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معموالً کودکان حدود دو تا سه سالگی هنگام بازی یکدیگر را هل میدهند ،گاز
میگیرند ،کتک میزنند یا اسباب بازیهای همدیگر را پرت میکنند .آنها بشدت
از رفتار همساالن خود خشمگین میشوند ،زیرا هنوز رابطه برابر و بدون تنش را
نیاموختهاند .کتک زدن تا سن  ٣سالگی بهدلیل عدم یادگیری رابطه صحیح با
ی است اما بعد از این سن
همساالن و عدم رشد رفتار اجتماعی در کودک طبیع 
طبیعی نیست و نیاز به بررسی دارد.
آیا والدین هنگام دعوای کودکانشان باید دخالت کنند؟
در ایــن محــدوده ســنی وظیفه کودکان نیســت کــه از خود مراقبت کننــد ،چراکه
کودک در این سن مراقبت از خود را هم نیاموخته است .بنابراین آنها نیاز دارند
شــخص بزرگسالی کنارشــان باشــد تا اگر کودکی اقدام به کتک زدن یا هل دادن
دیگری کرد ،فرد بزرگســال بدون داد زدن یا دعوا کردن او را متوقف کند .والدین
بایــد بدانند اگر بیــش از اندازه دخالت کنند ،کودکان به جــای کنارهگیری از دعوا
و وارد شــدن از در دوســتی ،بیشتر باهم دشمن میشــوند و بعدتر همدیگر را در
بازیهایشان راه نمیدهند.
اگر کسی زدت ،تو هم بزنش!
این جمله ،آسیب فراوانی به کودک خواهد زد و تمام آموختههای فرزندتان زیر
ســؤال خواهد رفت .وقتی شما این را به کودک خود میگویید ،این سؤال برای او
پیش میآید «پس اگر کسی کار بدی کرد من هم میتوانم آن را تکرار کنم؟»
کودکــی که میزند درونش لبریز از حس بد به خود و دیگران اســت .در حقیقت
کودکــی کــه کتک میزنــد از کودکی کــه کتک میخورد بیشــتر آســیب میبیند و
احساســات منفی بیشــتری را درون خود احســاس میکند .عالوه بر این ،شما با
گفتــن این جمله به کودک خود ،او را در خطر آســیب فیزیکی جبرانناپذیر قرار
میدهید و به او خشم ،مجازات و کینه ورزی را آموزش خواهید داد.
پس چه رفتاری داشته باشیم؟
ی که کار به برخورد فیزیکی رســید ،به فرزندشــان
والدین باید این را بدانند زمان 
بیاموزند« ،بهتر است دست خود را باال بیاوری و به فردی که میخواهد تو را بزند،
بگویی نزن» .با آموزش این رفتار به فرزند خود ،شما در واقع به او میآموزید که
کودکانه
در رابطه با دیگران میتواند حد و مرز مشخصی قرار دهد و از خود دفاع کند .اگر
عطیه میرزا امیری
طرف مقابل به کار خود ادامه داد ،فرزند شما باید محیط را ترک کند .همچنین
با این کار به فرزندتان میآموزید که ،انسانهایی در زندگی سر راه ما قرار خواهند
گرفت که دچار مشکالت رفتاری هستند و عاقالنهترین واکنش در برابر این افراد این است که با آنها درگیر نشویم .ترک کردن
محیط نه نشــانه ترســو بودن کســی است و نه دلیل بر بیعرضگی او میباشد ،تنها نشــان میدهد که شخص فرق خوب و بد و
درست و غلط را میداند و در مقابل آزار دیدن ،از خود دفاع میکند.

چگونه دفاع کردن
از خود را به فرزندم
بیاموزم؟

باید این را بپذیرید که فکرها و حرف هایتان همیشــه درســت نیست .اگر یکدنده
باشــید و مغــرور قطعــاً پذیرفتــن چنیــن چیــزی برایتــان ســخت اســت امــا باید
بدانید که این خصیصه میتواند مانع بزرگ بر ســر راه موفقیت شــما باشد و اگر
میخواهید در کارتان موفق شــوید باید ذهنتان را باز کنید و به استقبال ایدهها و
نظرات افراد دیگر بروید .مدیران سخت با چنین چیزی کنار میآیند اما اگر برای
هرچیــز دنبال بهتریــن راهها برای مجموعهتان هســتید راهی جز ایــن ندارید که
نظرات مختلف را بررســی کنید و به آنها اهمیت بدهید .باید یاد بگیرید یکدنده
نباشید!
افــراد یکدنده نمیخواهند ایدههایشــان به چالش کشــیده شــود و لجوجانه روی
تصمیم هایشــان پافشــاری میکننــد .مغرورنــد و اصالً فکر نمیکننــد که ممکن
اســت تصمیم هایشان اشــتباه باشــد برای همین نظرات دیگران را نمیپذیرند.
البته داشــتن ذهن باز به معنی پذیرفتن همه چیز نیســت .ممکن اســت بعضی
اظهارنظرهــا هم اشــتباه باشــد و نباید آنهــا را جدی بگیرید .اما بــه هرحال مهم
این اســت که همه نظرات را درســت بررســی کنید و بپذیرید که تفکرات شــما از
همه بهتر نیست.
در واقع اگر فکر میکنید که همه نظرات و تصمیم هایتان درســت اســت اشــتباه
میکنید .اگر میخواهید دیگر یکدنده نباشــید همیشه باید این احتمال را بدهید
کــه ممکن اســت راهی که انتخاب کرده اید درســت نباشــد .حتماً شــما بهدنبال
بهترین جواب هســتید پس باید بپذیرید که شــاید بهترین جواب ،پاســخ شخص
دیگری باشد چون به هرحال شما دانای کل نیستید و ممکن است در یک زمینه
اطالعات زیاد و درستی نداشته باشید.
برای اینکه دچار مشــکل نشــوید باید بدون پیشداوری و یکدندگی تمام نظرات و
اطالعات را بررســی کرده و بعد تصمیم بگیرید .البته اگر میخواهید تغییر کنید
یــک دفعه همه چیــز را نپذیرید و از آن طرف بام نیفتید! بررســی همه جوانب و
همه راهها مهمترین قابلیت مدیران است .در واقع شما باید به دور از احساسات
همــه چیز را بررســی کنید .چه این احســاس یکدندگی باشــد چه لطــف و اعتماد
بیش از اندازه.
از ســوی دیگر یکدندگی در زمان بروز اختالف نظر دیگران را بســیار اذیت میکند
موفقیت
چون قطعاً شما اشتباهتان را نمیپذیرید .افراد یکدنده اگر اختالف نظری با یکی
یگانه خدامی
از همکاران یا کارمندانشــان پیدا کنند مثل دشــمن با او رفتار کرده و حتماً تالفی
میکنند! نتیجه این رفتارها چیزی جز شکســت نیســت .شــما بایــد اختالف نظر
پیش آمده را حل کنید نه اینکه بهعنوان دشمنی به آن نگاه کنید.اما باید بدانید زمانی که دو نفر به اختالف نظر میرسند ،حتماً
یکی از آنها اشتباه میکند و ممکن است این شخص شما باشید .پذیرفتن این مسأله شاید کمی سخت باشد اما اگر یاد بگیرید
دور از یکدندگی اشتباهتان را قبول کنید میبینید چقدر جو متشنج محیط کارتان کمتر میشود.

یکدندگی دشمن
موفقیت در کار
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چه موقع در زندگی زناشویی
مرگ عاطفی رخ میدهد

زن و شوهرانی هستند
که زیر یک سقف و در
همسرانه
کنــار یکدیگــر زندگــی
عطیه میرزا امیری
میکننــد امــا در واقع
از دو همخانــهای بــا هم غریبهتر هســتند .چه
اتفاقــی میافتــد کــه زن و مــرد هیــچ کشــش
عاطفــی بــه هم ندارنــد و روزبــهروز از هم دور
میشــوند؟ مــرگ عاطفــی همســران چهــار
مرحله دارد:

مرحله  :1مخالفت
در زندگی زناشــویی این مسأله به کرات اتفاق
میافتــد ،زیــرا تعــداد تعامــات میــان فردی
زوجیــن بیشــتر از انواع دیگر روابط اســت و به
همین نســبت احتمال بروز اختالف میان آنها
بیشتر اســت .اگر مخالفتهای کوچک خود را
بیان نکنید و از خیر مطرح کردن آنها بگذرید،
این مخالفتهای کوچک جمع شــده و کمکم
به عالمت هشداردهنده بعدی یعنی رنجش
و عصبانیت تبدیل میشود.
مرحله  :2رنجش و عصبانیت
در ایــن مرحلــه شــما فــرد مقابل را ســرزنش
میکنید و فرد هم عکسالعمل نشــان داده و
شما را مورد حمله قرار میدهد .خیلی مواقع
کــه ســر موضــوع کوچــک و بیربطــی دعــوای
بزرگــی راه میافتــد علــت آن را بایــد در جای
دیگــر و موضــوع دیگری جســتوجو کنید .اگر
رنجــش و عصبانیــت مدام تکرار شــود ،شــما

بــرای جلوگیری از آن ،با بــه درون ریختن این
عصبانیــت و انباشــت انــرژی منفی بســیار در
درونتان پا به مرحله سوم میگذارید.
مرحله  :3عدم پذیرش و طرد
بعــد از یــک دعــوای مفصــل ،در را بــه هــم
میکوبیــد و از منــزل خــارج میشــوید .یــا زیر
یک ســقف هســتید ولی به یکدیگر بیتوجهی
میکنیــد .در واقع طرف مقابــل را هم از دیده
و هــم از دل بیــرون میکنید .بیشــتر جداییها
و طالقهــا در این مرحله اتفــاق میافتد .این
دوره بحرانیترین دوره اختالفات است.
مرحله  :4سرکوبی
در این مرحله نوعی احساس بیحسی درونتان
رخ میدهــد .دیگــر احساســات منفــی خــود را
حس نمیکنید اما در مقابل ،متوجه احساسات
مثبت خود هم نمیشــوید .آنچه این مرحله را
فاجعهآمیز میکند نوع رابطهای اســت که بین
زوجیــن وجود دارد .بــه این ترتیب که همه چیز
خوب و آرام به نظر میرســد و طرفین به ظاهر
زندگــی خوبی در کنــار یکدیگر دارند اما در واقع
بسیاری از مهارتهای عاطفی خود را فراموش
کردهاند و به یک مرده متحرک تبدیل شــدهاند
که زندگی را با بیمیلی دنبال میکند.

