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تاثیرات مثبت داشتن خواهر و برادر محدود به دوره کودکی یا بزرگ سالی نیست و در سالمندی هم مفید است

یاسمین مشرف | مترجم

عکس از فارس

شما و خواهر و برادرهایتان حتما
خــاطــرههــای مشترک زیــــادی به
پرونده
خصوص از دوران کودکی
بـــا یــکــدیــگــر داریـــــد.
در این بین همچنانکه بزرگتر شدید،
روابطتان با خواهر و برادرهایتان هم با
شما رشد کردند .درباره انتخاب رشته،
تصمیمگیری برای ازدواج ،حتی مدل
مو یا لباستان نظر آنها را میپرسیدید
یا هنگامی که در روابــط با والدین دچار
مشکل میشدید ،گالیه و گریههایتان
را پیش خواهر یا برادرتان میبردید و در
مقابل ،شما هم گوش شنوای مشکالت آنها
میشدید .اما تاثیرات داشتن خواهر و برادر بر
زندگی به همین موارد ختم نمیشود .واقعیت
ایناستکهشمااساسابخشزیادیازشخصیت
امروزتان را از خواهر و برادرهایتان دارید و اگر
آدم موفقی هستید یا روزی به موفقیت برسید،
نباید از نقش پررنگ آنها غافل شوید .آیا تا به
حال به این موضوع فکر کردهاید که خواهر و
برادرهایتان در زندگی و شخصیت امروز شما
چه نقشیداشتهاند؟ پاسخ به این سوال را در
پرونده امروز زندگی سالم خواهید خواند.
تاثیراتیکهتحقیقاتمتعددروانشناسی
در دنیا ،آنها را اثبات کرده است.
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کمتر احساس خودخواهی میکنند

براساستحقیقاتدانشگاهبریگهمیانگآمریکا،کودکانونوجوانان 10تا14سالهای
که خواهر و برادر دارند ،کمتر احساس تنهایی ،خودخواهی یا ترس میکنند و از
توانمندیهای بیشتری نسبت به تك فرزندان برخوردارند یا آن ها را بیشتر بروز
میدهند .به گفته «لورا پادیال واکر» ،استاد دانشگاه و سرپرست این تحقیق ،داشتن
خواهر یا برادری که کودک او را دوستدارد(جالبتر اینکه فرقی نمیکند خواهر
باشد یا برادر) کودک را به کمک به دیگران و مراقبت بهتر از خودش ترغیب میکند.
مطالعه دیگری که در دانشگاه ایالتی اوهایو روی رفتار بیش از دو هزار کودک انجام
شده،نشاندادکودکانیکهبایکیادوخواهروبرادربزرگمیشوندباهمساالنخود
درکودکستانبرخوردبهتریدارندوازرشداجتماعیوهیجانیبیشتریبرخوردارند.
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صادقانه به شما مشورت میدهند

کارشناسانخانوادهمعتقدندتعددفرزنداندرخانواده،آثارروحی
و اجتماعی بسیاری در زندگی افراد به خصوص در بزرگ سالی
دارد.درضمناینآثاربعدازازدواجپررنگترمیشودزیرادراین
دوره،افرادنیازبهنیرویمشورتیدارندوخواهروبرادرهاایننیاز
راتاحدزیادیبرطرفمیکنند.مشورتدهندههاییکهصادق
هستندواهلدوزوکلکنیستند.
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جانتان را هم نجات میدهند!

بسیاری از بیماریهای خطرناک مثل سرطان خون ،زمانی قابلدرمان هستند
که فاکتورهای مشابه خونی برای پیوند مغز استخوان بیمار موجود باشد .این
فاکتورهای مشابه در بستگان نزدیک مانند والدین ،خواهر و برادرها بیشتر دیده
میشود .بسیاری از بیمارانی که بر اثر این بیماریها جان خود را از دست دادهاند،
درصورت داشتن خواهر و برادر ،به احتمال زیادی قابل درمان میبودند.
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نیازتان به امنیت را پاسخ میدهند

روان شناسان معتقدند نیاز به امنیت ،یکی از نیازهای پایهای انسان است و نقش
حمایتگری باالی خواهر و برادر ،این نیاز اساسی را تامین میکند .تامین این
نیاز برای شکوفایی شخصیت و کمال انسان ضروری است و داشتن خواهر و برادر
به صورت غیرمستقیم ،این نیاز را در افراد پاسخ میدهد.
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تجربهمراقبتازدیگرانرابهشمامیدهند

6

در شکلگیری اهدافتان موثرند

الگوبرداریازخواهروبرادرهادرشکلگیریاهدافماننقشدارد.شماتارسیدن
به سن امروزتان الگوهای زیادی داشتهاید :والدین ،معلمان ،سلبریتیها و  ...اما
بدونشکتاثیرگذارترینالگوهایشماخواهروبرادرهایتانبودهاند.احتماالدر
مواردزیادیخواستهایدمانندآنهارفتارکنیدواینتالششمابرایمثلآنهاشدن،
براهدافورفتارتانتاثیرگذاشتهاست.بههمیندلیلاستکهداشتنیکبرادریا
خواهرموفق،تاثیرزیادیدرموفقیتبقیهاعضایخانوادهدارد.

خوبیآشپزیدرماگایناستکهمیتوان برای
یکفردبهتنهاییغذایادسرتهیهکرد
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چرا وقتی سرماخورده ایم
نباید سرکار برویم؟
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دستگیری صاحب جزیرهای
 8میلیون دالری به خاطر
دزدی  200دالری!
نگاهیروانشناسانهبهاینخبرجنجالآفرین
دررسانههایغربی

قصه«کاله منگولهدار»
در صفحه فرفره

7

یکنند
صبورترتان م 

اگرخواهروبرادرکوچکترداشتهباشید،حتمابارفتارهایاشتباه
زیادیازطرفآنهامواجهشدهایداماچونمیدانستیدآنهاخامو
نابالغهستند،چیزیبهرویخودتاننیاوردهایدیاموضوعراباتذکر
بهجایپرخاشگری،حلوفصلکردهاید.ایننوعرفتار،درسمهمی
از صبوری به شما داده و احتماال فرد صبوری از شما ساخته است.
بنابراینبایداعترافکنیمآنهاصبوریکردنرابهمایاددادهاند.
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شیوه گرفتن حق رایادتان میدهند

خواهروبرادرهایتاننمیتوانستهاندشمارادستبیندازندوقسر
دربروند .شما این اجازه را هم به آنها نمیدادهاید
که همیشه شــروع کننده چنین بــازی باشند!
در مسائل و مشکالت اینچنینی شما یاد
گرفتیدنظرتانراابرازورویگرفتنحقتان
پافشاری کنید .در ضمن به توافق رسیدن
درخصوص مسائل کوچک و بزرگ در یک
خانواده گاهی کار مشکلی است ،به ویژه
زمانی که همه روی یک چیز توافق ندارند.
مثال شما دوست دارید فیلم تماشا کنید اما
خواهر کوچکترتان اصــرار به دیــدن کارتون
موردعالقهاشدارد.اینکهچطوردراینگونهموارد
به یک تصمیم برسید ،مهارت تصمیمگیری مشترک را به
شما آموخته و همچنین یادتان داده است که خواسته شما نمیتواند
همیشهاجراشود.
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همدلیتان را تقویت میکنند

بودن در کنار خواهر و برادرها در همه لحظات زندگی ،درک شما از
احساسات انسانها در شرایط خوب و بد زندگی را تقویت میکند و
ی که شما در این لحظات تجربه کردید ،خودش را در روابطی
همدل 
که امروز در بزرگ سالی دارید ،نشان میدهد .مطالعات نشان
میدهند کسانی که دارای خواهر و برادر هستند در بیرون از خانه
همدلی بیشتری از خود نشان میدهند و همین مسئله ،باعث
موفقیت بیشتر آنها در حوزههای گوناگون زندگی خواهد شد.
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برخلقوخوتاثیرمیگذارند

معموال رفــتــار و خلق و خــوی مــا بــه خــواهــر و
برادرها یمان شباهت زیــادی دارد .توجه
کردهاید که بعد از مدتی معاشرت با دوستان
قوخو و طرز صحبت کردن
و آشنایانتان ،خل 
شما و حتی نگرش شما به مسائل گوناگون
تا حــدودی به آ نهــا شباهت پیدا میکند؟
دلیلش این است که ما الگوهای اجتماعی
شدن را از دیگران دریافت میکنیم اما زمانی که
ما با خواهر و برادرهایمان سپری میکنیم ،خیلی
بیشتر از مدتی است که با دوستا نمان معاشرت داریــم و
بخش عمده این زمان ،در دوره رشد و یادگیری ماست .بنابراین
اشتراکاتی که با خواهر و برادرمان در زمینه خلقوخو و رفتار
داریم و تقلیدی که از گفتار آنها می کنیم ،خیلی بیشتر از چیزی
است که فکر میکنیم.
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در مدرسه موفق ترتان می کنند

جالب است بدانید داشتن خواهر و برادر برای رسیدن به موفقیت در کار و حتی
مدرسه هم مثمر است .مطالعهای که به تازگی در دانشگاهی ژاپنی انجام شده،
نشان میدهد دانشآموزانی که خواهر و برادرهایشان مدارج علمی باالیی
داشتهاند ،به سطوح آکادمیک باالتری دست یافتهاند .دلیلش شاید کمک خواهر
و برادرها در مسائل و مشکالت درسی یکدیگر باشد یا رقابت با آنها برای رسیدن
به موفقیتهای باالتر .هرچه هست ،این تحقیق ثابت کرده موفقیت یا شکست
تحصیلی یک فرد تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط تحصیلی خواهر و برادرهایش
بوده و خواهد بود.
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احتمال طالق را به شدت کاهش میدهند

ارتباط میان تعداد بیشتر فرزندان با احتمال طالق آ نهــا از
همسران خود در آینده ،توسط دانشگاه ایالتی اوهایو بررسی
شده است .طبق این مطالعه با افزایش تعداد خواهران و
برادران تا 7نفر ،احتمال جدایی هر کدام از آنها تا حدود2
درصد کاهش می یابد .گفته می شود علت این موضوع هم
افزایشدرکدوجانبهوتقویتتجربیاتمرتبطباسازگاری
کودکانبهواسطهتعدادفرزندانبیشترخواهدبود.درواقع
آنها هر کدام تبدیل به معلمی ویژه برای آموزش مهارتهای
زندگی به خواهران و بــرادران خود میشوند و بدین ترتیب
احتمال جدایی از همسر در آینده را کاهش میدهند.
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مقابله با تنشها را به شما یاد میدهند

جنگ و دعوا بین خواهر و برادرها ،بخشی از زندگی هر خانوادهای است .زد و
خوردهای کوچک و داد و فریادها در دوران کودکی ،اولین تجربههای شما از
ورود به تنش و تعارض و در نهایت حل تعارض بوده است .شاید در آن زمان متوجه
نشده باشید اما اینکه خواهر و برادرهایتان اسباب بازیهایتان را میگرفتند یا
بهبعضیازحرکاتورفتارهایشمامیخندیدند،چیزهایزیادیبهشمایادداده
است! شما مقابله با تنشها در زندگی را از همین دعواهایتان با آنها در کودکی
یادگرفتهاید.تنشهاییکهبعضیهایشانبهنظرقابلمدیریتنیستنداماشمابه
دلیلیادگرفتنیکسریمهارتهادرهمینباره،بهخوبیازپسشانبرمیآیید.
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15

رضایتتان از زندگی را باالتر میبرند
آرزویهمهما،داشتنشخصیتیشادوپویاست.تداومروابطمطلوب
با خواهر و بــرادرهــا باعث میشود شخصیتی شــاد و راضی
داشته باشیم .نتایج مطالعهای که در سال  2018در مجله
بینالمللی «افزایش سن و رشد انسان» منتشر شده ،نشان
میدهددرحالیکهرابطهبادوستانتاثیرکمیبررضایت
از زندگی در سنین باالی 80سال دارد اما رابطه با خواهر
و برادرها این رضایتمندی را در افراد ایجاد میکند .بنابر
نتایج این تحقیق ،سالمندانی که روابطشان را با خواهر و
برادرهایشان حفظ کردهاند ،افراد شادی هستند و از زندگی
رضایتبیشتریدارند.

ضرورت سهیم شدن را به شما میآموزند

هربارکهپدرومادرچیزیبرایشماوخواهریابرادرانتانمیخریدند،میدانستید
کهبایدآنرابینهمهتقسیمکنید.شایددرآنزماندوستنداشتیداینکارراانجام
بدهیدامااینتمرین،امروزقطعاازشماانسانبهتریساختهاست.
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3

4

شوخطبعیتانراپرورشمیدهند

شما و خواهر و برادرهایتان احتماال خاطرات خوشی از خندیدن با
یکدیگر دارید .همه خندههای زیرزیرکی سر میز شام ،خندههای
بلند در صندلی عقب خودرو ،خندههای ناهنجار به موقعیتهای
خندهدار و  ...مسلما در حس شوخ طبعی قوی که امروز دارید،
نقش داشتهاست .توجه داشته باشید داشتن خواهر و برادر ،بر
همین مسئله هم موثر است و شاید به آن توجه نشود.
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بااصولرقابتآشنایتانمیکنند

اگر خیلی راحت بخواهیم در این باره صحبت کنیم ،باید بگوییم
که چشم و همچشمی با خواهر و بــرادرهــا یکی از
را ههــــای جلب تــوجــه والــدیــن بــه سمت خود
اســت .فــرزنــدان یک خــانــواده ممکن است
در هر چیزی از مسابقات ورزشی مدرسه
گرفته تا انجام خریدهای خانه و  ...با هم
چشموهمچشمی داشته باشند .آ نها
به شیوه آزمــون و خطا یاد میگیرند که
چگونه(دست کم تا حدودی) منصفانه و
مودبانه با هم رقابت کنند .بنابراین مهارت
رقابت سالم با داشتن خواهر و برادر به صورت
غیر مستقیم ،فراگرفته میشود.
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برعاداتغذاییتاثیرمیگذارند

بله ،حتی شکل غذا خوردن شما هم از خواهر و برادرهایتان تاثیر
پذیرفته است .غذاها و طعمهایی که آنها ترجیح میدادند ،ذائقه
شما را هم تحت تاثیر قرار داده است .عادتهای غذایی هم مثل
دیگر خلقوخوها از کسانی که به ما نزدیک هستند به ما منتقل
میشود .اگر خواهر یا برادرتان رویش را از بشقابی که در آن هویج
داشت،برمیگرداند،احتماالشماهمازدیدنهویجدربشقابتان
ناراحت میشدید! همانطور که میدانید ،برخی از این عادتها
تا بزرگ سالی شما را همراهی کردهاند.

19

روابطاجتماعیرابهبودمیبخشند

شما در دوران کودکی زمان بسیار زیادی را با خواهر و برادرهایتان
سپری کردهاید .این زمان به خوبی و به صورت عملی به شما یاد
داده که وقتتان را با دیگران به شکل بهتری بگذرانید .مطالعات
متعدد نشان میدهند پیوند محکم میان خواهر و برادرها به
کودکان کمک میکند در مدرسه با همساالن خود ارتباط بهتری
برقرار کنند و در بزرگ سالی ،روابط اجتماعی مطلو بتری با
دیگران داشته باشند.
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توقعاتتان را کاهش میدهند

در طول مسیر پر پیچوخم زندگی ،شما همیشه نمیتوانید در
کانون توجه قرار داشته باشید .اولین بار حضور خواهر و برادرها
این حقیقت را به شما آموخت .مسلما اینکه همه توجه پدر و مادر
به شما معطوف باشد ،حس خوبی دارد اما اوضاع همیشه اینطور
نبوده است .گاهی شما در کانون توجه قرار داشتهاید و گاهی دیگر
خواهر و برادرهایتان.

منابع ،theactivetimes.com، spokesman.com، dana.ir :عصرایران ،سالمتنیوز

ماحسمراقبتوحمایتازدیگرانراازخواهروبرادرهایمانآموختهایم.اگرخواهریا
برادربزرگترهستید،زیربالوپرگرفتنخواهروبرادرکوچکترتانراتجربهکرد هواگر
فرزندکوچکترخانوادهبودهاید،خاطراتیازحمایتهایفرزندانبزرگترخانوادهدر
ذهندارید.درواقعماحسمراقبتوحمایتازدیگرانراابتداباخواهروبرادرهایمان
تجربهکردهایمواینتجربه،یکیازطالییترینمهارتهایموردنیازبرایخوشبختی
درزندگیاست.چهدرزندگیمشترک،چهدرمحیطکاریوحتیتحصیلی.
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