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باورها و نگرشــهای بســیاری بر محیط خانواده
تاثیــر می گذارد .بســیاری از ارزشــها ،فرهنگ و
اخالقیات نسل به نسل به خانواده انتقال می یابد که
نشــان دهنده هویت ملی و فرهنگی خانواده و جامعه
اســت .ابزارها و تکنولوژی ارتباطی مدرن نیز تاثیر
بســزایی دارند از جمله ابزارها ماهواره است .با توجه
به محتویات ،برنامه ها و مدت زمانی که افراد صرف
دیدن آن مــی کنند ،تاثیرات متعددی را دریافت می
کنند .جای تامل است که بپرسیم ،آیا افراد در محیط
خانواده آشــنا به تاثیرات مثبــت و منفی آن بر تک
تک اعضای خانواده هستند؟ دیدگاه انتقادی در دیدن
فیلــم از چه جایگاهی برخوردار اســت؟ آیا عادت به
دیدن هر برنامه و فیلمی دارند؟ نسبت به تاثیرپذیری
افراد خانواده رفتار هوشــمندانه را اعمال می کنند؟
مراقبت از خود در دیــدن فیلم های ماهواره ای چه
معنایی دارد؟
آموزش از راه دور
گاهی افراد به صرف سرگرم شدن ،به دیدن فیلم
و برنامه های آن می پردازند .بسیاری از این فیلم ها
با جذابیت های بســیاری ســاخته می شوند .پیام و
تبلیغات بســیاری از برنامه هــای ماهواره ای فرد را
به زندگی توام با ســرگرمی و خوشگذارنی های زیاد
و سطحی فکر کردن تشــویق می کند و بتدریج در
ذهن بیننده رســوخ می کند .تاثیرات ماهواره تدریجا
به زندگی ما وارد می شــود و اثرات طوالنی مدتش
دست از سرمان بر نمی دارد.
افــراد در موقعیتهای بســیاری از داشــت ها و
آموخته هــای خود اســتفاده می کننــد .یکی از این
آموختــه های ذهنــی صحنه های فیلم اســت که
به طور ناخــودآگاه در ذهن فرد جا مــی گیرد و در
صورت لزوم و در شــرایط مناســب یادگیری تبدیل
به رفتار می شــود .حال خودتان قضاوت کنید آنچه
در ذهن شــما از صحنه های فیلم انباشته شده است
برای شما مفید است یا مضر؟ آیا دوست دارید فرزند
و همسرتان چنین رفتارهایی را تقلید کند؟
عاقلترین ،دوستداشــتنیترین و باتجربه ترین
آدمهایی که تا به حال با آنها برخورد داشتهاید احتما ًال
کسانی هســتند که بدبختی ،شکست ،دلشکستگی
به خاطر از دســت دادن کسی که دوستش داشتهاند
را تجربــه کردهاند و از میــان ناامیدی ها ،راه خود را
پیدا کردهاند .این افراد فراز و نشــیبهای زیادی را
در زندگیشان دیدهاند و درک و حساسیتی نسبت به
زندگی پیدا کردهاند که آنها را سرشار از محبت ،درک
و خردی عالی کرده اســت .آدمهایی مثل این به دنیا
نمیآیند ،آنها به مــرور زمان و در طول زندگی خود
اینطوری میشوند.
اگر بخواهیــم حقیقت را بگوییم ،وقتی شــرایط
زندگی ســخت میشــود و با مشــکالت متعددی
در زندگی روبهرو میشــوید ،مــی توانید اجازه دهید
آن شــرایط شــما را توصیف کند ،ویرانتان کند و یا
قویترتان کند .انتخاب با خودتان است.
 .۱درد بخشی از زندگی و عشق است و
به رشد شما کمک میکند.
خیلــی از مــا از خودمان میترســیم ،از حقیقت
خودمان و از احساساتمان .درمورد عالی بودن زندگی
و عشــق حرف میزنیم ولی هــر روز خودمان را از
هر دو آنها پنهان میکنیم .خودمان را از حقیقیترین
احساســاتمان پنهان میکنیم .زیرا واقعیت این است
که عشــق و زندگی گاهی ناراحتکننده میشــود و
احساسی که ایجاد میکند اذیتمان میکند.
از کودکــی به ما یاد دادهانــد که همه دردها بد و
مضر هستند .با این حال اگر از حس کردن احساسی
که واقع ًا داریم بترســیم ،چطور میتوانیم با زندگی و
عشــق واقعی روبهرو شــویم؟ ما الزم داریم که درد
را احساس کنیم ،درســت همانطور که زنده بودن و
دوست داشــته شــدن را باید حس کنیم .درد برای
بیدار کردن ماســت .بااینحال همیشه سعی میکنیم
دردمان را پنهان کنیم .این را درک کنید .فقط زمانی
میتوانید بفهمید تا چه اندازه قوی هســتید که قوی
بودن تنها گزینه باقی برای شما باشد.
همه چیز بســتگی به برخورد شــما با چیزهایی
دارد کــه آنطور که میخواهید پیــش نمیروند .این
چیزی است که مهم است .درد هم یک حس است.
احساسات شما بخشی از شما هستند  -واقعیت شما.
اگر به خاطر آنها شرمسار باشید و آنها را پنهان کنید،
اجازه دادهاید کــه دروغ عدمامنیت واقعیتتان را نابود
کند .به خاطر حقتان برای حس کردن درد  -و تحمل
کردن آن  -برای داشــتن زخــم ،برای کنار آمدن با
واقعیتهای عشــق و زندگی بایســتید تــا بتوانید
قویترین ،عاقلترین و حقیقیترین نســخه خودتان
باشید.
 .۲نگرشتان نیمی از مبارزه است.
داشــتن روزهــای ســخت و ناراحتکننده هیچ
اشــکالی ندارد .اینکه از زندگی انتظار داشــته باشید
همیشه عالی باشــد یعنی بخواهید در اقیانوسی شنا
کنید که هیچ جزر و مدی نداشــته باشــد .اما وقتی
متوجه شــوید که جزر و مد اقیانوس جزئی از همین
اقیانوس هســت ،آنوقــت میتوانید بــا واقعیت آنها
احساس راحتی کنید .مشخص میشود که فرازهای
زندگی نشیبهایی هم به دنبال دارد.
به عبارت دیگر ،زندگی ایده آل نیســت اما خوب
است .هدف ما نباید ساختن یک زندگی ایده آل باشد،
بلکه هدف باید زندگی کردن یک زندگی غیرایده آل
به طریقی اعجابآور باشــد .اینکــه هر روز صبح از
خواب بیدار شــوید ،خوب به اطرافتــان نگاه کنید و
هیچ چیز را نادیده نگیرید .همه چیز غیرعادی است.
هر روز یک هدیه اســت .هیچوقت با زندگی عادی
برخورد نکنید.
نگذارید درد و رنج یک موقعیت زندگی ناامیدتان
کنــد .نگذارید منفی بودن خســتهتان کند .نگذارید
تلخیها ،شــیرینیها را از شما بگیرد .با اینکه ممکن
اســت بقیه با شما مخالف باشند اما به خودتان ببالید
که میدانید دنیا هنوز جای قشنگی است .افکارتان را
عوض کنید و واقعیتتان را هم همینطور.
 .۳بزرگترین ترسهایتــان اص ً
ال وجود
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حریم خانه شکسته است

هوای احساس خانه خراب می شود
بسیاری از برنامه های ماهواره ،سعی در جایگزین
کــردن افکار خود به جای افکار فــرد دارند .به بیان
دیگر این رســانه با نمایــش برنامه های مختلف ،او
را به بی اعتنایی و منفعلــی دچار می کند و فرصت
تامــل و مقایســه حق از باطل را از انســان ســلب
می نماید .به نوعی با محور قرار دادن برهنگی زنان و
عــدم پایبندی تعهدات و ضوابــط و قوانین پذیرفته
شــده مردان ،زمینه ســاز طالق و خیانت برای زن

و شوهر می شــوند .ترویج مدپرســتی و آرایشهای
نابهنجار و بی عاطفی در محیط خانواده ،القای چندین
عشق ،جذاب جلوه دادن تفریحات ناسالم و ...مواردی
از اهداف فیلم های ماهواره است .شواهد وجود چنین
آسیب هایی در سطح جامعه و خانواده قابل مشاهده
است .با دور کردن معنویت و ارزشهای خانواده ،الگو
و معیارهای درست اخالقی و دینی را از خانواده گرفته
و او را دچار ســطحی نگری و مدپرستی نابهنجاری
قرار می دهد .در حالیکه ارزشهای اسالمی خانواده را

واقعیت های فراموششده برای کمک
به کنار آمدن با سختیهای زندگی
ندارند.
وقتی زندگی سخت میشود ،دنبال کردن قلبتان
و برداشــتن یک قدم دیگر کار ســختی میشود اما
بدتر این اســت که اجازه دهید دروغهای ترس جلو
شما را بگیرد .بااینکه ترس میتواند وحشتناک باشد
و بیشــتر از هر نیروی دیگری در دنیا انســانها را
شکست میدهد ،اما به آن اندازه که به نظر میرسد
هم قوی نیست .ترس فقط به همان اندازه که ذهن
شما اجازه میدهد ،قوی میشود .هنوز هم میتوانید
کنترل اوضاع را به دست بگیرید.
رمز کار این است که ترستان را شناخته و مستقیم ًا
با آن برخورد کنید .برای به کرسی نشاندن حرفتان به
او باید ســخت تالش کنید .چون اگر اینکار را نکنید،
خودتان را دربرابر حمــات آینده ترس قرار خواهید
داد .چون هیچوقت به درســتی بــا حریفتان برخورد
نکردهاید .اگر با ترستان روبهرو شوید میتوانید به آن
ضربه بزنید .شجاع باشید! و یادتان باشد که شجاعت
به این معنی نیست که نترسید؛ شجاعت یعنی اجازه
ندهید ترس جلو شما را بگیرد و نگذارد در زندگیتان
جلو روید.
 .۴با تجربیاتتان رشد میکنید.
به مرور زمان متوجه میشوید که زندگی سختتر
یا آســانتر از چیزی که فکر میکردید نیســت .به
همان اندازه که پیش بینی میکردید ســخت یا آسان
اســت و اتفاقات همیشه همان زمان که انتظارش را
دارید نمیافتند .این چیز بدی نیســت؛ همین است
که زندگی را جالب کرده اســت .با یک نگرش مثبت
همیشه به طور لذتبخشی غافلگیر خواهید شد.
وقتی انتظار نداشــته باشــید که چیزها آنطور که
میخواهید باشــند ،آنوقت آنها را همانطور که هستند
میپذیریــد .در آخر متوجه میشــوید که بزرگترین
هدیههای زندگی آنطور که شــما انتظارش را دارید
کادوپیچ نمیشوند.
تجربه دقیق ًا چیزی اســت که وقتی اوضاع آنطور
که میخواهید پیش نمیرود ،به دســت میآورید و
تجربه ارزشــمندترین تسهیالت زندگی است ،همان
چیزی که به شما قدرت میدهد.
شما این قدرت را دارید که زخمها و نگرانیهایتان
را بــه دانش تبدیــل کنید؛ فقط کافی اســت کاری
برایشــان بکنید .باید اتفاقی که افتــاده را بپذیرید و
از چیــزی که آموختهاید برای برداشــتن قدم به جلو
اســتفاده کنید .هر چیزی که تجربه کردهاید به شما
توانایی میدهد تا با چیزهایی که قرار اســت تجربه
کنید ،کنــار بیایید .این را درک کــرده و خودتان را
آزاد کنید.
 .۵نمیتوانید موقعیتهایی که مسئولیت
آن را نمیپذیرید را تغییر دهید.
سیگموند فروید گفته اســت« ،بیشتر آدمها واقع ًا
خواستار آزادی نیســتند ،زیرا آزادی مسئولیتپذیری
طلب میکند و بیشتر آدمها از مسئولیت میترسند».
نگذارید شما هم اینطور باشــید .وقتی دیگران را به
خاطر اتفاقاتی که برایتان افتاده است مقصر میکنید،
از مسئولیت شانه خالی میکنید.
اشــتباه نکنیــد ،قیمت شــادی و خوشــبختی،
مســئولیتپذیری اســت .به محض اینکه از مسئول
کردن آدمها و چیزهای دیگر برای خوشــبختی تان
دســت بکشید ،شادتر و خوشبختتر خواهید شد .اگر
االن ناراحت هستید ،مقصر کس دیگری نیست.
آخر اینکه ،خوشــبختی شما به اعتماد بهنفستان
بســتگی دارد  -میل تزلزلناپذیر شــما به پذیرش
مســئولیت زندگی خودتان ،حتی اگر دیگران هم در
آن نقش داشــته باشند .یعنی به دست گرفتن کنترل
زمــان حال در زندگیتان ،فکر کــردن به خودتان و
گرفتن یک تصمیم قاطع برای یک انتخاب متفاوت.

یعنی قهرمان زندگی خودتان بودن ،نه قربانی آن.
 .۶زمان حال تنها چیزی است که باید با
آن کنار بیایید.
زندگی ،زندگــی کردن در یک ســرزمین دور و
خیالــی که همه چیز در آن ایده آل اســت ،نیســت.
زندگی کردن در اکنون اســت ،با واقعیت .شــما به
هــر ترتیبی میتوانید برای رســیدن بــه یک آینده
ایده آل تالش کنید اما برای اینکار باید بتوانید با دنیا
همانطور که امروز هست کنار بیایید.
گاهیاوقــات ،از تجربــه کردن جایــی که دقیق ًا
هســتیم خودداری میکنیم زیرا برحســب تجربیات
گذشــتهمان باور داریم اینجا جایی نیســت که باید
باشیم .اما واقعیت این است که جایی که االن هستید
دقیق ًا جایی اســت که الزم بوده باشــید تا بتوانید به
جایی که فردا باید باشــید برسید .پس قدر جایی که
هستید را بدانید.
خانــواده و دوســتانتان زیباتر از آن هســتند که
نادیدهشــان بگیرید .لحظهای فکــر کنید که چقدر
خوشبخت و خوششانس هستید که میتوانید نفس
بکشــید .به اطرافتــان نگاه کنید و با چشــمهایتان
فرصتهایــی کــه در اختیار دارید را ببینید .بیشــتر
چیزهایی که از آنها وحشت دارید اص ً
ال وجود ندارند.
خوشــبختی یک طرزفکر است که فقط میتوان
آن را در زمان حال طراحــی کرد .نقطهای در آینده
یا لحظهای در گذشــته نیســت .بااینحــال این باور
اشــتباه همه چیز را بر هم میریزد .خیلی از جوانان
تصور میکنند خوشبختی شان جایی در آینده منتظر
آنهاست ،درحالیکه افراد مسنتر باور دارند که بهترین
لحظاتشــان پشت سرشان بوده اســت .هیچکدام از
اینها نباشید .نگذارید گذشــته یا آینده زمان حال را
از شما بدزدد.
 .۷همیشه ،همیشه و همیشه چیزی برای
شکرگزاری وجود دارد.
وقتی لبخند میزنید ،زندگی بهتر میشــود .مثبت
بودن در موقعیتهای منفی ،ســادهلوحانه نیســت؛
نشانه رهبری و قدرت اســت .اگر در زمانهایی که
چیزهای زیادی برای شــکایت کردن و گریه کردن
وجــود دارد ،ترجیح دهید لبخند بزنید و شــکرگزار
زندگیتان باشید ،کار درستی انجام میدهید.
فردا که از خواب بیدار شــدید و فقط چیزهایی را
داشتید که امروز برایشان شکرگزار هستید چطور؟
بــه همه زیباییهایــی که اطرافتــان وجود دارد
فکر کنید ،بــه آنها نگاه کنید و لبخنــد بزنید .برای
همه چیزهای کوچکی که زندگی به شــما داده است
شــکرگزار باشید زیرا وقتی همه آنها را کنار هم قرار
دهید ،میفهمید که تا چه اندازه اهمیت دارند .در آخر
کار ،این شادی و خوشبختی نیست که ما را شکرگزار
میکند بلکه قدرشناسی و شکرگزاری است که شاد و
خوشبختمان میکند.
 .۸به دســت آوردن چیزهای عالی زمان
میبرد.
نتیجههای فوری معمو ًال بهترین نتیجه نیست .با
صبر میتوانیــد تواناییهایتان را به طرز قابلتوجهی
گســترش دهید .اگر همیشــه همه آرزوهایتان فوراً
برآورده شــوند ،دیگر چیزی که به دنبالش باشــید
نخواهید داشــت .آنوقت برای لــذت منتظر ماندن و
پیشرفت ،دلتان تنگ خواهد شد.
یادتان باشــد ،صبر به معنی منتظر ماندن نیست،
صبر توانایی داشتن نگرشی خوب در زمانی است که
برای چیــزی که به آن باور داریــد تالش میکنید.
صبر تمایل بــه متمرکز بودن ،برداشــتن قدمهای
با اعتماد به نفس و دانســتن این اســت که فقط با
هر بار برداشتن یک سنگ است که میتوانید کوهی
را جابهجــا کنید .هر ســنگی که جابهجــا میکنید،
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ملزوم و سفارش به رعایت حقوق و احترام زن و مرد
به یکدیگر ،عدم مرزشــکنی ،ارزش دار بودن فرزند،
ترویج و افزایش محبت و مــودت در محیط خانه و
اعضای خانواده می کند.
امن ترین جای دنیا ،خانواده است
خانواده امن ترین محیط زندگی است .فرد بسیاری
از آموختــه های خود را ،در محیط خانه و خانواده فرا
می گیرد .خانواده نه تنها امن ترین جا برای فرد است
بلکه کوچکترین نظام اجتماعی است که ریشه های
هر جامعه در نظام اعتقادی ،باورها ،ارزشها و فرهنگ
در آن نهفته اســت .برای تضعیــف فرهنگ جامعه،
مناســب ترین مکان ،خانواده اســت .یکی از اهداف
محســوس فیلم ها و برنامه هــای ماهواره تضعیف
فرهنگ خانواده اســت که آسیب های آن گریبانگیر
بســیاری از افراد و زندگی ها شــده .در این فیلم ها
با نشــانه گرفتن ارزشــها و باورهای خانواده ،آنگونه
که خود می پســندد مسائل را در ذهن مخاطب القاء
می کنند .ثابت شده است دیدن  6ثانیه از صحنه های
یک فیلم ،اثرات طوالنی مدت بر ذهن افراد دارد.
نگاه مان را تغییر دهیم
ماهــواره به عنوان یک رســانه در عین فرصت
می تواند تهدید و آســیب هــای فراوانی را به همراه
آورد .نهاد خانــواده مانند هر نهــاد دیگری نیازمند
قوانین و ضوابط خاص خود است .ضوابط و مرزهای
مشــخص خانواده را به سر منزل می رساند و بدون
وجود قوانین و ارزشها ،نهاد خانواده دچار گسیختگی
می شــود .آگاهی و بینش از صدمات ماهواره ســپر
بزرگی در برابر آسیب هاست.
پرکردن اوقات فراغت با ابزار های مناسب و ترویج
محبت و ســالم سازی ارتباط بین اعضای خانواده به
نوعی واکسینه کردن است .با پاالیش مثبت و منفی
فیلم ها و انتخاب درســت ،دیــدگاه انتقادی خود را
افزایش دهید و مراقبــت از خود و خانواده تان را در
راس قــرار دهید و تمهیداتی بیاندیشــید تا ماهواره
زندگی تان را خزان زده نکند.
هرچقدر هم که کوچک باشــد ،در هر حال پیشرفت
است.
خط آخر :حق شــما چیزی بیشتر از یک رضایت
لحظهای اســت .ارزشی که در یک لحظه میآید ،در
یک لحظه هم از بین میرود .ارزشی که برای آمدن
زمان ببرد معمو ًال همیشه با شما میماند.
 .۹دیگــران نمیتوانند به شــما ارزش
بدهند.
وقتی برای به دســت آوردن چیزی ارزشــمند با
ســختیها دســت و پنجه نرم میکنیم ،گاهی برای
ارزشگذاری به تالشهایمان چشممان به دنبال تایید
دیگران است .اما واقعیت این است که آنها نمیتوانند.
شــما به این دنیا نیامدهاید که با انتظارات دیگران
زندگی کنید ،دیگران هــم همینطور .باید راه خاص
خودتان را برای خودتان آسفالت کنید .موفقیت برای
هرکدام از ما مفهومی متفاوت دارد .درنهایت موفقیت
یعنی بتوانید با شادی به روش خودتان زندگی کنید.
برای تاثیرگذار بودن الزم نیست بدرخشید .برای
مهم بودن نباید حتم ًا مشهور باشید .برای موفق بودن
نباید حتم ًا یک ستاره باشید .الزم نیست کسی به شما
ارزش بدهد .همین االن هم فرد ارزشمندی هستید.
فقط باید خودتان و چیزی که آرزو دارید به آن دست
پیدا کنید را باور داشته باشید.
شــما میتوانید در عین فروتنی ،بسیار تاثیرگذار
باشــید .فقط بــه این خاطر کــه آدمها بــه پایتان
نمیافتند و پرستشــتان نمیکنند به این معنی نیست
که فردی شکستخورده هستید .پیروزی خاموش به
همان اندازه پیروزی پرزرق و برق شــیرین اســت و
البته بســیار واقعیتر .موفقیت همان چیزی است که
شــما تعریفش میکنید نه چیزی که بقیه میگویند
باید به آن برسید.
 .۱۰شما تنها نیستید.
وسط ســختیهای زندگی ،خیلی راحت میتوانید
به اطــراف نگاهی انداخته و آدمهایــی را ببینید که
زندگی راحتی را میگذرانند .اما اینطور نیســت .همه
ما به طریقی در زندگی با مشــکالتی دست و پنجه
نرم میکنیم .و اگر بتوانیم به آن اندازه شجاع باشیم
که درمورد آن با همدیگر حرف بزنیم ،متوجه خواهیم
شد که در این احساس سردرگمی ،تنها نیستیم.
خیلــی از ما دقیق ًا کنار خودمان با همان مبارزهای
کــه ما با آن میجنگیم ،میجنگنــد .همه ما در این
با هم شریکیم .پس هرچقدر هم که درمورد موقعیت
خودمان احساس خجالت و ناراحتی کنیم ،باید بدانیم
که کسان دیگری هم هســتند که همان احساسات
را تجربــه میکنند .وقتی از خودتان میشــنوید که
میگویید« ،مــن تنهام» ،این فقــط ذهن نگرانتان
است که میخواهد شما را درگیر دروغهای خود کند.
همیشــه کسی هست که درد مشترکی با شما داشته
باشــد .شــاید نتوانید فوراً با او حرف بزنید ،اما وجود
دارند .اگر االن احساس ناامیدی و دلسردی میکنید،
این حرف را از من بشنوید :من بیشتر وقتها درست
مثل شما فکر میکنم ،احساس میکنم و میجنگم.
بیشتر چیزهایی که شما را نگران میکند دغدغه من
هم هست .و بااینکه بعضیها ما را درک نمیکنند اما
ما همدیگر را درک میکنیم .شما تنها نیستید!
یکــی از بزرگترین نعمتهای زندگی این واقعیت
اســت که زندگی ســخت اســت .زیرا در برخورد با
ســختیهای زندگی ،قدرتی بســیار ارزشمند در ما
به وجود میآید .این قدرت به ما این امکان را میدهد
کــه بتوانیم بــه عمیقتریــن و معنادارترین اهداف
زندگیمان دســت پیدا کنیم .دلیل آن این است که
زندگی ســخت اســت و ما قادریم که از آن چیزی
فوقالعاده بســازیم .چون زندگی ســخت است و ما
میتوانیم فراتر از این سختیها بلند شویم .میتوانیم
تفاوت و تغییر ایجاد کنیم.
پس این را یادتان باشد
وقتی شرایط زندگی سخت شد ،شما باید سختتر
شوید .برای داشتن یک زندگی آسان دعا نکنید .برای
به دســت آوردن قدرت برای تحمل سختیهایی که
به عالیترین زندگی ختم میشود دعا کنید.

اولی ها باید بدانند!
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در روزهای اولی که کودکتان میخواهد به مدرســه برود حتما او را همراهی کنید .ممکن اســت
فرزندتان مضطرب باشــد و نداند دبســتان او چگونه جایی است .اما وقتی شما او را همراهی میکنید
احســاس آرامش و امنیت میکند .در راه مدرسه میتوانید با او در باره ی نکات مثبت مدرسه صحبت
کنید یا خاطرات مثبت و بامزه ی دوران دبســتان خود را بازگو کنید .هرگز کودکتان را از مدرســه،
درس ،معلم یا هم کالسیهایش نترسانید .اما نحوه ی اطاعت از معلم را برایش توضیح بدهید .وقتی
فرزند کالس اولی تان به منزل بر میگردد الزم اســت حداقل یکی از والدین اش در انتظار او باشند
و به تغذیه او هم رســیدگی کنند .این کار تا زمانی که کودک به مدرســه عادت کند باید انجام شود.
در زمانی که کودک شــما در مدرسه است ممکن است بدون آن که خودش متوجه شود گرسنه شود.
تغذیه ســالم و مناســبی که میتواند میوه یا لقمهای نان و پنیر و گردو باشد با او همراه کنید .صبحانه
هم فراموش نشود .کودکتان حتما باید صبحانه خورده و سپس به مدرسه برود .طبق تحقیقات این کار
در یادگیری فرزندتان موثر خواهد بود.
دوست پیدا کردن
از همان ابتدا به کودکتان یاد بدهید چگونه دوســت پیدا کند یا چه دوستی را انتخاب کند .والدین
اغلب از دوســتان فرزندانشان دل خوشی ندارند اما هیچ وقت هم به فرزند خود آموزشی در این زمینه
ندادهاند .کالس اول که ســر آغاز رســمی اجتماعی شدن فرزند ماست زمان خوبی برای این آموزش
است .به کودکتان یاد بدهید که از همان ابتدا کودکان باهوش و با ادب را شناسایی کنند و سعی کنند
با آنها دوست بشوند.
ظاهر آراسته
کودک خود را تمیز و مرتب و با ظاهری آراســته به مدرسه بفرستید و بدون این که او را مضطرب
کنید به او یاد بدهید که باید دقت کند تا لباسهایش را کثیف و نامرتب نکند.
سعی کنید وسایلی را که قرار است همه دانش آموزان کالس به مدرسه ببرند برای کودکتان فراهم
کنید تا ناراحت نشود ،احساس کمبود نکند و جلوی دیگران خجالت نکشد.
درس و یادگیری
برای درس خواندن و نوشــتن مشق و تکالیف به کودک خود فشار نیاورید .در عین حال که برای
انجام تکالیف الزم است نظارت داشته و گاه برنامه ریزی کنید اما الزم نیست کودکتان را اذیت کنید
و برای درس خواندن یا انجام تکالیف به او فشار بیاورید .کمک کنید تا از یادگیری و انجام تکالیفش
لذت ببرد .وگرنه تا آخر عمر از درس خواندن بیزار خواهد شــد .در زمان انجام تکالیف حواستان باشد
که توانمندی اصلی کودکان در چه زمینهای اســت .چه درسهایی را دوســت دارد و به چه تکالیفی
بیشــتر اشتیاق نشان میدهد .اگر اســتعداد و توانمندیهای او را هر چه زودتر بشناسید در آینده هم
در انتخاب رشــته تحصیلی و هم در اشــتغال میتوانید به او کمک کنید .متوجه باشید که قرار نیست
فرزندتان همان چیزی را دوست داشته باشد که شما یا همسرتان دوست داشتهاید .همچنین بنا نیست
فرزند شــما آرزوهای برآورده نشــده شــما را دنبال کند .او باید بتواند آرزوهای خود را محقق کرده و
توانمندیهای خود را شکوفا کند.
نگهداری از لوازم و وسایل در مدرسه
اگر کودکتان وسایل یا لوازم تحریر خود را در مدرسه گم کرد از او بخواهید که روز بعد به دنبال آنها
بگردد و با کمک معلم و ناظم و حتی ســایر کودکان ،لوازم خود را پیدا کند .از سال اول نگهداری از
لوازم و وسایل را به او بیاموزید .نحوه استفاده از کیف و گذاشتن وسایل در کیف و جمع کردن مدادها
و پاک کن و مداد تراش را به کودکتان یاد بدهید چون او هنوز هیچ یک از این کارها را بلد نیست!
رقابت سازنده
به کودکتان یاد بدهید به جای حســادت یا رقابت مخرب با همکالســیها با خودش رقابت کند.
یعنی هر روز وقتی نســبت به روز قبل درس یا مهارت جدیدی را میآموزد او را تشویق کالمی و گاه
نوازش کنید .اگر کودکتان نسبت به سایر کودکان عقب است اول با معلم و سپس با مشاور تحصیلی
مشورت کنید تا عملکرد او را بهبود ببخشید و اعتماد به نفس او را حفظ کنید .اما دست به مقایسههای
تخریــب کننده نزنید .همچنین کودکتان را به خاطر انجام نامناســب تکالیف تنبیه نکنید بلکه نحوه
انجام درســت تکالیف را به او یاد بدهید .او را از درس و مدرســه و معلم نترسانید و از مدرسه برای او
یک هیوال نسازید.
هماهنگ شدن با تغییرات
روش تدریس کالس اولیها با روشــی که به ما آموزش داده میشــد تفاوت فاحشــی دارد .برای
این که کودک ما بین این دو روش سر در گم نشود خودتان را با روش جدید هماهنگ کنید .شرکت در
جلســاتی که مدارس برای والدین برگزار میکنند در این زمینه کمک کننده است .همچنین میتوانید
با معلم و آموزگاران مشورت کنید اما نگذارید فرزندتان بین روش شما و روش جدید معلق باقی بماند.

نكاتی طاليی برای صرفه جویی در كارهای خانه

بعضيها می خواهند بدانند“ :چه طور ميتوانند كمتر درگير كارهاي خانه باشــند تا بيشتر بتوانند به
مطالعه ،ورزش ،تربيت فرزندانشان ،كارهاي هنري و ساير عاليق شخصي خود بپردازند؟”
گفته می شــود“ :انجام كارهاي خانه از اهميت ويژهاي برخوردار اســت زيرا ســامت و بهداشت
جســمي و رواني همه اعضاي خانواده را به همــراه دارد .پس اگر طبق برنامه و اصول خاص خودش
عملي گردد ،لذتبخشتر ميشود .به نكات زير توجه كنيد:
 - 1ظرف كثيف در آشپزخانه ممنوع!
هيچوقت از شستن يک فنجان يا يک بشقاب غافل نشويد! اگر ظروف ،به موقع و در دفعات مختلف
شسته شوند ديگر زمان خاصي را براي انجام اين كار تلف نخواهيد كرد.
 - 2برنامهريزي براي خريد و نگهداري نان
نان از مواد غذايي اســت كه ريخت و پاش فراواني دارد .بالفاصله پس از خريد نان ،سفرهاي پهن
كنيــد ،نانها را به تكههاي كوچک بريــده و بالفاصله در فريزر قرار دهيد .فقط يک بار در هفته نان
بخريد.
 - 3سعي كنيد بعضي كارها را يک جا انجام دهيد
مثال براي ســرخ كردن پياز ،يک عدد يا ده عدد تقريبا يک مدت زمان و انرژي صرف ميشود .اما
ما را در پيشرفت كار جلو مياندازد.
 - 4غذا ،عصرانه و ميوه را پشت ميز ميل كنيد
اگر عادت كنيم خورد و خوراكمان در آشــپزخانه باشــد ،فقط همان قسمت از خانه مرتبا احتياج به
نظافت دارد و محدوده كمتري در معرض كثيف شــدن قرار ميگيرد .ضمنا چيدن و جمع كردن ميز
آشپزخانه راحتتر است ،سريع و آسان انجام ميپذيرد.
 - 5از وسايل مختلف براي آشپزي استفاده كنيد
اســتفاده از پلوپز ،آرامپز و زودپز ميتواند كيفيت مطلوب با زمان كمتر را برايمان به همراه داشــته
باشد.
 - 6حتما براي هر وسيله جايگاه مشخصي انتخاب كنيد
هر شــيء ،لباس ،كفش و  ...بايد واحد مخصوص به خود را دارا باشــد .مثال كفشهاي ورزشي در
جاكفشــي ،طبقه ســوم از باال به پايين يا لباسهاي زمستاني ،كمد اتاق بچهها ،در سمت چپ ،طبقه
باال .ميتوانيد دفترچههايي تهيه كرده در آن مشــخصات وســايل و جايگاه هر كدام را بنويسيد و در
صورت لزوم به آن مراجعه كنيد .در خانه قانوني وضع كنيد كه هر وسيله از هر جا كه برداشته ميشود
مجددا به جايگاه خود برگشت داده شود.
 - 7گردگيري و كارهاي ظريف خانه را خانوادگي انجام دهيد
اصال الزم نيست براي گردگيری ،خشک كردن ظروف و پهن كردن لباسها وقت خاصي در نظر
بگيريد .ميتوانيد وقتي فرزندتان از مدرســه آمد يا همســرتان از سر كار ،همانطور كه به حرفهاي
آنهــا گوش ميدهيد ،اين كارها را انجام دهيد .چند عدد دســتمال تهيــه كنيد و خانوادگي به تغيير
دكوراسيون و برق انداختن شيشهها و پارافين زدن وسايل چوبي بپردازيد.
همچنیــن خودتان هم ميتوانيد نكات ديگري به اين چند مورد اضافه كنيد و شــاهد صرفهجويي
در زمان خود باشيد.

