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هنر جرو بحث همسران

بچههــا عاشــق نــه گفتن و ســرپیچی کــردن هســتند .آنها به هر روشــی متوســل
میشــوند تا کاری جز آنچه از آنها خواســتهاید انجام دهند و این برایشــان حکم
ماجراجویی یا اثبات استقاللشــان را دارد .اگر میخواهید فرزندی حرف شنوتر
داشته باشد باید در روشهای تربیتیتان تغییراتی ایجاد کنید.
مسائل را برای فرزندتان شرح دهید
با فرزندتان دســتوری صحبــت نکنید .به جای آن برایش کار درســت را توضیح
دهید .مثالً بگویید :لیوان برای آب خوردن اســت نه خاک بازی .یا بگویید :وقتی
وارد جایی میشــویم باید ســام کنیم نه اینکه توی چشــم دیگران زل بزنیم .با
گفتــن دلیــل هر رفتار یــا چگونگی انجــام کار درســت میتوانید لجبــازی او را به
حداقل برسانید.
ساده و صریح حرف بزنید
به جای ســخنرانی کردن به نرمی ولی با قاطعیت حرف بزنید .به این طریق او
یاد میگیرد که راجع به هر کاری که باید انجام دهد ،فکر کند بدون آنکه نیازی به
سرزنش و مالمت برای فراموشکاری یا گوش ندادن باشد.
خودتان به حرفتان عمل کنید
شما نمیتوانید فرزندی حرف شنو داشته باشید مگر اینکه قبل از او خودتان به
چیزی که میگویید عمل کنید .وقتی میگویید داد نزن ،باید قبل از آن آرامش و
خونسردی را در رفتار خود به او یاد داده باشید .هیچ چیز مثل عمل شما آموزگار
خوبی برای فرزندتان نخواهد بود.
به او توجه کامل داشته باشید
اگر میخواهید فرزندتان به حرفهای شما گوش کند باید به گفتههایش گوش
دهیــد و بــه او توجهی کامل نشــان دهید .در حال تلویزیون دیــدن وانمود نکنید
کــه بــه او گوش میدهید .وقتی شــروع به حرف زدن با شــما میکند روزنامهتان
را کنــار بگذاریــد و تمام توجه خــود را به او بدهید .توجه ،جواب توجه اســت .اگر
میخواهید فرزندتان به حرفهای شما توجه کند شما باید قبل از آن به او توجه
کافی نشان دهید.
بیخستگی تکرار کنید
کودکانه
بعضــی وقتهــا بچههــا رفتــار اشــتباه را نه از ســرلجبازی یــا بدخلقی که از ســر
الهام آزاد
فراموشــی تکرار میکنند .پس شــما هم صبور باشــید و کار درســت را برای آنها
تکرار کنید .هربار اشــتباه میکند به او یادآوری کنید که کار درســت چیســت و اگر
الزم است از نوشته و نقاشی و داستان برای جا انداختن مفاهیم کمک بگیرید .مثالً قصه کودکی را بگویید که مثل فرزند شما
رفتار اشــتباهی داشــته ولی به مرور خود را اصالح کرده اســت .یا با تصویرســازی و نقاشــی کاری را که باید انجام دهد به تصویر
کشیده و جلوی چشمش بگذارید.

هیچ آدمــی نمیتواند
از دعــوا ،جــر و بحث و
همسرانه
تنشهــای گاه بــه گاه
ریحانه دوستدار
پیشگیری کند .باالخره
موقعیتــی ایجــاد میشــود کــه یــک نفــر از روی
ســوء تفاهم ،حال ناخوش ،اضطراب و پریشانی
یــا برای اثبــات حقانیت خــودش حرفی بزند که
خوشــایند نباشــد و دیگری/دیگــران را هــم وارد
بحث و تنش کند.
ایــدهآل ایــن بود که همه ما میتوانســتیم بدون
بحــث و تنــش حــرف و نظرمــان را بیــان کنیــم
و همــه چیــز بــه «موافقم» یــا «من هــم نظر تو
را دارم» یــا «هرچیــزی کــه تــو بخواهــی» ختــم
میشــد .در واقــع ما خیلی دوســت داریم چنین
چیــزی از بقیــه بشــنویم اما این نــه تنها منطقی
نیست که کامالً هم نشانه خودخواهی و تحمیل
عقایــد در روابــط اســت .طــرف مقابــل شــما؛
دوســت یا شریک زندگی یا اعضای خانواده نظر
خودشــان را دارند و این میتوانــد کامالً متفاوت
از نظر شما باشد.
اختالف نظر و سوء تفاهم اغلب با بحث و جدل
همراه میشــود اما این معنیاش این نیست که
ایــن حتماً به یک دعــوا و درگیری شــدید تبدیل
میشــود .این هنر شماســت کــه بتوانیــد در یک
توگوی متعادل شــکل بدهید .بحث
رابطــه گف 
کــردن هــم قواعد خــودش را دارد .همــه ما باید
توگو
ایــن قواعــد را بــرای پیــش بــردن یــک گف 
در وضعیتــی کــه اختــاف نظــر وجــود دارد بلد
باشیم.
توگــو بــه یــک تنــش و درگیری
بــرای اینکــه گف 
شــدید تبدیــل نشــود بایــد در فضــا و مــکان و

خیلیها وقتی کاری بهشــان سپرده میشود در حالی که زمان دارند آنقدر دست
دست میکنند تا به لحظات آخر مهلت میرسند .حتماً اصطالح دقیقه نودی را
شنیده اید که به این افراد اطالق میشود .البته بعضی هم این زمان تعیین شده
را رد میکنند و دیگر بهعنوان افراد بدقول شــناخته میشــوند که نمیشــود روی
کار و زمانبندیشــان حســاب کرد .هر دوی اینها باعث میشــود در کار فرد قابل
اعتمادی نباشــید .حتی اگر در دقایق آخر کار را به پایان برســانید و تحویل دهید
بهدلیل عجله احتمال اشتباه باالست.
اگــر از این افراد هســتید و دوســت داریــد روش کاریتان را عوض کنید بد نیســت
نگاهی به این موارد بیندازید و سعی کنید آنها را رعایت کنید:
اگر زمانبندی کارها دســت خودتان اســت ســعی کنید زمانهــای محدودتر
را در نظــر بگیریــد و بــرای انجــام کارهای محول شــده مثالً به جــای یک ماه یک
هفته زمان در نظر بگیرید .این زمان را در جایی که همیشــه مقابل دیدتان اســت
بنویســید و قــرار دهید تــا مجبور شــوید کار را در همین زمان انجــام دهید .به این
ترتیب انگیزهتان برای انجام کار بیشــتر میشــود و در زمان مناســب کار را انجام
میدهید.
کارهــا را بررســی کنید و ببینید با کدام تقســیمبندی بهتــر میتوانید در زمان
الزم کار را انجــام دهیــد .کارهــا وقتــی تقســیمبندی میشــوند راحتتــر انجــام
میشــوند و کمتر به روز و لحظه آخر میافتند .میتوانید بخشهایی که راحتتر
هســتید و بیشتر دوســت دارید ابتدا انجام دهید تا انگیزه بیشتری پیدا کنید .البته
در این زمینه افراد با هم متفاوت هستند و بعضی دوست دارند کارهای سخت را
زودتر انجام دهند و از فکر کردن به آنها رها شــوند .اگر شــما هم جزو آنها هستید
کارهــای ســخت را زودتــر انجام دهید و بعد بروید ســراغ دوســت داشــتنی ها .با
تقسیمبندی خرد خرد کارها در مهلت مقرر انجام میشود.
کارها و زمانبندی آنها را طوری بپذیرید که میدانید توان انجام آن را دارید.
وقتــی تمام روزتان پر از کارهای ســنگین اســت واضح اســت کــه نمیتوانید یک
پروژه جدید را برعهده بگیرید و در زمان کم به سرانجام برسانید.
مســئولیتپذیری چیزی اســت که باعث میشــود شــما به زمانبندی کارها
پایبنــد باشــید .یکــی از راهکارهایــی کــه باعث میشــود حــس مســئولیتپذیری
موفقیت
شــما تقویــت شــود و در تحویــل کارهــا وقــت شــناس باشــید ،ایــن اســت کــه به
یگانه خدامی
دیگــران زمــان تعییــن شــده را بگوییــد .بــه دوســتان یــا همســر و فرزندانتــان
بگوییــد کــه بایــد در چــه زمانــی کار را تحویــل دهیــد و از آنهــا بخواهیــد از شــما
دربــاره مقــدار کار انجــام شــده و روند آن بپرســند .حتی میتوانید از اپلیکیشــنهایی که در این زمینه طراحی شــدهاند اســتفاده
کنیــد تــا مــدام زمــان تحویل کار به شــما یادآوری شــود .بــه این شــکل کمتــر میتوانید بــا بهانههــا و توجیههای مختلــف کار را
عقب بیندازید.

توگــو کنیــد.
موقعیــت مناســبی بــا دیگــران گف 
ایجــاد یــک فضــای تنــش زا بــه خیلــی چیزهــا
بســتگی دارد .مثــاً وقتی بــا لحن تنــد و تیزی با
توگــو و محیط
بقیــه حــرف میزنید فضــای گف 
توگــوی آرام مســموم میکنید.
را بــرای یک گف 
برای اینکه دوســت داشــته شــوید باید دیگران را
دوست بدارید .اگر میخواهید شنیده شوید باید
بــه بقیه گــوش بدهید .اگــر میخواهید دوســت
یا شــریک زندگیتان به شــما توجه کند باید به او
توجه کنید .وقتی ســرتان را پاییــن میاندازید ،با
بیحوصلگــی جواب بقیــه را میدهید ،نگاهتان
به ســمت دیگــری اســت ،بیمحلــی میکنید یا
اغلب خشــمگین هســتید ،داد میزنید و فحش
میدهیــد محیــط زندگیتــان پــر از چیزهــای
منفــی میشــود .واکنــش طــرف مقابــل هــم به
شــرایطی کــه ایجــاد میکنیــد قطعاً چیــز خوبی
نخواهد بود .آدمهای خوش رو ،خندان ،مثبت،
پرانــرژی و کســانی کــه تعامــل مثبــت و فعال با
بقیــه را بلــد هســتند کمتــر وارد تنــش و درگیری
بــا دیگــران میشــوند .این به معنای آن نیســت
که این افراد همیشــه با همه چیز موافق هســتند
امــا رویکــرد مثبت و رفتــار خوشــایند و محیطی
که بــرای رابطه فراهــم میکنند باعث میشــود
نظــر مخالــف آنهــا بهتر شــنیده شــود و دیگران
اغلــب بــا همدلــی و توجــه بیشــتری واکنــش
نشان بدهند.

 5قدم تا تربیت کودک
حرف شنو

دقیقه نودی
نباشید!
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