iran BANoO
شماره صد و نود و نهم
یکشنبه  9دی 1397

بیشــتر والدین وقتی با اشتباهی از ســوی فرزندشان مواجه میشوند یا وقتی
میبینند او از دســتوری ســرپیچی میکند ،بالفاصله شــروع بــه اصالح گفتار
و رفتــار کــودک میکننــد« :اینجــور راه نــرو»« ،حاضرجوابــی نکــن»« ،بایــد
اینطوری خواســتهات رو بگی »...و جمالتی از این دست… اما واقعیت این
اســت که اصالح رفتار اگرچه هدف نهایی تربیت فرزند است اما قرار نیست
با تکرار پی در پی «بایدها و نبایدها» صورت مسأله را پاک کنید.
مثــاً وقتی فرزندتان لباسهایش را پخش و پال میکند ،فوراً نگویید« :اتاقتو
بهم نریز» بلکه بگویید« :چرا اتاقت رو بهم ریختی؟» این سؤال یک تفاوت
اساســی بــا پرســشهای ســرزنشآمیز دارد .وقتــی بــا هدف ســرزنش کردن
میگوییــد« :چــرا اتاقتو بهم ریختی» در واقع منتظر جواب نیســتید و پشــت
بنــد آن ،غــر میزنید .اما این بار واقعاً منتظر پاســخ ســؤالتان بمانید .شــاید
فرزندتــان دلیلــی دارد .مثــاً ممکن اســت بگویــد« :چون دیرم شــده وقت
نداشــتم لباســام رو از زمین جمع کنم» .یا وقتی به دوستش دشنام میدهد
ممکــن اســت بگویــد« :چــون ازش عصبانــیام» ...شــنیدن ایــن پاســخها
بــاب یک مکالمــه بالغانه را میان شــما و فرزندتــان باز میکنــد و میتوانید
انگیزههای او را متوجه شوید و بر اساس آن ،اصول تربیتیتان را پیش ببرید.
مثــاً میتوانیــد به او بگویید وقتی عصبانی اســت ،به جای دشــنام دادن به
دوســتش بگویــد که از تــو ناراحتم و باید بــا هم حرف بزنیم .یــا وقتی عجله
دارد بایــد بــه جای پخش کردن لباسهایش روی زمیــن آنها را روی تختش
بگذارد.
اگــر بالفاصلــه بعد از اشــتباه فرزندتان ،او را اصالح کنید ،مثالً وقتی دشــنام
میدهــد بگوییــد« :عذرخواهــی کن» یا «ببخشــید اشــتباه کرد میخواســت
چیــز دیگــهای بگــه »...فرزندتان یــاد نمیگیرد که چرا کارش اشــتباه اســت.
شــما هم متوجه نمیشوید دلیل دشــنام دادن او به فرض عصبانیت است
یــا یــاد گرفتن کلمــهای جدید که معنــی آن را نمیداند یا حتــی تالش برای
جلــب توجه .در واقع اصالح رفتار فرزند بــه جای او یا تکرار باید و نبایدهای
رفتاری ،باعث میشود فرزند شما بدون آنکه بداند چرا کارش اشتباه بوده،
کودکانه
صرفاً به درخواســت شما مشق ادب کند و طوطی وار کاری را که خواسته اید
الهام آزاد
انجام دهد .چنین روشــی ،احتمال ســرپیچی از رفتار درســت در غیاب شما
را افزایــش میدهد و فرزندتان هر جا چشــم شــما را دور دید ،همانطوری که
خودش دلش میخواهد رفتار میکند .یادتان باشد که خیلی وقتها بچهها اشتباه میکنند چون با ذهن کم تجربه خود
فکر میکنند رفتار درست همان است که او انجام داده .در این مواقع شما باید از انگیزههای رفتار فرزندتان آگاه شوید تا
بتوانید به بهترین شکل ذهن او را اصالح کنید.

بپرسید «چرا؟»

همه برنامهریزی میکنند و دوســت دارند براساس آن کارهایشان را پیش ببرند.
مهلــت تعیین و زمانبندی هم میکنند اما بســیاری از آنهــا دوباره برمی گردند
ســر خانــه اول بــدون آنکــه برنامهریزیشــان درســت انجام شــده باشــد و به آن
چیزی که میخواســتهاند برســند .به نظر میرسد بخشی از این اتفاق تقصیر نوع
برنامهریزی ماست .معموالً اشکالی در برنامهریزی وجود دارد که نمیتوانیم آن
را درست انجام بدهیم و به آنچه میخواهیم برسیم.
اگر میخواهید طبق آن مهلتهایی که تعیین کرده اید کارهایتان را انجام دهید
باید حواستان به این مسائل باشد:
بــرای کارهایــی کــه باید فــوری انجام شــوند مهلت تعیین کنیــد .وقتی برای
کارهایی که میدانید خیلی فوری نیســتند زمان تعیین میکنید مدام با خودتان
میگوییــد وقــت دارم و باالخــره از آن مهلتــی کــه تعییــن کرده اید گــذر میکنید
امــا وقتــی میدانید کاری را بایــد حتماً تحویل دهید یا به آن رســیدگی کنید همه
تالشتــان را میکنیــد تــا به آن مهلت تعیین شــده وفــادار بمانیــد .راه دیگر این
اســت که مهلتهــای طوالنی برای خودتــان در نظر نگیرید .مهلــت یک ماهه و
دو ماهه باعث میشود برای انجام کار تنبل شوید و آنها را پشت گوش بیندازید.
بهترین راه این است که زمانهای کوتاه تری برای خودتان تعیین کنید.
براســاس شــخصیت ،تواناییهــا و مهارتتــان برنامهریــزی کنیــد .مثــاً
میدانیــد وقتــی کــه کارهــای مهــم و زیاد را خــرد کــرده و بخش بخــش میکنید
راحتتــر میتوانیــد آنها را انجام دهید به همین شــکل برنامهریــزی کنید و بعد
از تقســیمبندی بــرای هر بخــش مهلت تعییــن کنید .وقتــی برنامهریزی مطابق
ویژگی هایتان نباشد به زودی یا رهایش میکنید یا مدام از مهلت زمانی خودتان
شکست میخورید!
واقع بین باشید .شما نمیتوانید برنامهریزی کنید که در یک هفته بزرگترین
پروژه زندگیتان را آغاز کرده و به پایان برســانید! مهلتهایی که تعیین میکنید
باید عملی باشــند و واقع گرایانه .برای کارهای زیاد و ســنگین به راههای منطقی
انجام آنها فکر کنید و پس از پیدا کردن بهترین راه حل ،براساس آن برنامهریزی
کرده و زمان برای خودتان تعیین کنید.
بــه کاری کــه برایــش مهلــت تعییــن کرده ایــد اهمیــت دهید .وقتــی انجام
موفقیت
شــدن یا نشــدن کار برایتان اهمیتی نداشــته باشــد و به نظرتان مهم نباشد که به
یگانه خدامی
نتیجه برســد معلوم است که به زمان پایبند نخواهید بود .برای زمانی که تعیین
کرده اید از روشهای یادآوری مثل گذاشــتن آالرم اســتفاده کنید .برای این کار از
اپلیکیشــنهای ویژه این کار میتوانید اســتفاده کنید تا مهلت و زمان را به شــما یادآوری کند .این کار باعث میشــود دیگر کار به
نظرتان بیاهمیت نرسد و به این ترتیب میتوانید براساس مهلت تعیین شده کارتان را به نتیجه برسانید .حداقلش این است
که میخواهید از شر آالرمها خالص شوید!

چرا زیر قول
زمانبندیام میزنم؟!
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چطور گذشتهمان را وارد
زندگیزناشوییماننکنیم؟!

وقتــی متولد میشــویم
ماننــد یــک لوح ســفید
همسرانه
هســتیم کــه در خانــه
معصومه اسکندری
پدری مــان ،تمام آنچه
والدینمــان انجــام میدهند را بایگانــی میکنیم؛
خــوب یا بــد .مــا ،در زمان شــادی و غم ،خشــم و
عصبانیت و هر حالت دیگری ،همان واکنشهایی
را انجام میدهیم که والدینمان انجام میدادند.
آن قسمتهایی که واکنشهای مناسب و صحیح
هســتند که مشــکلی ایجاد نمیکنند امــا برای آن
واکنشهایــی کــه نامناســباند و متعصبانــه هم
بــه آنها نــگاه میکنیــم بایــد چهکــرد؟! راه از بین
بــردن ایــن میراث بد این اســت کــه ،بدانید کدام
رفتار و واکنش والدینتان اشتباه بوده و کدام یک
صحیح بوده است.
وقتــی واکنشهــای اشــتباه را شناســایی کردیــد،
در واقــع قــدم اول را برداشــته ایــد .ســعی کنیــد
واقعیتهــا را ببینیــد و بپذیرید؛ گاهــی آنچه را از
والدینمــان یــا پدربــزرگ و مادربزرگهایمــان
یــاد گرفتهایــم ،فقط تعصبــات کورکورانه اســت.
اشــتباهاتی کــه نیاز بــه تصحیح دارند یــا گناهانی
کــه نیــاز به توبه دارند .شــاید در خانه مــا ،پدرم با
مادرم مثل یک خدمتکار رفتار کرده اســت ،شاید
دیدگاهش نســبت به جایــگاه زن متحجرانه بوده
اســت ،شــاید مــادرم توقعــات غیرواقــع بینانه از
پــدرم داشــته و او را بهخاطــر مســائلی کــه نباید،
تحقیر کرده اســت .همه اینها در ذهن ما بایگانی
میشــوند و زمانــی کــه وارد زندگی زناشــوییمان
میشــویم آنهــا را از بایگانــی بیــرون میکشــیم و
استفاده میکنیم.
بایــد تعصبــات را کنــار بگذاریم و اگــر از رفتار پدر
بداخــاق و مــادر نــق نقویمــان بدمــان میآیــد،
خودمان آن اشتباه را برای همیشه از بایگانیمان
بیــرون بکشــیم و دور بریزیــم و یــک اصالحیــه
جایگزین آن کنیم.
اگــر پدرمــان یــا پدربزرگمــان در خانــه مانند یک
دیکتاتــور رفتــار میکــرده اســت ،مــا نبایــد همان
خــط فکــری را بپذیریــم بلکــه ،بایــد بپذیریم که
زنــان و مردان با هم برابرند و هر دو به یک اندازه
حــق زندگی و لذت بــردن از زندگی را دارند ،فقط
تفــاوت نقشها باعث ایجاد تفــاوت در وظایف و
حقوق آنها میشود.
اگر خوب خودتان را وارسی کنید متوجه میشوید
کــه در وجودتان منفــی بودن ،غــرور ،بیاخالقی،
بدزبانــی ،اذیــت و آزار جســمی و ...را داریــد .بــا
صداقــت بــه خودتــان و خانوادهتــان نــگاه کنید و
بگوییــد :من این اشــتباهات را از آنهــا آموختهام.
اینجــا بایــد قــدم دوم را برداریــم و آن این اســت
که مســئولیت این ایــراد و اشــتباه را بپذیریم و در
جهت رفع آن تالش کنیم .والدینتان را سرزنش
نکنید ،آنها هم این تعصبات را یاد گرفتهاند ولی
شــاید بــه انــدازه شــما آگاهــی و زمینــه الزم برای
فکر کردن به آنچه انجام میدهند را نداشــتهاند.
نگوییــد چــون آنهــا این طــور بودند پــس من هم
هســتم یا بایــد اینگونه باشــم ،این ما هســتیم که
باید چارچوبهای زندگیمان را شــکل دهیم ،نه
والدین و نیاکانمان.
فــارغ از هرآنچــه دیگــران بــا مــن کردهانــد ،مــن
میتوانم از آن اشتباهات عبور کنم ،من میتوانم
خــودم را از قید و بند قربانی آن اشــتباهات بودن
نجــات دهم و پیروز شــوم .میتوانم کاری کنم که
فرزنــدم الگوهــای بهتــر و زیباتــری را در ذهنــش
بایگانــی کنــد و میتوانم کاری کنم که همســرم از
بودن در کنار من لذت ببرد و احساس ارزشمندی
کند .همین امروز بنشینید وچند دقیقه با خودتان
خلوت کنید و بیندیشــید شــما چقدر از اشتباهات
والدین و نیاکانتان را در بایگانی خودتان ،حفظ یا
وارسی کردهاید؟!

