
   با بوهاي بد حال ديگران را نگيريد
از ناوگان عمومي حمل و نقل آغاز مي كنم. خواه اتوبوس 
باش��د خواه مترو يا تاكس��ي. اگر يكي كنارتان باشد كه 
مجبور باشيد تا پايان مسير بوي بد دهانش را تحمل كنيد 
چه حالي مي شويد؟ اگر در مسير برگشت باشيد و كسي 
لباس��ش بوي بد عرق بدهد چگونه تحمل مي كنيد؟ اگر 
يكي شيشه عطر را به حس��اب معطر شدن روي لباسش 

خالي كرده باشد، با سردرد اين عطر تند چه مي كنيد؟
براي اينكه خودتان در اين دسته از افراد قرار نگيريد كافي 
است هميش��ه يك خوش��بوكننده يا آدامس در كيفتان 

بگذاريد. اسپري هم از ملزومات هر شهروند است. 
بعضي ها در اتوبوس مش��غول تخمه خوردن مي شوند تا 
مسير برايشان كوتاه تر ش��ود، اما نمي دانند صداي تق تق 
تخمه ها و بوي آن چه اعصابي از ديگران ُخرد مي كند. بماند 
كه بعضي ها پا را از اتوبوس فراتر گذاشته و هركجاي خيابان 
كه باشند دس��ت به جيب مي ش��وند و تخمه مي خورند. 
بعضي هم انگار خانه خاله هس��تند و كفش هايشان را در 
مي آورند تا پاهاي متورمش��ان هوايي بخورد. تصور كنيد 
در چنين مكاني يك توريس��ت خارجي باشد. با مشاهده 
اين رفتارهاي زش��ت چه فكري در باره ع��ادات ايراني ها 

خواهد كرد؟
   كمي با غيرت رفتار كنيد

 اگر سوار تاكس��ي مي ش��ويد و صندلي جلو نشسته ايد، 
خانمي تنها ميان دو مرد قرار گرف��ت ادب حكم مي كند 
جايتان را با او ع��وض كنيد تا معذب نش��ود. اگر مجبور 
هستيد كنار يك خانم بنشينيد خودتان را به او نچسبانيد 
و حريم ش��خصي را رعايت كنيد. اي��ن كمترين رفتاري 
اس��ت كه از يك مرد با غيرت ايراني انتظ��ار مي رود. اگر 
سوار تاكسي مي شويد براي س��پري شدن زمانتان شروع 
به غر زدن نكنيد. ناله كردن و غر زدن درباره همه مسائل 
مالي و سياسي دردي از ش��ما و راننده دوا نمي كند. فقط 
خود و ديگران را مي رنجانيد. در مكان هاي عمومي خود 
را نخارانيد و دست در بيني تان نكنيد. تماشاي اين رفتار 
يكي از چندش آور ترين تجربه شهروندان است كه مجبور 
به تحمل هستند و البته مردان بي مالحظه اي كه هر كجا 
دلشان خواست آب دهان يا بيني خود را به بيرون پرتاب 

مي كنند هم جاي خود دارد. 
   موعد آنفلوآنزا و بي مباالتي هاي ما 

اين روزها موعد هر ساله ش��يوع آنفلوآنزا در كشور است. 
به رغم هم��ه هش��دار ها و زيرنويس ه��اي تلويزيوني در 
خصوص رعايت بهداش��ت فردي متأسفانه هنوز بسياري 
از ما اهميت موض��وع را درك نكرده ايم. ع��ده اي هنوز با 
ماسك و دستمال بيگانه اند. مشغول گفت وگو با تو هستند 
كه ناگهان عطس��ه آبداري مي كنند و با ترشحات آلوده از 
خجالت شما در مي آيند. جالب اس��ت كه منتظر عافيت 

گفتنت هم مي مانند. 
 هفته قب��ل در يك آرايش��گاه زنانه بانوي��ي بدحال آمد. 
در حال گذراندن نقطه اوج آنفلوآنزا بود. با آن عطس��ه و 
سرفه هاي مكرر اصرار داش��ت موهايش را براي بله برون 
اقوام رن��گ كند. آرايش��گر بيچاره بعد از كم��ي تعارف و 
چانه زني در عمل انجام شده قرار گرفت و مجبور به انجام 
اين كار  شد. همان ش��ب به قرباني بعدي آنفلوآنزا تبديل 
ش��د و تا دو هفته در بس��تر بيماري بود. حاال اينكه خانم 
بي مسئوليت در مراس��م بله برون و در اوج ديده بوسي ها 
چند نفر را روانه بيمارستان كرده است خدا مي داند. خيلي 
مراسم ها وسوسه انگيز است و انسان نسبت به شركت در 
آن احساس دين مي كند. مثل تولد، ختم، عروسي و... اما 
نه وقتي كه جان ديگران در خطر باشد. در چنين مواردي 
بايد خجالت را كنار گذاش��ت و بي رودربايس��تي از رفتن 
حذر كرد. مطمئن باشيد ميزبان قدردان لطفتان خواهد 
بود و اگر بداند بيمار هستيد همه چيز حل و از شما سلب 

مسئوليت مي شود. 
اگر بيمار هس��تيد آن هم به ش��دت واگي��ردار چرا توقع 
مالقاتي از اطرافيان داريد؟ چرا رن��ج تنهايي را به خاطر 
مصونيت عزيزاني كه دوستشان داريد تحمل نمي كنيد؟ 
آنها اگر خواس��تند مالقات بيايند ش��ما بايد مانع شويد. 
اگر هم خيلي در بستر دلتنگ شده ايد با تلفن و اينترنت 
احوالپرس��ي كنيد. اگر كودك بيمار داريد او را به مدرسه 
نفرستيد. شايد ظاهر او بيمار نباشد و ناظم و معلم نفهمند 
اما ش��ما خوب مي دانيد كه او بيمار اس��ت و اگر كودكان 
ديگر را بيمار كند حق الناس گردنتان اس��ت. به كودكان 
رفتارهاي اجتماعي حين بيم��اري را آموزش دهيد. اگر 
خود يا كودكتان مبتال به شپش هستيد اگر چه به راحتي 
قابل رؤيت نيس��تند وظيفه داريد از انتقال آن به ديگران 
خودداري كنيد. پس مهماني ندهيد و تا جايي كه مقدور 

است مهماني نرويد. اگر آرايشگاه مي رويد لوازم شخصي 
خود را همراه ببريد و از روس��ري و پيشبند افراد پيش از 

خودتان هرگز استفاده نكنيد. 
   در بيمارستان گوشي ها خاموش!

 اگر به مالقات يك بيمار در بيمارستان مي رويد مراعات 
بيم��ار را كنيد و او را ب��ا گرفتن عكس هاي س��لفي براي 
يادگاري يا اشتراك در صفحه شخصي معذب نكنيد. اين 
يك رفتار اجتماعي ناپسند است كه متأسفانه در حال رواج 
است. اگر در اتاق مالقات هستيد گوشي خود را در حالت 
س��كوت قرار دهيد و خود را درگير تماس هاي شخصي و 
كاري نكنيد. بي تفاوتي شما در اين زمينه اين حس را القا 
مي كند كه ديدارتان از بيمار فقط از روي وظيفه بوده است 

و اين رفتار شما او را مي رنجاند. 
   همه كاره و هيچ كاره نباشيد

احتماالً از دي��دن ميزبانتان با لباس خانگ��ي مقابل در 
خوشحال نخواهيد شد. بعضي ها عادت دارند در هر حالي 
فكر آرامش تن خود باش��ند و لباس راحت بپوشند. اين 
از فرهنگ ميزباني و معاش��رت به دور است. در مهماني 
حواس��تان به مهمان يا ميزبان باش��د. اگر سرتان مدام 
در گوشي باشد او رنجيده خاطر مي شود. اگر قرار است 
مهماني برويد پيش از حركت با او تماس بگيريد و حتماً 
او را در جريان بگذاريد. شايد شما به نيت سورپرايز كردن 
يا به زحمت نيفتادن ميزبان اطالع نمي دهيد اما اين رفتار 
ناشيانه شما او را غافلگير و در بعضي موارد به دليل بعضي 
كمبودها خجالت زده مي كن��د. پس تمرين كنيد قبل از 
رفتن به هر جايي حداقل يك پيامك ساده كوتاه بدهيد. 
هرگز ميان حرف ديگران نپريد و حرفش را قطع نكنيد. 
تا از ش��ما درباره موضوعي مش��ورت و نظر نخواسته اند 

خودتان حرفي نزنيد. ممكن اس��ت خيرخواهي ش��ما 
يكجور فضولي و دخالت محسوب شود كه چنين تفكري 
هرگز در شأن شما نيست. هرگز خود را همه كاره ندانيد. 
مردم آدم هاي هم��ه كاره را هيچ كاره مي دانند. كس��ي 
خوشش نمي آيد همكالم كسي شود كه اصرار دارد بگويد 
از هر علم و كاري سر رش��ته دارد و خودش را از ديگران 
دانات��ر و باهوش تر مي داند. اين آدم ها بيش��تر تبديل به 
يك سرگرمي مي شوند و ديگران او را براي خنده دست 

مي اندازند. 
   مهمان مؤدب و ميزبان خوبي باشيد

اگر مهماني مي روي��د خوش پوش و مرتب باش��يد. الزم 
نيست دنباله روي مد باش��يد يا هر بار كه جايي مي رويد 
لباس جديد بپوشيد. همين كه مرتب، تميز و شيك برويد 

كافي است. لباس اتو شده و كفش واكس زده تنها بخشي 
از شخصيت شما را نشان خواهد داد. اگر در يك مهماني 
يا در جمعي هستيد شايس��ته نيست در گوشي و با پچ پچ 
صحبت كنيد. اين رفتار بي ادبانه است. باد كردن آدامس 
هم از مصاديق همين رفتارهاي بي ادبانه است كه متأسفانه 
عده زيادي مبتال به اين رفتار ناپسند هستند و حتي عده اي 
اصرار دارند نوع آدامس و رنگش را هم نش��ان بدهند. اگر 
مهمان داريد او را با تعريف از خريدهاي جديد خود كالفه 
نكنيد. پز دادن و به رخ كش��يدن تجم��الت خانه يكي از 
عادت هاي ناپسند برخي از ما ايراني هاست. به دليل همين 
رقابت هاست كه تجمل گرايي افزون شده و همه درصددند 

تا در شيك بودن خانه از ديگري پيشي بگيرند. 
در مهماني مراقب باشيد احس��اس رياست طلبي به شما 
دست ندهد. اگر بخواهيد همه مهماني را خودتان مديريت 
كنيد و حرف حرف خودتان باش��د يقين بدانيد حوصله 
ديگران را سر مي بريد. پس به ديگران هم اجازه انجام كار 
يا صحبت بدهيد. آدم عاقل كم س��خن مي گويد و بيشتر 

مي شنود. 
   روي ديوارها يادگاري ننويسيد

نوش��تن يادگاري روي آثار تاريخي يك رفتار غير ايراني 
ناپسند است. فكر نكنيد يادگاري نوشتن شما را در تاريخ 
ماندگار مي كند اتفاقاً برعكس نس��ل بعد حتماً شما را به 
خاطر اين كارتان سرزنش خواهد كرد. شما ميراث آنها را با 

خودخواهي تمام خدشه دار كرده ايد. 
   در خيابان كودكتان را تنبيه نكنيد 

پياده رو از اسمش پيداس��ت محل عبور پياده است. چرا 
با موتور آن هم با سرعت باال، آس��ايش و امنيت عابران را 
به هم مي زنيد؟چرا در خيابان يادت��ان مي افتد در مقابل 
ديد عابران با همسرتان جر و بحث يا فرزند خود را تربيت 
كنيد؟ آيا جاي بهتري براي تنبيه و فرياد زدن وجود ندارد 
كه تمام دق دلي خود را در خيابان سر بچه خالي مي كنيد 
و او را كشان كشان مي بريد؟ ارتباط شما با كودكتان كاماًل 

شخصي است و الزم نيست ديگران را درگير آن كنيد. 
   دور زدن ديگران زرنگي نيست

در حال راه رفت��ن زباله نريزيد. اي��ن از فرهنگ ايراني به 
دور است و اگر يك خارجي شاهد اين صحنه باشد حتماً 
متعجب خواهد شد. اگر قرار اس��ت در صف بمانيد حتماً 
نوبت را رعايت كنيد. فكر نكنيد دور زدن ديگران اسمش 
زرنگي اس��ت بلكه نشانه ضعف ش��خصيت شماست. در 
مكان هاي عمومي بلن��د با موبايل صحب��ت نكنيد. الزم 
نيس��ت ديگران را در جريان اتفاقات و ماجراهاي زندگي 
شخصي تان قرار دهيد. اگر مخاطب شما آنتن ندارد لزومي 
ندارد شما اين سوي خط ميان خيابان فرياد بزنيد تا صدا را 
بشنود. تحمل كرده و تماس را با چند دقيقه تأخير دوباره 

تكرار كنيد. 
   مراقب سالمت محيط و طبيعت باشيد

 اگر يك صحنه دلخراش ديديد ب��ه آن نخنديد و عكس 
نگيريد. متأسفانه اينكه تا جايي شلوغ مي شود و اتفاقي رخ 
مي دهد عده اي موبايل به دست صحنه را مستند مي كنند 
دارد تبديل به يك ضد فرهنگ مي شود و ما همه جا شاهد 
اين رفتار هستيم. اگر كس��ي زمين خورد مي خنديم. اگر 
مردي روي موتور كالهش را ب��اد برد مي خنديم و خيلي 
موارد ديگر كه مجال گفتنش نيست. انگار ناراحتي ديگران 

موجب تفريح ما مي شود! 
به عنوان يك ايران��ي با فرهنگ مراقب طبيعت باش��يد. 
هنگام حضور در س��احل، جنگل يا كنار رودخانه ها زباله 
نريزيد و بعد از عشق و حال در طبيعت پاك، حال زمين را 
با زباله هاي ريز و درشت نگيريد و او را خشمگين و از خود 
نااميد نكنيد.  در جاهاي شلوغ نايستيد و مانع رفت وآمد 
ديگران نشويد. همه مثل ما فرصت كافي براي سر و كله 

زدن با دستفروش ها در پياده رو را ندارند. 
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كودكان دائم رفتار و گفتار ما را رصد مي كنند 

تحليلگران كوچك اما باهوش

سبك تربيت

   مرضيه باميري
انس�ان در جامعه زندگي مي كند و الجرم رفتارهايي از او سر مي زند. 
بخشي از اين رفتارها در ارتباط با تعامالت اجتماعي است يا به نحوي 
تحت تأثير عوامل اجتماعي قرار مي گيرد، به طوري كه رفتار يك فرد در 
تنهايي متفاوت است با آنچه در جمع از او سر مي زند. خود اين رفتارها 

به دو دسته تقسيم مي شوند؛ جامعه پسند و جامعه ستيز. 
تكليف جامعه پس�ندها كه معلوم اس�ت و همه آن را قبول دارند. مثل 

مهرباني، نوع دوستي و مهمان نوازي ايراني ها كه پذيرفته شده است. 
جامعه پسندها را همه دوست دارند، هم خدا راضي مي شود هم بنده خدا 
مثل رعايت قانون. اينكه هر ش�هروند رأس ساعت 9 زباله ها را از خانه 
بيرون بياورد و در همه جا اين قانون نهادينه شود، مورد پسند همگان 
است، اما واي از رفتارهاي جامعه ستيز كه عده اي را مي رنجاند و گاهي 
ارتباطي را به هم مي زند. هر كدام از ما صبح كه از خانه به قصد مدرسه، 
محل كار و دانشگاه خارج مي شويم زير ذره بين اجتماع هستيم و تمام 

رفتار و حركاتمان رصد و رفتار اجتماعي محسوب مي شود. همه ما وقت 
زيادي را مخصوصاً در كالنشهرها بيرون از خانه و كنار شهروندان سپري 
مي كنيم. حال تصور كنيد رفتارهاي هنجارش�كن ببينيم و مجبور به 
تحمل باشيم. در اين صورت بي ترديد روحيه  اجتماعي تضعيف خواهد 
ش�د. متأس�فانه برخي از ما هنوز در بديهي ترين رفتارهاي اجتماعي 
خود مانده ايم. در ادامه برخي از مصاديق رفتارهاي ناهنجار را كه براي 

خودمان عادي به نظر مي رسد مرور مي كنيم. 

  حسين گل محمدي
كودكان تحليلگران كوچك اما باهوشي 
هس�تند كه تمام رفتارهاي ما را به دقت 
ثب�ت و ضب�ط مي كنن�د. در بره�ه اي از 
كودكي كه آنها لوح ضميرش�ان مثل آب 
زالل است وظيفه دشوار ماست كه ظرف 
نياز و باورهايشان را با رفتارها و گفتارهاي 
درست و انساني مملو و آنها را با دست پر 

راهي جامعه كنيم. 
         

آموزش صحيح رفتارهاي اجتماعي به كودكان 
منجر به بهبود و ش��كل گيري روابط درس��ت 
اجتماع��ي در آنها مي ش��ود. اگر م��ا بتوانيم 
كودكمان را مهربان بار بياوريم او اين ارزش را 
در خود نهادينه مي كند. كافي است ياد بگيرد 
وفاداري ي��ك ارزش و زيرآب زن��ي يا چغولي 
كردن يك رفتار ناپس��ند است. او معني خوب 
و بد را نمي داند. فرق رفتارهاي جامعه پس��ند 
و جامعه س��تيز را مثل آدم بزرگ ها نمي داند. 
مسير زيادي در پيش دارد تا تك تك رفتارهاي 
اجتماعي را فرا گيرد. چيزي كه در اين آموزش 
مهم مي باش��د صبر و بردباري پيش��ه كردن 
اس��ت. زيرا آنها در اين مرحله دست به آزمون 
و خطاهاي بس��يار مي زنند و وظيفه ما والدين 
اس��ت كه درس��ت و غلط ها را به آنان آموزش 
دهيم. فرض كنيد كودك تازه باد كردن آدامس 
را ياد گرفته و خيلي ذوق دارد آن را براي همه 
انجام دهد. جلوي كس��ي كه با او رودربايستي 
داريد س��عي مي كند هنر جديدش را نمايش 
دهد اما شما عصباني مي شويد و واكنش نشان 
مي دهيد. كودك بيچاره از كجا بايد مي دانست 
باد ك��ردن آدامس يا ص��دادار جويدن آن كار 
بي ادبانه اي اس��ت. براي هر رفتاري يك اولين 
بار وجود دارد. مثاًل براي اولين بار نبايد انتظار 
داشته باشيد كودكتان در مهماني يا رستوران 
تمام آداب غذايي را رعايت كند. توقع نداشته 
باشيد دس��ت در بشقاب ش��ما نكند و چيزي 
برندارد يا ب��ا دهان پر خاط��ره تعريف نكند يا 
بشقابش را در ظرف غذاي مشترك فرو نكند. 
رفتار او طبيعي است و به نظر خودش منطقي. 
اين ما هس��تيم كه بايد در هر موقعيتي رفتار 
درس��ت را به او آم��وزش دهيم. ب��راي اينكه 
اولين ها به صورت ناهنجار رخ ندهند مي توانيم 
قبل از انج��ام هر كاري قواع��د و قوانين كار را 
برايش گوش��زد كنيم. فرض كنيد به يك قرار 
كاري مي رويد و مجبوري��د كودكتان را همراه 
خود ببريد. الزم است قبل از رفتن به او بگوييد 
ديگران را محترمانه خطاب كن��د. اگر بيرون 
كنار منش��ي منتظر ماند ج��واب غريبه ها را 
ندهد. وسط حرف بزرگ ترها نپرد و دهها اما و 
اگر ديگر. نكته مهم ديگر آن است كه رفتارهاي 

كودك از سر صداقت باشد. 
اگر به زور شما كودك به كسي احترام گذاشت 
و در مقابل كار كسي تشكر كرد بدانيد از ته دل 
نيست و شما در آموزش به خطا رفته ايد. زيرا 
كودك مي آموزد هر جا كه الزم است و منفعت 
حكم كند بايد به عده اي از آدم ها بدون اينكه 
دليلش را بداند احترام بگ��ذارد. خودمان هم 
با عبارت هايي مثل كوچك شماس��ت يا غالم 
شماست به كودكان مي فهمانيم كه در مقابل 
كس��اني كه زورش��ان بيشتر اس��ت بايد اداي 

احترام كند. 
شما بايد براي آموزش ها حوصله داشته باشيد. 
اگر كودك در اتوبوس يا مترو شلوغ كرد و بهانه 

گرفت، صبور باشيد و دنبال راه مناسب باشيد 
نه اينك��ه او را جلوي ديگران تنبي��ه لفظي يا 

فيزيكي و غرورش را له كنيد. 
بعضي رفتارها در س��ال هاي اول زندگي مهم 
است. مثاًل بچه ها بايد رعايت نوبت را ياد بگيرند 
و اينكه به حقوق دوستان خود احترام بگذارند. 
اين تجربه را احتماالً در پارك ها و بوستان هايي 
كه وس��ايل بازي دارند باره��ا تجربه كرده ايد. 
كودكاني كه سوار تاب مي شوند و ديگر پايين 
نمي آيند و  بچه هاي ديگر پشت سرش در نوبت 
هس��تند اما او پايين بيا نيس��ت. رفتار كودك 
طبيعي است و همه بچه ها در مقابل چيزهايي 
كه دوست دارند واكنش نش��ان مي دهند اما 
مادر بايد او را قانع كند و به كودك ياد دهد كه 
ديگران هم حق اس��تفاده دارند و او بايد براي 
دوباره سوار شدن در صف بايستد. اما متأسفانه 
بعض��ي والدين ب��دون اينكه متوجه باش��ند، 
خودخواهي و بي توجه��ي به حقوق ديگران را 
سر همان تاب بازي هاي ساده به كودك منتقل 

مي كنند. 
دع��وا و كنترل خش��م رفتار بعدي اس��ت كه 
بسياري از والدين در كودكان تقويت مي كنند. 
تصورشان اين  است كه اگر كودكشان در مقابل 
حرف زور، بچه اي را زد يا جوابش را داد زرنگ 
است و از پس خودش برمي آيد. متأسفانه اين 
والدين متوجه نيس��تند كه از همان سال هاي 
آغازين حضور در اجتماع بچه ها را حق به جانب 
و اهل دعوا بار مي آورند. بس��ياري از كودكان 
معني س��ازش را نمي دانند. آستانه تحملشان 
پايين است و س��ريع كارشان به دعوا مي رسد. 
اين كودكان وقتي كوچك تر بودند و كسي به 
او مي گفت زشت يا بي ادب، مادر لبخند مي زد 
و مي گفت: »نه ماماني، بي ادب خودش��ه. اين 
دفعه اگه بهت گفت بي ادب بگ��و خودتي.« و 
اين نهايت آموزش��ي اس��ت كه ما به كودكان 
مي دهيم و انتظارم��ان هم جامع��ه آرماني با 
رفتارهاي انس��اني صحيح اس��ت. رفتارهاي 
اجتماعي يعني به كودكان راه چگونه زندگي 
ك��ردن را بياموزي��م؛ مجموع��ه اي از بايد ها و 
نبايدها. آم��وزش آموزه هاي درس��ت يا غلط. 

آموزش خوب ها و بدها. 
رفتار اجتماعي هر كودك وابسته به فرهنگ و 
اعتقادات خانوادگي اوست. شايد آنچه خانواده 
درست مي پندارد از نظر عرف نادرست باشد. 
والدين چي��زي را منتقل مي كنن��د كه به آن 
ايمان دارن��د و بچه ها اغل��ب فرصت گزينش 
درس��ت و غلط را پيدا نمي كنند و كوركورانه 
راه والدي��ن را پي��ش مي گيرند. م��ا در مقابل 
زندگي اجتماعي كودكان مسئوليم. اگر آنها از 
سوي جامعه پس زده شوند ما مقصريم نه آن 

طفل هاي بيچاره. 
آموزش رفتارهاي صحيح باعث مي شود كودكان با 
عزت نفس و اعتماد بيشتري نسبت به خودشان بار 
بيايند و در آينده به توان و خالقيتي كه اليقشان 
است دست يابند. آموزش درست روابط، آنها را 
محبوب مي كند و مي توانيد مطمئن باشيد چيزي 
كه به عنوان يك كودك مؤدب تعريف مي شود 
باعث تقويت ارتباط او مي شود و همه از معاشرت 

با كودكتان لذت مي برند. 
اينكه كودك تحمل انتقاد دارد يا نه برمي گردد 
به برخورد ما كه آيا هر بار ضعفش را گفتيم و 
او گريه كرد كوتاه آمديم و پش��يمان شديم يا 
نه سر حرفمان ايس��تاديم؟ اينكه آنها خوش 
قول باشند بستگي به رفتارهاي خودمان دارد. 
آيا آنها را در روزي كه وعده كرده ايم به پارك 
مي بريم؟ آيا در زمان مش��خص هديه اي را كه 
قول داده ايم برايش مي خريم يا به حساب اينكه 
بچه است مدام نيازش را به تأخير مي اندازيم؟ 
حاال او همي��ن كار را با خودم��ان مي كند. در 
واقع رفتارهاي او بازتاب آموزش ماست. البته 
آموزش تنها بي فايده اس��ت و ما بايد ارزش ها 
را به صورت عملي نشانش��ان دهيم. نمي شود 
به كودك بگوييم سرك كش��يدن در زندگي 
ديگران كار نادرس��تي اس��ت ام��ا خودمان تا 
صداي پايي مي آيد از چشمي در راهرو را بپاييم 
و آمار همه مهمان ها را داشته باشيم. نمي شود 
به او بگوييم آدم بايد شوخ طبع و خوش خلق 
باشد اما هر بار كه با خودش بيرون مي رويم اخم 
كنيم. يادمان باشد آنها تحليلگراني كوچك اما 
بسيار باهوش و حواس جمع و يكسره در حال 

رصد رفتار و گفتار ما هستند. 

آموزش رفتاره�اي صحيح باعث 
مي ش�ود كودكان با ع�زت نفس و 
اعتماد بيشتري نسبت به خودشان 
ب�ار بياين�د و در آينده ب�ه توان و 
خالقيتي كه اليقشان است دست 
يابند. آموزش درست روابط، آنها را 
محبوب مي كند و مي توانيد مطمئن 
باش�يد چيزي ك�ه به عن�وان يك 
كودك مؤدب تعريف مي شود باعث 
تقويت ارتباط او مي شود و همه از 
معاشرت با كودكتان لذت مي برند

سبك رفتار

در حال راه رفتن زباله نريزيد. اين از فرهنگ 
ايراني به دور است و اگر يك خارجي شاهد 
اين صحنه باش�د حتماً متعج�ب خواهد 
ش�د. اگر قرار اس�ت در صف بمانيد حتماً 
نوبت را رعايت كنيد. فكر نكنيد دور زدن 
ديگران اس�مش زرنگي است بلكه نشانه 
ضعف شخصيت شماس�ت. در مكان هاي 
عمومي بلند ب�ا موبايل صحب�ت نكنيد. 
الزم نيست ديگران را در جريان اتفاقات 
و ماجراهاي زندگي شخصي تان قرار دهيد

اگر ي�ك صحنه دلخ�راش ديدي�د به آن 
نخنديد و عكس نگيريد. متأسفانه اينكه تا 
جايي شلوغ مي شود و اتفاقي رخ مي دهد 
عده اي موبايل به دست صحنه را مستند 
مي كنند دارد تبديل به يك ضد فرهنگ 
مي شود و ما همه جا شاهد اين رفتار هستيم

پياده رو از اس�مش پيداس�ت محل عبور 
پياده است. چرا با موتور آن هم با سرعت 
باال، آس�ايش و امني�ت عاب�ران را به هم 
مي زنيد؟چرا در خيابان يادتان مي افتد در 
مقابل ديد عابران با همسرتان جر و بحث يا 
فرزند خود را تربيت كنيد؟ آيا جاي بهتري 
براي تنبي�ه و فري�اد زدن وج�ود ندارد؟

مروري بر رفتارهاي ناهنجاري كه براي خودمان عادي است
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