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با فحاشی کودک خود
چه کنیم؟

کودکانه
عطیه میرزا امیری

کودک حرفهای ناســزا و زشت را بیشتر از سایر کلمات تشخیص میدهد
و ســریع آن را وارد حافظــهاش میکنــد .بچههــا ناســزاگویی را در مدرســه،
تلویزیــون ،کوچــه و خیابــان یــاد میگیرنــد و از گفتنــش به هیجــان و وجد
میآیند .این موضوع برای والدین بســیار خجالتآور اســت ،چراکه باعث
میشــود کل تربیتشــان زیــر ســؤال رود و اگــر کنتــرل نشــود جــزء ثابتی از
شخصیت کودک میشود.
حــاال این ســؤال پیش میآیــد که در مقابل ناســزایی گویــی فرزندمان چه
کنیم؟
در ابتــدا بایــد گفت که اکثــر مواقع فحش دادن بچهها یــک کار تقلیدی
اســت .یعنــی کودکان از پــدر و مادر یا اطرافیانشــان یــاد میگیرند و حتی
ممکــن اســت همــان موقــع از آن فحش اســتفاده نکننــد ولی بــه حافظه
میســپارند و در جای دیگری به کار میبرند .پس اگر به ناســزاگویی عادت
دارید ،اول باید خودتان را اصالح کنید تا کودکتان هم دست از ناسزاگویی
بردارد.
نکتــه مهــم دیگــری که باید به آن توجه داشــته باشــید این اســت که در
این مواقع ،نحوه عکسالعمل شما بسیار مهم است .بیشتر اوقات واکنش
اطرافیــان بــه فحاشــی کــودک ،خنده اســت و همیــن باعث میشــود بچه
تشویق شود و به کارش ادامه دهد.
در ســن دو تا ســه ســالگی بیاعتنایی و بیتفاوتی ،تنها واکنش معقولی
اســت که باید در مقابل فحش دادن کودک انجام داد .در غیر این صورت
شــما هر واکنشــی نشــان دهید ،کودک درمییابد که میتوانــد با این عمل
شما را کنترل یا خشمگین کند .بنابراین دوباره به کارش ادامه میدهد.
کودک از پنج ســالگی به باال متوجه مفهوم فحش میشود و بیاعتنایی
والدیــن فایدهای ندارد .با او صحبت کنید و قاطع باشــید .در صورت ادامه
رفتــار از روش محرومســازی اســتفاده کنیــد .مثــاً به مدت یــک روز اجازه
ندارد از اسباب بازی مورد عالقهاش استفاده کند یا تلویزیون ببیند.
اگــر کــودک در جمع فحش داد ،او را به اتاق دیگری ببرید و به او بگویید
کــه ایــن رفتــار را تمــام کند در غیــر این صورت جمــع را تــرک میکنید و از
آنجــا میروید .اگر کارش را ادامــه داد ،تهدیدتان را عملی کنید تا قاطعیت

شما را ببیند.
اگر کودک همراه با ناســزاگویی ،رفتارهای خشــونت آمیز ،پرتحرک ،لجبازی و نافرمانی هم دارد باید به طور جدی
بررسی شود و حتماً از یک متخصص مشورت گرفت.

اگر برایتان مهم اســت در کارتان پیشــرفت کنید و تمام تالشتان را برای رسیدن
به این هدف میکنید ممکن است در میانه راه دچار اشتباه شوید .یعنی فکر کنید
پیشرفت کردهاید اما این اتفاق نیفتاده باشد یا برعکس فکر کنید اصالً رو به جلو
حرکت نکردهاید اما اشتباه کنید.
گاهی متر و معیارهایمان یا روشهای اندازهگیری پیشــرفتمان درســت نیست.
اگــر راه و روش درســتش را بلــد باشــیم کمتــر دچــار این اشــتباهات میشــویم و
بدرســتی میتوانیم قدمهــای بعدیمان را برداریم .ضمن اینکه احســاس بدی
نســبت به خودمان و کارمان پیدا نکنیم .حاال برای رســیدن به این هدف باید راه
درست را انتخاب کنیم.
ایــن راهکارهــا کمکتــان میکنــد بهتریــن راه را بــرای اندازهگیری پیشــرفتتان
انتخاب کنید:
گاهــی خودمان برای این اندازهگیری چندان گزینه مناســبی نیســتیم .یعنی
براســاس شرایط مختلف درســت این کار را انجام ندهیم .مثالً وقتی افسردهایم
و اعصابمــان خــرد اســت به احتمــال زیاد به نظرمان میرســد اصالً پیشــرفتی
نداشتهایم یا برعکس دچار خودبزرگ بینی در این زمینه شویم .به همین دلیل
بهتر اســت کسی را داشته باشــیم که ما و کارمان را قضاوت کند و تغییراتی که در
خودتــان و کارتــان ایجاد شــده و به هر دلیلی ممکن اســت آنها را نبینید به شــما
یادآوری کند .معموالً ابتدای کار یا در اوج کار نمیتوانید درســت میزان پیشرفت
را ببینیــد امــا نزدیکانتان بهتــر میتوانند میزان پیشــرفتتان را تشــخیص دهند.
میتوانیــد بــرای ایــن اندازهگیری کســی را انتخاب کنید کــه به او اعتمــاد دارید و
میدانید بدون مالحظه الکی اصل و واقعیت ماجرا را به شما میگوید.
نوشــتن خاطــرات و اتفاقــات هرروزه هم روش خوبی اســت .با این کار شــما
عملکردتــان را ثبت میکنید و میتوانید هر زمان که میخواهید به این خاطرات
مراجعــه کــرده و مســیر کارتــان و اینکــه چقــدر در طول زمــان تغییر کــرده اید را
ببینید .مثالً ببینید با چه مشکلی روبه رو بوده اید و چطور حلش کرده اید .چطور
توانســتهاید یــک پروژه را به پایان برســانید یا چــه زمانی نظر و ایدهتــان پذیرفته
شــده اســت .البته اشــتباهات هم در این خاطرات مشــخص اســت .اگر هم االن
نسبت به گذشته شرایط نامناسبی دارید متوجه میشوید که نتوانستهاید تغییر و
موفقیت
پیشرفتی کنید .به این روندی که نوشته اید توجه کنید .به تفاوتهایی که کرده اید
یگانه خدامی
و مســائلی که حل شده است .با مرور نوشــتهها میتوانید درک درستی از شرایط
خودتان و میزان حرکتتان پیدا کنید و با بررســی مســیرتان اشــتباهات را جبران
و اصــاح کنیــد .معموالً در شــرایط خاصی ما نســبت به خودمــان خیلی بدبین و بیرحم میشــویم و فکــر میکنیم هیچ کاری
نکردهایم اما این نوشتهها و عملکرد ثبت شما نمیگذارد اینقدر منفی به خودمان نگاه کنیم .ارائه تصویر واقع بینانه و درست
مهمترین ثمره ثبت این خاطرات روزمره کاری است.

متر و معیارهایی
برای اندازهگیری
موفقیت در کار
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ازدواج به این دالیل
اشتباه است

«خشــت اول گــر نهــد
همسرانه
معمــار کــج ،تــا ثریــا
مــیرود دیــوار کــج».
عطیه میرزا امیری
این مثل قدیمی نشان
از ایــن دارد کــه هرچیــزی اگــر پایــه و اساســش
اشــتباه باشد ،مشــکل روی مشــکل میآید و در
ط ترین
آخر باید فاتحه آن رخداد را خواند .بارب 
موضوعــی را کــه میتوان به این مثــل ربط داد،
ازدواج اســت .اتفاقــی که اگر با چالش و اشــتباه
شــروع شــود ،دیری نمیپایــد که ویرانــی به بار
مــیآورد .در ادامه به نکاتــی میپردازیم که اگر
دختر و پســری بــا چنین اهدافــی ،ازدواج کنند،
زندگی خود را باختهاند.
فرار از تنهایی:
درســت اســت کــه ازدواج آدم را از تنهایــی
درمــیآورد امــا ایــن تنهــا ظاهــر امر اســت .اگر
کســی نتواند بــا تنهایی مجردی خــود کنار بیاید
و از تــرس تنهــا مانــدن تــن بــه ازدواج دهــد ،با
شــوک عظیمی روبــهرو میشــود .بنابراین باید
در ابتــدای هــر امــری حــس رضایتمنــدی و
خوشــبختی را وابســته بــه خودمــان بدانیم .در
ایــن صورت ترس و عــذاب از تنهایی منتهی به
ازدواج نمیشود.
رهایی از فشار اجتماعی:
هــر فــرد مجــردی الاقــل با ایــن جمله از ســوی
اطرافیــان خــود مواجــه شــده اســت« :وقــت
ازدواجــت شــدهها! نذار دیر بشــه .زیاد ســخت

نگیــر» .یادتــان کــه نرفتــه در دروازه را میشــود
بســت اما در دهــان مردم را نه! یعنی اگر شــما
هــم ازدواج کنیــد فــرد دیگری پیدا میشــود که
بیایــد و در مورد زندگیتان اظهار نظر کند .پس
بــه خاطر حرف مردم دســت بــه چنین اقدامی
نزنید.
فرار از مشکالت خانوادگی:
ازدواج غول چراغ جادو نیســت که با وارد شدن
در آن ،از مشــکالت جــاری و گذشــته زندگیتان
کاسته شود .مشــکالتی از قبیل نداشتن حداقل
آزادی در خانــه پدر ،وجود مشــکالت اقتصادی
و ســایر عوامــل ایــن چنینــی منجر بــه ازدواجی
نامعقــول میشــود .در واقع اگر فــردی بهدلیل
چنیــن مســائلی ازدواج کنــد ،صورت مســأله را
پــاک کــرده اســت ،چــرا کــه در مواجهه بــا یک
مشکل ،اشتباه بزرگتری را مرتکب میشود که
جبرانناپذیر است.
استیصال جنسی:
نمیتوان منکر شــد کــه یکی از مقاصــد ازدواج
ایــن امر اســت .این مســأله بــه خودی خــود بد
نیســت .اما جایی مشــکل ســاز میشــود که فرد
مالکهــای اصلــی و اولیــه را رها کنــد و اولین و
اصلیتریــن دلیلــش بــرای ازدواج این مســأله
باشد.

