
معرفت ُدر گرانی است 
به هر کس ندهند

بابا می گوید: »آن روزها همه چیز فرق 
داشت.« می گویم: »مثال چه چیزهایی؟« 
انتظار داشتم مثل همه قدیمی ترها از صفا 
و صمیمیت ها بگوید و شادمانی هایی 
که انگار بیشتر در دل ها نمود داشت اما 
گفت: »مردم حاضر بودند از جانشان 
برای هم بگذرند و حاال سختشان است 
که از ذره ای مال و حتی اوقات فراغتشان 
برای کمک به کسی چشم پوشی کنند.« 
می گفت  جنگ  روزهای  درباره  بابا 
و مرامی که اگر مردم ایران نداشتند، 
سخت تر  خودشان  به  روزگار  هم 

می گذشت و هم آدم های دیگر.
بابا می گفت: »روزهای جنگ بعد هر 
عملیات که بچه ها را به بیمارستان 
پزشکان  گاهی  می بردند،  صحرایی 
را سردرگم می کردند. یکی می گفت 
من نه، اول هم رزمانم را دریابید و 
دیگری شرط می کرد آخرین نفری 
باشد که جراحاتش درمان می شود. 
آنجا بچه ها سر به جان خریدن خطر 

با هم بحث داشتند و حاال...«
این روزها وقتی خودخواهی برخی 
آدم ها را می بینم، به نظرم آن روزها 
به  می گوید،  درباره شان  پدرم  که 
افسانه شبیه است. شبیه یک دنیای 
آرمانی که آدم هایش از جنس دیگری 
بوده اند. در این زمانه اما انگار تعداد 
خاکستری های بی تفاوت و نه سیاه 
و بدها، روز به روز بیشتر می شود. 
شاید بهتر باشد کمی درنگ کنیم، ببینیم 
چه بوده ایم و چه کرده ایم. گاهی باید در 
خلوت کمی به خودمان و آنچه هستیم 
و باید باشیم، عمیق تر نگاه کنیم. آینه ای 
دستمان بگیریم و خود واقعی مان را 
عیان و بی پرده به خودمان نشان دهیم. 
جا  حقیقت  دیدن  از  است  ممکن 
بشویم  ناراحت  و  بترسیم  بخوریم، 
اما خدا را چه دیدی، شاید هم ببینیم 
خوبی هایمان بر بدی هایمان چربیده و 
کارنامه مان در حد قبولی است. خدا 
کند همه مان از همان گروه دوم باشیم 
که اگر اینطور باشد، روزهای سخت 
معنی نخواهد داشت و هر شرایطی به 
ما تحمیل شود، کمر هیچ کس زیر بار 

سختی ها خم نمی شود.

حرف آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه 
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

وقتی فرزندانتان رفتار نامناسبی دارند شما چه واکنشی نشان می دهید؟ فریاد 
مارکهام  دکتر  می گیرید؟  پیش  در  را  بی تفاوتی  می کنید؟  تهدید  می زنید؟ 
می گوید: »بهترین کاری که والدین در وهله اول می توانند انجام دهند کنترل 

احساسات خود است.«
موجب  می تواند  فرزندتان  با  عاطفی  ارتباط  تقویت  و  احساسات  کنترل 
تغییرات واقعی و پایدار شود. وقتی این ارتباط بین شما و فرزندانتان شکل 
بگیرد دیگر نیازی به تهدید، نق زدن، ادعا کردن، رشوه دادن یا حتی مجازات 
و  اساسی  عنصر  فرزندان،  با  مناسب  ارتباط  و  پیوند  تقویت  ندارید.  کردن 

ضروری رشد کودکان است. 
جای  به  آنها  می دهند.  پرورش  را  شاد  کودکانی  صلح جو،  و  آرام  والدین 
خود  تربیتی  شیوه  سرلوحه  را  آماده سازی  و  هدایت  فرزندان،  کردن  کنترل 
قرار می دهند. طبیعتا نسلی مملو از والدینی عمیقا عاشق و بامحبت، می تواند 

ذهن نسل بعد و در نهایت دنیا را تغییر دهد. 
مطالعه کتاب »والدین صلح طلب، کودکان شاد: چگونه فریاد زدن را متوقف 
و با فرزندانمان ارتباط برقرار کنیم؟« 
به والدین کمک می کند تا احساسات 
را  آنها  و  کنند  درک  بهتر  را  خود 
تحت کنترل خود درآورند. بنابراین، 
آنها می توانند با همدلی و ارتباطات 
صمیمیتی  فرزندان شان،  با  روشن 
پی ریزی  یکدیگر  بین  را  جذاب 
کتاب  این  حقیقت  در  نمایند. 
برای والدینی نوشته شده است که 
می خواهند داد و فریاد را متوقف 
کرده و از نزاع شدید جلوگیری 
کنند و احترام متقابل را افزایش 
دکتر  نوشته  کتاب  این  دهند. 
لورا مارکهام، ترجمه ندا میهمی 
وتوسط نشر بهارسبز در 342 

صفحه به چاپ رسیده است.

5فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

با تعدادی توانایی ذاتی به دنیا  همه کودکان 
می آیند اما رفتار مودبانه یکی از آنها نیست و 
این مسوولیت ماست که به عنوان والدین به 
آنها چگونه در خانواده و جامعه مودبانه رفتار 

کردن را بیاموزیم. 
بسیاری از ما در نقش والدین توجه خود را 
به نمرات و فعالیت های فوق برنامه فرزندان 
اینکه  از  اطمینان  جمله  از  می کنیم،  متمرکز 
بچه ها درس می خوانند، تکالیف خود را انجام 
می دهند و به موقع به تمرینات فوتبال می روند 
اما غالبا فراموش می کنیم که برای پرورش مولفه 
دیگری از موفقیت و رشد کودک که به همان 
اندازه و شاید حتی بیشتر از اهمیت برخوردار 

است، وقت و انرژی صرف کنیم.
به  سالم  میان وعده  بدون  را  کودکمان  ما 
به  او  فرستادن  پس  نمی فرستیم،  مدرسه 
بسیار  اجتماعی  آداب  دانستن  بدون  جامعه 
یادگیری  طرفی  از  شد.  خواهد  مشکل ساز 
یک  و  است  مادام العمر  آموزش  یک  ادب، 
معاشرت  و  آداب  افتاد.  نخواهد  اتفاق  شبه 
زندگی  اساسی  مهارت های  از  یکی  صحیح 

است که رشد فردی، اجتماعی و عاطفی فرد 
مودبانه یک شیوه  رفتار  افزایش می دهد.  را 
زندگی است، نه فقط چیزی که وقتی در یک 
عروسی یا یک رستوران شیک هستیم آن را 
این بخش مهمی در رشد هر  ببریم.  به کار 
پایین  در سنین  است  بهتر  که  است  کودکی 
آموزش داده شود تا رفتارها تبدیل به کاری 
شود که کودک به طور خودکار انجام دهد، 
چه در خانه باشد و چه در هر جای دیگر. 

تربیت  مودبی  کودک  می توانیم  حال چگونه 
کنیم، طوری که همیشه کارهای درستی انجام 
نبیند که او این کار را  دهد، حتی اگر کسی 
انجام می دهد و حتی هیچ پاداش و جایزه ای 
نداشته باشد؟ اگرچه هیچ فرمول تضمینی وجود 
ندارد اما موارد زیر که شامل چند رفتار اولیه و 
اساسی است که باید از سنین پایین به کودکان 

آموزش داده شود، پیشنهاد می شود:
کلمات مودبانه: هرگز زود نیست که کلمات 
مودبانه ای مانند »لطفا«، »متشکرم« و »ببخشید« 
این  کودک  وقتی  دهیم.  یاد  کودک  به  را 
بشنود،  کافی  اندازه  به  را  مودبانه  واژه های 

طبیعتا استفاده از آنها را نیز یاد می گیرد. 
رفتار خوب: کلمات خوب همراه با رفتارهای 
خوب است مانند رعایت صف، قطع نکردن 
صحبت دیگران، واگذار کردن صندلی به کسی که 
بیش از ما به آن نیاز دارد. موارد باال رفتارهایی 
است که ما باید در سنین کودکی به فرزندان 
خود القا کنیم تا به عادت های خوب در آنها 

تبدیل شود.
احترام به دیگران: احترام راهی برای نشان دادن 
مراقبت از مردم، حیوانات، مکان ها و اشیاست. 
نحوه برخورد ما با مردم اغلب نحوه برخورد 
مالحظه  اگر  می کند.  تعیین  را  ما  با  دیگران 
و احترام داشته باشیم، کنار آمدن با یکدیگر 
ابتدای رشد فرزند خود،  راحت تر است. در 

قانون طالیی احترام را بیاموزید.
همدردی: از کودکی حتی در بازی با کودکان و 
خواهر و برادر و هم سن و سال ها، این حس 
را در او ایجاد کنید که گاهی بتواند خود را 
جای دیگران قرار دهد، احساسات دیگران را 

درک کند و در صورت امکان یاری دهد.
parents.com :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
اهمیت آموزش ادب به کودکان 

معرفی کتاب

والدین صلح طلب، کودکان شاد

آقا شوذب.ج یک پدر است. پدری 
مغز  به سرطان  و  دارد  که 50 سال 
مبتالست. او در بیمارستان امام حسین 
)ع( تحت درمان است، جراحی شده 
شود  پرتودرمانی  جلسه  باید 30  و 
اما از عهده تامین هزینه های روزانه 
زندگی، اجاره خانه و مخارج تحصیل 
فرزندانش هم برنمی آید چه رسد به 
هزینه  7 میلیونی این درمان. در حال 
حاضر تنها ممر درآمد این خانواده یارانه 
و حقوق اندکی است که همسرش با 
نظافت منزل مردم به دست می آورد.

این روزها حال آقا شوذب خوب نیست، 
مدام تشنج می کند و به دارو و درمان 
نیاز دارد. او یک عمر در نانوایی کار 
کرده ولی حاال که نمی تواند کار کند 
و بیمه اش هم قطع شده، تنور زندگی 
آنچنان برایش سوزان و غیرقابل تحمل 
شده است که پایش را به این ستون 
باز کرده تا شاید من و تو بتوانیم آبی 

بر آتش مشکالتش بریزیم. 
به قدر وسعمان  اگر  ما می توانیم  و 
همت و اراده کنیم. کافی است کمک 
نقدی خود را به کارت بانک پارسیان 
با شماره 6221-0610-8001-0756 
امدادگران  خیریه  موسسه  نام  به 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
تلفن75983000 )داخلی2( یا شماره 
همراه 09198012677 تماس بگیرید. 
این بیمار با کد 25642 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

نمی توان گفت که کودک درون خوب یا بد است. کودک درون ما اگر آزاد و 
خالق باشد، منشاء لذت در زندگی است اما اگر سرخورده و مضطرب باشد، 
منشاء رنج ماست. اگر کودک درون، بیش از حد خودخواه باشد یا اختیار زیادی 
داشته باشد، والد ما عصبانی می شود و در رنج خواهیم برد و از طرف دیگر، 
تجاوز به حریم دیگران، زندگی اجتماعی و منافع حاصل از آن را مختل می کند.

از طرفی، نمی توانیم »کودک« نداشته باشیم. 
کودک الزم است که باشد و نباید سرکوب شود. فقط باید آن را کنترل و در 
جاهاي مناسب و منطقي به نیازهایش توجه کرد تا احساسات مثبت داشته باشیم. 
این بخش از ما همیشه وجود دارد اما می تواند شاد و سرزنده و منشاء انرژی  یا 
غمگین و عصبانی و مضطرب باشد. محافظت از کودک درون، در واقع تعبیر 

دیگری از حفظ خالقیت و احساسات مثبت ناشی از کودک است.

چگونه کودک درونمان را بشناسیم؟
وقتی در حالت کودک هستیم، مثل انسان کوچکی رفتار می کنیم در سال های ابتدایی 
زندگی. دیگران نیز می توانند این حالت را در ما ببینند. وقتی شاد هستیم، هیجان داریم، 
لجبازی می کنیم، عصبانی می شویم یا می ترسیم )احساس می کنیم( یا در زمان هایی 

که چیزی هوس می کنیم، دلمان می خواهد و نیاز داریم، کودک ما فعال است. 
کودک شخصیت ما، جنبه ای از ماست که ایجاد انگیزه و انرژی الزم برای تالش، 
برای  بنابراین  می کند  فراهم  را  هدف  به  رسیدن  مقدمه  کردن  فراهم  یا  شروع 

پیشرفت و تجربه احساسات و هیجانات مثبت به او نیاز داریم. 

چگونه کودک درون فرزندمان را بشناسیم؟
کار کودک، احساس کردن و خواستن است بنابراین می توانید ارزیابی کنید که کودک 
شما بیشتر چه هیجانی را تجربه می کند. اگر بیشتر اوقات مضطرب است، کودک 
شخصیتش ترسیده و نگران است. اگر اوقات زیادی خشمگین می شود، کودک 

درونش عصبانی است ولی اگر اکثر اوقات شاد است، کودکش سرزنده است. 
توجه به این نکته بسیار مهم است که فرزند شما باید قابلیت تجربه همه این 
احساسات را به دست بیاورد. او باید بتواند عصبانیت، اضطراب و غم را نیز تجربه 
کند تا بالغ او، مدیریت این احساسات را یاد بگیرد. مهم این است که یکی از این 

هیجانات، اکثر هیجان های تجربه شده او را تشکیل ندهد.
بعضی از والدین تالش می کنند فرزندشان هرگز احساسات منفی را تجربه نکند. 
این والدین از عصبانیت و غمگینی فرزندشان می ترسند و به او »نه« نمی گویند. این 
رویکرد صحیح نیست چون در شکل گیری والد و بالغ در او اختالل ایجاد می کند. 
کودک به تنهایی برای تامین منافع ما در اجتماع کافی نیست و اگر بالغ و والد 
فرزند شما شکل نگیرد، در تامین نیازهای خود در آینده دچار مشکل خواهد شد. 

سخن آخر
و سرانجام اینکه همه آدم ها کودک درون دارند زیرا بخش غریزي ماست و با ما 
به دنیا مي آید، ممکن است تجربه ها و سوءرفتارهاي دوران کودکي باعث ایجاد 
کودک سرخورده و ترسیده اي شود که سرکوب شده اما در این حالت هم کودک 

با احساسات منفی وجود دارد.

با کودک درون آشنا شویم )قسمت دوم(

سال هفدهم  شماره 798  شنبه 22 خرداد 1400

معموال کودکان در مدرسه، زمین بازی و... حس 
قلدری نسبت به هم سن و سال های خود دارند. 
قدرت  می کند  احساس  که  است  قلدر کسی 
بیشتری نسبت به طرف مقابل خود دارد. در گذشته 
افراد بر این باور بودند که قلدری ناشی از مشکالت 
روان شناختی است اما همیشه اینگونه نیست 
زیرا بسیاری از زورگویان تمایل به محبوبیت 
دارند و از درک عاطفی خوبی هم برخوردار 
هستند. پرخاشگری همیشه جسمی نیست و 

گاهی جنبه روانی دارد.

عالئم رفتاری کودکان زورگو 
 مدام کودکان دیگر را آزار می  دهند.

 کودکان دیگر را نادیده می  گیرند و به آنها 
اجازه مشارکت در بازی ها و فعالیت های خود 

را نمی دهند.
 در مورد سایر کودکان بدگویی و اسرار آنها 

را افشا می  کنند.
 بچه های دیگر را با نام های ناپسندی صدا 

می زنند.
آنها  از  را  کودکان  سایر  اسباب بازی های   
می گیرند یا کسی را به انجام این کار تشویق 

می کنند.
منفی  و  تهاجمی  کودکان  سایر  مورد  در   

صحبت می کنند. 
نکته: یادتان باشد هیچ یک از این عالئم نشان دهنده 
قطعی زورگو بودن فرزند شما نیست اما بهتر 
است در صورت مشاهده آنها با معلم او صحبت 

کنید و حقیقت را دریابید.

علت های اصلی قلدر شدن کودکان
 رفتار قلدری در کودک معموال برای پاسخ 

به اضطراب هایی است که در دنیای خود تجربه 
می کند. دلیل این اضطراب  ها می تواند روابط 
مخرب والدین در خانه، سطح پایین تحصیلی، 
احساس  یا  همساالن  گروه  حمایت  نداشتن 
اضطراب و ناامنی در ارتباط با ظاهر خود باشد. 
قلدرها معموال چهره ای با اعتماد به نفس باال 
از خود به نمایش می گذارند در حالی که رفتار 
امنیت در  نداشتن  از احساس  با دیگران  آنها 

درونشان نشات می گیرد. 
 رفتار قلدرانه یکباره بروز نمی کند. محیط در 
شکل گیری این رفتار بسیار موثر است. کودک 
خانواده  رفتار  مشاهده  با  را  بسیاری  تجارب 
)خشونت خانوادگی مانند تنبیه بدنی یا به کار بردن 
کلمات خشونت آمیز(، مشاهده رفتار کودکان 
دیگر و فضای مجازی پیدا می کند. این تجارب 
او را برای اینکه رفتارهای قلدرمآبانه در وجودش 

بیشتر یا کمتر باشد، آماده می کند. 
این رفتار می تواند در سنین مختلف در محیط های 
مختلف، مخصوصا مدرسه، ادامه داشته باشد.

 خیلی از کودکانی که رفتار پرخاشگرانه دارند، 
این رفتار  را از دیگران آموخته اند. آنها می بینند 
رفتار برخی مردم با هم خصمانه است و قصد 
دارند به دیگران آسیب بزنند. به همین دلیل 
ممکن است با این نوع نگرش، در تعامالت 
اجتماعی که منجر به بروز حادثه ای می شود، 

بیش از حد واکنش نشان دهند.
 کودکانی که تنبیه بدنی را تجربه کرده اند یا 
مورد آزار و اذیت دیگران قرار گرفته اند، تمایل 
بیشتری به پرخاشگری دارند زیرا می آموزند 
که رفتار پرخاشگرانه یک راه حل معقول برای 

تخلف است.

روش برخورد با کودکان قلدر 
پرخاشگر و

انجام اقدامات الزم برای جلوگیری از قلدری 
رفتار  با  آمدن  کنار  در  کودکان  به  کمک  یا 
قلدرمآبانه بسیار مهم است زیرا کودکانی که 
در  بیشتر  می گیرند  قرار  اذیت  و  آزار  مورد 
و  اضطراب  مانند  عاطفی  مشکالت  معرض 
افسردگی هستند و در مدرسه نیز ضعیف تر 

عمل می کنند. 
نکته مهم این است که در اکثر قریب به اتفاق 
حوادث قلدری، افراد دیگری نیز حضور دارند 
که شاهد وقوع رویداد هستند و متاسفانه به جای 
متوقف کردن آن به گونه ای رفتار پرخاشگرانه 

را تشویق می کنند.
بیشتر  مدرسه  در  زورگویی  اینها،  بر  عالوه 
هنگامی دیده می شود که پاسخ معلم نسبت به 
درگیری، نامناسب باشد یا روابط ضعیفی بین 
معلم و دانش آموز وجود داشته باشد بنابراین 
مداخله با هدف تغییر اوضاع در مدرسه برای 
تغییر هنجار ها در مورد زورگویی، ضروری 

است. 
در سطح فردی، صحبت کردن با کودکان در 
همچنین  است،  مهم  بسیار  زورگویی  مورد 
تشویق بچه ها برای گزارش در صورت مشاهده 
اتفاق برای همساالن می تواند گام موثری باشد.
خود  فرزند  با  رابطه  این  در  که  است  مهم 
گفت وگو کنید و به او بگویید که این رفتار 
و  آرام  حالت  با  کنید  سعی  نیست.  درست 
به  اما  کنید  گفت وگو  فرزندتان  با  خونسرد 
او نشان دهید که قاطعانه خواستار تغییر این 

رفتار او هستید.
ادامه دارد...

عکس و مکث

 دکتر شیما وفا
روانشناس، مدرس دانشگاه و درمانگر

 دکتر عاطفه کمالو
روان پزشك و روان درمانگر 

قلدری در کودکان )قسمت اول( 

سخنی با والدین

جامعه سالم

براساس آمار سازمان ملل متحد،در هر ثانیه جنگل های زمین به وسعت یک زمین فوتبال 
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