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یکی از اصول زندگی مشــترک این اســت که
همسران در مقام هم وظایف خود را به نحو احسن
انجــام دهند تا در کنار یکدیگــر بتوانند آرامش را
تجربه کنند .الزمه ی داشتن جامعه سالم و همراه
آرامش ،در درجه اول این اســت که خانواده های
ســالم و پر از آرامش داشته باشــد .یکی از مهم
ترین نهادهای اجتماع کــه تاثیر زیادی در جامعه
دارد ،خانواده اســت .هر اتفاقی چــه خوب و چه
بد ،در خانــواده رخ بدهد ،تاثیر خود را مســتقیم
یا غیر مســتقیم بر جامعه وارد مــی کند .بنابراین
بایــد مهارت هــای ارتباط همســران و یا ارتباط
والد -فرزندی را یاد بگیریم تا بتوانیم از ســامت
و آرامش روان برخوردار باشیم .یکی از مهم ترین
مهــارت ها ،مهارت گفت و گو اســت که خود بر
چند قسمت تقســیم می شود .مهارت های گوش
دادن ،صحبت کردن و گفت و گو.
مهارت گوش دادن
یکــی از مهم ترین مهارت هایــی که الزم و
واجب است که همسران یاد بگیرند ،مهارت گوش
دادن است .اگر من با تمام وجود به صحبت های
همســرم گوش بدهم ،در واقع بــه او می فهمانم
که “ برای من مهم هســتی ،دوست دارم نیازت را
بشناســم و برآورده نمایم” .هنگامی که همسران
با اصول بــه حرف های یکدیگر گــوش بدهند،
تقریبا نصف راه را برای رســیدن به صمیمیت طی
کرده اند .گوش دادن اساسی نیازمند رعایت پیش
زمینه هایی است.
قدم اول:
قدم اول برای گوش دادن اساسی ،این است که
موانع گوش دادن را شناســایی کنیم .به این معنا
که ابتدا به شــناخت نســبت به این مساله برسیم
چه اتفاقی می افتد که باعث می شــود نتوانیم به
حرف های همســرمان گوش بدهیم؟ در زیر این
موانع به صورت مختصر ذکر می شود.
فالگیر نشوید
از مهم ترین عواملــی که منجر به عدم گوش
دادن می شود این اســت که ،همسران نسبت به
حرف ،قصد و نیت همدیگر ذهن خوانی می کنند
و حرف ها را همان گونه که خودشان می خواهند
برداشــت می کنند و صحت و سقم آن را از طرف
مقابلشان نمی پرسند.
فیلتر نکنید
در ایــن حالت همســران فقط به آن قســمت
از حرف های همسرشــان گوش مــی دهند که
به نفع شان است.
فقط بشنوید
برخی مواقع بزرگترین مشــکل همسران این

این روزها ســبک و ســیاق زندگی بسیاری از
ما اعم از بزرگ و کوچک و حتی خردســال عوض
شده و در ظاهر اینگونه به نظر میرسد که به یمن
دسترســی به فناوریهای جدید ،بیش از پیش از
حال یکدیگر باخبر هستیم و هر لحظه اراده کنیم،
میتوانیــم به راحتی با هم ارتباط برقرار کنیم یا از
اطالعات روز دنیا بهره ببریم.
واقعیت نشــان میدهد که در بسیاری از موارد،
اســتفاده نادرســت از ابزار جدید باعث شــده تا
نه تنها از قافله علم و دانش و پیشــرفت بشــری
عقب بمانیم ،بلکه ســبب شــده تا از ارزشهای
اجتماعی و مرزهای اعتقادیمان نیز دور شــویم
و حتی آنگاه که در یک جمــع خانوادگی در کنار
هم هستیم با ســرگرم شدن در فضای مجازی از
یکدیگر فاصله داشته باشــیم .در واقع در شرایط
جدید به جای آنکه ابزارهای نوین در خدمت انسان
قرار گیرند ،این ابزارهای فضای مجازی هستند که
انسانها را به خدمت خود گرفتهاند.
شکل گیری زندگی خیالی و مجازی در
کنار زندگی واقعی
دکتر سیما فردوسی روانشناس با اشاره به بحث
فضای مجــازی گفت :اولین بــاری که فضاهای
مجازی شــکل گرفتنــد و در اختیار مــردم قرار
گرفتند ،هدف و نیت تســهیل در ارتباطات بود که
انســانها بتوانند راحتتر باهم ارتباط برقرار کنند و
مناســبتها و قراردادهای خود را انجام دهند ،اما
متاســفانه از کنار نکات مثبتی که داشــت و باید
به صورت بهینه از آن اســتفاده میشــد ،یکسری
معایب و مضرات هم حاصل شــده که محققین را
مجاب نموده درباره این مسئله تحقیقات زیادی را
انجام دهند.
وی بیان کــرد :تحقیقات نشــان داده افرادی
که اعتماد به نفس پایینی دارند ،احســاس تنهایی
میکنند ،افسرده هستند ،در دوستیابی در فضای
حقیقی و کســب مهارتهــای اجتماعی ضعیف
هســتند .به صــورت افراطی و شــدید به دنیای
مجازی و استفاده از این تکنولوژی پناه میبرند تا
تحت پوشش این فضا برای خود اعتبار جمع کنند
و احساس آرامش نمایند.
از پیگیری آنالین بودن مخاطب خاص
تا اعتیاد به اینترنت
دکتر فردوسی اظهار داشت :یکی از آسیبهای
اینترنت اعتیاد به آن اســت ،در واقع همان اتفاقی
که در مغز یک آدم معتاد بــه موادمخدر میافتد،
میزان دوپامین (ماده بیوشیمیایی در مغز) در انسان
باال میرود و کاربر احســاس نیاز و لذت بیشتری
برای استفاده از این وسایل میکند و استفاده خود
را بیشتر و بیشــتر میکنند .اگر استفاده کنندگان
از اینترنت نتوانند به مــدت یکماه دوری از آن را
تحمــل کنند ،در معرض خطر اعتیــاد به آن قرار
دارند و متاســفانه ما شــاهد این پدیــده در میان
جوانان هستیم.
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اســت که به حرف های یکدیگر گوش می دهند
کــه در نهایــت یکدیگر را نصیحــت کنند و پند
و اندرز بدهند.
در خیاالت سیر نکنید
زمان هایی اتفاق می افتد که ما به فکر مسایل
مختلف می افتیم و نمــی توانیم به صحبت های
همسرمان گوش بدهیم.
حواس پرتی های امروزی
مســایلی از قبیل مجله ،اینترنــت ،تلویزیون،
موبایل و مشکالت جسمی و روانی ،می توانند از
عواملی باشند که ذهن همسران را به خود مشغول
کرده و مانع از گوش دادن صحیح بشوند.
اگر شــما در ارتباط با همســرتان از موانع باال
استفاده می کنید ،حتما و قطعا باید با تمرین کردن
آنها را از بین ببرید.
قدم دوم:
بعد از شــناخت موانع گوش دادن صحیح ،باید
 3اصل را در گفت و گو ،رعایت کنیم.
 - 1شفاف سازی
 - 2خالصه کردن
 - 3بازخورد
در یک گفت و گوی صحیح همسران حتما باید

مهارت های گوش دادن را یاد بگیرند .اگر  3اصل
بــاال همراه با زبان بدن در یک گفت و گو رعایت
شــود ،همســران می توانند راحت تر به همدیگر
گوش بدهند و به صمیمیت برسند.
اصل اول :شفاف سازی هست .یعنی هنگامی
که همسران با یکدیگر صحبت می کنند نسبت به
قسمت هایی که برایشان ایجاد ابهام کرده است،
از همدیگر سوال بپرسند و ابهامات خود را بر طرف
نمایند.
اصل دوم :خالصه کردن اســت .حتما باید
حرف هایی که بین همسران رد و بدل می شود در
ذهنشان خالصه شود.
اصل ســوم :بازخورد اســت .یعنی خالصه
حرف های طرف مقابلمان را به او بیان کنیم.
با رعایت این  3اصل به همســرمان می توانیم
بفهمانیم که برایش ارزش و اهمیت قایل هستیم
و حاضریم به حرفهایش گوش بدهیم.
زبان بدن
در باال ذکر شــد که باید همراه  3اصل اساسی،
زبان بدن را هم هدایت کنیم .ما عالوه بر این که
با گــوش هایمان گوش می کنیــم ،باید با دیگر
اعضای بدنمان هم گوش کردن را نشان دهیم.

دنیای وارونه خانوادههای معتاد
بهدنیای مجازی

وی افزود :برخی از جوانان شــبها را تا صبح
با دنیای مجازی میگذرانند و تمام صبح را خواب
هستند و این مســئله آغازگر آسیبهای متعددی
از جمله مشــکالت خانوادگی ،ارتباطی ،عاطفی،
روانی و جسمی میباشد و به دلیل باال بردن سطح
توقع و ارضاء از زندگیهای مشــترک ،لذتهای
زندگی جوانان را تحریف میکند.
دکتر فردوســی با اشاره به وسواسهای فکری
و عملی عالوه بر اعتیاد عنوان کرد :از ویژگیهای
برجســته وســواس ،عدم توانایی مهار رفتارها یا
اندیشــههای خاص اســت ،برای مثال فردی که
وسواس شستشو یا وسواس فکری دارد ،نمیتواند
میل خود را به شستشو کنترل کند یا ساعتها در
رختخواب مشغول به هم بافتن آسمان و ریسمان
اســت و اگر بخواهد عمل یا فکر وسواسیاش را
کنار بگذارد ،دچار اضطراب شــدیدی میشود .این
اختالل را میتوان در بررسی کردنهای پیدرپی
پست الکترونیک (وســواس عملی) یا دلنگرانی
از آنالین نشــدن یک دوست (وســواس فکری)
مشاهده کرد.
قلدرهای فضای سایبری هنوز زنده و سرحالاند
ایــن روانشــناس با توجــه به امنیــت حریم
خصوصی تصریح کرد :در بین شبکههای اجتماعی

خرید و فروش اطالعات افراد امری طبیعی اســت
و طبــق افشــاگریهای اخیــر دولتهایی نظیر
آمریکا به تمام اطالعات افــراد از جمله تماسها
در اسکایپ و دیگر نرمافزارهای اینترنتی دسترسی
دارد که این امر موجب کمرنگ شدن مفهومی به
نام حریم خصوصی در فضای مجازی شده است و
باید بدانید که وقتی هر چیزی به ذهنتان میرسد
با دیگر کاربران شــبکههای اجتماعی به اشتراک
میگذارید ،در واقع به دولتها و شبکههای مختلف
کمک کردهاید که شما را راحتتر به دام بیاندازند.
همچنین یکــی از کارکردهای روانی اینترنت این
اســت که ترسهای معمول در تعامالت اجتماعی
را از بین میبرد.
دکتر فردوسی افزود :با از بین رفتن ترسهای
معمول در تعامالت ،افراد در ارتباطات اینترنتی به
عدم بازداری شخصی و خود افشاگری برای ایجاد
صمیمیت دچار میشوند .گمنام بودن کاربر اینترنت
یکی دیگر از دالیلی است که امکان خودافشاگری
را در اینترنــت افزایش میدهد ،امــا واقعیت این
اســت که همواره کسانی هستند که قصد دارند با
به دســت آوردن اطالعات شــخصی از این اسرار
سوءاستفاده کنند .با یک جستجوی مختصر متوجه
حجم بســیار زیادی از افراد میشویم که به علت
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اصول گوش دادن با زبان عبارتند از:
 - 1شــنونده به همان حالتی که گوینده است
قرار بگیرد.
 - 2شــنونده حتما ســرش را تکان بدهد .این
تکان دادن سر به معنای تایید و تصدیق حرفهای
طرف مقابلمان نیســت و فقط به معنای این است
که حواسم به حرفهایت هست.
 - 3به حالت گشوده و با لبخند باشیم.
 - 4دست به سینه ننشینیم.
مهارت صحبت کردن
دو اصل مهم و اساســی و کاربردی در صحبت
کردن همسران وجود دارد.
 - 1هیــچ گاه از فاعــل تو در ابتــدای جمله
استفاده نکنید.
 - 2در ابتــدای جمالت از فاعل من اســتفاده
کنید.
به جای این جمله:
تو همیشــه دیر بــه منزل می آیــی و من را
عصبانی می کنی!
بهتر است بگوییم:
مــن از این که دیر به خانه می آیی احســاس
ناراحتی می کنم.
وقتــی ما جملــه را با تو شــروع مــی کنیم
در واقع حس ســرزنش کردن و یا مقصر دانستن
را در همســرمان ایجــاد می کنیــم و به تبع این
حس ،همســرمان تمایلی به گوش دادن به مابقی
صحبت های ما را ندارد.
گفت و گو
در گفــت و گــو ،یکی از همســران گوینده و
دیگری شنونده اســت .هر کدام در مقام خود باید
وظیفه خود را به نحو احســن انجام دهند تا یک
گفت و گــوی همراه با آرامــش را بتوانند تجربه
کنند .پیشنهاد می شــود برای بحث های چالشی
زندگیتــان ،از تکنیک پنج دقیقه اســتفاده کنید.
به این معنا که همســران در یک موقعیت مکانی
و زمانی مناســب شــروع به صحبت نســبت به
یک مساله مهم زندگیشــان بکنند .در این حالت
هــر یک از همســران مدت زمان مشــخصی را
صحبت می کنند.
بهتر است که این زمان به صورت هر  5دقیقه
برنامه ریزی بشــود .خانم پنج دقیقه نســبت به
موضوع مورد نظر صحبت کند و آقا هم همینطور
و بعد دوباره نوبــت خانم و بعد آقا .اینقدر این کار
ادامه می یابد تا همســران بتوانند مشکلشــان را
مدیریت کنند .ایــن تکنیک در صورتی که در آن
اصول مربوط به گــوش دادن فعال و پویا رعایت
شود ،بسیار موثر می باشد.

اعتماد به دیگران و افشــای اســرار شخصیشان
نه تنهــا در زندگی مجازی ،بلکه در فضای واقعی
نیز دچار مشکالت فراوانی شدهاند.
رقابتی بیپایان برای کســب الیک و
کامنت بیشتر
دکتر ســیما فردوسی روانشناس گفت :افراد در
اســتفاده بیش از حد از دنیــای مجازی از زندگی
معمول خود دور میشــوند و دور شدن از فضای
حقیقی باعث میشــود آدمی روز به روز در کسب
مهارتهای اجتماعی به خصوص در دوســتیابی
ضعیــف و ضعیفتر شــود و از انگیــزه و هدف و
موفقیت خــود در دنیای واقعی عقــب بماند ،لذا
برای جبــران این عقبافتادگیهای خود و تقویت
اعتمــاد به نفســش ،در دنیای مجــازی مدام به
ن
این صفحه و آن صفحه مــیرود تا با الیکزد 
و کامنتهای مختلف بتواند بیشــتر دیده شــود و
مورد توجه قرار گیرد .تجربه میگوید که در دنیای
مجازی هم مانند دنیای حقیقی برای داشتن ارتباط
دوطرفه نیاز به تعامل است ،برای همین است که
برای یک الیک بیشتر زحمت بیشتری میکشیم
و میخواهیم طرفداران و دنبالکنندههای زیادتری
داشــته باشــیم ،تا بدین صورت به فوق ستارهآی
در این شــبکهها تبدیل شــویم .کسب موفقیت و
احتــرام کاذب در فضای مجــازی باعث تنهایی،
انزوا ،افسردگی و کج خلقی فرد در فضای حقیقی
میشود.
پدر و مادر شانه به شانه هم
این روانشناس خاطرنشــان کرد :مسلما اولین
محیطی که جهت پیشگیری از آسیبها جلب توجه
مینماید ،محیط خانواده و به تبع آن والدین است،
چنانچه بتــوان در ابتدا توصیههــا و آموزشهای
الزم را بــه والدین منتقل و آنهــا را با خطرات و
در عین حال مزایا و محاســن فضای مجازی آشنا
کرد ،میتوان امیدوار بــود تا حدود زیادی اهداف
این تدابیر به ثمر بنشــیند ،مثال میتوان به والدین
آموزش داد درباره محتوایی که قرار است جوانان و
نوجوانان مشاهده کنند تصمیمگیری بجا و مناسب
داشته باشند.
همچنین هنگامی که با محتوای نامناسبی روبرو
میشوند ،چگونه واکنش نشان دهند تا عواقب آن
کاهش یابد یا به حداقل برسد ،لذا همراهی والدین
به هنگام اســتفاده فرزندان از اینترنت و در زمان
تعیین شده ضروری است و پدر و مادر هر دو باید
به این مسئله بپردازند نه اینکه رو در روی هم قرار
بگیرند و بخواهند تضادها و تعارضات خود را پیاده
کنند ،چون اینگونه فایدهای نخواهد داشت.
توصیه میشــود تا حد امکان کــودکان را به
خواندن کتابهای مختلف تشــویق کنید و برای
اینکه بــرای تربیت نوجوان و جوانــی ،کودکتان
راحتتر باشــید در استفاده از تکنولوژیهای نوین
امــروزی قانون و مقررات بگذارید و آنها را موظف
به اجرا کنید.

آموزش مهارت نه گفتن به کودکان
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اگــر نمی خواهید کودک تان قربانی زورگویی دیگران شــود ،از همین امروز به او مهارت نه گفتن را
آموزش دهید .بچه های حرف گوش کن را همه دوســت دارند .حتی صبورترین مادرها هم اغلب ترجیح
می دهند در پایان یک روز سخت و خسته کننده ،به جای مقاومت فرزندشان در برابر تصمیم های خود،
بعد از تمام شدن حرف های شان یک «چشم» شیرین بشنوند و با کودکی که در برابر خواسته های شان
مقاومت می کند ،ســر و کله نزنند .اما روانشناســان معتقدند کسانی که نه گفتن را در سال های کودکی
یاد نگرفته اند ،نه تنها در آن سال ها ،بلکه تا پایان عمر نمی توانند در برابر چیزهایی که با آنها مخالفند
بایســتند و به خاطر پایین بودن اعتماد به نفس شــان و بی بهره بودن از مهارت «نه گفتن» ،بیشــتر از
دیگران در معرض تجاوز یا انواع سوءاستفاده ها قرار دارند.
اگر شــما نمی خواهید کودک شیرین بله قربان گوی شما به خاطر همین ویژگی اش در آینده آسیب
ببیند و تمام عمر با اعتماد به نفســی پایین به همه اطرافیانش چشم بگوید ،این مطلب را بخوانید .ما به
شــما مــی گوییم که چرا باید نه گفتن را به فرزندتان آموزش دهیــد و چطور می توانید از همان ابتدای
کودکی ،این مهارت ارزشمند را در او تقویت کنید.
به خانه برگردید
برای اینکه کودک تان «نه» گفتن را یاد بگیرد ،باید از خانه شــروع کنید .اگر شــما همیشه فرزندتان
را مجبور به اطاعت کردن از خواســته های تان می کنید و به محض دیدن واکنش منفی او ،عصبانی و
پرخاشــگر می شوید ،نباید انتظار داشته باشید کودک تان به همکالسی که می خواهد خوراکی هایش را
از او بگیرد ،نه بگوید و در آینده در برابر خواسته های غیرمنطقی کسی که دوستش دارد مقاومت کند.
کودک شــما از همین امروز یاد می گیرد حق دارد خواســته هایی که از نظرش درســت یا منطقی
به نظر نمی رســند را رد کند یا برعکس احســاس می کند هیچ وقت و در برابر هیچ کســی حق ندارد
خواســت خودش را ترجیح دهد .پس اولین «نه» ای که از کودک تان می شــنوید را جشن بگیرید و به
خاطر وارد شــدنش به یک مرحله تازه رشــد ،خوشحال شــوید .اگر از او می خواهید لباسی که انتخاب
کرده اید را برای مهمانی بپوشــد اما به حرف تان گــوش نمی دهد ،به جای مجبور کردنش و گفتن «یا
ایــن کار را می کنی یا به مهمانی نمی رویم!» به او حق انتخاب بدهید و با گفت وگو و همفکری دنبال
انتخاب گزینه ای دلچسب تر بگردید.
با هم حرف بزنید
برای شروع می توانید از فرزندتان بخواهید آنچه امروز تجربه کرده را روی کاغذ بنویسد .به او بگویید
همه تجربه هایش از زمانی که در کنار دوســتانش بوده تا لحظاتی که در خانه و در کنار شــما داشته را
روی کاغذ بیاورد و بعد بخواهید مواردی که دوست داشته به آنها نه بگوید و نگفته و لحظاتی که کاری
خالف میلش انجام داده را هم در میان نوشته هایش مشخص کند .پس از روشن شدن فهرست لحظاتی
که کودک شما دوست داشته کلمه «نه» را به زبان بیاورد اما نیاورده ،با هم در مورد دالیل سکوت کردن
یا دلیل انجام کارهایی که میلی به انجام دادن شان نداشته ،صحبت کنید .بعد از اینکه با هم در این مورد
گپ زدید و گزینه های مختلفی که فرزندتان برای واکنش نشــان دادن به شــرایط ناخوشایند می تواند
انتخاب شــان کند را بررســی کردید ،با هم بهترین راه برای نه گفتن به موقعیت هایی که باید به آنها با
این عبارت واکنش نشان می داد را انتخاب کنید.
به موقع نه بگویید
کودکی که به موقع نه می شــنود ،مهارت نه گفتن را هم آســان تر کســب می کند .به همین دلیل
به جای برآورده کردن همه خواســته های کودک تان در لحظه اعالم شــدن شان یا به جای بی جواب
گذاشــتن آنها ،سعی کنید او را گاهی با پاســخ منفی تان روبه رو کنید .اگر وقتی دست تان بند است از
شــما آب می خواهد ،به او بگویید «االن نمی توانم ،باید چند دقیقه صبر کنی!» و اگر وقتی تازه برایش
لباس خریده اید به شــما برای خرید یک لباس دیگر اصرار می کند ،با احترام و آرامش به او نه بگویید
و برایــش توضیح دهید وقتی نیاز به لباس های تازه داشــت ،حتما با هم به خرید می روید .کودکی که
بــه موقع نه می شــنود ،یاد می گیرد به موقع ،نه بگوید و بی توجه به شــرایط ،خواســت و امکاناتش
خواسته های دیگران را برآورده نکند.
بگویید نه متشکرم
قرار نیســت همه خواســته های کودک تان را اجابت کنید .وقتی به شــما پاستیل تعارف می کند و
میل ندارید ،به جای اینکه از ســر ترحم خودتان را مجبور به پاستیل خوردن بکنید ،با خنده بگویید «نه،
متشــکرم» .با درســت ادا کردن این جمله به کودک تان یاد دهید که گفتن «نه» به معنای زیر ســوال
بردن شــخصیت او و تصمیم هایش نیســت ،بلکه تنها به معنای داشتن نظری متفاوت است و برایش با
رفتارتان روشن کنید این «نه» گفتن و «نه» شنیدن قرار نیست هیچ آسیبی به رابطه شما بزند .کودکی
که در جریان این معادالت ساده روزمره ،مهارت نه گفتن را یاد می گیرد ،در سال های جوانی می تواند
به خواســته دوستی که به او ســیگار تعارف می کند ،بدون ترس از قطع شدن رابطه اش ،نه بگوید و به
توقع های نا به جای همســرش در ســال ها بعد بدون ترس از به خطر افتادن زندگی مشترکش جواب
منفی بدهد.
رکورد بشکنید
وقتی کودک تان بی وقفه از شــما چیزی می خواهد و جواب منفی می شنود ،به خاطر بی حوصلگی
یا ترحم حرف تان را عوض نکنید .در چنین شــرایطی هر چند بار که الزم اســت ،به خواســته او پاسخ
منفی دهید و با خوش خلقی به او یاد دهید قرار نیســت تکرار خواســته کسی ،تصمیم او را تغییر دهد و
درصورتی که منطق و احساســش به او می گوید باید پاســخ منفی دهد ،دلیلی ندارد به خاطر پافشاری
دیگران حرفش را عوض کند.
دیکتاتور نباشید
کم نیســتند والدینی که احساس می کنند به خاطر داشتن نقش «پدر» یا «مادری» دلیلی برای قانع
کردن فرزندشان ندارند .از نظر این پدرها و مادرها ،کسی که در چنین مقامی قرار دارد ،فقط کافی است
نه بگوید و دلیلی ندارد علت آن را توضیح دهد .درســت است که کودک شما الاقل تا سال های جوانی
ابزاری برای مقاومت در برابر شــما ندارد و خواسته یا ناخواسته از نه شما اطاعت می کند ،اما اگر برایش
دلیــل این حــرف را توضیح ندهید ،در آینده نمی تواند در بحث در مــورد موضوعاتی که با آنها مخالف
اســت ،سربلند بیرون بیاید یا خودش هنگام نه گفتن منطقش را به کار بگیرد .به همین دلیل توصیه می
کنیــم وقت نه گفتن به فرزندتــان ،دلیل این تصمیم را هم توضیح دهید .مثال به کوچولو ی تان بگویید
«نــه برایت چیپس نمی خرم ،چون دیروز خورده بودی و زیاد خوردنش برایت ضرر دارد» ،یا «نه ،اجازه
نمی دهم به اردوی مدرسه بروی چون آنفلوآنزا گرفته ای و گذشته از احتمال انتقال ویروس به دوستانت،
خودت هم در صورت نداشــتن استراحت کافی ،بدحال تر می شوی» همین جمالت ساده و قابل فهمی
که به زبان کودک تان آنها را ادا می کنید ،تکلیف او را در آینده در بســیاری از موقعیت هایی که باید نه
بگوید روشن می کند.
کوپن هایتان را نسوزانید
گفتیم کودک تان در کنار کسب کردن مهارت «نه شنیدن»« ،نه گفتن» را هم یاد می گیرد ،به همین
دلیل باید مراقب زمان و شرایطی که کلمه «نه» را به زبان می آورید باشید .برای شروع باید تعداد دفعاتی
که پاسخ منفی به زبان می آورید را محدود کنید .یادتان نرود که شما هر روز چند کوپن نه در اختیار دارید
و نباید با ولخرجی ،کوپن های تان را بســوزانید .اگر احســاس می کنید کودک نوپای شما ممکن است
وسایلی که در دسترسش دارد را بشکند ،به جای اینکه از صبح تا شب مدام به او بگویید «نکن»« ،دست
نزن» یا «نه» :خانه را پاکســازی کنید .نه گفتن های مکــرر و بیهوده ،این کلمه را در ذهن کودک تان
بی ارزش و بیاعتبار می کند و گذشته از انداختن حرف تان از سکه ،باعث می شود خودش هم نتواند به
جا و قاطعانه از این واژه سرنوشــت ساز استفاده کند .عالوه بر این ،در سال های کودکی فرزندتان ،چاره
ای جز باال بردن تحمل خود ندارید.
«نه» سرنوشت ساز است
اگــر این نکته هــا را بخوانید می فهمید چرا بایــد به کودک تان نه گفتن را آمــوزش دهید .اگر به
کودک تان یاد دهید به موقع و بجا از این کلمه استفاده کند ،آینده اش را بیمه کرده اید.
فکرش را به کار می اندازید
اگر فرزندتان بجا و درســت با این کلمه آشــنا شــود ،یاد می گیرد در موقعیت های مختلف به جای
اطاعت کردن از خواســته های دیگران ،به شرایطی که در آن قرار گرفته فکر کند و باتوجه به نتیجه ای
که پس از بررسی شرایط فردی و محیطی به آن می رسد ،تصمیم نهایی اش را بگیرد.
از او محافظت می کنید
کودکانی که مورد سوءاســتفاده و تجاوز قــرار می گیرند ،مهارت نه گفتن را بلد نیســتند .این افراد
نمی توانند به خواســته کسانی که از آنها سوء استفاده می کنند پاسخ منفی دهند و همیشه با سکوتی که
به خاطر انفعال شان به آن دچار شده اند ،خود را به یک قربانی تبدیل می کنند.
بلیت موفقیتش را می خرید
کودکی که با مهارت نه گفتن آشناســت می داند نه گفتن ،نشــانه بی احترامی به دیگران و توهین
به آنها نیســت و همیشــه دنبال موقعیتی بهتر و تصمیمی درست تر می گردد .او تنها برای راضی کردن
دیگران پاســخ بله را به آنها نمی دهد و با فکر کردن به موقعیت هایی که با آنها روبه رو شــده ،ذهنش
را پرورش می دهد.
اعتماد به نفس او را تقویت می کنید
وقتــی با رفتارهای تان به کودک می آموزید که نه گفتن نشــانه بی ادبی اســت ،اعتماد به نفس و
اســتقالل را از او مــی گیرید .با چنین رفتاری به کــودک تان می گویید «فکر نکــن تصمیم های تو
هیچ وقت به درد نمی خورد» ،اما اگر این مهارت را در فرزندتان تقویت کنید ،از او فردی با اعتماد به نفس
می سازید.

