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والدین همیشــه از اینکــه فرزندشــان دروغ میگوید یا زیــر حرفهایش میزند،
شــکایت میکنند .اما خودشان از یاد میبرند که در زندگی چندین بار بهصورت
ناخودآگاه قولهایی دادهاند که آن قول و قرار ،خواه ناخواه در ذهن کودکشــان
شکســته شــده اســت .در این مقاله مــا چند قولی که باعث شکســته شدنشــان
میشــود و ذهنیت خوبی در کودک باقی نمیگذارد را برایتان میگوییم تا از این
به بعد از گفتن آنها امتناع کنید.
«قول میدم قبل از اینکه خوابت ببره بیام خونه»
قــول دادن در مــورد موقعیتها و شــرایطی کــه خارج از کنترل ما هســتند ،مثل
ترافیک و جلســات دقیقه نــودی احتیاط کردن میطلبد .بــه جای آنکه بگویید:
«قــول میــدم تا عصر یــا فالن ســاعت خانه باشــم» ،بگویید« :قــول میدم تمام
تالشم رو بکنم و قبل از اینکه بخوابی خونه باشم».
قول میدم اگه اتاقتو رو مرتب کنی ،ببرمت پارک!
رشــوه دادن به کودک ،به او خودکفایی را یاد نمیدهد .قول دادن و رشــوه دادن
را فرامــوش کنیــد .در عوض بــه او کمک کنید عواقب موضــوع را درک کند .مثالً
چنین چیزی بگویید« :اســباب بازیهاتو جمع کن تا کســی روشــون نیفته خراب
بشن».
قول میدم اگه مشقاتو انجام بدی و درسات رو بخونی ،باهوشترین بچه کالس
بشی!
به او کمک کنید تا ارزش مسائل را بفهمد ،نه اینکه تمرکز او را به سمت بهترین
بــودن جلب کنید که دائم اســترس این را داشــته باشــد که نکند بهترین نشــود.
بهتر اســت بگویید« :خوندن درس باعث میشــه که رشــد کنی و چیزای زیادی
یاد بگیری».
قول میدم که فردا روز بهتری باشه!
والدیــن میخواهند همه چیز را برای فرزندانشــان بهتر کنند و به آنها امیدواری
بدهنــد .ولــی آنچــه بچههــا بیــش از همه چیــز بــه آن نیــاز دارند ،این اســت که
احساساتشان پذیرفته شود .بهتر است بهجای اینکه به او دلداری الکی بدهید
و برای از بین بردن غم امروزش وعده فردای بهتر را بدهید به او بگویید« :به نظر
کودکانه
میرسه که امروز روز سختی برات بوده».
عطیه میرزاامیری
قول میدم که دفعه دیگه برای تولدت بریم مسافرت!
چیزهــای بــزرگ و گرانی مانند ســفر نیاز به پول و برنامهریــزی دارد ،پس تاریخ و
زمان مشخصی را نمیتوانید در درازمدت برایشان تعیین کنید .اگر فرزندتان را در برنامهریزیها دخالت دهید ،بهتر وسعت
آن را درک میکند .مثالً بگویید« :منم فکر میکنم تو این مسافرت بهمون خیلی خوش بگذره .پس بذار براش پول پسانداز
کنیم».

این قولها را
به فرزندتان ندهید

نوآوری برای موفقیت بســیار تعیینکننده و مهم اســت .مخصوصاً وقتی کسب و
کاری راه انداختــه اید .چــون در دنیای امروز و با اینهمه کارهای متفاوت که مدام
به روز میشوند و ذائقههای تغییر پذیر مردم ایدههای نوآورانه جواب میدهد و
کار را به موفقیت نزدیک میکند.
شــاید فکر کنید انســان نوآوری نیستید و سرخورده شــوید اما ممکن است اشتباه
کنیــد! در واقع بهدلیل درســت نشــناختن خودتــان متوجه این ویژگیتان نشــده
باشــید .برای اینکه متوجه شوید نوآور هستید یا نه باید ویژگیهای چنین افرادی
را مــرور کنیــد .بعد از آن میتوانید به نتیجه درســتی درباره خودتان برســید .این
کار یــک فایده دیگر هم دارد .اگر دنبال افراد نوآور برای کار کنار خودتان هســتید
میتوانید با این ویژگیها شناساییشان کنید.
افــراد نوآور هیچ وقت یادگیری را متوقف نمیکنند .از طرفی چیزهایی که یادمیگیرند محدود به یک حوزه نمیشود یا بهصورت سطحی دنبالش نمیروند.
آنها دانش زیادی دارند و میتوانند پاســخ ســؤاالت زیادی را بدهند .مخصوصاً
در حــوزه کاری شــان .مــدام در این حوزه با مطالعه ،شــرکت در ســخنرانیها و
همایــش هــا و گذرانــدن دورههــا و کالسهــای مختلــف چیزهــای تــازهای یــاد
میگیرند و اطالعاتشــان را به روز نگه میدارند .اما به حوزه خودشان محدود
نمیشــوند .ســعی میکننــد از حوزههــای دیگــر هم اطالعات داشــته باشــند و
بنیــان فکریشــان را قویتــر کنند .کنجکاوی ،پرسشــگر بودن ،راضی نشــدن به
پاســخهای سطحی و تحقیق گسترده برای رسیدن به پاسخهای درست ویژگی
این افراد است.
قــرار نیســت تا موضوعی پیــش میآید به فکر ایدههــای نو و تــازه بیفتید .افرادنوآور همیشــه ایدههای مختلف در ذهنشــان دارند و درباره آنها فکر میکنند .با
این کار احتمال اینکه هنگام نیاز بهترین ایدهها را ارائه دهند بیشــتر اســت .البته
این نشــان نمیدهد که تمام ایدههای این افراد درســت و بدون ایراد اســت .آنها
ایدهپــردازی میکننــد ،به آن بال و پــر میدهند و بررســیاش میکنند .اگر خوب
نبود میروند ســراغ ایدههای دیگــر .ایدههایی که آنها در ذهنشــان میپرورانند
ممکن است روزی و در یک زمان خاص به دردشان بخورد و بتوانند آن را بخوبی
اجرا کنند.
موفقیت
درست است که ایدهپردازی بسیار مهم است اما اینکه ایده طوری پرورش دادهیگانه خدامی
شود که قابل اجرا باشد اهمیت خاصی دارد .امکان به کارگیری و استفاده از ایده
نکته مهمی است .در واقع افراد نوآور هنگام ایدهپردازی به جزئیات توجه زیادی
کرده و برای آنها وقت صرف میکنند و فقط در حد ایدهپردازی نمیمانند .توجه به جزئیات باعث میشود افراد از نقاط ضعف
و قــوت ایدهشــان باخبر باشــند و بداننــد هنگام بروز هر مشــکلی چطور بایــد حلش کنند .ایــن ویژگی باعث میشــود ایدههایی
بپرورانند که قابلیت اجرا داشته باشد.

نوآوران را
بشناسید
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مراحل آشنایی پیش از
ازدواج چیست؟

یکــی از مراحــل
حســاس زندگــی،
همسرانه
مرحلهایســت کــه
عطیه میرزا امیری
دختر و پســر بــه قصد
آشــنایی ازدواج بــا یکدیگــر ارتبــاط میگیرنــد
و در خــال ایــن ارتبــاط تــا حــدودی همدیگــر
را میپســندند .بعــد از آن ،شــناخت عمیــق و
جدیتر میشــود .اما در ایــن بین باید به نکاتی
توجــه کننــد تا بــه عبارتی نه ســیخ بســوزد و نه
کباب!

-1اولین نکته این است که افراد باید هیجانات
خــود را کنترل کنند .اگــر از آن طرف بوم بیفتید
محافظهکار میشــوید و اجازه نمیدهید کســی
به شما زیاد نزدیک شود و اگر هم زیادی جوگیر
شــوید ناگهان خودتان را در باتالق عاشق شدن
کاذب میبینید .راه را برای بازگشت باز بگذارید
و ایــن را بدانیــد در مرحله ارزیابی هســتید و اگر
نخواستید ،میتوانید برگردید و هیچ تعهدی بر
مبنای همیشه بودنتان وجود ندارد.
-2در ایــن پروســه آشــنایی ،نــه آنقــدر وقت را
تلــف کنیــد که ناگهان چشــم بــاز کنیــد و ببینید
کلــی از عمرتــان رفتــه و نــه آنقدر عجلــه کنید
که بعدتر پشــیمان شــوید .همه چیز باید دقیق
بررســی شــود و ایــن بررســی تنهــا با معاشــرت
ســازنده و اصولی میسر اســت .معاشرتی که در
آن اطالعاتــی رد و بدل شــود که بعدتــر بتوانید
با اســتفاده از آن یک تصمیم درست و عاقالنه
بگیرید.

-3دلتــان برای کســی نســوزد .ما گاهی بیشــتر
ضربههــا را از رودبایســتیها میخوریــم .اگــر
در اواســط آشــنایی متوجه شــدید ،فــرد مقابل
برایتــان مطلوبیــت چندانــی نــدارد دلســوزی
نکنیــد .قــرار نیســت برای خوشــبخت کــردن و
راضی نگه داشــتن کســی ،خودمــان را بدبخت
کنیم.
-4از هدفــی کــه داریــد غافــل نشــوید .هــدف
در این بین تنها آشــنایی اســت .از این آشــنایی
میتــوان لــذت برد .امــا این لــذت بــردن نباید
جوری باشــد که تمامــاً به خوشــگذرانی منتهی
شــود و از اصل دور شــود .این نکتــه را فراموش
نکنیــد کــه اگــر هــدف خــوش گذرانــدن باشــد،
نمیتوانیــد آنچنــان کــه بایــد و شــاید طــرف
مقابل را بشناسید.
-5از اینکــه بــا فــرد مقابلتــان اختــاف نظــر
داشــته باشــید ،نترســید .وجود اختالف نظر در
روابــط ،طبیعی و انکار نشدنیســت .اگر دیدید
کــه طــرف مقابلتــان بــا تمــام نظــرات شــما
موافق اســت ،کمــی به ایــن ارتباط شــک کنید.
اگــر در رابطــهای اختــاف نظر وجود نداشــت،
بدیــن معنیســت که یک نفر حــرف خودش را
نمیزند و برای رد و طرد نشــدن با هر نظری از
جانب فرد مقابلش ،موافقت میکند.

