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لحظههايشيريندورهمي

ش��ايد به جرئت بتوان گفت قديم ترها لذت و شيريني 
لحظه هاي دور هم جمع ش��دن زمان فراغ��ت همراه با 
شنيدن قصه ها و روايات بزرگ ترها، با هيچ نوع ديگري 
از شيوه هاي گذران ايام فراغت برابري نمي كرد. جالب تر 
اينكه در البه الي حكايات و تجربه هاي بزرگساالن انبوهي 
از درس هاي آموزنده براي جوان تر ها و كوچك ترها بود كه 
هر يك بخشي از يك زندگي با تمام فراز و نشيب هايش را 
روايت مي كرد. اين روال بخشي از همان چيزي است كه 
جامعه شناسان و مردم شناسان از آن به »انتقال سينه به 
سينه و شفاهي آموخته ها« ياد مي كنند؛ شيوه اي كه در 

ارتباطي گرم و صميمي و به زباني ساده و كاربردي نحوه 
زندگي كردن، چگونگي برخورد با مس��ائل و مشكالت 
و روش هاي س��ازگاري با محيط و جامعه را به نسل هاي 
بعد منتقل مي كرد، با اين تفاوت كه به دليل وجه فراغتي 
و تفريح��ي خود، ق��درت تأثيرگذاري زيادي داش��ت و 
دانس��ته ها و تجربي��ات را در جوان تره��ا و كوچك ترها 

دروني مي كرد. 
 اطالعاتبسياروِخَرداندك 

به اعتقاد جامعه شناس��ان، نس��ل هاي نوجوان و جوان 
امروزي به رغ��م برخورداري از ان��واع ابزارهاي ارتباطي 
همچون اينترنت، ماهواره، رسانه هاي نوشتاري، ديداري 
و شنيداري كه موجب انتقال حجم انبوهي از دانسته ها 

به آنان ش��ده اس��ت، در مواجهه با مس��ائل و مشكالت 
زندگي خود فاقد توانايي الزم براي حل مسئله هستند و 
دانسته هاي انبوه آنان در عصر اطالعات كمتر به كارشان 
مي آيد، زيرا به  رغم داشتن معلومات زياد، چندان خردمند 
براي بهترزيستن نيستند. خرد زيستن يعني برخورداري 
از يك توانايي فكري خاص كه قدرت سازگاري و سهولت 
زيستن در جامعه را در شما ارتقا مي بخشد. يكي از اهداف 
كلي كه شما در اين مسير بايد براي فرزندتان مشخص 
كنيد، مهارت برق��راري ارتباط با ديگ��ران و اجتماعي 
شدن است. اجتماعي شدن يعني اينكه فرزندتان بتواند 
شهروند خوبي باشد، با ديگران سازگاري داشته باشد و 
يك رابطه صميمي و مطمئن با ديگران برقرار كند. چنين 
مسيري صرفاً با نصيحت به مقصد نمي رسد و همگامي و 
همراهي شما در بسياري مواقع با فرزندان تان الزم است. 
شايد تأثيري كه شما هنگام تفريح يا بازي با فرزند خود 
بر او داريد، به هيچ وجه قابل قياس با آموزش خش��ك و 

رسمي نباشد. 
انتقالِخَردزيستنبهنسلبعد

رابطه شفاهي مس��تمر و عبرت آموز ميان بزرگ ترها و 
كوچك ترها در قديم در فرايند انتقال تجربه ها و آموخته ها 
و در مسير آزمون و خطا، ِخَرد زيستن را به نسل هاي بعدي 
اعطا مي كرد. بخش عم��ده اي از اين روند در لحظه هاي 
ناب و غيررسمي فراغت شكل مي گرفت و دقيقاً به همين 

دليل است كه نياكان ما در سنين 14-13سالگي براي 
خود مردي و زني بودند و مي توانس��تند از پس مديريت 
زندگي خود و حتي اداره يك خانواده برآيند. بچه ها براي 
رشد و رسيدن به بلوغ به ارتباطي مؤثر با والدين خود نياز 
دارند كه الزمه آن شنيده شدن آنهاست. متأسفانه اكثر 
ارتباطات بين والدين و فرزندان حول انتقاد كردن و وضع 
بايد و نبايدها به آنها شكل مي گيرد، البته اين مهم است 
كه در مورد موضوعات مختلف و بحث برانگيز با فرزندتان 
به گفت وگو بپردازيد اما براي به دس��ت آوردن بهترين 
نتيجه در يك محيط ام��ن محبت آمي��ز و بدون تنش 

گفت وگو كنيد. 
اهدايتجربههايطالييدرايامفراغت

و اما ام��روز... پدرها، مادره��ا و بزرگ ترهاي عزيز بايد 
بدانند كه همراهي و همكالمي آنان با فرزندان ش��ان 
در لحظه ه��اي ناب فراغ��ت، كالس درس��ي جذاب، 
دوست داش��تني و پرب��ار اس��ت ك��ه هيچ مدرس��ه و 
دانشگاهي را ياراي رقابت و برابري با آن نيست. فرزند 
خود را به فضاي مجازي اينترن��ت و دنياي پيچيده و 
غيرقابل كنترل ماهواره نسپاريد... در لحظه هاي شيرين 
و دلچسب فراغت در كنار او باشيد. براي او از تجربه هاي 
جواني، نوجواني و كودكي خود بگوييد. در بازي و ورزش 
و گردش او را همراهي و براي خوب زيستن در جامعه 
آماده كنيد. مطمئن باشيد كه سينما، تلويزيون، راديو، 
كتاب و مجله و روزنامه و كالس هاي آموزش��ي به  رغم 
سهم انكارناپذيرشان در افزايش معلومات و دانسته هاي 
فرزندتان، به هيچ عنوان جاي تعامل مؤثر ش��ما با او را 
نخواهد گرفت. تابس��تان با روزه��اي بلندش فرصت 
خوبي است تا در مسافرت و گردش، در هم صحبتي با 
فرزندان تان، فراز و نشيب هاي زندگي و تلخكامي ها و 
خوشي هاي روزگار را براي شان بازگو كنيد. شما براي 
او الگويي مؤثر و دوست داشتني هس��تيد و در تعامل 
و گفت وگوي مس��تمر با فرزندتان، به او ش��خصيت و 
اعتمادبه نفس مي بخشيد و او در اين مسير بالنده تر و 
پخته تر مي شود. قدر فراغت را بدانيد و اين لحظه هاي 
ناب را با اهداي تجربيات طاليي زندگي تان به فرزندان 

و نوه ها، غني تر كنيد. 
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سبكتربيت
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قبل از آنكه بتوانيم راهكارهاي مناسبي براي موفقيت 
در مذاكره با كودكان بيابيم، بايد پيچيدگي هاي رفتار و 

زبان آنها را درك كنيم. 
1.احساس�ات: ك��ودكان ما خ��وب مي دانند چگونه 
احساس��ات ما را به ب��ازي بگيرند تا ب��ه چيزهايي كه 
مي خواهند برسند. آنها از ابزارهاي كامالً متفاوتي نسبت 
به همكاران مان اس��تفاده مي كنند، مثل گريه و  زاري، 
س��روصدا راه انداختن، استفاده از احساس��ات يكي از 

والدين عليه ديگري. 
۲.تكرار:مذاك��ره و چانه زدن با ك��ودكان مدام تكرار 
مي شود؛ صبحانه، ناهار، شام و هر زماني كه آنها ما را در 
خانه ببينند. تكرار و اصرار كودكان توان ذهني ما را براي 

ايستادگي در برابر خواسته هاي شان تحليل مي برد. 
۳.غيرمنتظرهبودن:خواسته هاي كودكان، ناخواسته 
و ناگهاني از راه مي رسند. آنها بدون مقدمه و بي پرده وارد 
مذاكره با ما مي شوند. در مواجهه با كودكان بعيد است 

فرصتي براي آمادگي داشته باشيم. 
با وجود تمام اين چالش ها، مش��كل اصلي در اين است 
كه ما از مهار ت هاي مذاكره اي كه سر كار ياد گرفته ايم، 
در خانه استفاده نمي كنيم. استفاده از اين مهارت ها در 
مواجهه با كودكان و اعضاي خانواده باعث رفع بسياري از 
كشمكش ها، صرفه جويي در وقت، حل مشكالت فوري 

و نيز بهبود روابط خانوادگي مي شود. 
در ادامه، برخ��ي از اي��ن مهارت ها و راهكاره��ا را ارائه 

مي دهيم:
بدانيدواقعاًبهدنبالچههستيد:در محل 
كار، ما درك روشني از اهداف مذاكره داريم و 
حدومرزها كاماًل ش��فافند، اما در خانه و در 
مقابل كودكان، اغلب در منجالب احساسات 
و بازي  قدرت گرفتار مي شويم. براي درك بازي قدرت به 
اين مثال توجه كنيد: »پدر و مادري با فرزندشان بر سر 
اينكه موقع بيرون رفتن كاله بر سر كند توافق كرده اند، 
اما وقتي كودك اعالم مي كند قصد ندارد كالهش را بر 
سر بگذارد، آنها وارد كشمكشي مي شوند بر سر اينكه 
حرف چه كسي بايد به كرسي بنشيند. به  جاي ورود به 
اين بازي بي نتيجه، بايد هدف اصلي را درك كنيم. در 
اينجا، گرم نگه داشتن سر بچه و پيشگيري از سرماخوردن 
او هدف اصلي اس��ت و نه كاله سركردن! با دانستن اين 
موضوع، مي توانيم رويكردهاي بهتر و خالقانه تري براي 

راضي كردن بچه ها بيابيم.«
 سؤالكنيدتاصميميترشويد: هيچ 
 كس بهت��ر از پ��در و مادر فرزن��دش را 
نمي شناس��د، اما اين حرف به اين معنا 
نيست كه والدين چشم بسته مي توانند 
نيت ها و رفتارهاي فرزندش��ان را تحليل كنند. در هر 
موقعيت ارتباطي، سؤال كردن يكي از بهترين روش ها 
براي نزديك تركردن مدل هاي ذهني طرفين اس��ت. 
كودكي را تصور كنيد كه مي خواهد يك دونات را كامل 
بخورد، اما مادرش اصرار دارد كه ابت��دا نصف آن را به 
كودك بدهد و سپس نصف ديگرش را. كودك با اصرار 
زياد، مادر را شكست مي دهد و دونات را درسته، جلوي 
مادر دلخور، گاز مي زند. در محيط كار، ما در مواجهه با 
چنين شرايطي از همكارمان س��ؤال مي كنيم چرا بر 
مواضعش پافشاري مي كند و به زباني مشترك مي رسيم، 
اما اغلب پدر و مادرها از اين مرحله عبور مي كنند. شايد 
اگر مادر، پيش از ورود به كشمكش، از كودكش درباره 
چرايي خواستن همه دونات سؤال مي كرد، فضا به  جاي 
جدل، به گفت وگو تبديل مي شد. شايد مادر با پرسيدن 

مي توانست با طرح يك بازي، كودك را مجاب به خوردن 
نيمي از دونات كند يا اصاًل خودش متوجه مي شد كه 
فرزندش قابلي��ت گاززدن به كل يك دون��ات را دارد و 

نگراني اش از بزرگي دونات بي دليل است. 
 ازهررويكرديدرزمانمناس�ب
استفادهكنيد: مذاكره كننده اي كاربلد 
مي داند كه چه زماني بايد مذاكره را به 
عقب بيندازد، چه زماني بايد به  صراحت 
تصميم خود را اعالم كند و چه زماني بايد كنار بكشد و 
اصالً بحث نكند. در خانه هم بايد مشابه همين رويكرد را 
در پيش بگيريم، به  جاي آنكه بدون فكر وارد مشاجره با 
آنها شويم. اتخاذ رويكرد درست در هر زمان و مكان به 
شرايط سني و حالت روحي و جسمي كودك هم بستگي 
دارد. تصميم بگيريد كه كجا وارد بحث شويد و كودك را 
قانع كنيد و چه زماني صرفاً تحكم كنيد يا حتي تسليم 
شويد. مراقب باشيد از هيچ كدام از اين رويكردها بيش از 

حد استفاده نكنيد، چراكه اثرش از بين خواهد رفت. 
 خوشايندصحبتكنيد: در مذاكره با 
ك��ودكان ط��وري صحب��ت كني��د كه 
خوشايند باشد. مذاكره كنندگان موفق 
مي دانند ك��ه خيلي از اوق��ات  »چگونه 
گفتن« مهم تر از خود گفتن است. پدر و مادرها با استفاده 
از فنون گوناگون مي توانند كالم شان را طوري نرم كنند 

كه به گوش فرزند خوشايند شود. 
از  بس��ياري  پيش�قدمباش�يد:  
گفت وگو هاي ما با كودكان شامل تعداد 
زيادي پيشنهاد است. در ارائه پيشنهاد 
پيشقدم باشيد. اين كار دست شما را در 
پيش��برد مذاكره به س��متي كه دلخواه شماست بازتر 
مي كند، براي مثال، وقتي س��اعت خواب را ۲۲ در نظر 
بگيريد، احتماالً كودك شما ساعت۲3 را پيشنهاد بدهد 
و هر دو روي ساعت ۲۲:3۰ توافق كنيد، در حالي كه اگر 
او مي خواست آغازگر پيشنهاد باشد، چه  بسا ساعت۲4 
را پيش��نهاد مي داد و ش��ما روي س��اعت۲3 به توافق 

مي رسيديد. 
حقانتخاببدهيد: به  جاي ارائه فقط 
يك پيشنهاد، چندين پيشنهاد را با تعيين 
اولويت ه��ا مش��خص كني��د. دادن چند 
پيش��نهاد كه همگي هم موردپسند شما 
باشند، به كودكان آزادي عمل مي دهد و كنترل شما بر 
اوضاع را هم حفظ مي كند، براي مثال، هنگام سفارش غذا، 

شما رستوران را انتخاب كنيد و كودك تان غذايش را. 
از»ممكنبودبدترباشه!«استفاده
كنيد: يكي از روش ه��اي متداولي كه 
فروشگاه ها براي فروش محصوالت شان 
استفاده مي كنند،  چيدن محصوالت با 
قيمت هاي مختلف در كنار هم است. اين قيمت ها طوري 
چيده مي ش��وند تا خريدار احس��اس كند قيمت يك 
محصول در مقايسه با محصوِل مشابه منصفانه تر است. 
مش��ابه اين روش را در مذاكره با كودكان به كار ببريد، 
براي مثال، وقتي نوجواني كار خطايي كرد، به او گوشزد 
كنيد كه پيامد ها و مجازات كارش ممكن بود بزرگ تر 
باشد و شما اين بار با او كنار مي آييد و تنبيه كمتري در 

نظر مي گيريد. 
 منصفباش�يد: منصف بودن از ديد 
كودكان به  معناي تساوي در همه  چيز 
اس��ت. اين نگاهي س��اده لوحانه است، 
بنابراي��ن بهتر اس��ت معيارهايي براي 
تعيين انصاف در خانه وضع كنيد. براي درك پيچيدگي 
بحث، به اين مثال توجه كنيد: شايد منصفانه باشد كه 
پدربزرگ همه كلوچه ها را از وسط نصف كند و به نوه ها 
بدهد، اما آيا منصفانه است كه نوجوان پرانرژي شما دقيقاً 
به  اندازه خواهر يا برادر خردس��الش دسر بخورد؟ بهتر 
است براي رسيدگي به اين موارد كلمه اي اختراع كنيد و 
از كودكان بخواهيد تا هر زمان كه احس��اس كردند در 
حق شان ظلم شده، با بيانش شما را خبردار كنند، سپس 
مي توانيد هر موقعيت را بررسي و منصفانه بودن يا نبودن 

آن را تعيين كنيد. 
chetor.comنقلوتلخيصاز:وبسايت*
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درقبالفرزنداناست.
  

پرهيزازتبعيضميانفرزندان
 س��ال ها از بعثت پيامبر اكرم)ص( گذشته بود. هنوز 
اف��كار دوران جاهليت و تبعيض بي��ن فرزندان وجود 

داشت. مردى عرب، آن روز براى انجام دادن كارى دست 
دو فرزندش را گرفت و شرفياب محضر رسول اكرم)ص( 
شد. هنگامى كه نشس��ته بود، يكى از فرزندان خود را در 
آغوش گرفت، به او محبت كرد و او را بوس��يد و به فرزند 
ديگرش توجهى نكرد. پيغمبر)ص( كه اين صحنه تأثّرانگيز 
را مشاهده كرد، نتوانست طاقت بياورد، پس فرمود: »چرا 
با فرزندان خود به  طور عادالنه رفتار نمى  كنى؟« آن مرد 
عرب جوابى جز سكوت نداشت. سرش را پايين انداخت و 
عرق شرم بر پيشانى  اش نشست. او در آن روز دريافت كه 
كارش اشتباه بوده است و فهميد كه در نگاه  كردن نيز نبايد 

بين فرزندان فرقى گذاشت. )مكارم االخالق، ص113(
وظيفهپدراندرقبالفرزندان

روزى عده  اى از كودكان در كوچه مش��غول بازى بودند. 
پيامبر)ص( حين عبور، چشمش به آنها افتاد و خواست 
نقش بسيار بزرگ پدران و مس��ئوليت سنگين آنها را در 
رشد كودك به همراهان ش��ان گوشزد كند. فرمود: »واى 
بر فرزندان آخرالزمان از دس��ت پدران ش��ان.« اطرافيان 
پيامبر)ص( با شنيدن اين جمله به فكر فرو رفتند. لحظه اى 
فكر كردند، شايد منظور پيامبر)ص(، فرزندان مشركان 

است كه در تربيت فرزندان شان كوتاهى مى  كنند. عرض 
كردند: »يا رس��ول اّل، آيا منظورتان مش��ركان است؟« 
رس��ول خدا)ص( فرمود: »ن��ه، بلكه پدران مس��لمانى را 
مى  گويم كه چي��زى از فرايض دينى را ب��ه  فرزندان خود 
نمى  آموزند و اگر فرزندان ش��ان پاره  اى از مس��ائل دينى 
را فراگيرند، پ��دران آنه��ا، ايش��ان را از اداى اين وظيفه 
باز مى  دارند.« اطرافيان پيامبر)ص( با شنيدن اين سخن 
تعجب كردن��د كه آيا چني��ن پدران بى  مس��ئوليتى نيز 
هستند. پيامبر)ص( كه تعجب آنها را از چهره  شان خوانده 
بود، ادامه داد: »تنها به  اين قانع هستند كه فرزندان شان 
از مال دنيا چيزى را به دست آورند«، آنگاه فرمود: »من از 
اين قبيل پدران بيزار و آنان نيز از من بيزارند.«)مستدرك 

الوسائل، ج۲، ص6۲5(
توجهعطوفتآميزبهكودكان

گروهى از كودكان مش��غول بازى بودند. ناگهان با ديدن 
پيامبر)ص( كه  به مسجد مى  رفت، دست از بازى كشيدند 
و به سوى حضرت دويدند و اطرافش را گرفتند. آنها ديده 
بودند پيامبر اك��رم)ص(، حس��نين)ع( را به دوش خود 
مي گيرد و با آنها بازى مي كند. به اين اميد، هر يك دامن 

پيامبر)ص( را مى گرفتند و مي گفتند: »شتر من باش!« 
پيامبر)ص( مي خواس��ت هر چه زودتر خود را براى نماز 
جماعت به  مسجد برساند، اما دوس��ت نداشت دل پاك 
كودكان را برنجاند. بالل  در جست وجوى پيامبر)ص( از 
مسجد بيرون آمد، وقتى جريان را فهميد، خواست بچه  ها 
را تنبيه كند تا پيامبر)ص( را رها كنند. آن حضرت وقتى 
متوجه منظور بالل شد، به او فرمود: »تنگ شدن وقت نماز 
براى من از اينكه بخواهم بچه  ها را برنجانم بهتر اس��ت.« 
پيامبر)ص( از بالل خواست برود و از منزل چيزى براى 
كودكان بياورد. بالل رفت و با هشت دانه گردو برگشت. 
پيامبر)ص( گردوها را بين بچه  ها تقسيم كرد و آنها راضى 
و خوش��حال به بازى خودشان مش��غول  شدند. )نفايس 

االخبار، ص ۲86(
بوسيدنكودكان

بسيار ديده مى  شد كه پيامبر اسالم)ص(، حسنين)ع( 
را در آغوش مى  گرفت و مى  بوس��يد. روزى آن دو را در 
بغل گرفت و بوسيد. ش��خصى كه حضور داشت، وقتى 
عالقه پيامبر)ص( و رفتار وى را با اطفال ديد، به فكر فرو 
رفت و پيش خود گفت: »آيا تا به حال در اشتباه بوده  ام؟ 
آيا روش اسالم در تربيت فرزند اين است؟ اگر اين طور 
است، پس من در اين مس��ئله بسيار كوتاهى كرده  ام.« 
به پيامب��ر)ص( نزديك ش��د و در حالى ك��ه خجالت 
مى  كشيد س��خن بگويد، عرض كرد: »يا رسول ال من 
داراى 1۰فرزند كوچ��ك و بزرگ هس��تم، اما تاكنون 
هيچ يك از آنها را نبوس��يده  ام.« پيامبر)ص( از گفته او 
به قدرى ناراحت شد كه رنگ چهره مبارك شان تغيير 
كرد. ايشان به او فرمود: »خداوند مهر و محبت را از قلب 
تو بيرون  كرده اس��ت. آن كس كه به كودكان ما رحم 
نمى  كند و به بزرگ ما احترام نمى  گذارد، از ما نيست.«) 

بحاراالنوار، ج43، ص۲8۲(
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