درمیآید .از آن جایــی که قاعده احتمــال و تصادف را
ِ
مــوارد درســت جلب
نادیــده میگیریــم ،توجهمان به
میشود و از اشتباهها چشمپوشی میکنیم .در بسیاری
از موارد حتی از این خطاپوشــی بزرگوارانه هم خبری
نیســت بلکــه درنتیجــه القای دیگــران و جــو عمومی،
چنان به خرافهها باور پیدا میکنیم که شناختمان از
خود را تعلیق میکنیم و آن چه را این تســتها و فالها
درباره ما میگویند ،به عنوان چیزهایی که درباره خود
نمیدانستیم ،میپذیریم.

چرانبایدآزمونهاییراکهادعایشخصیتشناسی
براساسویژگیهایظاهریوعالیقوترجیحاتدارند،

جدیبگیریم؟

الهه توانا| روزنامهنگار

چندروز پیش در یکی از خبرگزاریهای مشهور ،مطلبی دیدم با تیتر «واکاوی شخصیت از
محوری
روی شکل دندانها» که توضیح داده بود اگر دندان مثلثی دارید ،نشانه فالن ویژگیهای خلقی
و شخصیتی است و اگر دندانهایتان گرد است ،خبر از بهمان روحیات و خصلتها میدهد.
این البته اولین نمونه از مطالبی نیست که ادعای شخصیتشناســی دارد؛ در روزنامهها،
مجالت ،سایتهای خبری و غیرخبری و شبکههای مجازی ،مشابه چنین مطالبی به وفور پیدا میشود که بر
اساس پژوهش و تحقیق معتبری نیستند ،به همین دلیل صرفا بهانهای شد تا آزمونهای شخصیتشناسی
را زیر ذرهبین ببریم .چرا این آزمونها طرفدار دارند و چرا نباید آنها را بیش از حد جدی بگیریم؟
خطایتعمیمونادیدهگرفتنتفاوتهایفردی

ِ
فهرســت ناتمامــی
در رســانههای مکتــوب و مجــازی،
از آزمو نهــای شخصیتشناســی وجــود دارد؛
شخصیتشناســی از روی رنــگ موردعالقــه ،عکــس
پروفایل ،انگشــتان پا ،دست خط ،بســتنی موردعالقه،
ِ
موارد عجیب وغریب و بیربط دیگر .قبل از هرچیز
اسم و
باید بفهمیم اصال شــخصیت چیســت .اگر برویم ســراغ
منابع روانشناســی ،به تعداد نظریهپــردازان این حوزه
با تعریف شــخصیت مواجه میشــویم که هرکدام بســته
به رویکــرد علمیشــان روی جنبههای بــه خصوصی از
شخصیت انسانی تمرکز دارند .این خود نشان میدهد با
مفهوم پیچیدهای سروکار داریم که گنجاندنش درقالب
یکی ،دوجمله مورد توافــق در تاریخ علم روانشناســی
ممکن نبوده است .با این همه اگر بخواهیم تعریفی ساده
از شخصیت ارائه بدهیم ،میتوانیم بگوییم «سازمانى پویا
متشکل از نظامهاى روانی-جســمانى که خصوصیات
رفتــار و تفکر فرد را مشــخص مىکنــد» (خالصه تعریف

شــخصیت ازنظــر «گــوردون آلپــورت» ،روانشــناس
آمریکایی و از اولین نظریهپردازان شــخصیت) که تحت
تأثیر وراثت و محیط و تربیت شکل میگیرد .چنین نظام
پیچیدهای که شــرایط اجتماعی ،جغرافیایی ،تاریخی،
خانوادگــی و تجربیات شــخصی در آن دخیل هســتند،
بستنی
چطور ممکن است به ســادگی مثال از روی طعم
ِ
محبوب ،قابل شناخت باشد؟ تکلیف تفاوتهای فردی
چــه میشــود؟ شــخصیت منحصربــه فــرد هرکــس که
محصول شرایط و تجربیات خاص خود اوست ،در چنین
دســتهبندیهایی کامال نادیــده گرفته میشــود؛ چون
برای مثال فرض بر این است که هرکس در هر جای دنیا
با هر تجربه و پیشــینهای ،اگر بســتنی شــکالتی دوست
داشته باشد ،مهربان و سخاوتمند است و اگر ترجیحش
میوهای باشد ،یک دنده و جاهطلب! کاری هم ندارد که
منشأ این عالقه و سلیقه کجاست؛ من رنگ آبی را دوست
دارم چون اولین عروسکم آبی بود .اگر لباس آن عروسک
زرد بود ،آیا فرد دیگری میشدم؟

قاعدهتصادفوپیرویازجوعمومی
اما چرا بعضــی از ما از تســتهای شخصیتشناســی
عوامانه اســتقبال میکنیم؟ یک دلیلش این است که
لقمه آمادهاند گرچه بیخاصیت و صرفا شــکم پرکن و
الزم نیســت با خودمان کلنجار برویم .خیلی راحتتر
است که یک نفر بهمان بگوید تو فالن ویژگیها را داری
تا این که خودمان رفتارهــا و خصوصیات اخالقیمان
را بررســی کنیــم و این وســط بــه احتمال خیلــی زیاد
بــه ویژگیهــای مذمــوم و رفتارهــای اشــتباهمان هم
بربخوریم .به عالوه مسئولیت را هم از ما سلب میکند.
چطور؟ خب وقتی همه طرفداران بستنی میوهای ،یک
دنده هستند پس کاری نمیتوانم برای لجاجتم بکنم.
دیگران باید خودشان را با من هماهنگ کنند چون به
هرحال شــخصیت مــن اینطور رقم خورده اســت.
سوال بعدی این است که این تستها چطور ما را
به درست بودنشان مجاب میکنند؟ سیستم
باور بــه ایــن آزمونهــا مشــابه فراینــد اعتقاد
پیداکردن بــه انواع خرافه اســت .عالقهمندان
به تستهای شخصیت شناسی ،آنها را به همان
دلیلی درست میدانند که معتقدان به فال
قهوه و کفبینی و امثال آن در فنجان
قهوه و کف دست ،خود و آیندهشان
را جســتوجو میکننــد؛ یعنی به
دلیل «تصــادف»! در همــه انواع
خرافــه ،فهرســتی از ویژگیهــا
ردیف میشود که به طور تصادفی
تعــدادی از آنهــا درســت از آب

خواستگارم میگوید که عکسهای اینستاگرامت را پاک کن ،چه کنم؟
پسری به خواســتگاری من آمده که به نظرم گزینه
خوبی برای ازدواج است .در جلسه سوم خواستگاری
به من گفت که عکسهای پروفایل و اینستاگرامت
را پاک کن .به نظرم این رفتارش  ،نشان دهنده شکاک بودنش
است .نظر شما به عنوان مشاور چیست؟ چه کار کنم؟
حسین محرابی | روان شناس و مدرس دانشگاه

بهتر بــود در باره
مشاوره
سن ،تحصیالت
ازدواج
و شــغل و ســایر
جنبههــا هــم
مختصــری توضیــح میدادیــد تــا
راهنماییمادقیقترباشد.گفتهاید
کــه درخواســت خواســتگارتان
نشــاندهنده شــکاک بودنــش
اســت .از شــما میخواهم بدترین

حالت را تصور نکنید زیرا همیشــه
این درخواســتها از روی بدبینی
نیســت .عوامل متعــدد و مختلفی
از قبیــل شــرایط ســنی ،ســبک
فرزندپــروری خانــواده اصلــی،
تجربیــات گذشــته ،نظــر والدین،
بلوغ یــا نرســیدن به بلــوغ فکری و
عاطفــی ،ترسهــای نهفتــه در
ناخودآگاهو....میتوانندبهعنوان

دالیل این درخواســتها به شــمار
بیایند .به عنوان مثال ممکن است
این آقا با مطرح کردن این موضوع
میخواهــد تعصب خود را به شــما
نشاندهدبهخصوصاگردرمرحله
نوجوانییااوایلجوانیقرارداشته
باشد که البته این موضوع اهمیت
زیــادی دارد و بهتــر اســت مــورد
بررسی بیشــتری قرار بگیرد و اگر
چنان چه مشخص شــود علت این
درخواست ،بدبینی و بیاعتمادی
ناشی از اختالل اســت ،باید برای
تصمیمنهاییاحتیاطکنید.
شــاید عکسهایتان مناسب

نیست

حالتدیگریکهممکناستباعث
مطرح کــردن چنین درخواســتی

شدهباشد،ایناستکهعکسهای
موجــود در صفحاتمجازی شــما
بــا ارزشهــا و باورهــای ایشــان
همخوانینداردیابهعبارتیسلیقه
و دیدگاه وی با شما در باره پوشش
و مشارکت اجتماعی و سایر موارد
مرتبط با این حوزه متفاوت اســت.
هرچند کــه اختالف دیــدگاه بین
افــراد طبیعــی اســت ولی اگــر دو
طــرف توانمنــدی الزم را در زمینه
مهارتهای ارتباطی ،مهارت حل
تعارضوسایرمهارتهایزندگی،
نداشــته باشــند ،ممکن اســت نه
تنها به رشــد زوج هــا کمکی نکند
بلکه باعث بروز و تشدید مشکالت
عمــدهای هــم بشــود .بنابرایــن
توصیه میکنم قبل از جدی شدن
رابطه و دادن پاســخ مثبت ،ضمن

دکتر نجمه عابدی | روان شناسبالینی

همینکــه این ســوال در
مشاوره
ذهنشماشکلگرفتهکه
فردی
بهجایغصهخوردنیا...
چطورافکارتانرامدیریت
کنید ،واقعا جــای خوشــحالی دارد و بدان
معناستکهشماآمادگیتغییرتفکردراین
باره را در خــود به وجود آوردهایــد .در ادامه
چندتوصیهبهشماداریم.
افکارتانطبیعیاستاما...
افــکاری کــه شــما در پیامکتــان مطرح

کردید ،تــا حد زیــادی با توجه به شــرایط
اقتصادی اخیر کشــور و افزایش نرخ ارز و
نوسانات قیمت ملک وخودرو در ماههای
اخیــر طبیعی اســت اما اگــر آنقــدر زیاد
است که کالفه تان میکند ،میتواند جزو
خطاهــای شــناختی باشــد و زمینه خلق
منفی و افسردگی را ایجاد کند .خطاهای
شناختی خطاهای ذهن هستند که باعث
نتیجهگیریهای اشتباه و در نتیجه تفکر
منفی و آزار دهنده و برای فرد دردسر ساز
می شوند.

این که بررســی و تحقیقات الزم در
خصوصمطابقتداشتنیانداشتن
ویژگیهای ایــن آقا بــا معیارهای
خودتان را دنبــال میکنید ،حتما
مشــاوره قبل از ازدواج را در یکی از
مراکزمشاورهمعتبرانجامدهید.
ارزیابــی هــای تــان را در همه

جوانبداشتهباشید
اگر احیانــا فرضیــه شــما مبنی بر
وجــود شــک و بدبینــی صحیــح
باشد ،طبیعتا این موضوع در سایر
جنبههــای رفتــاری ماننــد ادامــه
تحصیل  ،اشــتغال و رانندگی و ...
هم برای شــما محدودیتهایی را
به دنبال خواهد داشــت .بنابراین
ســعی کنیــد در همــه جنبههــای
مرتبط با این دیدگاه ،بررسیهای
الزم را انجــام دهیــد و نظرشــان را
جویاشویدتابتوانیدباآگاهیکامل
تصمیمگیریکنید.

سال
خود را بشناســند و آنها
بهصفحهسواالت
را برطــرف کننــد .در
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اســتفادهکنــد ،فــرد را با
تصور کنیــد ذهن فردی مــدام درگیر
خطاهــای شــناختی آشــنا
خطاهایشناختیباشد،بعدشچهاتفاقی
میکند که احتمــاال به حال بد و افســردگی
میافتد؟ فشاری که این افکار به ذهن وارد
او دامــن میزند .مثــا درمانگــر از درمانجو
میکند،میتواندفردرابهسمتافسردگی
میخواهــد کــه خطاهــای شــناختی مانند
سوقدهد.فردیکهدرگیرچنینخطاهایی
کشــکول «ای کاشها» یا بایدهای افراطی،
اســت قطعا ذهــن آرامــی نخواهد داشــت،
قضاوتکردن،برچسبزنی،تعمیمافراطی
نکتهایکهشماهمدرپیامکتانبهآناشاره
و ســایر خطاهــا را در رفتارهــا و گفتارهایش
کرده اید .هرکــدام از ما ممکن اســت برای
بشناسد و یاد بگیرد چگونه آنها را به چالش
لحظه کوتاهی درگیــر این افکار شــویم اما
بکشــد(مثال شــاید اصال در گذشــته آنقدر
اگر این مدل فکری ما شود یا به عبارت دیگر
پول نداشــتهاید که این کار را بکنیــد و  ) ...و
الگوی غالب تفکر ما شــود ،در خطر ابتال به
الگوهایمسمومفکریوگفتاریراازخودش
افســردگی قرار داریم چــون طبیعتا ذهن،
دور کند .اما نکته اینجاست که نباید فرایند
تحملاینحجمازفشارراندارد.
درمان به طور کامل بــر دوش درمانگر تلقی
شود ،بلکه بخش عمده روند درمان بر عهده
بایدافکارتانرابهچالشبکشید
درمانجواست.درمانگربهشمااجازهمیدهد
اگرازعهدهمدیریتافکارتانبرنمیآیید،باید
صحبــت کنیداشــک بریزید یا خیلی ســاده
به یک روانشــناس مراجعه کنید .یک روان
فکر کنید .در واقــع او ذهنتــان را به چالش
شناسمتخصصباتکنیکهایاصالحتفکر
میکشدتابهدنبالپاسخصحیحباشید.
به افراد کمک میکند تا خطاهای شناختی

مدام حسرت میخورم که چرا چند سال پیش زمین نخریدم
مدتی است که همیشه با خودم فکر و خیال میکنم .مثال میگویم کاش
چند سال پیش ملکی یا زمینی میخریدم و حاال گران میفروختم و با
پولش راحت زندگی میکردم یا هر چیز دیگری که حاال گران شده .این
موضوع بعضی وقتها کالفهام میکند .لطفا راهنمایــی کنید .چگونه از این افکار
مادی راحت شوم؟

ار

قرض گرفتن لباس روانشناسی!
در تحلیــل چرایــی بــاور بــه تســتهای عامیانــه
شخصیتشناســی و بیپایه بودن آنها ،میشود دالیل
بیشــتری ذکر کرد اما از حوصله این بحث خارج اســت.
در پایان تنها به این توضیح اکتفا میکنیم که چطور این
آزمونها در رسانههای رسمی و غیررسمی ،جایی برای
خود باز کردند؟ اســتفاده از واژه «شــخصیت شناسی»،
همان رمز موفقیتی اســت کــه کمک کرد این تســتها
لباس روانشناســی بپوشــند و کســی درباره درســتی
و نادرستیشــان چندوچــون نکنــد .تولیدکننــدگان و
مخاطبان انواع غیرمعتبر تستهای شخصیت شناسی،
میدانندکهدرروانشناسیعلمی،برایمقاصدمختلف
از آزمونهــای شخصیتشناســی اســتفاده میشــود؛
پــس گــروه اول از ایــن شــباهت لفظی ،ســوء اســتفاده
کردند و گــروه دوم هم فریبــش را خوردنــد .آزمونهای
شخصیتشناسی معتبر مثل همه انواع تستهای روان
شناسی اســتاندارد ،سه مشــخصه دارند؛ اول« ،روایی»
که به معنی ســنجیدن هدفمندانه موارد آزمون اســت؛
دوم «پایایــی» که یعنــی آزمــون هرچندبار انجام شــود،
نتایجش تغییر نکنــد و ســوم« ،هنجار» کــه میگوید آن
آزمون براساس فرهنگ جامعه هدف ،بومی سازی شده
است .به بیان سادهتر ،این آزمونها فاکتورهای
تأثیرگذار بر آزمودنی شــامل سن ،جنسیت و
قومیت را درنظر میگیرند .از تعدادی سوال
موضوع قابل
تشکیل شــدهاند که مرتبط با
ِ
سنجشهستندواین ِ
خودآزمودنیاستکه
دربارهخودشاطالعاتمیدهدونهبرعکس.
درنهایت یک متخصص ،نتیجه آزمون
عنوان
را تفســیر میکنــد امــا نه بــه
ِ
پیشــگویی غافل گیرکننده یا یک
حکم قطعی بلکه صرفــا درقالب
ِ
ابــزاری کمکــی کــه درنتیجــه
گفــت وگــوی فــرد متخصص
بــا آزمودنــی ،از دادههــای آن
استفادهمیشود.

زندگیسالم
چهارشنبه
 6اسفند 1399
شماره 1827

خانواده و مشاوره

تست
شخصیتشنایس؛
کفبیین مدرن!

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم  :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

گ از
* موضوع پرونده زندگیسالم درباره «حذف سن 
سر راه لوزه» چیزی بود که چند سال پیش دربارهاش
شنیدم و نمیدونســتم خوبه برم یا نه .االنم که پرونده
رو خوندم ،نفهمیدم خوبه برم یا نه! خخخ.
* مطلب سلبریتیهای مهندس که در صفحه خانواده
چاپ شده ،جالب بود .یک بار درباره پزشکهایی هم
که سلبریتی شدن ،مطلب بزنین .ممنون
* این خانــم تلگیر گفته تــا روزی  250هــزار تومان
درآمــد داره ،بعــدش گفته میشــه ماهــی  2تومن! در
صورتی کــه  250ضربدر  ،30میشــه  7و نیم میلیون
تومان .خیلی فاصله است بین این اعداد.
* در صفحه ســامت به افرادی که از االن دارند برای
سفرهای نوروزی برنامهریزی میکنند ،هشدار بدین.
عید امســال باید خیلی مراقب باشــیم چــون کرونای
انگلیسی اومده.
* یکی از فامیلهای ما ،بچــهاش رو چند ماه پیش که
به شــدت مشــکل داشــت و اصال غذا نمیخورد ،برد
پیش یک تلگیر ،االن خوب شده.پزشکها گیر الکی
میدن به اینها.
* بــا یک حســاب و کتاب سرانگشــتی ،عکــس باالی
صفحه سالمت ،گرانترین عکس چاپ شده در تاریخ
زندگیسالمه .شامل یک کیلو گوشت ،یک ماهی ،دو
تا مرغ ،حبوبات و . ...
* روز پدر را به همه پدرهایی که از آســایش خودشان
میگذرند تا فرزندانشان در آرامش بیشتری باشند،
تبریک میگویــم به خصوص پدر خــودم ،جناب آقای
از طرف زهراسادات
سیدعلی مروی

یک سال است که پدر و مادرم را نبوسیدم

بانوان

مسئولتستگیریازافرادمشکوکبهکرونادریکمرکزبهداشتازسختیهایکارشمیگوید
مهدیس مرادیان | خبرنگار

«هانیه مسرت» پرستار ازخودگذشتهای اســت که در یک مرکز بهداشت از افراد مشکوک به کرونا
تست میگیرد .او مدرک کارشناسی پرســتاری دارد و  ۱۵سال است که صادقانه و فداکارانه به خلق
خدا خدمت میکند« .مسرت» گفتوگویش با زندگیسالم را با این مقدمه که از ابتدای شیوع کرونا به
شکل داوطلبانه وارد عرصه کمک به همنوعانش شده آغاز میکند و میگوید« :قبل از ورود کووید  19به
کشور در بخش اورژانس داخلی و آیسیوی یک بیمارستان مشغول خدمت بودم و هم اکنون در یکی از
مراکز بهداشت در قسمت تستگیری از افراد مشکوک به کرونا مشغول کار هستم .بعد از شیوع کرونا
نسبت به تمام هممیهنان احساس وظیفه میکردم و خود را موظف میدانستم که از علم و اطالعاتی که
در این زمینه دارم متناسب با نیاز مردم استفاده کنم بنابراین االن اینجا هستم».
خانوادههایمــان بیشــترین

آســیب را میبیننــد | او دربــاره
سختیهایکاریکهدرطولمدت
یک سال بر شانههایش بوده است
 ،میگوید« :فشــار کاری که در این
 14سال متحمل شــدم با این یک
ســال برابری میکند .دیدن مرگ
و میر تعداد زیــادی از هموطنان در
طول شــیوع این بیمــاری بــر روح و روان مــن و تمامی
همکارانــم تاثیر مخربــی گذاشتهاســت .عــاوه بر آن
نگرانیبابتآسیبخانوادههایماننیز فشارمضاعف
و استخوان شــکنی به ما وارد میکند .اگرچه خانواده
مشــکلی با حضورم در بخــش پرخطر مرکز بهداشــت
نداشــتند اما من با هیچکدام از اعضای خانــوادهام در
ارتباطنزدیکنیستموحدودیکسالمیشودکهپدرو
مادرمرانبوسیدم.اینراهمبگویمهمکارانیکهدارای
فرزندهستندازلحاظروحیبیشترتحتفشارند.یکی
از همکارانم ب ه دلیل شــیفتهای فشــرده و پی در پی و
از ترس ابتالی فرزنــدش او را در آغوش نمیگرفت و به
تازگی شنیده ام که پسر  11سالهاش دچار افسردگی
شدهاست».
 ۸ساعت بدون یک قطره آب! | «شیفتهای ما در
کانکسمخصوصنمونهگیری،بین ۶تا ۸ساعتمداوم
اســت .لباسهای محافظ که مجبور به پوشیدن شان
هستیم بسیار دستوپاگیر اســت به خصوص در فصل
تابستان که ب هعلت گرما تعریق زیاد کالفهمان میکرد
 .همچنین استفاده از عینک و ماسک چند الیه موجب
شدهتادچارنفستنگیشدیدشوم.
من و همه همکارانم به کرونا مبتال شــدیم | او در

پاسخ به ســوالی که درباره ابتالیش
به کرونا مطرح می کنــم  ،میگوید:
«زمانیکــه مبتــا شــدم ،خــودم را
سختگیرانه قرنطینه کردم تا کسی
رامبتالنکنمچوندرصورتابتالی
نزدیکان،انسانبهشدتدچارعذاب
وجدانمیشود.منبیماریسختی
داشتمکهسههفتهطولکشیدو بعد
ازدوماهبهبودیکاملپیداکردم».
آقایانبیشترمیترسیدند | او دربارهعکسالعمل
متفاوت مردم در زمان انجام تســت میگوید« :بیشــتر
افرادی که در این مدت برای انجام تست آمدند ،خوش
برخورد و قدردان ما بودند .دربــاره رفتارهای متفاوت
ب است
افراد در زمان نمونهگیری ،چیزی که برایم جال 
ترسآقایانازانجامتست بود!البتهکامالطبیعیاست
چونخودمتستدادمومیدانمحسخوشایندیبهآدم
دستنمیدهدوروندچندشآوریدارد».
مردم قدردان زحمات کادر درمان نیســتند | او
میگوید« :برخی از مردم قــدردان زحمات و وقتی که
کادردرمانمیگذارند،نیستندودلشانبرایافرادی
که در این بازه کوتاه از بینمان رفتند نمیسوزد چراکه
اگرذرهایاحترامقائلبودند،پروتکلهایبهداشتیرا
بادقتووسواسبیشتریرعایتمیکردند« ».مسرت»
گفتوگویش با ما را با این جمله به پایان میرساند« :با
اینکه مدتی تعــداد جان باختگان ســیر نزولی به خود
گرفتهبود اما با شــروع موج جدید این بیمــاری با وجود
خستگیزیاد،خودمانرابرایعیدیوحشتناکآماده
کردیم بااینحالباکمکمردم امیدوارممشکلیبرای
هموطنانمانپیشنیاید».
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