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بچههــا بخصــوص در حــول و حوش ســن نوجوانــی ،ممکن اســت رفتارهایی
نشــان دهند که از نظــر بزرگترها توهینآمیز و تند و بیادبانه باشــد .کودکی که
حــاال در آســتانه نوجوانی احســاس بزرگ شــدن میکند ،گاهی با ایــن رفتارها
ســعی دارد پــدر و مــادر را به چالش بکشــد و نشــان دهد دیگر مطیع نیســت.
گاهی حتی یادگیری از شــبکه همســاالن و تعامل با دوستانی که چارچوبهای
رفتاری متفاوتی دارند ممکن اســت باعث تغییر رفتار فرزندتان و واکنشهای
توهینآمیز او شود .اگر با چنین مشکلی مواجه هستید:
 -1ســکوت نکنیــد و واکنش نشــان دهید :بیادبی و رفتــار توهین آمیز ،تحقیر
دیگــران و دشــنام دادن رفتارهایی نیســتند که بــا بیتوجهی ،آنهــا را خاموش
کنیــد .در مقابــل بیادبــی فرزندتــان ،واکنــش نشــان دهیــد .بگوییــد رفتارش
درســت نیست و از احساسی که باعث بروز چنین رفتاری شده از او سؤال کنید.
مثالً بپرسید :چرا این حرفو زدی؟ منظورت اینه که عصبانی هستی؟ یا بگویید:
فکــر کنــم از چیزی ناراحتی .بهتره به جای این طــور حرف زدن که توهینآمیز
هم هســت ،علت ناراحتیت رو بگی .و بعــد از آنکه علت ناراحتی فرزندتان را
شنیدید ،روش جایگزین و درست ابراز آن را به فرزندتان یاد بدهید.
 -2احســاس تــان را از نحوه برخورد نوجوان با خودتــان بروز دهید :فرزندتان
وقتی بداند که دیگران نســبت به رفتار بد و توهینهایش چه احساســی دارند،
بــه احتمــال زیاد خــودش را اصــاح خواهد کــرد .مثــاً بگویید« :وقتــی با من
اینطــوری حــرف میزنــی ناراحت میشــم ».یا «ایــن طور حــرف زدن یعنی
بیاحترامی و بیاحترامی هر کسی رو ناراحت میکنه».
 -3قوانین رفتاری وضع کنید :قوانینی که هر کدام از اعضای خانواده در رفتار
و گفتارشان باید رعایت کنند ،بیان کرده و بهطور دقیق و شفاف مشخص کنید.
مثالً در خانواده ما اســتفاده از دشــنام و برچسب زدن به دیگران ممنوع است.
یــا به جای بد و بیراه گفتــن موقع عصبانیت ،فقط اجــازه داریم از عبارتهای
«تو خیلی بیادبی» و «ناراحتم و نمیخوام فعالً باهات حرف بزنم» استفاده
کنیم.
 -4صبــور باشــید و مداومــت بورزیــد :مهمتریــن کار در تغییــر رفتــار اشــتباه
کودکانه
فرزندتــان این اســت که صبور باشــید ،وقت کافی بگذارید و بــا تکرار رفتارهای
الهام آزاد
درست ،رفتار اشتباه فرزندتان را عوض کنید .در این هنگام به خودتان مسلط
باشید و سعی کنید از کوره در نروید.
 -5خودتان را اصالح کنید :در خانهای که همه با هم بد حرف میزنند ،دیگران را مسخره میکنند یا پشت سر و در مقابل
دیگران ،تندی میکنند ،انتظار رفتار مؤدبانه از بچهها داشتن خنده دار است .قبل از هر کاری خودتان اصول ادب را رعایت
کنید و هر جا از دستتان در رفت ،عذرخواهی کرده و رفتار درست را جایگزین کنید.

چگونه با رفتار
بیاحترامی بچهها
برخورد کنیم؟

در ایــن دوره و زمانــه زندگــی مــدام در حــال تغییــر اســت و بــا ایــن پیشــرفت
تکنولــوژی ایــن تغییــر چندان هــم عجیب نیســت .تغییراتــی که شــامل کار و
شــیوه و شــرایط آن هــم میشــود .بهدلیل همین تغییرات اســت کــه خیلیها
میگویند شــرایط در آینده به شــکلی پیش میرود که بسیاری از شغلها دیگر
کارایــی ندارند و ممکن اســت تعــداد زیادی از ما بیکار شــویم! همین االن هم
بازار بســیاری از کارها تهدید شــده و بهنظر میرســد به پایان خودشان نزدیک
شــدهاند .اما نمیشــود این را کتمان کرد که ممکن اســت جامعه و دنیا به کار
ما نیاز نداشته باشد اما ما به کار نیاز داریم .برای اینکه در این آینده نه چندان
دور بیکار نشویم باید نکاتی را رعایت کنیم:
بهتریــن راه حــل بــرای اینکــه بیــکار نشــوید ایــن اســت کــه حواســتان بــه
تغییــرات باشــد .شــما بایــد بدانیــد کــه در زمینــه شــغلتان چــه تغییراتی در
حــال انجام اســت و ایــن تغییرات تا چــه حد پیــش رفتهاند .البتــه اینکه فقط
بدانیــد چــه تغییراتــی در حــال انجــام اســت کافی نیســت .شــما بایــد درباره
ایــن تحــوالت اطالعــات کافــی و درســت جمــعآوری کرده و بــرای آنهــا آماده
شــوید .دیــدن آموزشهــای الزم بــرای همــراه شــدن بــا تغییرات ،برای شــما
الزم اســت .بــه جــای پرهیــز از این فناوریهــا از آنها اســتقبال کنید چــون قرار
اســت به شــما کمــک کنند همچنــان فعال و پویــا باقــی بمانید .یادتان باشــد
ایــن رونــد هیــچ وقــت متوقــف نمیشــود پــس مقاومــت بیهــوده اســت و اگر
میخواهیــد فعــال بمانیــد چارهای جز یــاد گرفتن ایــن تکنولوژیهــای جدید
ندارید.
تغییــر شــرایط کار بخشــی از ایــن تغییــرات اســت کــه همیــن االن هم رخ
داده اســت .شــرایطی مثل نحوه همکاری و تعامل با دیگران .چه رقبا باشــند
و چــه همــکاران تــان .مثالً دیگر کمتر شــاهد جلســات طوالنی مــدت دور یک
میز کنفرانس خواهیم بود و به جای آن باید عادت کنید از وســایل جدید مثل
ویدئو کنفرانس استفاده کنید .البته این تکنولوژی مربوط به امروز است و حتماً
ســالهای بعد وســایل ارتباطی جدیدتر و قدرتمندتری ارائه میشــوند .با این
شــیوهها آشــنا شــوید ،آنها را یاد بگیرید و در مقابلشــان گارد نگیرید .بازار کار
تازه یک نیروی سنتی و وابسته به شیوههای ارتباطی قدیمی را نمیخواهد.
موفقیت
معرفی و شــناخت شــما دیگر تنها وابســته به رزومه کاریتان نیست .شما
یگانه خدامی
باید بتوانید برای خودتان برند آنالین بسازید .یعنی در نرم افزارهای ارتباطی
مرتبــط بــا کار اطالعاتتــان را بــهروز کنید و در آنهــا فعال باشــید .در آینده نه
چندان دور نیروی کار با توجه به اطالعاتی که در این شــبکهها میگذارند اســتخدام میشــود و قطعاً سالهای بعد این روند
جدیتر هم میشــود .از این فضاها دور نباشــید و مرتب در جریان آخرین تکنولوژیهای مربوط به این بخش قرار بگیرید و
در آنها فعال باشید.
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ما و چارچوبها

تفاوتهای فرهنگی
شــیوههای رفتــاری
همسرانه
متفاوتــی اســت که
معصومه اسکندری
منجــر بــه تفــاوت
در رســم و رســوم میشــود .گاهــی برخــی
میگوینــد« :چــون خواســتگارم جلســه اول،
بــا گل و شــیرینی نیامــد پــس به مــا احترام
نگذاشــته اســت ،چون پدر خانمم با من در
هنگام صحبت تماس چشمی نداشت پس
نســبت بــه مــن بیاحترامــی صــورت گرفته
اســت ».و بســیاری برداشــت هــای دیگر که
اکثــر آنها میتوانــد ســاخته و پرداخته ذهن
خودمان باشــد .در چنین مواقعی سؤالی که
از مراجعانم می پرسم این است که« :چون
شما این رسم را دارید ،طرف مقابل تان هم
باید داشته باشد؟!»
چیزی که ما از کودکی با آن بزرگ می شویم،
چارچوبهای رفتاری خاصی است که گمان
میکنیــم اگر آنها را انجام ندهیم به دیگران
بیاحترامی کردهایم و خودمان را زیر ســؤال
بردهایــم .این نوع مرزبندیهــای اجتماعی
تــا حــد زیــادی نیــاز بــه انعطــاف از ســمت
مــا دارنــد ،وقتــی مــا و اطرافیانمان رســم و
رسومی برای جلسه خواستگاری ،شرکت در
یک مراســم خاص ،شــیوه دعوت و پذیرایی
میهمانان ،پوشــش و ...داریم این به معنای
آن نیســت که اگر کسی به شیوه دیگری رفتار
میکند ،قصد تحقیر ما را داشــته است بلکه
فقــط بــه این معناســت که محیــط زندگی و
اطرافیــان آن فرد شــیوههای رفتاری دیگری
را به او آموزش دادهاند .فرهنگ هر خانواده
و جامعــه نبایــد با عنــوان فرهنــگ خوب یا
فرهنــگ بــد برچســب بخــورد؛ قرار نیســت
مــاک قضاوت مــا فرهنگ و آداب و رســوم
خودمــان باشــد .مــاک قضاوت این اســت
کــه آیــا انجــام دادن یــا انجــام نــدادن ایــن
رســوم بــه خود فــرد و طرف مقابل ،آســیبی
مــی رســاند یا خیــر! اگر آســیبی وارد نشــود،
پــس میتــوان گفت حساســیت ما بــی جا و
بیمورد است.
اینکه ما به شیوههای زندگی و آداب و رسوم
طــرف مقابلمــان احتــرام بگذاریــم خــوب
اســت ،اما دو نکته اساســی وجــود دارد؛ اول
اینکــه اجباری وجــود ندارد که ما نســبت به
آداب و رســوم خودمان تعصب بیش از حد
داشــته باشــیم ،دوم اینکــه اگر رســوم طرف
مقابل و خانوادهاش را میدانیم ،بهتر است
کــه احترام بگذاریم .حساســیتهای بی جا،
معناهــای اشــتباهی را در مــورد یــک رفتــار
یــا فعل از طــرف مقابــل ،برای ما بــه وجود
میآورنــد .به نوعی میتوان گفت برداشــت
ما را با ســوگیری همراه میکنند ،پس اگر در
جلســه اول خواســتگارتان بــا گل و شــیرینی
نیامد به معنای بیحرمتی به شــما نیست،
شاید در رسوم آن خانواده این گونه است که
جلســه اول فقط به جهت دیدار است و باید
زمان بیشتری به شناخت و قضاوت در مورد
آن فرد و خانوادهاش داده شود تا بتوانید به
یــک نتیجهگیری کلی در مــورد خصوصیات
رفتــاری آنهــا برســید .پــس ،از نتیجهگیــری
شتاب زده خودداری کنید و مرزهای خشک
و بیانعطافتــان را کمــی نرمتــر کنیــد تــا
بتوانیــد مناســبترین فــرد را بــرای زندگــی
خود انتخاب کنید.

