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7 عبارت رايجى كه والدين به كودكان مى گويند و 7 تعبيرى كه كودكان از اين عبارات دارند

ما چه مى گوييم؟ آنها چه مى شنوند؟ما چه مى گوييم؟ آنها چه مى شنوند؟
پرستار  معلم،  مادر،  و  پدر 
ديگرى  فرد  هر  يا  كودك 
تماس  در  كودكان  با  كه 
كه  مى داند  خوب  است، 
ارتباط برقرار كردن با كودكان كار دشوارى 
كه  برداشت هايى  و  كودكان  دنياى  است. 
بسيار  دارند،  بزرگ تر ها  ما  صحبت هاى  از 
ذهن  در  ما  كه  است  چيزى  آن  با  متفاوت 
داريم. كودكان نمى توانند مفهوم جمالت ما 
بزرگ ترها را خوب درك كنند و به خاطر 
همين گاهى از ما فاصله مى گيرند. اگر شما 
از آن پدرومادرهايى هستيد كه مى خواهند 
كودك شان به بهترين شكل رشد پيدا كند 
بردن  كار  به  از  است  بهتر  شود،  تربيت  و 
با  برخورد  در  نامفهوم  و  دوپهلو  عبارات 
كودك تان اجتناب كنيد. براى مكالمه با او 
كلمات آسانى را انتخاب كنيد و با كلمات 
اگر  نشويد.  او  سردرگمى   باعث  سخت، 
نمى دانيد چگونه مى توانيد اين كار را انجام 
بدهيد، با ما همراه شويد. اين مطلب نگاهى 
مى اندازد به 7 عبارت رايجى كه والدين در 
ارتباط با كودكان خود از آنها استفاده مى كنند 
و تعبيرى كه كودكان از اين 7 عبارت دارند و 
البته طرز درست تر بيان كردن هر كدام از اين 

عبارات را نيز ذكر مى كند.

1. وقتى به كودك مى گوييد: «تو بهترينى»؛ 
او اين طور مى شنود: «هميشه همين طور باش 

تا من از تو راضى باشم!»
پس بهتر است به او اين را بگوييد كه:  «تو بايد 
به خودت افتخار كنى كه اينقدر سخت  براى 
رسيدن به هدفت تالش مى كنى.» سال هاست 
كه اعتقاد بيشتر ما بر اين پايه استوار است كه 
افزايش دادن حس اعتماد به نفس در كودك 
نقش مهمى در پيشرفت و موفقيت او دارد، اما 
امروزه نظر بيشتر متخصصان و روان پزشكان 
كودك اين است كه تعريف و تمجيد بيش 
از اندازه نتيجه عكس دارد و اگر شما بيش 
خوب  كارهاى  و  استعدادها  از  اندازه  از 
زمان  مرور  به  او  كنيد،  تعريف  فرزندتان 
تبديل به فردى بى عرضه و خودخواه مى شود 
و اعتبار خود را بين گروه همساالنش از دست 
«تو  بگوييد:  دخترتان  به  شما  اگر  مى دهد. 
زيباترين دختر كالس تان هستى» از او فردى 
خودپسند و مغرور ساخته ايد ولى در صورت 
گفتن اين جمله كه: «تالش هاى فراوان تو براى 
تو  از  موفقيت  قله هاى  و  هدف ها  به  رسيدن 
الگويى مناسب براى ديگر دانش آموزان ساخته 
و من براى كوشش تو در زندگى ارزش قائل 
هستم.»، شما مى توانيد حس اعتماد به نفس 

مثبت و پويا را در فرزندتان تقويت كنيد.

2. وقتى به كودك مى گوييد: «اين چه طرز 
از حرف زدن است؟»؛ او اين طور مى شنود: 

«اصال نمى خواهم حرف هاى تو را بشنوم!»
پس بهتر است بگوييد: «من خوشحال مى شوم 
وقتى تو براى حرف زدن پيش من مى آيى اما 
اين كلماتى كه تو براى صحبت كردن از آنها 
استفاده مى كنى نامناسب و اهانت آميز هستند؛ 
اينكه  الزمه  نكن.»  استفاده  آنها  از  ديگر  لطفا 
فرزندان از كلمات معقول و مناسب در خانه 
يا محيط هاى ديگر استفاده كنند، اين است كه 
والدين شان از به كار بردن جمالت و كلمات 
ركيك نسبت به آنها يا ديگران خوددارى كنند. 
شما نمى توانيد توقع داشته باشيد در حالى كه 
خودتان به زمين و زمان بد و بيراه مى گوييد 
فرزندتان كامال مودب و متين باشد. بنابراين 
اولين قدم در راستاى اصالح گفتارى فرزندان، 

والدين هستند.

3. وقتى به كودك مى گوييد: «من نمى توانم 
اين را براى تو بخرم»؛ او اين طور مى شنود: 

«پول چاره همه مشكالت است!»
از  پر  «فروشگاه ها  بگوييد:  است  بهتر 
كوچك  و  بزرگ  و  مختلف  اسباب بازى هاى 
هستند كه ما خيلى از آنها را در خانه مان داريم 
و ديگر جايى براى نگهدارى چيزهاى جديد 
برايمان باقى نمانده. اينكه ما تصميم بگيريم هر 
چيز قشنگى كه ديديم، بخريم و با خودمان به 
خانه ببريم درست نيست. آن وقت ديگر جايى 
براى خودمان در خانه باقى نمى ماند.» آيا فرزند 
شما واقعا به يك بازى كامپيوترى يا عروسك 

بيشتر نياز دارد؟ البته كه نه، اما با تكرار اينكه پول 
كافى براى خريد كاالى مورد عالقه فرزندتان را 
نداريد، كم كم به او القا مى كنيد كه پول منبع 
رسيدن به تمام چيزهاى خوب و دوست داشتنى 
در زندگى است. حتى اگر شما شرايط مالى 
مناسب براى برآورده كردن تمام نيازهاى مادى 
كودك تان را هم داشته باشيد، نبايد اين كار را 
بكنيد زيرا با اين كار افراط و زياده روى را به 
فرزندتان مى آموزيد و داشتن حس سپاسگزارى 
و تشكر را از او سلب مى كنيد. هيچ گاه هم اين 
نكته مهم را فراموش نكنيد كه مسائل مادى 
نبايد تنها پل ارتباطى بين فرزندان با شما باشد.

«نگران  مى گوييد:  كودك  به  وقتى   .4
نباش، درست مى شه»؛ او اين طور مى شنود: 

«قيافه ات داد مى زند كه نگرانى!»
مى فهمم  باالخره  كه  «من  بگوييد:  است  بهتر 
چه اتفاقى افتاده است. پس بهتر است بيايى 
تا در موردش با هم حرف بزنيم، شايد بتوانيم 
وقتى  كند.»  آرام  را  تو  كه  برسيم  نتيجه اى  به 
كه كودكى ناراحت و غمگين از شكست در 
يك مسابقه محلى يا درگير شدن با يكى از 
دوستانش به خانه برمى گردد، وظيفه والدين اش 
دلدارى دادن و ابراز همدردى كردن با اوست. 
براى  كه  مشكلى  بدانيد  شما  كه  هرچند 
فرزندتان به وجود آمده بى اهميت و كوچك 
است و او خيلى آن را مهم شمرده، باز هم 
نبايد مشكل اش را بى ارزش به حساب آوريد 

و با گفتن جمالتى مانند: «بى خيال بابا، حاال 
مگه چى  شده؟!»، ناراحتى او را به تمسخر 
بگيريد، بلكه بايد شرايطى را فراهم آوريد تا 
فرزندتان بتواند احساسات خودش را براى 
شما شرح دهد و از طريق صحبت كردن و 
درد دل با شما كمى بار غم و غصه را از 
روى دوش خودش بردارد. به عبارتى ديگر، 
والدين هرگز نبايد بگذارند فرزندشان در غم 
مانند:  سواالتى  شود.  غوطه ور  افسردگى  و 
«فكر مى كنى چرا اين اتفاق افتاد؟» يا «نظرى 
در مورد اينكه دفعه بعد بتوانى بهترين كار را 
انجام بدهى، ندارى؟»، مى تواند به كودك شما 
يادآورى كند كه او به صحبت كردن در مورد 

وضعيتى كه به وجود آمده نياز دارد.

5. وقتى به كودك مى گوييد: «با غريبه ها 
«همه  مى شنود:  اين طور  او  نزن»؛  حرف 

غريبه ها قصدشان صدمه زدن به توست!»
احساس  كه  كسانى  «با  بگوييد:  است  بهتر 
راحتى با آنها نمى كنى و ضرورتى براى هم كالم 
شدن  با آنها وجود ندارد، حرف نزن.» امروزه 
كودكان براى پيشبرد امور خود نياز دارند كه 
با افراد غريبه زيادى مانند مغازه دار، صندوق دار 
فروشگاه، راننده اتوبوس يا تاكسى يا حتى دكتر 
يا دندان پزشك شان صحبت كنند. بنابراين گفتن 
اين جمله كه با غريبه ها حرف نزن، كامال بيهوده 
و غيرعملى است چون شما نمى توانيد فهرست 
خاصى از افراد تهيه كنيد و به فرزندتان بگوييد 

كه مثال با اين گروه از افراد مى توانى صحبت 
كنى و با اين گروه نه. پس چاره چيست؟ اول 
اينكه، يك نگاه واقع بينانه و آمارى نشان مى دهد 
تعداد كودكانى كه در خيابان توسط به اصطالح 
حتى  و  درصد  يك  شده اند،  ربوده  بچه دزدها 
كه  داده اند  نشان  مطالعات  است.  آن  از  كمتر 
اذيت و آزارى كه برخى كودكان مى بينند بيشتر 
از جانب آشنايان به خصوص والدين يا خواهر 
غريبه ها)،  است (نه  بزرگ تر شان  برادرهاى  و 
بنابراين به جاى منع كردن فرزندتان از حرف 
زدن با افراد ناآشنا بهتر است به او آموزش دهيد 
كه با افرادى كه احساس راحتى با آنها نمى كند 
ندارد،  آنها  با  هم  كالمى  براى  ضرورتى  و 
صحبت نكند. دومين و مهم ترين نكته هم اين 
است كه والدينى كه فرزندشان زياد با اينترنت 
كار مى كند و وارد چت روم ها شده و با دوستان 
جديدى آشنا مى شود بايد هشدارهاى الزم را به 
كودك شان بدهند كه اطالعات ضرورى مانند 
نام خانوادگى، آدرس منزل يا مدرسه يا شماره 
تلفن خود را در اختيار ديگران قرار ندهند تا از 

آنها سوءاستفاده نشود.

مى گوييد:  كودك  به  وقتى   .6
«اسباب بازى هايت را با پسرعمويت تقسيم 
حق  بايد  «تو  مى شنود:  اين طور  او   كن»؛ 

خودت را به ديگران ببخشى!»
بهتر است بگوييد: «پسر عموى تو دوست دارد 
چند دقيقه با ماشين مسابقه اى تو بازى كند اما 

چون متعلق به توست و تو صاحب اش هستى، 
حتما آن را به تو پس خواهد داد.» اگر كمى 
واقع بين باشيد مى بينيد كه شما به هيچ عنوان 
سوييچ ماشين خود را به بيرون پرتاب نمى كنيد 
يا روى آن جا نمى گذاريد تا هر كسى كه دوست 
چطور  پس  كند.  استفاده  آن  از  بتواند  داشت 
توقع داريد كه فرزندتان به راحتى از كنار قطار، 
عالقه اش  مورد  عروسك  يا  خرس  هواپيما، 
بگذرد و آن را به ديگران ببخشد؟ اگر تقاضاى 
مكرر شما براى تقسيم كردن وسايل كودك تان 
با ديگران زياد باشد، فرزندتان به نوعى دچار 
حس گريز از جمع مى شود و از بچه ها و افراد 
ديگر متنفر خواهد شد. او خود را با بچه هاى 
ديگر وفق نمى دهد تا مجبور نباشد وسايل اش 
را با آنها تقسيم كند و اين يك امر طبيعى براى 
بچه هاى تا سن 8 سال و حتى بيشتر است. با 
تمام اين حرف ها، شما دو راه پيش رو داريد؛ 
اول اينكه فرزندتان را مطمئن كنيد كه دوستش 
بعد از كمى بازى وسيله اش را به او بازخواهد 
اسباب بازى هاى  روى  اينكه  دوم  و  گرداند 
فرزندتان اسم بگذاريد. با اين حساب شما به 
جاى اينكه مثال بگوييد: «آرش، خرس ات را 
بده.»، مى گوييد: «آرش، تدى را چند لحظه به 
نيما قرض مى دهى؟» در اين صورت فرزندتان 
و  حقوق  و  حق  كه  نمى كند  احساس  ديگر 
شده. پايمال  اموالش  به  نسبت  مالكيت اش 

چه  «اين  مى گوييد:  كودك  به  وقتى   .7
اين طور  او  مى كنى؟»؛  كه  است  كارهايى 

مى شنود: «باز هم اشتباه كردى!»
بهتر است بگوييد: «من فكر مى كنم دير آمدن 
تو به خانه به خاطر اين باشد كه به تو خيلى 
را  زمان  بنابراين  گذشته  خوش  مهمانى  در 
درستى  كار  اين  عزيزم،  اما  كرده اى  فراموش 
نيست. ما خيلى نگران شديم.» برخى از والدين 
با سواالت زياد و گوناگون فرزندان خود را در 
مقابل اشتباه انجام داده شان به طور مستقيم مورد 
سرزنش قرار مى دهند: «فكر نمى كنى وقتى به 
خانه مى آيى بايد لباس هايت را روى جالباسى 
قرار دهى؟... ببين با خواهرت چه كرده اى؟» 
مى تواند از شما پدر يا مادرى ديكتاتور در ذهن 
كودك  بسازد. بهتر است اشتباه فرزندتان را با 
آرامش به او گوشزد كنيد تا او نسبت به انجام 
دادن آن كار پشيمان و شرمنده باشد، نه گستاخ. 
مثال بگوييد: «درست است كه خواهرش بدون 
اجازه اسباب بازى او را برداشت ولى نمى دانم 
كتك زدن يك دختربچه آن هم توسط برادر 
بزرگ ترش كه بايد حامى اش باشد، كار درستى 
بوده يا نه؟» مطمئن باشيد كه با اين جمالت 
فرزند عصبانى شما شرمگين مى شود و براى 
عذرخواهى اقدام خواهد كرد اما هميشه هم 
از  تا  ندانيد  مقصر  امور  همه  در  را  فرزندتان 

كينه اى يا سرخورده شدن او جلوگيرى كنيد.
منبع: ريدرز دايجست
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و مغرور و مغرور 
ساخته ايد ولى ساخته ايد ولى 
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مى توانيد حس مى توانيد حس 
اعتماد به نفس اعتماد به نفس 
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در فرزندتان در فرزندتان 
تقويت كنيدتقويت كنيد

بچه ها عاشق كتاب خواندن هستند
اين روزها نمايشگاه كتاب تهران برگزار شده و بحث كتابخواني داغ است.يكي از بهترين راه هايي كه مي تواند آينده كودك شما را تضمين كند دوستي 
و انس او با كتاب است .به هر مناسبتي برايش كتاب بخريد. يكي از همراهان سالمت ،كه به عنوان پزشك مركز جامع خدمات سالمت  در روستاهاي 
محروم مشغول به كار است و چند روستاى ديگر را هم تحت پوشش دارد ،جهت رواج فرهنگ كتاب و كتابخوانى و آشنا كردن كودكان و نوجوانان با 
استعداد روستا اقدام جالبي انجام داده.اين پزشك باذوق و همكارانش در محل درمانگاه روستا كتابخانه اي برپا كردند و  از خوانندگان سالمت بخصوص 
والدين خواستند، در صورت تمايل ، كتاب هايي به بچه هاي روستا هديه بدهند و در جهت رواج اين فرهنگ و كمك به رشد و شكوفايى فرزندان روستا 

كه امكانات برايشان چندان مهيا نيست، آنها را ياري كنند.كافي است سري به آدرس yaaremehrbaan@ بزنيد و استقبال بچه ها را از اين كتابخانه ها ببينيد.


