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ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺬت ﺑﺮدن؟!

اﻣﺮوزه ،ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزﻣﺮهای ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ،
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاﯾﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺳﺮﮐﺎر ،ﺳﻮژهﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از آنﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻟﺬت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
اﻣﺎ اﻧﺠﻤﻦ روانﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (American Psychological Associationﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﺣﺲ ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد
ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﮔﯿﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮ
ﻣﯿﺰان ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 9 ،آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮ روی ﺑﯿﺶ از  2000ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺪاﻧﯽ و
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ،از اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ
اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﺻﺮف ﻏﺬا ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﺟﺎزه داﺷﺘﻨﺪ ﺣﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﻧﻪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در
ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ  500pxﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮز ﺧﯿﺎل و واﻗﻌﯿﺖ را ﮔﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ!
در ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ از اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﻮزهای ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﯿﻨﮏ وﯾﮋهای ردﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﺮف ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶدرآﻣﺪه در ﻣﻮزه ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ ً در
ﺧﺼﻮص اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل در ﯾﮏ ﮐﺎر ﻫﻨﺮی ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎرﺷﺎن ﻟﺬت ﺑﺮدهاﻧﺪ.
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