
کافی است نخواهیم 
نظاره گر بمانیم!

چی  دلم  »می دونی  می گوید: 
راحتی،  بی دغدغگی،  می خواد؟ 
آسایش، مهربانی و آرامش.« دختر 
خانواده ای  می دانم  و  است  آرامی 
دارد.  آبرومند  و  مهربان  مرفه، 
می گویم: »تو که همه اینها رو داری.« 
نگاه عاقل اندر سفیهی نثارم می کند 
و جمله های بعدی اش نشانم می دهد 
چقدر کم می شناسمش یا شاید هم 
دنیا و روزگار ور خوش بین ذهنم 
را آنچنان به تعطیلی کشانده که نگاه 
قضاوت گر و بدبین نثارم شده است.
وقتی  می کنی  فکر  »تو  می گوید: 
حالشان  آدم ها  از  خیلی  می بینم 
خوب نیست و هزار و یک مشکل 
از سر و کول شان باال می رود می توانم 

خوب باشم؟ 
دلم نمی خواد نظاره گر جنگ و جدال 
و فقر و بدبختی باشم چون حال بد 
آدم های دیگه حال منم بد می کنه به 
خاطر همین همیشه دعا می کنم همه 
آدم ها خیلی خوب و خوش باشند. 
فکر نکن شعار می دم؛ هر کاری هم 
از دستم برمیاد انجام می دم از آشتی 
دادن اطرافیان با هم تا کمک جمع 
کردن برای آشنایانی که مشکل مالی 
دارند. من نمی خوام تو این دنیا یک 

نظاره گر خنثی باشم.«
می دانم که راست می گوید و می دانم 
چقدر تاسف آور است انقدر بی خیر 
باشیم که بعد از مرگمان بگویند رفت 
و تمام شد. هیچ کس نگوید حیف 
شد و کسی هم به این فکر نکند که 
با نبودمان کاری جایی لنگ مانده و 
خیری زمین مانده است. حتی اگر 
همه نیکی های امروز را فراموش کنند، 
صاف  دلت  با  که  خودت  حساب 
می ماند و چه کسی بهتر از خدا که 

از این حساب با خبر باشد؟ 
باور کن از همه ما برمی آید که جزو 
آدم خوب های قصه دنیا باشیم. الزم 
نیست با کسی بجنگیم تا بتوانیم خوب 
بمانیم کافی است نخواهیم نظاره گر 

و خنثی بمانیم.

حرف آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه 
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

حتما شما هم گاهی از ته دلتان راغب به تنها یی بوده اید، مثال برای انجام یک پروژه 
حساس، زمان از دست دادن عزیزی، هنگام به هم خوردن یک رابطه و گاهی فقط 
برای خلوت کردن با خود و کسب آرامش اما به خاطر جمع و از ترس قضاوت شدن 
چنین کاری نکرده اید. علت این است که همه ما در محیط های اجتماعی بزرگ  شده ایم 
و محیط آشکارا به ما این پیام را منتقل کرده که تنهایی برایمان بد است، برای سالمتمان 
ضرر دارد، مخصوصا سالمت روانی و همین کافی است که شما قرار یک مهمانی را 
کنسل کنید یا در خانه ماندن را به جمع دوستان خود ترجیح دهید، آن وقت است که 
انگشت اتهام همه به سمت شما روانه می شود و همه معتقدند که شما حتما دچار مشکل 
شده اید. سارا میتلند در کتاب »چگونه از تنهایی لذت ببریم« به طرح این پرسش می پردازد 
که چطور شد ما به فرهنگی رسیدیم که درحالی که خودمختاری، فردگرایی و استقالل 
را از هر زمان دیگری بیشتر ارج می نهیم اما از تنهایی وحشت داریم. او در این کتاب با 
ارائه راهکارهای کاربردی کمک می کند تا ترس مان از تنهایی بریزد و تشویق مان می کند 
که دریابیم وقت گذاشتن برای خودمان چه فواید 
و منافعی دارد. وی معتقد است تنها بودن موجب 
می شود استعدادها و توانایی هایمان را بهتر کشف 
کنیم و زندگی پربارتری داشته باشیم. نویسنده در 
این کتاب به ما می گوید که در خانه ماندن و لذت 
بردن از تنهایی نه تنها چیز بدی است، بلکه می تواند 
یک کار عادی در زندگی انسان ها باشد. او همچنین 
عالوه بر تغییر نگاه ما نسبت به افرادی که تمایل 
به تنهایی دارند، باعث می شود تا اگر تنها شدیم 
از تنهایی خود نهایت لذت را ببریم و به بهترین 
شکل از آن استفاده کنیم. این کتاب نوشته سارا 
میتلند، ترجمه سما قرایی است که توسط نشر 

هنوز در 200 صفحه به چاپ رسیده است.

5فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

آیا تا به حال در شرایطی بوده اید که می خواستید 
نه بگویید اما نتوانسته اید؟ بله، حتما بارها و بارها 
در مقابل درخواست دیگران، برخالف میل درونی  
و شرایطتان پاسخ مثبت داده اید زیرا حقیقتا نه 
گفتن بسیار سخت است. اگرچه می دانیم که در 
اعماق درون ما باید به بسیاری از درخواست ها 
»نه« بگوییم اما در نهایت جواب »بله« می دهیم. 
حتی هنگامی که می دانیم کارهای بسیار مهم تری 
داریم که باید روی آنها کار کنیم، رد کردن یک 
درخواست کاری بسیار دشوار به نظر می رسد. 
همین طور زمانی  که منطقی قوی برای انکار یک 
درخواست و توجیه آن وجود دارد، باز هم »نه« 
گفتن هرگز آسان نیست. علت آن است که غریزه 
ما تقریبا همیشه تمایل به گفتن »بله« دارد حتی در 

شرایطی که موجب ناراحتی ما شود. 
اما اگر تصمیم دارید در محل کار و زندگی خود 
دستاوردهای بهتری کسب کنید و یک شیوه زندگی 
سالم را پیروی کنید، یادگیری گفتن »نه« و نحوه 

گفتن آن یک مهارت ضروری است. مهم است 
که بتوانید »نه« بگویید تا احساس قدرت کنید و 
در عین حال روابط خود را با دیگران حفظ کنید. 
»نه« گفتن به شما کمک می کند تا مرزهای سالم 
برای روابط تان تعیین کنید و دیگران را وادار 
می کند از شما انتظارات معقولی داشته باشند. 
توانایی »نه« گفتن شما را قادر به داشتن صداقت 
و اصالت بیشتری کرده و دیگران کمتر از شما 
سواستفاده خواهند کرد. گفتن »نه« به شما احساس 
کنترل در زندگی داده و اعتماد به نفس شما را 

افزایش می دهد.
نه گفتن یک مهارت اساسی و ضروری است اما 
دانستن چگونگی گفتن آن بدون تعارض با مردم 
و مودبانه نیز مهم است. اگر بتوانید این تعادل را 
برقرار کنید، موفق تر خواهید بود. در ادامه چند 

راهکار را به شما پیشنهاد می کنیم:
1. پاسخ پیش فرض »نه« را انتخاب کنید. زمانی 
 که باید به درخواستی پاسخ دهید، ذهن خود را 

آموزش دهید تا با »نه« شروع کند. تا وقتی که 
دلیل قانع کننده ای برای تغییر این جواب به »بله« 

ندارید، به پاسخ نه پایبند باشید.
2. تصمیم تان را به تعویق نیندازید. اغلب صدای 
درونی شما می داند که باید از همان ابتدا »نه« بگویید. 
در چنین مواردی به تعویق انداختن تصمیم، هرگز 

کمکی نمی کند، بلکه کار را دشوارتر می کند. 
زیرا  بگویید  »نه«  نگویید.  دروغین  دالیل   .3

نمی خواهید با این درخواست موافقت کنید. 
4. در یک یا دو جمله مودبانه مساله را پایان دهید. 
هنگام رد درخواست، الزم نیست که بی ادب باشید. 
با ذکر یک یا دو دلیل پاسخ دهید. نیازی به توضیح 

بیش از حد یا عذرخواهی نیست.
5. در صورت لزوم جایگزینی را ارائه دهید. 
این کار را فقط در صورت ضرورت انجام دهید. 
گزینه جایگزین نباید دلیلی برای اجتناب از »نه« 

گفتن به چیزی که سزاوار رد کردن است، باشد.
productiveclub.com :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
چگونه مودبانه نه بگوییم؟

معرفی کتاب

چگونه از تنهایی لذت ببریم؟

رویا  هزار  سر  در  باشی،  که  جوان 
آینده.  برای  می بافی  خیال  و  داری 
تمام  دیگر  می شوی،  بچه دار  وقتی 
زندگی ات جوالنگاه رویاها و آرزوها 
می شود چون برای آنها هم هزار آرزو 

در سر داری.
اکبر آقا، پدر جوان 44 ساله هم با تا 
همین چند سال پیش برجی از رویا در 
مورد آینده و دو فرزندش برای خود 
ساخته بود اما حاال بیماری سرطان دارد 
رویاهایش را به دور دست ترین نقطه 
ذهنش تبعید می کند. او به سرطان مغز 
مبتالست، جراحی شده و برایش 40 
جلسه رادیوتراپی انجام داده اند و به 
23 جلسه دیگر رادیوتراپی نیاز دارد 
اما بعد از سال ها تحمل رنج بیماری، 
دیگر رمقی برای کار ندارد و حتی در 
پرداخت هزینه های روزمره، اجاره و 
تحصیل بچه ها هم مانده اند چه رسد 

به دارو و درمان. 
من و تو وظیفه داریم به او و خانواده اش 
کمک کنیم. پای 4 انسان در میان است 
که باید بتوانند زندگی شان را بگذرانند 
و کمتر رنج بکشند. برای کمک به 
خود  نقدی  کمک  است  کافی  آنها 
 را به کارت بانک پارسیان با شماره

به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
تلفن75983000 )داخلی2( یا شماره 
همراه 09198012677 تماس بگیرید. 
این بیمار با کد 25902 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

سال های اولیه  زندگی یک کودک، مهم ترین دوران زندگی او هستند. هر چیزی که او 
در این سال ها می آموزد، زمینه ساز رفتار او در آینده خواهد بود.

فروید معتقد بود 5 سال اول زندگی جزو مهم ترین سال های زندگی او است چون در این 
سال ها  شخصیتش شکل می گیرد اما روان شناسان جدید معتقدند کودک عین خمیر بازی 
قابلیت انعطاف دارد و ژن بد در محیط خوب و ژن خوب در محیط بد تغییر می کند. 
آنچه شخصیت کودک را شکل می دهد خمیرمایه، محیط  و یادگیری مشاهده ای  است.

 مهم ترین آموزگاران کودک در این سال ها والدین  هستند هر چند وقتی کودک وارد 
تعامالت اجتماعی می شود، نقش پررنگ همساالن، برنامه های کودک و یادگیری مشاهده ای 
را نمی توان نادیده گرفت. کودکان با دقت به رفتار بزرگ ترها توجه می کنند و همان رفتار 

را مانند یک آینه به دیگران نشان می دهند. کودکان آینه رفتار ما هستند.
آنچه والدین از آن شکایت می کنند، تقلید از همساالن و درونی کردن گفتار و رفتار 
زشت کودکان دیگر است اما آیا یادگیری مشاهده ای لزوما به معنای تقلید است؟! فرض 
کنید در مسیری هستید و اتومبیل جلویی در چاله می افتد. شما شاهد این اتفاق هستید 
و تغییر مسیر می دهید چون متوجه آسیب می شوید. پدری در حضور کودک مادر را 
کتک می زند. ممکن است کودک  ناراحتی مادر را ببیند اما کتک زدن را یاد نگیرد ولی 
برعکس کودک دیگری پرخاشگری را بیاموزد و این کار را انجام دهد. پس لزوما 

مشاهده، مساوی تقلید نیست.

مراحل رشد اخالقی کودکان از دیدگاه پیاژه* 
مرحله  اول رشد اخالق؛ در این مرحله، کودکان به »بازی موازی« می  پردازند. بازی موازی 
زمانی است که کودکان جدا از هم بازی می  کنند و هیچ هدف جمعی )مثل همکاری 
یا رقابت( ندارند. پیاژه این دوره را مرحله  پیش اخالقی می نامید. در این مرحله کودک 

خیلی تقلید نمی کند.
مرحله  دوم رشد اخالق؛ از حدود 5 تا 10 سالگی، کودکان احساس می  کنند که باید 
از قوانین پیروی کنند. پیاژه این دوره را مرحله  اخالق دگرمختار یا دگرپیرو می نامید. 
کودکان، قوانین را دستورات اخالقی می  دانند که افراد باالدست )مثال پدر و مادر یا آقای 
پلیس( اعالم کرده اند. در این مرحله اگر مانند سازی کودک و والد درست شکل بگیرد 
و ارزش ها درونی شود، کودک خط قرمزها را می شناسد و رفتار بد کودکان  دیگر را 
تقلید نمی کند، مفهوم پسر/دختر خوب یا بد شکل می گیرد. در این مرحله اگر کودکی 
سهوا 5 لیوان را بشکند و کودکی عمدا یک لیوان، کودک، کودکی را مقصر می داند که 

بیشتر آسیب زده و قصد و نیت را در نظر نمی گیرد.
مرحله  سوم رشد اخالق؛ مرحله  سوم رشد اخالقی پیاژه، مرحله اخالق خودمختار نام دارد 
که از 10 یا 11 سالگی شروع می شود. در این مرحله، کودک به تدریج متوجه می  شود که 
بعضی قوانین، قراردادها )عرف های( اجتماعی هستند. آنها متوجه می شوند که برای رفع 
نیازهای انسان می توان قوانین را نقض کرد. به این ترتیب راننده ای که برای رسیدن به 
بیمارستان چراغ قرمز را رد می کند، آدم بدی نیست هر چند که قوانین را شکسته است.
مرحله  چهارم رشد اخالق؛ آغاز مرحله  چهارم و آخرین مرحله  رشد اخالقی کودکان، با 
آغاز مرحله  تفکر عملیات صوری همزمان است. کودکان دوست دارند قوانین بسازند، 
حتی برای رویدادهایی که هرگز با آنها مواجه نشده اند. مهم ترین مشخصه این دوره 

استدالل اخالقی است.

سخن آخر
در برخی تقلید از رفتار کودکان دیگر عادی است چون اخالق درونی نشده است 

بنابراین باید انتظاراتمان واقع بینانه و متناسب با سن کودک باشد.

* ژان پياژه، روان شناس و شناخت شناس فرانسوی كه به دليل كارهايش در روان شناسی 
رشد و شناخت شناسی شهرت دارد. 

لزوما مشاهده، مساوی تقلید نیست!
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روان شناسان اعتقاد دارند نحوه سوال پرسیدن والدین 
از کودکان بسیار اهمیت دارد؛ مثال وقتی کودک تان 
گلدانی را شکست، نگویید: »تو گلدان را شکستی؟« 
بگویید: »نگاه کن، گلدان شکسته است.« اگر از همان 
اول به کودک اتهام وارد کنید، حالت تدافعی به خود 
می گیرد و حتما دروغ خواهد گفت. کودکان نوپا 
اغلب خرابکاری های خود را انکار می کنند تا چیزی 

که می خواهند به دست آوردند.

دروغگویی کودکان پیش دبستانی
این کودکان در مورد دوستان خیالی، هیوالهای شاخ دار 
و رنگین کمان صحبت می کنند. آنها در این سن افکار 
فانتزی دارند. هنگامی که کودکان در مورد دوست خیالی 
خود با جزییات صحبت می کنند، قصد دروغگویی 
ندارند، فقط دوست دارند تخیالت خود را برای شما 
تعریف کنند. اگر والدین برخورد نادرستی داشته 

باشند، به پرورش تخیالت کودک آسیب می زنند.

دروغگویی کودکان مدرسه ای
کودکان در این سن  کارهایی انجام می دهند و بعد از 
سوال والدین، آن عمل را انکار می کنند اما معموال بعد 
از پرسیدن مداوم والدین، اعتراف می کنند و دلیل خود 
را توضیح می دهند. کودکان و نوجوانان به دلیل ترس 
از مجازات دروغ می گویند مثال با وجود مشکالت 
متعدد و تکالیف زیاد، ادعا می کنند تکلیفی برای انجام 
دادن ندارند. قبل از محروم کردن کودک از تلویزیون 
و تفریح به دلیل اینکه متوجه دروغ گفتن او شده اید، 
سعی کنید دالیل را کشف و با در نظر گرفتن آنها 

او را مجازات کنید.

دالیل دروغگویی
1. خیلی از کودکان دروغ نمی گویند، ذهنیات خود 
را بر زبان می آورند اما والدین با واکنش عجوالنه و 
اشتباه سعی می کنند گفته کودک را تصحیح کنند و 

او را از دروغگویی بر حذر دارند.
2. اگر به کودک اجازه ندهیم در جمع اظهارنظر کند 
و او را به سکوت وادار کنیم، به دروغ گفتن رومی آورد؛ 
عملی که بعضی از والدین ناآگاهانه انجام می دهند.

3. دروغگویی نشانه اغتشاش درونی و نبود امنیت 
روانی در کودک است. وقتی که فرد کودک یا بزرگسال 
خود را در معرض خطر یا تهدید ببیند و شیوه درست 
برخورد با آن را نداند، به اشتباه سعی می کند با دروغ 

گفتن احساس امنیت و آرامش پیدا کند.
4. گاهی کودک احساس عزت نفس ندارد و درد 
حقارت باعث می شود برای ترمیم شخصیت خود 
دروغ بگوید. در واقع، آنچه در دروغگویی کودکان 

مایه نگرانی است، این است که شخصیت واقعی 
او را به یک شخصیت غیرواقعی تبدیل می کند. در 
چنین شرایطی زمینه بروز اختالالت شخصیتی و 
ناسازگاری های اجتماعی در کودک ایجاد می شود 
و سالمت روانی اش به خطر می افتد. طبیعی است 
که نمی توانیم نقش محیط اجتماعی را در شکل گیری 
شخصیت کودک نادیده بگیریم زیرا کودک از همه 
سو تحت تاثیر محیط و الگوهایی است که در مقابل 
او قرار دارند. اگر والدین الگوی خوبی نباشند و در 
مقابل کودک دروغ بگویند، طبیعی است که کودک 

مانند آنها رفتار خواهد کرد.
5. گاهی بچه ها برای آزمودن والدین دروغ می گویند 
تا واکنش آنها را بسنجند. در چنین مواقعی الزم است 
به جای نشان دادن واکنش تند و شدید، تالش کنید 
تمرکز کودک را از موضوع دروغگویی به راستگویی 

معطوف کنید.
6. گاهی کودکان برای به دست آوردن چیزی که 
می خواهند یا برای آنکه تنبیه نشوند، دروغ می گویند. 
دروغ های گاه به گاه در مورد مشق شب یا مسواک 
زدن خیلی غیرمعمول نیست. کودکانی که در برخورد 
با مسائل دچار اضطراب می شوند سعی می کنند به  
دروغ متوسل شوند. دروغگویی کودک نشانه تنش و 
گاهی بیانگر هوشمندی کودک است زیرا در برخورد 

با مسائل از تاکتیک های مختلف استفاده می کند.

آموزش برای دروغ نگفتن
آگاهی از مراحل رشد کودک در زمینه  های مختلف 
هیجانی- عاطفی و شناختی، به چگونگی نوع آموزش 

و برخورد با او در این زمینه کمک می کند.
 کودکان تا قبل از 6 سالگی دروغ را نمی  شناسند 
و تخیالت خود را باور دارند، پس درباره تخیالت 
آنها برخورد مناسبی نشان دهید و با فراهم کردن 
فرصت  هایی برای انجام کارهای دستی و هنری، 
نقاشی و بازی های خالقانه، تخیالتشان را به سمت 

مناسبی هدایت کنید.
 کودکان از طریق مشاهده می  آموزند، پس مراقب 

درستگویی و قول  هایی که می  دهید، باشید.
 بخشی از یادگیری کودکان از طریق دوستان و 
محیط خارج از منزل و رسانه  هایی مانند فیلم  ها و 
بازی  های کامپیوتری است. این نکته را مدنظر قرار دهید.
 وقتی کودک راست گفت، تشویقش کنید. مثال 
بگویید »راستگویی گاهی سخته چون ممکنه پیامد 
تنبیه داشته باشه، به تو افتخار می  کنم که راست گفتی.«

 سعی کنید سواالتی نپرسید که جوابش را از قبل 
می  دانید و احتمال اینکه در جواب دروغ بشنوید زیاد 
است. مثال اگر می  دانید فرزندتان هنوز مسواک نزده، 

نپرسید: »مسواک زدی؟« بگویید: »وقت مسواک زدنه.«
 برچسب دروغگویی به کودک نزنید زیرا در این 
صورت دیگر برای تغییر خود تالش نخواهد کرد. 

می  توانید بگویید: »این حرفت درست نبود.«
 به کودک فرصت جبران بدهید؛ اگر کار خطایی 
کرد مثال چیزی را شکست، بگویید بهتر است ریخت 

و پاش ها را تمیز کند.
 وقتی با دروغگویی کودک مواجه شدید، بالفاصله 
عصبانی نشوید و واکنش تند نشان ندهید، چون فرصت 
یادگیری را از او می  گیرید. با فرزندتان صحبت کنید.

پیامدهای برچسب دروغگو 
کودک برای مطرح کردن خود و جلب توجه دیگران 
در بیشتر مواقع به دروغگویی رومی آورد. والدین با 
آگاهی از این رفتار برای اجتناب از شرمنده شدن یا 
تنبیه کودک سعی کنند او را طوری سرزنش کنند 

که به کسی لطمه ای وارد نشود.
یا  نیکی  حمایت،  برای  دروغگویی  گاهی 
کمک به شخصی دیگر است و گاهی از روی 
و حمایت  ترقی  پیشرفت،  برای  خودخواهی 
از خود در مقابل دیگران یا برای مخفی کردن 

سوء عمل یا رفتاری نادرست.
هنگامی که با فرزندتان در مورد دروغگویی صحبت 
می کنید، مطمئن شوید بعد از صحبت شما، درباره کار 
خود فکر می کند. بگویید: »فکر می کنی من حرفت 
را باور می کنم یا نمی کنم؟«اگر پاسخ فرزندتان این 
جمله بود: »اما من حقیقت را می گویم.« نباید او را 

متهم کنید و تهمت دروغگویی بزنید.
هرگز کودکان را »دروغگو« خطاب نکنید زیرا این 
کار مانند این است که نارنجکی را میان گروهی 
سرباز بیندازید. بچه ها هم مانند سربازان با تمام قوا 
در برابر ما موضع می گیرند و مبارزه می کنند و به 
جای اینکه حقیقت را بگویند، فقط از خود دفاع 
می کنند. اگر فکر می کنید کودکی دروغ می گوید، 
بهتر است به او بگویید: »اگر حقیقت این است که 
تو می گویی و من حرفت را باور نمی کنم، برای 

هر دوی ما ناراحت کننده است« 
بسیاری از والدین از گفتن جمله: »حرفت را باور 
نمی کنم.« به فرزندان خود وحشت دارند و می ترسند 
که با گفتن این جمله، اعتماد و اطمینان متقابل از 
بین برود اما گفتن این جمله بسیار مفید و کارساز 
است چون بچه ها هیچ حرفی برای گفتن ندارند 
به هیچ  ما  کنند.  دفاع  از خود  فقط می توانند  و 
وجه آنها را دروغگو خطاب نمی کنیم، می گوییم 
که حرفشان را باور نداریم و این نحوه برخورد 

آنها را به تفکر وامی دارد.
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