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خیلــی وقتهــا کنــار هــم بودن بچهها مســاوی اســت با شــروع یــک جنگ
کودکانه و جیغ و فریاد و گلهگزاری و شاید هم کتک کاری .در دنیای کودکان
بهانههــای ســاده میتواند شــروع یک دعوای جدی باشــد چــون بچهها به
انــدازه بزرگترها مهارتهای ارتباطی را یاد نگرفتهانــد و نمیتوانند افکار یا
استدالل هایشان را بیان کنند .اما چه کنیم تا بچهها کارشان به دعوا نکشد؟
 -1اگــر فرزنــدان لجبازی دارید ،وقتی کنار هم هســتند ســر آنهــا را با بازی
یا کاری (مثل کار دســتی ساختن ،درســت کردن کیک ،آزمایش علمی و)...
گرم کنید تا با هم دعوا نکنند .بهتر اســت از ســپردن کارهای مشترک (مثل
ظرف شستن دوتایی و )...به آنها خودداری کنید.
 -2اگــر دوســتان فرزندتان را به خانــه دعوت کرده اید ،ســعی کنید آنها را
مشــغول بازیهای گروهی کنید .احتمال دعوا بین دو کودک بیشتر از وقتی
است که  3-4کودک در کنار هم هستند و مشغول یک بازی تیمی شدهاند.
 -3بعضــی از دعواهــا بــه خاطــر زیــاده خواهی بچههاســت .مثــاً یکی از
بچهها میخواهد مدت بیشــتری ســوار تاب باشد و دیگری را مجبور میکند
منتظــر بمانــد .در این موارد ســعی کنید بــا پادرمیانی نزاع را تمــام کرده و
مراقــب باشــید بچههــا بــه هــم آســیب نرســانند .در چنیــن مــواردی ،باید
پیشــنهادی خــوب و عادالنه بــه بچهها بدهیــد .مثالً بگویید :هــر کدام فقط
 5دقیقــه فرصت دارید ســوار تاب باشــید .بــه محض پایــان  5دقیقه نوبت
دیگری شــروع میشــود و من نظارت میکنم که کسی بیشتر از وقتش سوار
تاب نماند.
 -4اگر دو تا از فرزندانتان مدام با هم دعوا دارند ،بهتر است آنها را مدتی
زیر نظر بگیرید تا عوامل اختالفشان را بشناسید و برطرف کنید.
 -5در دعواهــای بهطــور مســتقیم دخالت نکنید و به ســخن چینی بچهها
اهمیــت ندهیــد .بگذارید خودشــان مشکلشــان را حــل کنند و شــما از دور
مراقبشــان باشــید و اگــر الزم بــود ،در شــرایط خــارج از دعوا نکاتــی را برای
مدیریت بهتر اختالفات به آنها یاد دهید.
 -6وقتی بچهها به دور از جنگ و دعوا ســاعتها با هم بازی میکنند آنها
کودکانه
را تشویق کنید تا این رفتار در آنها درونی شود.
الهام آزاد
 -7خودتان و همســرتان در خانه مراعات کنیــد و با هم دعوا نکنید .وقتی
بچهها میبینند که پدر و مادر دائماً با هم بگو مگو دارند ،از آنها یاد میگیرند
و با خواهر و برادرشان مدام دعوا میکنند .بچهها باهوشتر از چیزی که فکر میکنید هستند و از شما الگو میگیرند.
 -8محیــط خانــه را آرام نگــه داریــد .بچههــا در فضــای نــاآرام ،دچــار اضطــراب میشــوند و مســتعد تنــش
بیشتری هستند.

 8راه برای جلوگیری از
جنگ و دعوای بچهها

فکرهــای قدیمی همان قدیم کاربرد داشــتند .امروز فکــر جدید الزم دارید .اگر از
کسانی هستید که هنوز روی تصورات قدیمیتان درباره کار و محل کار و روش کار
اصرار دارید باید این جملهها را مدام با خودتان تکرار کنید چون اگر به این شیوه
ادامه دهید حتماً به مشــکل برمی خورید .شــیوه کار در این ســالها خیلی تغییر
کــرده و بســیاری از این تصــورات قدیمی دیگر کاربردی ندارد .در واقع این شــیوه
فکــر کــردن جایــی در روش کاری جدید ندارد .پس اگر شــما هم ایــن تصورات را
دارید حتماً برای تغییرش کاری کنید چون مانع موفقیتتان میشود:
قدیــم فقــط مهم بــود که خودتــان کار را درســت انجام دهید .بــرای همین
میگفتند اگر ســرتان پایین باشــد و کارتان را درســت انجام دهید خطری شــما و
کارتــان را تهدیــد نمیکند .اما این روزهــا نمیتوانید مطمئن باشــید تا آخر عمر
کاریتان میتوانید در جایی که هستید بمانید و کار کنید .این روزها مجموعههای
کاری نیاز به کارمندان پویا دارند که هر روز کارشان را بهتر میکنند و با مهارتهای
تازهای که یاد میگیرند خودشان و کار مجموعه را ارتقا میدهند.
قبــاً شــرکتها و ادارههــای بــزرگ برای کارمندانشــان دورههای آموزشــی
برگزار میکردند اما االن دیگر از این خبرها نیست .اگر فکر میکنید شرکتی که در
آن کار میکنید در صورت نیاز به مهارت جدید باید خودش برایتان کالس و دوره
آموزشــی بگذارد سخت در اشــتباهید .این شما هستید که باید تالش کنید چیزی
که الزم است یاد بگیرید .در واقع برخالف تصور قدیمی شما این وظیفه خودتان
است که رشد حرفهایتان را مدیریت کنید.
شــبکههای اجتماعــی دیگــر برای مصارف شــخصی و به اشــتراک گذاشــتن
نوشــته و عکس هایتان برای دوســت و فامیل نیســت .امروز باید با این شــبکهها
برندســازی شــخصی کنید و در واقع نماینده شــرکتتان در این فضا شــوید .باید
حضور فعال ،مداوم و حساب شده در این فضا داشته باشید و یاد بگیرید بخش
زیــادی از کارهایتــان را در ایــن فضا انجام دهید .مثالً با مشــتریان ارتباط بگیرید،
نیروهای تازه و کارآمد را شناسایی کنید و تبلیغ کنید .باید به شبکههای اجتماعی
و نقششان در کارتان نگاه تازه داشته باشید نه نگاه قدیمی.
بــرای اینکــه در کارتــان موفق باشــید نبایــد نگاهتان فقط به مدیرتان باشــد.
قدیمیهــا اینطور به مدیرشــان نگاه میکردند؛ موفقیت و شکســت در دســتان
موفقیت
مدیــرم اســت .اما شــما امروز باید خودتان هم کســب و کارتــان را مدیریت کنید.
یگانه خدامی
براساس نیازهای شرکت کار کنید و وابسته به کسی نباشید حتی مدیرتان.
شــما بایــد در کنــار کاری کــه بــرای مجموعــه انجــام میدهیــد خودتان هم
شــناخته شــده باشید؛ به تنهایی و بدون شــرکت و مجموعه .برخالف تصور قدیمیها این خیانت نیســت؛ اتفاقاً باعث میشود
شما به موفقیت مجموعه هم کمک کنید .چون این برندسازی شما را بهعنوان بخشی از این مجموعه به چهرهای شناخته شده
در کسب و کارتان تبدیل میکند.

تفکرات قدیمی را
دور بریزید
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غریقنجاتهای
زندگیزناشویی

بایــد همیشــه بدانیم
در برابــر رفتــار
همسرانه
ناشایست همسرمان
معصومه اسکندری
چــه زمانــی چــه
واکنشــی مناسبتر است ،درســت مثل غریق
نجاتی که بایــد بداند در هر موقعیت چگونه،
فــرد غریــق را نجــات دهــد .وقتی همســرتان
ناراحتتــان میکند باید بدانیــد که نوع رفتار
تلــخ همســرتان را چگونــه پاســخ دهیــد تــا
بهترین نتیجه را در بلندمدت بگیرید.
 -۱همســرتان را دوســت داشــته باشید حتی
وقتی ناراحتتان میکند.
 -۲مقابل همســرتان بایســتید ،وقتــی زیادی
خودخــواه و بدرفتــار اســت امــا نــه به شــکلی
ناپســند ،بلکــه بــا حالتــی کامــاً معمولــی و
عــادی به او بگویید «دیگــر نمیخواهم با من
اینطــور حــرف بزنــی»! داد نزنیــد و تهدید و
تندی نکنید.
یــک رابطــه ناکارآمد؛ یعنــی رابطــهای که در
آن یکــی از همســران زورگو باشــد و دیگری به
شــکل بــد و غلطــی مطیــع و متواضع باشــد.
شــروع کنید به ایســتادن در مقابل زورگویی و
خودخواهی همســرتان به شــکلی درســت ،تا
او رفتــارش را اصالح کند و از طرفی هم وقتی
شایســتگیاش را نــدارد بــه او عشــق بورزیــد.
بــرای روشــن شــدن موضــوع ،مثالــی برایتان
مطــرح میکنیــم؛ فــرض کنیــد با همســرتان
در حــال صحبــت در مورد موضوعی هســتید
که اخیراً شــما را ناراحت و آزرده کرده اســت.
ناگهــان او تعادلــش را از دســت میدهــد و
شــروع به فحاشــی میکند یا ممکن اســت به
شــما بگویــد از خانه بیرون بــرو ،همچنان داد
بزنــد و تهدیدتــان کنــد .در چنیــن مواقعــی،
شــما باید از راهــکار شــماره  ۲اســتفاده کنید؛
یعنــی مقابــل او بایســتید و نــه به شــکلی بد،
بلکه کامالً ســالم و عادی بــه او قاطعانه اما با
لحن آرام و عادی بگویید« :نمیخواهم دیگر
بــا من اینطور حــرف بزنی» و بعــد به آرامی
محــل را ترک کنیــد و بین نیم تا یک ســاعت
از یکدیگــر در خانــه فاصلــه بگیریــد .مثــاً به
اتاقتــان برویــد یــا مشــغول خوانــدن کتــاب
شــوید یا آشپزی کنید ولی همه این کارها را به
آرامــی و با مالیمت بــدون داد زدن و نق زدن
انجام دهید.
مثــال دوم را بــرای راهــکار اول مطــرح
میکنیــم .فــرض کنیــد شــما و همســرتان در
حــال تبــادل نظر هســتید در این بیــن ناگهان
همســرتان با لحنی تنــد و با ناراحتی به شــما
میگویــد« :کافیــه دیگــه ،نمیخــوام چیــزی
بشــنوم داری اعصابمــو خرد میکنــی» و این
حــرف او میتوانــد جرقه یک دعوای اساســی
باشــد .شــما میتوانیــد اتــاق را تــرک کنیــد و
وقــت ناهــار با مهربانــی او را بــرای ناهار صدا
بزنیــد و به ایــن ترتیــب او را به فکــر کردن در
مــورد رفتــارش وادار کنیــد و بــه او بگوییــد که
دوستش دارید .به این ترتیب شما همسرتان
را حتی وقتی ناراحت اســت دوست داشتهاید
و همین رفتار شــما هیجانات منفی او را برای
تبــادل نظرهای بعدی که شــاید مطابق میل
شــما نباشــد بشــدت کاهــش میدهــد و ایــن
واکنشهــای منفی را نه تنها تقویت نکردهاید
بلکــه تا حــد زیــادی آن را خاموش کــرده اید.
پــس دو راهکاری را کــه در ابتدای متن مطرح
شــد به خاطر بسپارید و ســعی کنید آنها را به
کار ببندید.

