و مرزهایتان را مشخص کنیدوقتی که مسئولیت .6

 کنید.دهی میمانرا ساز

 افتد.کنند، چرا که غربالگری اتفاق میتر مییافته مرزها روابط شما را رشد .7

 ی کاربرد ها مشخص کنندهکنند، چرا که در روابط با دیگران، آنمرزها عزت نفس شما را تقویت می .8

 د که چگونه و درایاید و تصمیم گرفتهانجام داده لشوند و خودتان این نقش را از قبو جایگاه شما نمی

 ارتباط ایجاد کنید. برای خودتان هاییچه جارچوب 

 دهد.اضطراب و احساس گناه شما را کاهش می .  9       

  تر بفهمند و پذیرش بیشتری نسبتشوند دیگران شما را دقیقباعث میدر نهایت مرزهای روشن،  . 10     

 به شما داشته باشند.            

 



 

 

 

 هایی از انواع مرزها:مثال

 من وارد اتاقم نشوید. با من حفظ کنید. بدون اجازه ن راتافاصلهجسمی: 

 من را قضاوت نکنید. ،گذارموقتی که من احساساتم را با شما درمیان می طفاًل عاطفی:

، شما نیاز به چقدر زمان دارید تا در این کار به من توانم اینجا بمانممن فقط یک ساعت می زمان:

 کمک کنید؟

های جلوگیری استفاده باشیم، نیاز است که از روشی جنسی داشتهبنا باشد ما باهم رابطه اگر جنسی:

 کنیم.

 کنم.ت. عذرخواهی مییم براویتونم دروغ بگ: من نمیاخالقی

 هیچ مشکلی ندارد اگر با من مخالف باشید. منطقی:

 که سر وقت واریز شود.یک ماهه به آن نیاز دارم و الزم است  ،به شما پولی قرض بدهم من اگر مالی:

 کنید.توانم بپذیرم که باورهای من را مسخره: من نمیروحی

 

 طور شروع کنید:توانید اینجمالت خود را می

 خواهم.من واقعا ........ را نمی 

 .من وقت ......... را ندارم 

 .من برای ......... به شما نیاز دارم 

 ......این برای من مهم است که 

 وقتی که..... من راحت نیستم 

 .....گفتن این برای من سخت است اما 

 دهم.من واقعا به این چیزها اهمیت می 



 


