اتثیرانمافرادبرشخصیتآنها

دکتر ساحل گرامی|   روانشناس

هنگام معرفی خود ،اولین چیزی که افشا میکنیم و به زبان میآوریم ،نامی است که پدر و مادر برایمان
محوری
انتخاب کردهاند .نام ما میتواند تاثیر شگفت انگیزی بر درک دیگران از ما داشته باشد .والدین ما عالوه
بر ژن خود ،خصوصیات اخالقی مانند خونگرمی و بخشــندگی و تمایل به پیشرفت را هم به ما انتقال
دادهاند اما مهمترین میراث والدین برای فرزندانشان ،نامی است که برای آنها انتخاب میکنند و تا
آخر عمر بر شخصیت و رفتار افراد تاثیر میگذارد .در ادامه ،نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.
کاهش سازگاریروانی به دلیل ناراضیبودن
از نام خود
نام افراد در اولیــن گام میتواند جزئیاتی از اصل و نســب،
کشــور و مذهبی را که شخص از آن برخاســته است ،آشکار
کند .عالوه بر این ،در یک فرهنگ خاص هم بعضی اسامی
عجیــب ،از مد افتــاده یا نادر هســتند کــه ممکن اســت بار
معنایــی مثبت یــا منفی داشــته باشــند .چنین اســمهایی
خواه ناخواه بــر رفتار دیگران با ما اثر میگــذارد و در نتیجه
احساســی را که ما از خود داریم ،تحت تاثیــر قرار می دهد.
بایــد تاکید کــرد کســانی که از نــام خــود راضی نیســتند،
ســازگاری روانی کمتری دارنــد و از عزتنفــس پایین رنج
میبرند .در تحقیقی که سال 2018توسط محققان آلمانی
انجام شــد ،آنها به این نتیجه رســیدند که در شــبکههای
اجتماعی مردم بیشتر تمایل دارند با کسانی ارتباط برقرار
کنند و بــه درخواستهایشــان پاســخ دهند که اســمهای
اصیلتری دارند و درخواست کسانی که اسمهای ناآشنا و
کمتر شنیده شده ای دارند ،بیشتر رد میشود.
طــرد شــدن اجتماعــی بــه دلیل اســم کمطرفــدار و
نامناسب
همچنین احتمال کمک بــه غریبههایی که نامهایی دارند
کــه منفــی ارزیابــی میشــود ،کمتــر از افرادی اســت که
اسمهایشــان تلقی مثبتی در دیگران ایجاد میکند .نکته

جالب این جاست کسانی که نامهای کم طرفدار یا دارای
بار منفی داشــتند ،بــه احتمال بیشــتری درگیــر کارهای
مجرمانه میشــدند .این مســئله با دیدگاهــی که نامهای
کم طرفدار و نامناســب ،فرد را در معرض طــرد اجتماعی
قرار میدهد و ناسازگاری شــخصیتی را موجب میشود،
همخوانی دارد.
نامافرادباانتخابشغلهمدرارتباطاست
همچنین نام افراد با دنبال کردن یک ســری مشــاغل خاص
هم در ارتباط اســت .برای مثال اســامی نادرتر با
افزایش گرایش بــه حرفههــای نامعمولتر
مانند کارگردان ســینما یا وکیلشــدن
مرتبط است چرا که این افراد از همان
ابتدااحساسهویتمنحصربهفردی
را تجربه میکننــد و همین انگیزهای
میشــود تا فرد خود را در سیر شغلی
متمایــزی قــرار دهــد .عــاوه بــر این،
تحقیقــات نشــان میدهــد مدیرهایی با
اســامی نامعمول یک حس تمایز از همکاران
هم رده خــود دارند که بــه آنها انگیزه دنبــال کردن
استراتژیهایمتمایزرامیدهد.
داشتن  2اسم به هیچوجه توصیه نمیشود
بارها مالحظه شــده که پدر و مادرها به هــر دلیلی نامی در

شناسنامه فرزندشان ثبت میکنند ولی او را با اسم دیگری
خطاب میکنند .تحقیقات متعدد روانشناسان در این باره
نشان میدهد معمو ًال کســانی که دارای دو اسم هستند و
دوگانگی در نامشان مشاهده میشود ،مشکالت زیادی را
از نظر احساسی و رفتاری تجربه میکنند ،به این دلیل که
مدام در محیطهای دانشگاهی ،اداری ،مدرسه و  ...با نام
شناسنامهای و در بین دوستان و اطرافیان و خانواده با نام
دوم مورد خطاب قرار میگیرند که این جدا بودن اسامی در
اماکن مختلف باعث جدا شدن احساسهای رفتاری حاکم
بر این محیطهای مختلف خواهد شد.

والدین از اهمیــت انتخاب نام بــرای فرزند آگاه
باشند
انتخاب اسم نقش بســیار مهمی در زندگی ،سرنوشت
و آینده افراد دارد .اســم یکی از فرایندهایی است که تا
پایان عمر با فرد میماند بنابراین در انتخاب آن
باید دقت و توجه کافی شــود .حــال اگر به
عنوان یک والد به دنبال نامی مناسب
برایفرزندخودهستید،بایدبگوییم
انتخابنامیمتداولبرایفرزندتان
باعث میشــود دیگران فرزندتان را
دوست داشته باشند و به راحتی در
بین خود بپذیرنــد .در ضمن ،بعضی
از نامها معنی بســیار غنی دارند یا طرز
ادا کردن آن ها بسیار جذاب و شیرین است.
انتخاب چنین نامهایی برای فرزند ،باعث افزایش
اعتمادبهنفساووباالرفتنشانسموفقیتشدرزندگی
خواهدشد.

پسر 5سالهام رازهای خانوادگیمان را به دیگران میگوید
پسری پنج ســاله دارم .خودم  37و خانمم  31ساله است .زندگی خوبی
داریم .مشکلمان این است که پســرم ،هر اتفاقی در خانه میافتد و هر
حرفی بین من و مادرش گفته میشود مثل رازهای خانوادگیمان را به فامیل
و آشنایان میگوید .هر قدر هم به او تذکر میدهیم ،بیشتر لجبازی میکند.
دیگران هم به این رفتارش میخندند و او خوشش آمده است .چه کنیم؟
صدیقه معدنی |   کارشناسارشد روانشناسی

درک میکنــم ایــن رفتار
تربیت
کودکتان میتواند حس
فرزند
امنیت و آرامش را در شما
و همســرتان کم کنــد اما
لطفا دو نکته را بررســی کنید .ســپس چند
توصیه به شما خواهم داشت.
الگوی خوبی هستید؟
1
رفتار الگو یعنی رفتار شــما و خانمتان
بررسی شــود .آیا از آن دسته افرادی هستید
کهمدامدرتلفنهاومکالماتخودبادیگران
نقلهایجزئیازآنچهبیناعضایخانواده
رخ داده ،میگوییــد یا متقابال شــنوندههای
شمایاکودک،ازویسوالوجواببرایارائه
توضیحات بیشتر میکنند؟ که هر دو حالت
باید اصالح شــود .اگر کودک شــما مســائل

مهــم زندگیتــان را در جمع بیــان میکند،
یکی از دالیل مهم آن ،این اســت که
خودتان در حضور همســر یا
بســتگانتان همین کار
را میکنیــد بنابرایــن
بدون این که متوجه
باشــید دختر یا پسر
شــما با وجود اینکه
مشــغول بازی است،
صحبتهــای شــما
را میشــنود .ســعی کنید
الگوی خوبی باشــید و مسائل و
رازهایخانوادگیرابادیگرانمطرحنکنید،
اگر هــم ایــن کار را انجام میدهیــد حداقل
زمانی که او مدرســه اســت و درخانه حضور
ندارد،بادیگرانصحبتکنید.

رفتار منفیاش را تقویت نکنید
۲
لطفا بــه کــودک در این حالــت توجه
خاصــی نشــان ندهیــد چــون خــود همین
مسئله موجب تقویت منفی میشود و رفتار
منفی را تبدیل به رفتار پایدار میکند .وقتی
کودک رازهای خانــواده را مطرح میکند،
واکنش شــدید نشــان ندهیــد بلکــه او را از
جمع بیرون ببرید و کودک را از نظر خودتان
مطلع کنید .به هیچ وجه از عصبانیت و تنبیه
در جمــع اســتفاده نکنیــد بلکه در
شــرایط خوب و با بروز رفتار
درســت به او توجــه و در
مهمانــی در صــورت
بــروز کوچکتریــن
رفتار مثبت ،شــروع
به تعریــف و توجه به
کودک کنید.
از آشــنایان و فامیل
کمک بگیرید
همچنیــن بهتــر اســت بــا هماهنگــی
میزبــان از آنها بخواهید در قبال ســخن
چینیهــای او بیتفــاوت باشــند و هیــچ
ســوال و جوابــی از وی دربــاره آن چــه
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میگوید ،نداشــته باشند.
اگــر کــودک جایی بــرای این
کار پیــدا نکنــد ،تصمیم به تــرک آن رفتار
خواهــد گرفت .همچنیــن هرگز کودکان
را بــرای کســب اطالعــات از والدیــن یــا
خانواده دوطرف تحت فشار قرار ندهید.
با تشویق ،نیاز به افشای راز را خنثی
کنید
والدینی که کودکان خــود را به طور معقول
و ســنجیده تشــویق میکننــد ،از اعتماد به
نفس باالتری برخوردارند و همین امر باعث
میشــود تا بچهها برای جلب توجه دیگران
اقدام به افشــای رازهــای خانــواده نکنند،
به همین دلیل پیشــنهاد میشــود همواره
موضوع تشــویق در اولویــت تربیت کودک
باشد .هیچ اشکالی ندارد که کودکتان را
بهدلیل موفقیتهایش تشویق کنید چراکه
باعث شــکلگیری این ذهنیــت در کودک
میشودکهفردیباتواناییهایخاصاست
و نیازی به جلب توجه از طریق منفی ندارد.
توجــه بیقیــد و شــرط باعث خنثی شــدن
رفتارهای منفی برای جلب توجه به ویژه از
طریق افشای راز میشود.

محققان دانشــگاه اموری در آتالنتای جورجیا  ۵۰زنی را که دســتکم یک نوه
3تا  ۱۲سال داشتند ،در یک تحقیق شــرکت دادند .محققان از تصویربرداری
تشدید مغناطیسی عملکردی(فانکشنال امآرآی) استفاده کردند تا فعالیت مغز
را موقع نگاه کــردن مادربزرگها به عکسهای نوهشــان ،والدین بچه و تصاویر
بچگیشانمشاهدهکنند.جیمزریلینگ،متخصصمغزواعصابومردمشناس
به آژانس فرانسپرس در همین باره میگوید« :تماشــای این عکسها مناطقی
از مغز را بهکار میگیرند که به همدلی عاطفی مربوط میشود .به نظر میرسد
وقتی مادربزرگها عکسهای نوهشان را تماشا میکنند واقعا احساس میکنند
نوهشان چه حسی داشته است .بهاینترتیب وقتی عکس نوهشان در حال شادی
را نشــان میدهند ،آنها هم آن شــادی را احســاس میکنند و وقتی عکس نوه
نگرانشان را نشان میدهند ،آنها همان نگرانی را احساس میکنند».
نتیجه این تحقیق
این تحقیــق جدیــد کــه عملکــرد مغــز را در مادربزرگها بررســی کرده ،نشــان
میدهــد آنهــا احتمــاال بیشــتر بــه
نوههایشــان وابســتهاند تا بــه بچههای
خودزیرابانسلجوانتربیشتراحساس
«همدلــی عاطفی» میکننــد .همدلی
عاطفیممکناستمولفهمهمواکنش
مادربزرگهــا بــه نوههایشــان باشــد.
«ریلینگ»درمصاحبهبامادربزرگهای
شرکتکنندهدراینآزمایشدریافتکه
بسیاریاززناناحساسمیکردندحاالکهدیگرتحتفشاروقتومسائلمالیزمان
بزرگکردنبچههایخودشاننیستند،میتوانندبیشترکنارنوههایشانباشند.
اومیگوید«:درواقعخیلیازآنهامیگفتندکهازمادربزرگبودن،بیشترازمادر
بودنشــان لذت میبرند ».همچنین تحقیقات دانشگاه آکســفورد نشان میدهد
بچههاییکهبامیزانباالییازمشارکتپدربزرگومادربزرگهابزرگمیشوند،
درآیندهمستقلترندومشکالتعاطفیورفتاریکمتریدارند.

زندگیسالم
شنبه
 ۱۳آذر1400
شماره ۲۰۳۷

خانواده و مشاوره

اسم ما عالوه بر
اینکه میتواند
درک دیگران
از ما را تغییر دهد
بر انتخاب شغل،
اعتمادبهنفس و ...
هم تاثیرات
شگفتانگیزی
دارد

صمیمیتمادربزرگهابانوهها
بیشترازفرزندانشاناست؟

موفقیت

استارت تراکتور درونیات
را بزن!
زهرا وافر|   کارشناسارشد روانشناسی

دانشجوی کارشناسی که بودم ،استادی داشتیم که خودش را به
«تراکتور» تشــبیه میکرد! میگفت از صبح که بیدار میشوم تا
شــب ،مثل تراکتور کار میکنم .ایــن را البته در شــکایت از شــرایط زندگــیاش به عنوان یک اســتاد
حقالتدریســی میگفــت .اما به نظر مــن قیاس جالبــی آمد .این کــه مثل تراکتــور ،قــوی و بیوقفه و
خســتگیناپذیر کار کنیم .گاهی به مراجعانم میگویم اگر با روح و جسم ســالم و سرحال و بیمشکل
خودت را به اهدافت رساندی ،شــق القمر نکردهای .وقتی که با هزارجور درد و مشکل و بیانگیزگی و
کمبودانرژیرفتیبهسمتآرزوهایت،حتیاگربهآنهانرسیدی،بازهمزندگیارزشمندیداشتهای.
اگر بدون هیچگونه مانع و دردسر و مخالفت و غیره پیشرفت کردی که هنر نکردهای اما وقتی موانع ریز
و درشت را دور زدی و پشت سر گذاشتی و راه خودت را ادامه دادی ،زندگیات هنرمندانه و اصیل است.
همهمایکتراکتوردرونیداریمکهبایداستارتشرابزنیم،حتیاگرتواناییروحیوجسمیمانچیزی
در حد یک پیکی دستدوم باشد .تحت هر شرایطی« ،در حرکت بودن» بهتر از «متوقف بودن» است.
مهمنیستکهآیاتاوقتیزندههستیمبهآنچهمیخواهیممیرسیمیانه،مهمایناستدرمسیریکه
ما را به آرزوهایمان میرساند ،قدم برداریم و زندگی کنیم...
ما و شما
راهارتباطیبازندگیسالم
پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* پرونده زندگیســام با موضوع «دروغســنج،
واقعیت یا دروغ؟» خیلی جالب بــود .از نظر من
هم نمی شه خیلی به این دستگاهها اعتماد کرد
و با نویسنده مطلب موافقم.
* بــه جــای پیشبینــی مجــرد مانــدن دختران
دهه شــصتی ،بهتره به فكر راهكاری برای دوام
ازدواجها باشید .در كنار یك میلیون دختر مجرد
قطعی ،تعــداد زیــادی زن بیوه جوان در کشــور
وجود دارند ،این نگران كنندهتر است.
* زندگی ســام ،من هم مثــل خانم آشــا محرابی
در کودکی چندتا دوســت خیالی داشــتم ،می شه
کاری کنین که بــرم برنامه خندوانــه و ماجراش رو
تعریفکنم؟
* آقایی که 40هــزار نهال در  ۷۰کشــور جهان
کاشتهاید ،بهتر نبود این تعداد نهال را در کشور

خودمان میکاشتید تا به محیطزیست خودمان
هم کمکی کرده باشید؟
* این روزها دارم آرشیو زندگی سالم رو مطالعه
می کنم ،یادش بخیر! ولی با تغییراتی که در این
صفحه اتفاق افتاد ،زندگی ســام دیگه زندگی
ســام ســابق نشــد .من از شــماره اولش اون رو
بانویی از قوچان
آرشیو کردم.
* از ایــن دســتگاههای دروغســنج در ایران هم
استفاده میشود؟ خرید و فروش میشود؟
* دربــاره مطلــب «کســی کارهــای خــوب مــن
را نمیبینــد» در صفحــه جوانــه ،چقــدر پیامک
مخاطب ،تلخ بــود .خیلی دلم برایش ســوخت.
کاش خانوادهاش هم این پیامک را ببینند.
* تولد همســرعزیزم و مــادر مهربانمــان ومادر
بزرگمــان را کــه در تاریخ  9آذر  1333اســت،
تبریــک میگوییــم و از خداونــد متعــال برایش
سالمتی و بهروزی آرزو مندیم.
از طرف همسر ،شش پسرت ،داماد
 2دخترت و نوههای شما
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