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 7نکته درباره رفتار
با کودک منزوی

کودکانه
الهام آزاد

کودکان منزوی ،غیراجتماعی یا خجالتی ،اغلب نســبت به محیط پیرامونشــان
کم توجه هستند .آنها بیشتر با خودشان و رؤیاهایشان وقت میگذرانند .بازیها
و فعالیتهــای انفــرادی را ترجیــح میدهند و خــارج از جمع احســاس راحتی
بیشــتری دارند .کودک گوشــهگیر بهلحاظ هیجان ،هوش ،عواطف و احساسات،
کــم و بیش مشــابه کودکان عادی اســت اما چون نمیتواند بــا محیط اجتماعی
خود ارتباط برقرار کند کم حرف اســت و ابراز هیجان کمتری دارد .اگر بخواهید
این کودکان را با زور از انزوا خارج کنید عصبانی میشوند.
در برخورد با این کودکان چه باید کرد؟
 -1ترس و اضطراب کودک را درک کنید و هرگز به خاطر جمع گریزی و ارتباط
برقرار نکردن با دیگران او را سرزنش نکنید.
 -2او را با دیگر بچههایی که روابط عمومی باالیی دارند ،مقایســه نکنید .چون
بــا ایــن کار اعتماد به نفس کودک را از بین میبرید و او را به جمع گریزی بیشــتر
سوق میدهید.
 -3رفتارهای مثبت او را هر قدر کوچک باشند ،تقویت کنید .توقع نداشته باشید
کودکتان یک شبه و ناگهانی تغییر کند .اما هر بار که در میهمانی با بچههای دیگر
دوســت شــد و بازی کرد یا هر وقت که خودش پیشــقدم یک ارتباط شد ،به طور
کالمی او را تشویق و تحسین کنید.
 -4اگر کودک بشدت به شما وابسته است ،رفته رفته این وابستگی را کمتر کنید
نه به طور ناگهانی .مثالً اگر همیشه در تخت شما میخوابد ،به ازای هر شبی که
در اتاق خودش بخوابد ،به او جایزه یا ستاره شانس بدهید .اگر همیشه روی پای
شــما مینشــیند ،اول او را کنار خود بنشــانید ،بعد روی صندلی مجزا اما نزدیک
به خود و در نهایت با فاصلهای بیشــتر .تغییرات ناگهانی این بچهها را مشــوش
و مضطرب میکند.
 -5اضطــراب خــود را کنتــرل کنیــد .گاهی وقتهــا بچهها مضطــرب و منزوی
هستند ،چون والدینی مضطرب و منزوی دارند .اگر همیشه نگران آسیب دیدن
فرزندتان باشید و به جای آموزش او برای مراقبت از خودش ،همه جا همراهش
باشــید تا از او مراقبت کنید ،فرزندتان را مضطرب ،ناتوان و وابســته و منزوی بار
میآورید .فرصت تجربه کردن و آموختن را از فرزندتان دریغ نکنید.
 -6از قصــه گویــی ،نمایــش و کتابهــا کمــک بگیریــد و مثالهایی بــرای او
بزنید که متوجه شــود داشــتن دوســت و ارتباط برقرار کردن با آدمها میتواند

مفید باشد و به او کمک کند.
 -7در صورت مشــاهده وابســتگی شــدید کودک به والدین ،طوری که حتی لحظهای از آنها جدا نشود و اصرار داشته باشد که
حتی موقع خواب ،حمام ،دستشویی و ...کنار والدینش باشد ،حتماً به یک روان پزشک کودک مراجعه کنید.

حتمــاً شــما هــم درباره مســائلی کــه در محیــط کارتان پیــش میآیــد ،طرحها و
پروژههای جدید ،مشــکالتی که دارید و هر موضوع دیگری عقاید و نظراتی دارید
اما شــاید از آنهایی باشــید که جرأت و جســارت ابراز آنها را ندارید .حرف نزدن و
ابراز نکردن عقاید شــاید به نظرتان شــما را در حاشیه امنیت قرار میدهد اما در
واقع به بقیه نشــان میدهد شــما فردی سلطهپذیر هســتید برای همین به مرور
میبینید هرکســی از کارمندان گرفته تا مدیرانتان ســعی میکنند به شما تسلط
داشته باشند .البته جسارت داشتن در ابراز عقیده با پرخاشگری و تهاجمی رفتار
کردن متفاوت اســت اما باید یاد بگیرید و جســارت این را پیدا کنید که عقایدتان
را ابراز کنید:
در اولیــن قــدم بایــد بدانیــد معنای دقیق جســارت داشــتن چیســت و آن را
درک کنید .جســارت یعنی اینکه شــما اعتماد به نفس بیان عقاید و دفاع از آنها
را داشــته باشــید در حالی که به دیگران و نظراتشان احترام میگذارید .وقتی به
طــور دقیــق این معنــا را درک کنید دیگر نه پرخاشــگر خواهد بــود و نه منفعل و
میتوانید بدرستی و با آرامش نظراتتان را بیان کنید.
در قــدم بعــدی بایــد بدانید هنــگام ابراز عقایدتــان چه رفتاری بایــد با افراد
دیگر داشته باشید .شما باید محترمانه رفتار کنید و بدون بیاحترامی به دیگران
دربــاره عقیدهتان صحبت کنید .روی لحن و نحوه بیانتان کار کنید .ضمن اینکه
باید بدانید کســی خود به خود متوجه نمیشــود در ذهن شــما چه میگذرد و هر
نظری که دارید یا اگر از چیزی ناراحت هستید باید آن را با خونسردی بیان کنید.
داشتن اعتماد به نفس و نشان دادن آن در رفتار و گفتارتان مهم است.
اینکه جســارت بیان عقایدتان را داشــته باشید به این معنا نیست که به نظر
دیگران بیتفاوت باشــید و انتظار داشــته باشــید فقط نظر شما پذیرفته شود .اگر
میبینید بقیه نظری متفاوت با شــما دارند این تفاوت را بپذیرید و با درک آن با
یکدیگر صحبت کنید .به حرفهای دیگران گوش کنید و نشــان دهید به حرفها
و عقایدشــان احترام میگذارید .این کار باعث میشــود آنها هم به نظرات شــما
احترام بگذارند.
حــرف هایتــان را طوری بیــان نکنید که انگار میخواهید کســی را متهم کنید.
مخصوصــاً اگر مشــکلی پیــش آمــده و میخواهید نظرتــان را دربــاره آن بگویید
موفقیت
مراقب باشید که نحوه حرف زدنتان باعث نشود بقیه احساس گناه کنند .بدون
یگانه خدامی
حاشــیههای زیادی و زائد و روشــن و مختصر نظرتان را بگویید ،مســأله را بیش از
حد بزرگ نکنید و تالش کنید در حرف هایتان حقیقت را بیان کنید.
اعتماد به نفس را با خودخواهی و خودمحوری اشتباه نگیرید .فکر نکنید مدام باید از خودتان و توانایی هایتان یا عقایدتان
بهصــورت افراطــی حــرف بزنیــد .مثالً بــه کار بردن بیش از حــد «مــن» در جمالتتان حتماً باعث میشــود طرفهــای مقابل
احساس بدی پیدا کنند.

ابراز عقیده را
یاد بگیرید
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ویژگیهایی که میتواند
رابطه عاطفی میان
زوجین را به خطر بیندازد

ایــن یــک واقعیــت
همسرانه
انکار نشــدنی اســت
کــه حفــظ رابطــه بــا
عطیه میرزاامیری
همســر و رســیدن به
نقطــه امــن و مشــترک نیازمنــد مهارتهایی
اســت کــه هر دو طــرف بایــد آنهــا را فراگیرند
و از رابطــه خــود ماننــد یــک گیــاه حســاس
بخوبــی مراقبت کنند .در این بین چند ویژگی
شــخصیتی وجــود دارد کــه اگر در افــراد قوت
بگیــرد ماننــد یک مین عمــل میکند و باعث
برهــم خــوردن زندگی مشــترک میشــود .در
اینجــا ما بــه چندین ویژگی این چنینی اشــاره
میکنیم تا شما آنها را در خود شناسایی کنید و
اگر در وجودتان آن را دیدید ،سریع آن را از بین
ببرید.

خودشیفتگی
خودشــیفتگی باعــث میشــود طــرف
مقابلتان بهصورت ناخواســته وارد دردسر
و تله شود .اینها همان آدمهایی هستند که
به هیچ عنوان انتقادی در مورد خودشــان را
قبــول نمیکننــد و از اینکه همیشــه درســت
فکر میکنند مطمئن هســتند .زندگی با یک
فرد خودشــیفته این باور را به شــما میدهد
کــه یــک روزی بــه این فکــر کنید کــه من در
کجــای زندگــی ایــن شــخص هســتم .چون
ایــن افراد خودشــان بیشــترین اولویت را در
زندگی دارند!
تنبلی
گاهــی تنبلــی افــراد و فرصــت سوزیشــان
ناشــی از ایــن اســت که ایــن افراد وســواس
فکــری دارنــد .نمیتواننــد ریســک کننــد و
براحتی از جایشــان بلند نمیشــوند و کاری
را کــه در ذهن دارند عملی نمیکنند .چون
گمان میکنند این کار بخوبی و کامل عملی
نمیشود .البته این جور افراد با چند جلسه
مشــاوره و رواندرمانــی میتواننــد کمــی از
وسواس فکریشان را کنترل کنند.
خودکم بینی
نداشــتن اعتمــاد به نفــس در هر شــخصی
میتوانــد بشــدت ویرانگر باشــد .ایــن افراد
ســعی میکننــد در هــر شــرایطی خــود را
مخفــی کننــد چــون بــاور دارنــد لیاقت یک
زندگی خــوب را ندارند چراکه زیبا نیســتند!
جالب است بدانید اولین الیه خودکم بینی،
جســمی و ظاهریســت .یعنی فرد از لحاظ
ظاهری احســاس کهتــری میکنــد و خود را
زشت میبیند.
ایدهآل بودن
افــرادی کــه همیشــه میخواهنــد اول
باشــند .کســانی کــه انتظــار دارنــد همــه
زندگیشــان ایــدهآل و کامــل باشــد .تفکــر
ایدهآلیســت مشــکلی نــدارد امــا زمانی این
ویژگــی مشکلســاز میشــود کــه ایــن افــراد
میخواهند همیشــه بهترین و اولین باشــند
و به طرف مقابلشان اجازه معمولی بودن
نمیدهند.

