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فــرض کنیــد کــه از کودکتــان میخواهیــد کاری را همــان لحظــه انجــام
دهــد امــا واکنــش اولیــه کــودک ســرپیچی اســت و بــه تعویــق انداختــن کار.
ایــن بــار شــما بــا صدایــی بلندتــر خواســتهتان را تکــرار میکنیــد .امــا بــاز هم
کودکتــان پشــت گــوش میانــدازد .در ایــن شــرایط چــه کار میکنیــد؟ مثــل
بیشــتر والدین شــروع بــه داد و فریــاد میکنید و بــه پرخاشــگری و تهدید روی
میآورید؟ اگر پاســخ تان مثبت اســت شــاید بهتر باشــد در روش تربیتی خود
تجدیدنظر کنید.
درســت اســت که بــا دیدن بیتوجهــی و حرف گــوش نکردن بچههــا عصبانی
میشــوید امــا اینکه از کــوره در بروید و اوضــاع را بدتر کنید یا بــا تغییر تاکتیک
فرزندتــان را مجــاب بــه اطاعــت کنیــد انتخــاب شماســت .وقتــی در مقابــل
نافرمانــی کــودک فریاد میزنید ،به طور غیرمســتقیم به او یــاد میدهید که تا
وقتــی کار بــه داد و فریاد و عصبانیت نرســیده ،او میتوانــد کاری را که خودش
دوســت دارد انجــام دهــد و هیــچ اتفاقی هــم نیفتــد؛ در نتیجه تا حــد ممکن
خواســتههای والدیــن رد میشــود و تنهــا وقتــی خواســته آنها عملی میشــود
کــه کار بــه داد و فریاد و متشــنج شــدن محیط خانه برســد .برای اینکــه به این
مرحله نرسید:
درخواستهایتان را با شیوههای منطقی و با کلماتی واضح بگویید.
در عین مهربانی قاطعیت داشته باشید و با لحنی مادرانه صحبت کنید اما به
گونهای که فرزندتان بداند شوخی ندارید و درخواست تان باید رعایت شود.
بــه کودک زمــان بدهید ،مثالً بگویید« :تا  10دقیقه دیگــه تلویزیون رو خاموش
کــن» یــا «وقتی کــه عقربه بزرگ به عدد شــش رســید اتاقت باید مرتب شــده
باشه».
وقتــی خواســته تــان را گفتیــد از کــودک دور شــوید و اجــازه دهیــد کاری کــه از
او خواســتهاید انجــام دهــد .از دور مرتــب او را چــک نکنیــد یــا بــا تذکــرات پی
در پــی او را هــول نکنیــد .مثــا نگوییــد« :پنــج دقیقــه گذشــت هنــوز کــه هیچ
کاری نکــردی »...یــا «حواســم هســت کــه هنــوز شــروع بــه نوشــتن مشــقات
نکردی!»
کودکانه
اجــازه دهیــد کــودک خودش به شــیوه خود کاری را کــه از او خواســتهاید انجام
الهام آزاد
دهد .اگر کاری را که خواسته اید با روش متفاوت اما درستی انجام داده او را به
خاطر خالقیتش تشویق کنید.
از فرزندتان کاری را نخواهید که قادر به انجام آن نیست.
اگر فرزندتان بعد از زمان مقرر باز هم از انجام خواســته شــما ســر باز زد ،او را تنبیه کنید .این تنبیه میتواند محروم شــدن از
خوراکی مورد عالقه ،محروم شدن از تلویزیون یا بیتوجهی شما به او تا زمانی که کار را انجام دهد باشد.

به جای داد زدن
روشتان را عوض کنید

مشــغله زیاد ،دغدغــه کار و درآمد ،متعادل کردن کار و زندگــی خانوادگی آنقدر
زمان و انرژی الزم دارد که گاهی خود و ذهنمان را از یاد میبریم .اما باید بدانید
درســت زمانــی که بــه خودتان بیتوجهــی میکنید کلیــد عــدم موفقیتتان زده
میشــود .شــما در ظاهر همه وقتتان را برای کار سپری میکنید اما نتیجهای که
میگیرید مطلوب نیســت.چون زمان را برای کارهــای فوری و طرحهایی که باید
ســریع به نتیجه برســند صــرف میکنید و زمانی را برای ایدههــای جدید ،تحقیق
روی شــرایط جدید کاری و تغییــر فضای کار و ...اختصاص نمیدهید .رســیدگی
به این مســائل که بســیار هم مهم هســتند مســتلزم گذراندن بخشــی از روز برای
خودتان است و کارشناسان موفقیت توصیه میکنند این زمان باید در اول صبح
باشد .نیم ساعت از صبح برای خودتان!
نیــم ســاعت اول روز کاری زمــان خوبی اســت کــه تحقیقی درباره شــرایط جدید
کاری یــا طرحــی بلنــد مــدت انجام دهیــد .حتــی میتوانیــد در این زمــان نکات
جدیدی درباره کارتان یاد بگیرید.این کار به شــما انرژی مضاعفی برای گذراندن
روز میدهد و از طرفی باعث میشــود روند موفقیت شــما در کار صعودی باشد.
نیم ســاعت ابتدایی روز کاری شما انرژی بیشــتری دارید و توان ذهنی و خالقیت
شما در این ساعت باالتر است.
حتماً ســعی کنید به این نیم ســاعت مقید باشید و اجازه ندهید چیزی حواستان
را پــرت کند .مثــاً در اتاق کارتــان را ببندید یا تلفن همراهتــان را خاموش کنید و
بــه همکاران و خانواده بگویید در این نیم ســاعت کاری به شــما نداشــته باشــند
و حواســتان پــرت نشــود.این نیــم ســاعت ســراغ اینترنــت و ایمیــل هایتــان هم
نروید .از این نترســید که از کارهای روزانه و وظایفتان غافل شــوید .میتوانید با
برنامهریزی بعد از این نیم ساعت به کارهایتان برسید .زمانبندی دقیق و نظم
در ایــن زمینه بســیار کمکتــان میکند .بعد از چنــد روز میبینید کــه همه کارها
روی روال انجام میشود و شما هم به این نیم ساعت مخصوص خودتان عادت
کرده اید .هرروز بررسی کنید در کاری که در این نیم ساعت انجام میدهید چقدر
پیشــرفت داشــتهاید و کدام یک از کارهایتان نتیجه داشته و کدام نداشته .این کار
باعث می شــود تصویــر دقیقی از کاری که انجام میدهیــد و میزان نتیجه بخش
بودن آن به دست آورید ،زمان را مدیریت کنید و حتی اگر الزم است در کاری که
موفقیت
در این زمان انجام میدهید تغییری ایجاد کنید.
یگانه خدامی
ایــن زمــان مخصوص شماســت و در نهایت باعث پیشــرفت در کارتان میشــود
پس عذاب وجدان نداشته باشید .بسیاری از شرکتهای بزرگ و مهم دنیا برای
کارمندانشــان این زمان را اختصاص میدهند چون در نهایت با افزایش خالقیت ،ایدهپردازی و کارایی به نفع شــرکت اســت.
البتــه بــه شــرطی که این نیم ســاعت را صــرف وقتگذرانی با اینترنت یــا حرف زدن با تلفــن نکنید .برنامهریزی بــرای کاری که
میخواهید انجام دهید بسیار مهم است.

نیم ساعت
طالیی
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حریمشخصی
یاپنهانکاری؟

مــرز میــان پنهانکاری و
حفــظ حریم شــخصی
همسرانه
کجاســت؟ این پرسش
ریحانه دوستدار
مهمــی اســت کــه باید
پاســخ آن را بدانید در غیر این صورت هیچ بعید
نیســت کــه در رابطــه عاطفــی خود دچار مشــکل
شــوید .درک ایــن تفــاوت بــرای ایجــاد و ادامــه
یــک رابطــه ســالم و معنادار بســیار مهم اســت و
ارزش آن را وقتــی کــه وارد ایــن تجربه میشــوید
میفهمیــد .یکــی از چالشهــای مهــم شــما در
رابطــه همواره این خواهد بــود که آیا به این دلیل
کــه در یک رابطه عاطفی مشــترک قرار دارم باید
همه چیز را بگویم؟ افراد بســیاری مرز بین حریم
خصوصــی و پنهانــکاری را نمیداننــد ،زیــرا بــه
آنهــا آموزش داده نشــده رابطه به چــه چیزهایی
احتیــاج دارد و چــه چیزهایــی را بایــد حفظ کنند
و گفتنیهــای یــک رابطه چیســت؟ عــاوه براین
تشــخیص اینکه شــما یــا شــریک زندگیتــان چه
چیــزی را از هــم پنهــان میکنیــد و چــه چیــزی را
متعلق به حریم خودتان میدانید ممکن اســت
کمی گیجکننده باشد.
فرق آدم پنهانکار با دیگران چیست؟
فــرد پنهانــکار تمایــل دارد حقایق را از دســترس
دور نگــه دارد و کســی را وارد حریم خود نمیکند.
پنهــان کاری یعنــی دور نگــه داشــتن دیگــران از
حقیقتــی به خاطــر ترس و نگرانــی .آدم پنهانکار
از تأثیــر بیــان و نشــان دادن حقیقــت بــر دیگران
میترســد .او همیشــه نگران است که اگر حقیقتی
را بگوید آســیبی جســمی یــا روحی به دیگــران یا
بــه خودش وارد شــود و رابطه را با بیــان واقعیت
خراب کند.
ترس دلیلی برای پنهانکاری
خیلــی وقتهــا افــراد بــه خاطــر تــرس و نگرانی
چیــزی را از دیگــران پنهــان میکننــد .وقتــی
واکنشها را نمیشناســید دچار نگرانی میشوید.
به همین دلیل ممکن است به همسرتان نگویید
چقدر خرج کردهاید یا وقتی با دوســتانتان خوش
میگذراندید به او بگویید سرکار بودهاید .عالوه بر
این ممکن اســت شــما نگران تأثیر بیان حقیقت
به خاطر خودتان ،یا واکنش همسرتان یا تأثیرات
جانبــی آن روی رابطــه باشــید .خیانــت ،مصرف
مــواد مخــدر یا الــکل ،عادتهای جنســی خاص،
عالقههــای جنســی متفــاوت چیزهایــی هســتند
که اگــر فاش شــوند میتوانند تأثیــری منفی روی
رابطهتان داشته باشند.همسرتان را دوست دارید
اما گرفتار یکی از این مسائل هستید و اگر راستش
را بگوییــد همــه چیــز را از دســت میدهید پس تا
آنجا که میتوانید مخفی کاری میکنید.
حریم خصوصی چیزی است که شما را از دیگران
جدا میکند .مســائل خصوصــی رفتارها ،باورها و
دیدگاههای خاص شما و حریم جسمی و جنسی
شماســت .رویاهــا ،فانتزیهــا و خیــاالت شــما،
احساسات شما آنگونه که دنیا را درک میکنید و
باورهای معنویتان حریم شخصی هستند.
حریم خصوصی ،فضای شــخصی است ،فرصت
و امکانی اســت که شــما را از دیگــران جدا میکند
و به شــما امنیــت روانــی میدهد .کســی نباید به
بهانه همراهی و همبســتری با شــما حریمها را از
بین ببرد .اگر کســی محدودیتهای روحی ،روانی
و جســمی شــما را رعایت نکند او متجاوز اســت و
شما مورد آزار و خشونت قرار گرفتهاید.
حریــم خصوصــی ابــزاری بــرای حفــظ هویــت
شماســت نــه ابــزاری بــرای پنهانــکاری .بــرای
ســامت روانی خودتان باید به کمک «خودتان»
و بدون فشارهای بیرونی هویتتان را حفظ کنید.
حریــم خصوصــی ایســتادن میان خود و فشــارها
و نیروهــای بیرونــی اســت .حــاال یــک بــار دیگر از
خودتان بپرســید آیــا کاری که میکنید برای حفظ
حریم خصوصیتان است یا پنهانکاری است؟

