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«اوقات فراغت» فرصتي مناسب براي انتقال تجربههاي زندگي به فرزندان

سبكتربيت

فرزندم! بيا كمي گپ بزنيم
سبک ارتباط

همراه�ي و همكالمي پ�در و مادرها با
فرزندانشاندرلحظههاينابفراغت،
كالس درسي جذاب ،دوستداشتني
و پرب�ار اس�ت ك�ه هي�چ مدرس�ه و
دانش�گاهي را ياراي رقاب�ت و برابري
با آن نيس�ت .در لحظههاي شيرين و
دلچسب فراغت براي او از تجربههاي
جواني ،نوجواني و كودكي خود بگوييد

  حسين گلمحمدي
اگر شما در دهه سوم يا چهارم عمر خود هستيد،
احتماالًبايدبهيادداشتهباشيد كهيكياززيباترين
و دلچسبترين ش�كلهاي گذران اوقات فراغت
دوران كودكيت�ان ،ش�نيدن قصهه�ا و روايات
عبرتآموز و جذاب از زبان بزرگترها بود .وقتي
پدربزرگ يا مادربزرگ س�رحال و ك�وك بودند،
حكايتگوييهايشان به راستي شنيدن داشت و
چشمهاي خيره ،گوشهاي تيزشده و دهانهاي از
شگفتي بازمانده بچهها ،آنان را به شرح داستانها و
خاطرات لطيف و پندآموز بيشتر ترغيب ميكرد.
   لحظههاي شيرين دورهمي
ش��ايد به جرئت بتوان گفت قديمترها لذت و شيريني
لحظههاي دور هم جمع ش��دن زمان فراغ��ت همراه با
شنيدن قصهها و روايات بزرگترها ،با هيچ نوع ديگري
از شيوههاي گذران ايام فراغت برابري نميكرد .جالبتر
اينكه در البهالي حكايات و تجربههاي بزرگساالن انبوهي
از درسهاي آموزنده براي جوانترها و كوچكترها بود كه
هر يك بخشي از يك زندگي با تمام فراز و نشيبهايش را
روايت ميكرد .اين روال بخشي از همان چيزي است كه
جامعهشناسان و مردمشناسان از آن به «انتقال سينه به
سينه و شفاهي آموختهها» ياد ميكنند؛ شيوهاي كه در

ارتباطي گرم و صميمي و به زباني ساده و كاربردي نحوه
زندگي كردن ،چگونگي برخورد با مس��ائل و مشكالت
و روشهاي س��ازگاري با محيط و جامعه را به نسلهاي
بعد منتقل ميكرد ،با اين تفاوت كه به دليل وجه فراغتي
و تفريح��ي خود ،ق��درت تأثيرگذاري زيادي داش��ت و
دانس��تهها و تجربي��ات را در جوانتره��ا و كوچكترها
دروني ميكرد.
اطالعات بسيار و خِ َرد اندك
به اعتقاد جامعهشناس��ان ،نس��لهاي نوجوان و جوان
امروزي به رغ��م برخورداري از ان��واع ابزارهاي ارتباطي
همچون اينترنت ،ماهواره ،رسانههاي نوشتاري ،ديداري
و شنيداري كه موجب انتقال حجم انبوهي از دانستهها

تابس�تان با روزهاي بلن�دش فرصت
خوبياس�تتادرمس�افرتوگردش،
درهمصحبت�يبافرزندانت�ان،فرازو
نش�يبهاي زندگ�يوتلخكاميه�او
خوشيهايروزگاررابرايشانبازگوكنيد

به آنان ش��ده اس��ت ،در مواجهه با مس��ائل و مشكالت
زندگي خود فاقد توانايي الزم براي حل مسئله هستند و
دانستههاي انبوه آنان در عصر اطالعات كمتر به كارشان
ميآيد ،زيرا بهرغم 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 ميبخشد .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 نميرسد و همگامي و
همراهي شما در بسياري مواقع با فرزندانتان 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.
  انتقال خِ َرد زيستن به نسل بعد
رابطه شفاهي مس��تمر و عبرتآموز ميان بزرگترها و
كوچكترها در قديم در فرايند انتقال تجربهها و آموختهها
و در مسير آزمون و خطا ،خِ َرد زيستن را به نسلهاي بعدي
اعطا ميكرد .بخش عم��دهاي از اين روند در لحظههاي
ناب و غيررسمي فراغت شكل ميگرفت و دقيقاً به همين

دليل است كه نياكان ما در سنين 13-14سالگي براي
خود مردي و زني بودند و ميتوانس��تند از پس مديريت
زندگي خود و حتي اداره يك خانواده برآيند .بچهها 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 ميگيرد ،البته اين مهم است
كه در مورد موضوعات مختلف و بحثبرانگيز با فرزندتان
به گفتوگو بپردازيد اما براي به دس��ت آوردن بهترين
نتيجه در يك محيط ام��ن محبتآمي��ز و بدون تنش
گفتوگو كنيد.
   اهداي تجربههاي طاليي در ايام فراغت
و اما ام��روز ...پدرها ،مادره��ا و بزرگترهاي عزيز بايد
بدانند كه همراهي و همكالمي آنان با فرزندانش��ان
در لحظهه��اي ناب فراغ��ت ،كالس درس��ي جذاب،
دوستداش��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 لحظههاي شيرين
و دلچسب فراغت در كنار او باشيد .براي او از تجربههاي
جواني ،نوجواني و كودكي خود بگوييد .در بازي و ورزش
و گردش او را همراهي و براي خوبزيستن در جامعه
آماده كنيد .مطمئن باشيد كه سينما ،تلويزيون ،راديو،
كتاب و مجله و روزنامه و كالسهاي آموزش��ي بهرغم
سهم انكارناپذيرشان در افزايش معلومات و دانستههاي
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 همصحبتي با
فرزندانتان ،فراز و نشيبهاي زندگي و تلخكاميها و
خوشيهاي روزگار را برايشان بازگو كنيد .شما براي
او الگويي مؤثر و دوستداشتني هس��تيد و در تعامل
و گفتوگوي مس��تمر با فرزندتان ،به او ش��خصيت و
اعتمادبهنفس ميبخشيد و او در اين مسير بالندهتر و
پختهتر ميشود .قدر فراغت را بدانيد و اين لحظههاي
ناب را با اهداي تجربيات طاليي زندگيتان به فرزندان
و نوهها ،غنيتر كنيد.

راهنما
  سيمين جم
با سيري در گفتار و رفتار معصومين(ع) با دريايي از
آموزههاي ارزشمند در حوزه تربيت فرزند مواجه
ميشويم ،اما در اين ميان روايات و حكاياتي كه از
سيره و زندگاني حضرت رس�ول اكرم(ص) داريم،
بسيار جذاب و گيرا هستند و نشان از عمق معرفت
پيامبر گرامي اسلام(ص) در اين زمين�ه دارد .از
َكم َو
رس�ول خدا(ص) روايت اس�ت« :اَك ِر ُموا أ ْوالد ْ
أَ ْح ِس�نُوا آداب َ ُهم ي ْغ َف ْرلَكم؛ فرزندان خود را احترام
كنيد و آدابش�ان را نيكو بگذاريد ك�ه از رحمت
الهي برخوردار ش�ويد ».گفتهان�د روزي مردي در
حضور پيامبر(ص) به خاطر كاري كه فرزندش انجام
داده ب�ود ،از او عيبجويي كرد .پيامب�ر(ص) به او
فرمود« :فرزندت ،تيري از تيرهاي تيردان توست».
مفهوم اين سخن آن اس�ت كه فرزندت پاره تن تو
و ذخيره آينده توس�ت .تو با اهانت به ش�خصيت
او ،هم به خودت ضربه ميزني و هم كسي را حقير
ميكني كه مددكار و پشتيبان تو در آينده خواهد
بود و هر كار نيكي كه انج�ام دهد ،تو نيز در پاداش
آن ،شريك خواهي بود .رس�ول خدا(ص) همواره
از روي محبت و تواض�ع ،با بچهها رفت�ار ميكرد.
ايش�ان به اس�تعدادهاي فطري آنها توجه داشت
و از رنج�ش و ناراحتيش�ان س�خت آزردهخاطر
ميشد .در همنش�يني با كودكان ،خود را همسان
آنان ميپنداش�ت و با آنها س�رگرم بازي ميشد و
كان ِعنْدَ ُه
به ديگران نيز س�فارش ميكردَ « :م�ن َ
َصاب لَهُ؛ كس�ي كه نزد او كودكي است،
َصبِي َف ْليت َّ
بايد كودكانه رفتار كند ».رسول گرامي اسالم(ص)
حسنين(ع) را بر دوش خود سوار ميكرد و به آنها
ميفرم�ود« :خوب مركبي داريد و ش�ما هم خوب
سواركاراني هستيد ».آن حضرت حتي در حضور
جمع ،خود را همپايه كودكان قرار ميداد و با آنان
انس ميگرفت .همچنين به ياران خود ميفرمود« :با
كودكان مأنوس شويد و آنان را در آغوش بگيريد».
كودكاني نيز كه رس�ول خدا(ص) آن�ان را به دوش
ميگرفت ،به اين امر افتخار ميكردند .آنچه در ادامه
ميآيد داستانهايي شيرين از رفتار محبتآميز و
همراه با ادب و آموزش رسولخدا(ص) با كودكان و
در قبال فرزندان است.
     
  پرهيز از تبعيض ميان فرزندان
س��الها از بعثت پيامبر اكرم(ص) گذشته بود .هنوز
اف��كار دوران جاهليت و تبعيض بي��ن فرزندان وجود

رسول خدا(ص) همواره از روي محبت
و تواضع ،با بچهها رفتار ميكرد .ايشان
به اس�تعدادهاي فط�ري آنه�ا توجه
داشتوازرنجشوناراحتيشانسخت
آزردهخاط�ر ميش�د .در همنش�يني
ب�ا ك�ودكان ،خ�ود را همس�ان آن�ان
ميپنداشتوباآنهاسرگرمبازيميشد

داستانهايي زيبا از رفتار پيامبر اكرم(ص) با خردساالن

كودكان درآغوش پرمهر رسول مهرباني
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
ديگرشتوجهىنكرد.پيغمبر(ص)كهاينصحنهتأثّرانگيز
را مشاهده كرد ،نتوانست طاقت بياورد ،پس فرمود« :چرا
با فرزندان خود ب ه طور عادالنه رفتار نمىكنى؟» آن مرد
عرب جوابى جز سكوت نداشت .سرش را پايين انداخت و
عرق شرم بر پيشانىاش نشست .او در آن روز دريافت كه
كارش اشتباه بوده است و فهميد كه در نگاه كردن نيز نبايد
بين فرزندان فرقى گذاشت( .مكارماالخالق ،ص)113
  وظيفه پدران در قبال فرزندان
روزى عدهاى 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 همراهانش��ان گوشزد كند .فرمود« :واى
بر فرزندان آخرالزمان از دس��ت پدرانش��ان ».اطرافيان
پيامبر(ص) با شنيدن اين جمله به فكر فرو رفتند .لحظهاى
فكر كردند ،شايد منظور پيامبر(ص) ،فرزندان مشركان

است كه در تربيت فرزندانشان كوتاهى مىكنند .عرض
كردند« :يا رس��ول هلّال ،آيا منظورتان مش��ركان است؟»
رس��ولخدا(ص) فرمود« :ن��ه ،بلكه پدران مس��لمانى را
مىگويم كه چي��زى از فرايض دينى را ب�� ه فرزندان خود
نمىآموزند و اگر فرزندانش��ان پارهاى از مس��ائل دينى
را فراگيرند ،پ��دران آنه��ا ،ايش��ان را از اداى اين وظيفه
بازمىدارند ».اطرافيان پيامبر(ص) با شنيدن اين سخن
تعجب كردن��د كه آيا چني��ن پدران بىمس��ئوليتى نيز
هستند .پيامبر(ص) كه تعجب آنها را از چهرهشان خوانده
بود ،ادامه داد« :تنها ب ه اين قانع هستند كه فرزندانشان
از مال دنيا چيزى را به دست آورند» ،آنگاه فرمود« :من از
اين قبيل پدران بيزار و آنان نيز از من بيزارند(».مستدرك
الوسائل ،ج ،2ص)625
  توجه عطوفتآميز به كودكان     
گروهى از كودكان مش��غول بازى بودند .ناگهان با ديدن
پيامبر(ص) ك ه به مسجد مىرفت ،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
ميگيرد و با آنها بازى ميكند .به اين اميد ،هر يك دامن

پيامبر(ص) را میگرفتند و ميگفتند« :شتر من باش!»
پيامبر(ص) ميخواس��ت هر چه زودتر خود را براى نماز
جماعت ب ه مسجد برساند ،اما دوس��ت نداشت دل پاك
ل در جستوجوى پيامبر(ص) از
كودكان را برنجاند .بال 
مسجد بيرون آمد ،وقتى جريان را فهميد ،خواست بچهها
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 بچهها 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 بچهها تقسيم كرد و آنها راضى
ل شدند( .نفايس
و خوش��حال به بازى خودشان مش��غو 
االخبار ،ص )286
   بوسيدن كودكان
بسيار ديده مىشد كه پيامبر اسالم(ص) ،حسنين(ع)
را در آغوش مىگرفت و مىبوس��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 بودهام؟
آيا روش اسالم در تربيت فرزند اين است؟ اگر اين طور
است ،پس من در اين مس��ئله بسيار كوتاهى كردهام».
به پيامب��ر(ص) نزديك ش��د و در حالى ك��ه خجالت
مىكشيد س��خن بگويد ،عرض كرد« :يا رسولاهلل من
داراى 10فرزند كوچ��ك و بزرگ هس��تم ،اما تاكنون
هيچ يك از آنها را نبوس��يدهام ».پيامبر(ص) از گفته او
به قدرى ناراحت شد كه رنگ چهره مباركشان 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
نمىكند و به بزرگ ما احترام نمىگذارد ،از ما نيست(».
بحاراالنوار ،ج ،43ص)282

راهكارهايي براي گفتوگوي اثربخش با كودكان

شما و كودكتان پاي ميز مذاكره
بر اس�اس يك پژوهش ،از بين ۲هزار والد ،بسياري از آنها روزي هش�ت دقيقه را صرف مذاكره و
صحبت با فرزندان خود ميكنند .همان پژوهش نشان داده بسياري از اين مذاكرات موفقيتآميز
نبوده اس�ت ،براي مثال ،يكي از مديران موفق ب�ا وجود اينكه در ح�وزه كارياش مذاكرهكننده
موفقي ب�ود ،در خانه و در مواجهه ب�ا كودكش توفيق چنداني نداش�ت .او در توجي�ه اين ماجرا،
غيرمنطقيبودن فرزندش را عامل آن ميدانست ،اما شايد اگر او را متوجه اين مسئله ميكرديم
كه بس�ياري از انس�انهايي كه او در طول روز با آنها ب�ه خوبي مذاكره ميكند ني�ز در همين حد
غيرمنطقياند ،بيشتر به اين فكر ميكرد كه اشكال كار كجاست.
قبل از آنكه بتوانيم راهكارهاي مناسبي براي موفقيت
در مذاكره با كودكان بيابيم ،بايد پيچيدگيهاي رفتار و
زبان آنها را درك كنيم.
 .1احساس�ات :ك��ودكان ما خ��وب ميدانند چگونه
احساس��ات ما را به ب��ازي بگيرند تا ب��ه چيزهايي كه
ميخواهند برسند .آنها از ابزارهاي كام ً
ال متفاوتي نسبت
به همكارانمان اس��تفاده ميكنند ،مثل گريهوزاري،
س��روصدا راهانداختن ،استفاده از احساس��ات يكي از
والدين عليه ديگري.
 .۲تكرار :مذاك��ره و چانهزدن با ك��ودكان مدام تكرار
ميشود؛ 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 خواستههايشان تحليل ميبرد.
 .۳غيرمنتظرهبودن :خواستههاي كودكان ،ناخواسته
و ناگهاني از راه ميرسند .آنها بدون مقدمه و بيپرده وارد
مذاكره با ما ميشوند .در مواجهه با كودكان بعيد است
فرصتي براي آمادگي داشته باشيم.
با وجود تمام اين چالشها ،مش��كل اصلي در اين است
كه ما از مها رتهاي مذاكرهاي كه سر كار ياد گرفتهايم،
در خانه استفاده نميكنيم .استفاده از اين مهارتها در
مواجهه با كودكان و اعضاي خانواده باعث رفع بسياري از
كشمكشها ،صرفهجويي در وقت ،حل مشكالت فوري
و نيز بهبود روابط خانوادگي ميشود.
در ادامه ،برخ��ي از اي��ن مهارتها و راهكاره��ا را ارائه
ميدهيم:
بدانيد واقع ًا ب ه دنبال چه هستيد :در محل
كار ،ما درك روشني از اهداف مذاكره داريم و
حدومرزها كام ً
ال ش��فافند ،اما در خانه و در
مقابل كودكان ،اغلب در منجالب احساسات
ي قدرت گرفتار ميشويم .براي درك بازي قدرت به
و باز 
اين مثال توجه كنيد« :پدر و مادري با فرزندشان بر سر
اينكه موقع بيرون رفتن كاله بر سر كند توافق كردهاند،
اما وقتي كودك اعالم ميكند قصد ندارد كالهش را بر
سر بگذارد ،آنها وارد كشمكشي ميشوند بر سر اينكه
حرف چه كسي بايد به كرسي بنشيند .ب ه جاي ورود به
اين بازي بينتيجه ،بايد هدف اصلي را درك كنيم .در
اينجا ،گرم نگ هداشتن سر بچه و پيشگيري از سرماخوردن
او هدف اصلي اس��ت و نه كاله سركردن! با دانستن اين
موضوع ،ميتوانيم رويكردهاي بهتر و خالقانهتري براي
راضيكردن بچهها بيابيم».
سؤال كنيد تا صميميتر شويد :هيچ
كس بهت��ر از پ��در و مادر فرزن��دش را
نميشناس��د ،اما اين حرف به اين معنا
نيست كه والدين چشمبسته ميتوانند
نيتها و رفتارهاي فرزندش��ان را تحليل كنند .در هر
موقعيت ارتباطي ،سؤالكردن يكي از بهترين روشها
براي نزديكتركردن مدلهاي ذهني طرفين اس��ت.
كودكي را تصور كنيد كه ميخواهد 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 ميدهد و دونات را درسته ،جلوي
مادر دلخور ،گاز ميزند .در محيط كار ،ما در مواجهه با
چنين شرايطي از همكارمان س��ؤال ميكنيم چرا بر
مواضعشپافشاريميكندوبهزبانيمشتركميرسيم،
اما اغلب پدر و مادرها از اين مرحله عبور ميكنند .شايد
اگر مادر ،پيش از ورود به كشمكش ،از كودكش درباره
چرايي خواستن همه دونات سؤال ميكرد ،فضا ب ه جاي
جدل ،به گفتوگو تبديل ميشد .شايد مادر با پرسيدن

درمذاكرهباكودكانطوريصحبتكنيد
كهخوشايندباش�د.مذاكرهكنندگان
ت
موف�ق ميدانند ك�ه خيل�ي از اوقا 
«چگونه گفتن» مهمت�ر از خود گفتن
است .پدر و مادرها با استفاده از فنون
گوناگونميتوانندكالمشانراطورينرم
كنندكهبهگوشفرزندخوشايندشود

ميتوانست با طرح يك بازي ،كودك را مجاب به خوردن
نيمي از دونات كند يا اص ً
ال خودش متوجه ميشد كه
فرزندش قابلي��ت گاززدن به كل يك دون��ات را دارد و
نگرانياش از بزرگي دونات بيدليل است.
از هر رويكردي در زمان مناس�ب
استفادهكنيد :مذاكرهكنندهاي كاربلد
ميداند كه چه زماني بايد مذاكره را به
عقب بيندازد ،چه زماني بايد ب ه صراحت
تصميم خود را اعالم كند و چه زماني بايد كنار بكشد و
اص ً
ال بحث نكند .در خانه هم بايد مشابه همين رويكرد را
در پيش بگيريم ،ب ه 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.
ت كنيد :در مذاكره با
خوشايند صحب 
ك��ودكان ط��وري صحب��ت كني��د كه
خوشايند باشد .مذاكرهكنندگان موفق
ت «چگونه
ميدانند ك��ه خيلي از اوق��ا 
گفتن» مهمتر از خود گفتن است .پدر و مادرها با استفاده
از فنون گوناگون ميتوانند كالمشان را طوري نرم كنند
كه به گوش فرزند خوشايند شود.
پيش�قدم باش�يد :بس��ياري از
گفتوگوهاي 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
ميكند ،براي مثال ،وقتي س��اعت خواب را  ۲۲در نظر
بگيريد ،احتماالً كودك شما ساعت ۲۳را پيشنهاد بدهد
و هر دو روي ساعت  ۲۲:۳۰توافق كنيد ،در حالي كه اگر
او ميخواست آغازگر پيشنهاد باشد ،چهبسا ساعت۲۴
را پيش��نهاد ميداد و ش��ما روي س��اعت ۲۳به توافق
ميرسيديد.
حق انتخاب بدهيد :بهجاي ارائه فقط
يك پيشنهاد ،چندين پيشنهاد را با تعيين
اولويته��ا مش��خص كني��د .دادن چند
پيش��نهاد كه همگي هم موردپسند شما
باشند ،به كودكان آزادي عمل ميدهد و كنترل شما بر
اوضاع را هم حفظ ميكند ،براي مثال ،هنگام سفارش غذا،
شما رستوران را انتخاب كنيد و كودكتان غذايش را.
از «ممكن بود بدتر باشه!» استفاده
كنيد :يكي از روشه��اي متداولي كه
فروشگاهها براي فروش محصوالتشان
استفاده ميكنند ،چيدن محصوالت با
قيمتهاي مختلف در كنار هم است .اين قيمتها طوري
چيده ميش��وند تا خريدار احس��اس كند قيمت يك
محصول مشابه منصفانهتر است.
محصول در مقايسه با
ِ
مش��ابه اين روش را در مذاكره با كودكان به كار ببريد،
براي مثال ،وقتي نوجواني كار خطايي كرد ،به او گوشزد
كنيد كه پيامدها و مجازات كارش ممكن بود بزرگتر
باشد و شما اين بار با او كنار ميآييد و تنبيه كمتري در
نظر ميگيريد.
منصف باش�يد :منصفبودن از ديد
كودكان ب ه معناي تساوي در هم ه چيز
اس��ت .اين نگاهي س��ادهلوحانه 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 كلوچهها را از وسط نصف كند و به نوهها
بدهد ،اما آيا منصفانه است كه نوجوان پرانرژي شما دقيقاً
بهاندازه خواهر يا برادر خردس��الش دسر بخورد؟ بهتر
است براي رسيدگي به اين موارد كلمهاي اختراع كنيد و
از كودكان بخواهيد تا هر زمان كه احس��اس كردند در
حقشان ظلم شده ،با بيانش شما را خبردار كنند ،سپس
ميتوانيد هر موقعيت را بررسي و منصفانه بودن يا نبودن
آن را تعيين كنيد.
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