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حس حســادت در همه ما وجود دارد؛ اما بچهها بهخاطر تجربه کمترشــان قادر
به مهار این حس یا پنهان کردنش نیستند .برای همین است که حسادت بچهها
اغلب به دعوا با دوستان ،قهر و رفتارهای پرخاشگرانه (فعال یا خاموش) تبدیل
میشــود .امــا چطور میتــوان به فرزندان یاد داد که با حســادت شــان بدرســتی
مواجه شوند و آن را مدیریت کنند؟
 -1به فرزندتان بیاموزید که حس حسادتش را سرکوب و مخفی کند .از مذموم بودن و
قبیحبودناینحسبرایشبگوییدویادشبدهیدکهآنرابارفتارهایمثبتجایگزین
کند .رفتار مثبت در مقابل حسادت یعنی رقابت ،تالش بیشتر و آرزوی خوب داشتن
برای دیگران .یادتان باشد عیان کردن حسادت و میدان دادن به آن ،باعث میشود این
حسادامهپیداکندومدامشعلهورترشود.اماسرکوبحسادتوجایگزینکردنرفتار
درست میتواند هم از او انسان سازگارتری بسازد و هم این حس را کمرنگتر کند.
 -2فرزندتــان را به خاطر حســادت ســرزنش نکنیــد .به او بگویید که هر کســی
ممکن است چیزی را که دیگری دارد ،دوست داشته باشد یا دلش بخواهد جای
کســی دیگر باشــد .در این مواقع به جای عصبانی شــدن و بدرفتــاری با آن فرد،
باید بگوید« :منم دوست دارم چنین چیزی داشته باشم یا چنین کاری بکنم».
 -3به فرزندتان یاد بدهید آنچه دیگران هستند یا دارند ،الزاماً بهتر از آنچه او
هســت یا دارد نیست .اگر دوستش قد بلندتری دارد ،در عوض او موهای بهتری
دارد .یا اگر دوســتش در ریاضی بهتر اســت ،او مهارتهای انشــ ا نویســی بهتری
دارد .در واقــع باید ســعی کنید موضوع حســادت را به شــکل یک تفاوت نشــان
دهید و از او بخواهید بر نقاط قوت خود تمرکز کند نه نقاط قوت دیگران.
 -4گاهــی باید جلوی حســادت بچهها ایســتاد و آن را در نطفــه خفه کرد .مثالً
وقتی بچهها به امکانات دیگران حسادت میکنند و از شما یا خودشان توقعات
بیجــا دارند .اگر فرزندتان به موبایل دوســتش حســادت میکنــد ،نباید خودتان
را بــه هــر دری بزنید تا برای خواباندن آتش حســادت او مشــابه همان موبایل را
برای او تهیه کنید .برایش توضیح دهید که مقایســه ،مبنای حســادت است و در
چنین موضوعاتی مقایســه کار اشتباهی اســت .نیازی نیست به هر قیمتی شده
خواستههای مادی غیرمنطقی او را برآورده کنید.
کودکانه
 -5حسادت را به یک رقابت منصفانه و انگیزه پیشرفت تبدیل کنید .به فرزندتان
الهام آزاد
بگوییــد کــه الزم نیســت از موفقیــت دیگــران عصبانــی باشــد .بــه جــای آن باید
هدفگذاری کند و برنامه داشته باشد تا خودش را ارتقا دهد و به جای بهتری برسد.
 -6گاهی وقتها نوشــتن احساســات منفی میتواند به فرزندتان کمک کند که از دام حســادت رها شــود .نوشــتن به شــفاف
شدن احساسات و افکار کمک میکند و گاهی در خالل نوشتن ،فرزند نوجوان شما در مییابد که آنچه به آن حسادت میکرده
آنقدرها هم مهم نیست و حتی شاید احمقانه هم باشد!

حسادت فرزندتان را
مدیریت کنید

اگــر تــازه میخواهیــد کارآفرینــی را آغــاز کنیــد و دنبــال ایدههای خــاص و خوب
میگردیــد شــاید بــا چند ایــده مواجــه شــوید و نتوانید بینشــان یکــی را انتخاب
کنید .انتخاب ایده یکی از مهمترین قدمهای شــروع کارآفرینی اســت چون ایده
خوب،شــما را به موفقیت میرساند و اگر در انتخاب آن اشتباه کنید ممکن است
اصالً به چیزی که در ذهن دارید نرسید.
داشــتن چند ایده معموالً افراد را به شــک و ســردرگمی در انتخاب میاندازد .با
ایــن راهکارهــا میتوانید یک ایده خوب را از بین چند ایدهای که خودتان دارید یا
به شما پیشنهاد شده انتخاب کنید.
اول اینکه باید ایدهای را انتخاب کنید که کمتر ناشناخته است و بیشتر درباره
آن میدانیــد .بــا انتخــاب ایدهای کــه دارای کمترین ناشــناخته هاســت ،در برابر
مشــکالتی که ممکن اســت کمتر برای آنها آماده باشــید یا را ه حلشان را بدانید
ایمن خواهید بود .مشــکالتی که پیشبینی نکرده اید میتواند کارتان را واقعاً به
خطر بیندازد .ممکن اســت به نظرتان برســد که انتخاب سادهترین راه شجاعانه
نیســت و کارآفرین واقعی نوآوری را ترویج میکند اما شــما در شــروع کار و وقتی
تجربه چندانی ندارید بهتر اســت کمی محتاط باشید و بعد از طی کردن مراحل
اولیه ،کاری خاص و ویژه ارائه دهید.
ایــدهای کــه میخواهید انتخاب کنیــد باید عملی و قابل اجرا باشــد .بعضی
ایدهها ظاهر بسیار خوبی دارند اما چندان قابل استفاده نیستند .اینکه ایده مفید
باشد و بتواند مشکلی را بدرستی حل کند یا اینکه در بازار کار برایتان کارآمد باشد
و شــما را بــه جایی برســاند .قابلیت اجرا ،قابلیت اســتفاده و بــازار محور بودن از
معیارهای اصلی انتخاب ایده است.
ایــدهای کــه فقــط زمان کوتاهــی کاربرد دارد مفید نیســت .شــما باید ایدهای
را انتخــاب کنید کــه در طول زمان ثبــات دارد و تقاضای گروه بزرگی از مشــتریان
را پاســخ میدهد؛ ایدههایی که پیش از ورود به بازار قدیمی میشــوند ایدههایی
هستند که باید با احتیاط انتخاب شوند.
باید این سؤال را از خودتان بپرسید که ایده شما قابلیت تبدیل شدن به یک
روال یا عادت را دارد؟ یعنی قابلیت فروش در بازار در دورههای مختلف را دارد
یا نه .اگر یکی از ایده هایتان این قابلیت را دارد حتماً انتخابش کنید.
موفقیت
بعضی ایده ها به تنهایی هیجان انگیزند اما ممکن است در مجموعه کاری
یگانه خدامی
شــما چندان جایی نداشته باشند .اینکه ایده با استراتژی سازمانی که میخواهید
راه بیندازید سازگار باشد مسأله مهمی است.
یکی از مهمترین ویژگیهای یک ایده خوب که باید به آن توجه کنید ســودآوری اســت .کســب و کار شــما باید ســودآور باشد
پس ایدهای را انتخاب کنید که شما را به آن برساند .البته ممکن است چند ایده به نظر سودآور برسند اما راه و روش آنها و مسیر
سودآوریشان چندان مشخص و واضح نباشد .ایدهای که انتخاب میکنید باید با مسیر مشخص و درست به سودآوری برسد.

انتخاب یک ایده
برای کارآفرینی
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از سؤاالت خوب تا سؤاالت بد
در زمان بیاعتمادی
زندگــی
همیشــه
مشــترک نمیتوانــد
همسرانه
روی یــک خــط
معصومه اسکندری
صــاف حرکــت کنــد.
بهدلیــل تفاوتهای فردی ،شــما به هرحال با
همسرتان در زمینه خاصی به چالش خواهید
خــورد و ایــن امــر بدیهــی اســت .ازدواج نیــاز
بــه مهارتهایــی دارد که بــه کمک آنها شــما
بتوانید مســأله پیش آمده را بهشکل یک بازی
دو ســر برد ،پیش برید .پس فن بیان مناســب
در ابــراز احساســات و خواســته هایمــان ،شــاه
کلید یک رابطه موفق است.
در ایــن رابطــه در مــورد فــن بیــان مناســب در
زمان ســلب اعتماد شــما از همسرتان صحبت
خواهیم کرد .گاهی ممکن است همسر شما به
هــر دلیلی رفتاری را از خود بروز داده باشــد که
به اعتماد شــما خدشــهای وارد شود ،مثالً ماده
مشــکوکی در جیب کت او پیدا کنید یا هربار که
گوشــی او زنــگ میخــورد آن را از شــما پنهــان
میکنــد یا بــا کســی مخفیانه در ارتباط اســت و
زمانی که شما چیزی میپرسید ،انکار میکند.
مســلماً در چنین موقعیتی نیــاز به برخوردی
داریــم کــه هــم طــرف مقابــل را وارد گارد
دفاعــی نکنیم و هم اینکه بتوانیــم راه را برای
مذاکــره باز نگه داریــم تا بتوانیــم رابطه پویا و
بالندهای داشــته باشــیم .برخی ســؤاالت شما
ممکــن اســت همســرتان را وارد گارد دفاعــی
کنــد و منجر به تــرک موقعیت و پرخاشــگری
از ســمت او شــود؛ مثــاً تصــور کنیــد در زمــان
بــروز فضــای شــک و تردید در رابطهتان شــما
از همسرتان بپرســید که« :چه توضیحی واسه
ایــن قضیــه داری؟ چیزی که تــوی جیب کتت
پیــدا کردم چیه؟ چــرا نمیگی این شــماره چه
کسی بود که افتاد روی گوشیت؟»
یک لحظه خودتان را به جای همسرتان تصور
کنیــد! آیــا در روبهرو شــدن با چنین ســؤاالتی،
جوابهــای بیربــط یــا پرخاشــگری و تــرک
موقعیت از شما سر نمیزند؟!
حال به سؤاالت زیر توجه کنید:
«یه مدتی هســت که میخــوام در مورد رابطه
مــون باهــات صحبــت کنــم ،نگــران فاصلــه
افتادن بینمون هستم».
«حسهــای بــدی رو دارم تجربــه میکنــم.
احســاس میکنم بــرات یه غریبــه ام ،تو برای
این حس بد من چه پیشنهادی داری؟»
«نگران سالمتیت هستم آخه توی جیب کتت
یه چیــزی دیدم فکر میکنــم داری به خودت
آسیب میزنی ،از دست من کاری برمیاد؟!»
همانطــور کــه میبینیــد ایــن ســؤاالت خالی
از قضــاوت ،پیشــگویی و ذهن خوانی هســتند
و فــردی کــه آنهــا را میشــنود بــه جــای اینکه
گارد دفاعــی بگیــرد یــا در مــورد مســأله پیش
آمــده با شــما به گفتوگو مینشــیند یــا اینکه
صحبتهای شــما چند درص ِد هر چند ناچیز،
او را بــه فکــر فــرو میبــرد و مطمئنــاً همیــن
درصدهــای ناچیــز ،بــه مــرور زمــان ،درصــد
زیــادی از رابطــه شــما را بــه ســمت بالندگی و
رشد میکشاند.
همیشــه ایــن نکتــه را به خاطر داشــته باشــید
کــه صحبت کــردن ،اگر فقط یــک درصد تأثیر
داشــته باشــد ،از صحبــت نکــردن در مــورد
مســأله پیــش آمــده در رابطهتــان ،بــه مراتب
بهتر است؛ کما اینکه همین مقدار کم ،بخش
زیــادی از موفقیــت رابطــه را در گــذر زمــان
تضمین میکنند.

