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خانه
درخانه
مدیریت تنش در

ماندن در خانه برای روزهــای پیدرپی
پرونده
کــار آســانــی نیست ،بسیاری از
والدین از اختالف بین فرزندان
خود ناراحت و کالفهاند .از
سویی به نظر میرسد اختالفات بین
همسران هم در ایــن روزه ــا گاهی به
مسیرهای متفاوتی کشیده میشود.
برای مقابله با این شرایط و آرام کردن
محیط خانه چه کارهایی میتوانیم
انجام دهیم؟ این سوالی است که
تالش داریــم در این پرونده به آن
بــپــردازیــم .بــه ایــن منظور گفت
وگویی با محمدجواد فرشچی،
مدرس دورههای فرزندپروری،
انجام دادهایــم .مصاحبهای که
از همه ما دعوت میکند تا در
عوضتالشبرایبرطرفکردن
نشانههابهدنبالحلریشههای
بدرفتاری کودکان باشیم .در
بخش نوجوانان چند نکته را
که بهتر است والدین در زمان
دعوایدوفرزندنوجوانخود
به یــاد داشته باشند ،مرور
کردهایمودرنهایتدربخش
همسران ،بــه پنج باید و
نباید در زمان دعوا و بیان
اختالفات بین همسران
پرداخت هایم .امیدواریم
با بهرهگیری از نکات این
پرونده روزهای آرامتری را در
پیشداشتهباشید.

 27می 2020

 4شوال 1441

شماره 20387

1607

ارتش خوراکیها برای جنگ
با حساسیت بهاری
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پول و آبرویم بر باد رفت

کودکیکهنیازهایروانیاشبرطرفشده
یشود
شرفتارم 
خو 

زودباوری،خطریاستدرکمینهمهاماچرا
زودباورمیشویموچطورازشرآنخالصشویم؟
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ایدههای سازمانجهانی بهداشت
برای سرگرمکردن فرزندان
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فرفره| قصه «قلکی که دلش
نشکست» برای کودکان
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جدل به وقت نوجوانی!
نکاتی که والدین دارای فرزندان نوجوان باید بدانند تا آرامش بیشتری در خانهشان حکمفرما شود

مدرسدورههایفرزندپروریومترجممجموعهکتابهای«تربیتسالم»بهسوالهایمان
دربارهراههایپیشگیریومدیریتدعواهایخواهروبرادرهادرروزگارقرنطینهپاسخمیدهد
اینروزهازیادمیشنویمکهدرروزگارقرنطینهودرخانهماندن،اختالفبیناعضایخانوادهافزایشیافتهودعواهاوتنشهابیشترشدهاست.درخصوصدعوای
بینکودکان،شایدبسیاریازافرادتصورکنند،دلیلاینموضوع،ایناستکهکودکانحوصلهشانبیشترسرمیرودو...اماشایدهمبدرفتاریبچههاودعوای
توگومحمدجوادفرشچیبهنکاتیاشارهکردهاستکهشایدتاامروز
هرروزهآنهاباخواهروبرادرشاننتیجهبیپاسخماندنبرخینیازهایآنهاباشد.دراینگف 
کمتربهآنهاتوجهداشتهایم.

اینروزهاشکایتوالدینازدعواواختالفبینکودکانشانزیادترشده،
آیااینوضعیتبهدلیلدرخانهماندناستیامسئلهچیزدیگریاست؟
واقعیت این است در شرایط فعلی مسائل قدیمی پررنگتر شده است .از طرفی
استرس افزایش یافته و از سوی دیگر بسیاری مهارت مدیریت استرس را ندارند
و مهارتهای اجتماعی و کنترل خشم در آنها ضعیف و ارتباطشان هم از قبل
محکمنبودهاست.شرایطفعلیدرواقعاینمسائلراروآوردهاست.حاالبهبهانه
خانهنشینیواینتغییرجدیدرسبکزندگی،ضروریاستخانوادههابهسبک
زندگیناسالمخودرسیدگیکنند.
آیا در این وضعیت کاری هست که خانوادهها در همین شرایط بتوانند
انجامدهندتااوضاعبهترشود؟
نکته اول ،داشتن برنامه منظم است .بچهها نیاز به روالهــای تکراری دارند.
روالهای تکراری به آنها احساس امنیت و آرامش میدهد چون شرایط زندگی
ی میکند .االن که برنامه روزانه شان به هم خورده ،ممکن است
را قابل پیشبین 
بچهیکشبساعت 11بخوابدویکشبساعت.2یکروز 9بیدارمیشودویک
روز 12ظهر .همین به هم ریختگی در روال عادی زندگی ،در ذهن و روان بچهها
آشفتگیواضطرابایجادمیکند.ایناضطرابباعثبدرفتاریمیشود.یکیاز
نکاتیکهکمکمیکندخانوادههابهآرامشبرسند،ایناستکهسریعروالروتین
را برقرار کنند .با این کار شرایط برای بچهها قابل پیشبینی میشود و این کمک
میکندخوشرفتاروهمراهتروهمکارترشوند.
نکته دوم مشاغل خانگی است .اینکه بچهها را در کا ِر خانه مشارکت دهیم.
مشارکتباعثمیشودکودکاحساسمهمبودنکند.وقتیبچهحسمیکند
کاری را انجام داده است و بقیه هم آن را دیدهاند ،احساس خیلی خوبی پیدا
میکند.
نکته بعدی برگزاری نشست خانوادگی است .منظور این است که هفتهای یک
بار نیم ساعت وقت بگذاریم و با بچهها درخصوص مسائل و برنامهها حرف بزنیم.
اینکاربهبچههااحساسدلگرمیمیدهد.آدمدلگرمنیازیبهبدرفتاریندارد.
کودک وقتی احساس دلگرمی ،تعلق و مهم بودن میکند ،چون نیاز روانیاش
برطرفشده،خوشرفتارمیشود.
شماچندبارازاهمیتاحساسدلگرمیدرخوشرفتاریبچههاگفتید،
منظورازدلگرمیچیستوچرااهمیتدارد؟
یکی از اساسیترین نیازهای روانــی همه انسانها ،احساس تعلق و اهمیت
است .تعلق یعنی دوست داشتن و دوست داشته شدن که این موضوع تا به زبان
آورده و در عمل نشان داده نشود ،بچهها آن را باور نمیکنند .بچهای که احساس
تعلق میکند ،بخش زیــادی از
احساس دلگرمی را دریافت
میکند.
صرف وقت ویژه با بچهها،
چهاهمیتیدارد؟
ی ــک ــی دیـــگـــر از اقــــدامــــات
پیشگیرانه ،صرف وقت ویژه با
بچههاست .ما میگوییم حتی
آن مــادری که از  8صبح تا 11
شب در کنار فرزندانش وقت
صــرف میکند هــم باید بــرای
هر کدام از بچهها وقت ویژهای
بگذارد .این وقت ویژه در ادراک
کــودک ایــن مــوضــوع را ایجاد
میکند که من برای مادر و پدرم
خیلی مهم هستم .در این وقت

چهارشنبه

اینروزهاکه بهخاطرتداومدرخانهماندن،زمینهاختالففراهماست
لوفصلتنشبیناعضایخانوادهچهبایدکرد؟
برایح 
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ویژهبرنامهریزیمیکنیمکارهاییرا که هردونفرمادوستداریم،انجامبدهیم.
اینوقتویژهالزمنیستهرروزباشد.میتواندهفتهاییکباروهربارهمبهمدت
نیمساعتباشد.
اما باالخره بچهها با همدیگر دعوایشان میشود ،در این شرایط چه
نکاتیرابایدرعایتکنیم؟
درخصوص دعوای بین بچهها ،دو اصل باید همیشه در نظر گرفته شود؛ نگرش
بیطرفانه و به یک چوب راندن بچهها .طرفداری کردن ،پایهگذار نگرشهای
قلدریوقربانیدرکودکاناست(کودکیکهمحکوممیشودنقشقلدروکودکی
کهمحقشناختهمیشود،نقشقربانیراخواهدیافت).وقتیبچههادعوایشان
میشود،بیطرفیرارعایتکنید،اصالهمنقشقاضیوبازپرسرابازینکنید.
پدرومادرهاقاضیهایمنصفینیستندچونهیچوقتنمیتوانندمطمئنباشند
کهحقباچهکسیاست.اگرهمبچههاگفتندتقصیراینبودوتقصیراوبود،شما
میگویید من دنبال مقصر نیستم ،دنبال راهحل هستم! در عین حال مهم است
برخورد با هر دو بچه یکسان باشد .هر زمان بچهها آرام شدند آن موقع میتوانید
بپرسیدمسئلهچهبودوبرایاینکهدوبارهمسئلهای پیشنیاید،چهکارمیشود
کردوچهراهحلیوجوددارد.نکتهدیگرکهاهمیتدارداینکههمهتکنیکهای
والدیندرزمانیکهبچههاباهمدعوامیکنند،بایدمبتنیبردخالتنکردنباشد.
ایندخالتنکردنرامیتوانیدباچندمثالبیشترتوضیحدهیدتاآگاهی
بیشتریدربارهآنپیداکنیم؟
دراغلبموارددعوایبچههادرحضورپدرومادراتفاقمیافتد،چونهمیشهیک
پای دعوا ،جلب توجه والدین است .به عبارت دیگر وقتی شما خانه نباشید ،هیچ
دعواییاتفاقنمیافتدیااگراتفاقبیفتد،خیلیسریعخودشتماممیشود.اصوال
دعوا نیاز به تماشاگر دارد .وقتی تماشاگری نباشد ،دعوا زودتر جمع میشود .با
توجهبهایننکته،چندپیشنهادمطرحمیشود:
-1والدخودشرابهدوبچهایکهدعوامیکنند،نشانمیدهدوبعدمحلراترک
میکند .مثال اگر در هال دعوا میکنند ،والد خودش را به بچهها نشان میدهد و
بعدبهاتاقمیرودودررامیبندد.
 -2یک حالت دیگر اینکه والد همان جا نشسته و واکنشی نشان نمیدهد.
دعوایشانممکناستکمیطولبکشدامابعدتمامخواهدشد.
-3یکروشدیگر،بهبچههامیگوییدببخشیدخیلیسروصداست،لطفابروید
درحیاطدعوایتانراادامهدهید.
ممکناستبارعایتهمهایننکات،بازهمنتیجهنگیریم؟
یادمان باشد تکنیکها و ابزارهای تربیتی اگر پشت سرشان نظریات و مفاهیم
تربیتی و روان شناسی نباشد،
یکی دو بــار اثــر میکند و بعد
بچهها دست ما را میخوانند
و بیاثر میشود .هر روشی که
استفاده میکنیم باید بدانیم
چــرا ایــن کــار مهم اســت و روی
کــدام نیاز و کــدام بــاور کودک
تاثیر میگذارد .تمام رفتارهای
کودکانمبتنیبریکیاچندباور
دربارهچگونگیبهدستآوردن
احساس تعلق و اهمیت است.
تا باور کودکان تغییر نکند ،در
رفتارشانتغییرماندگاریایجاد
نخواهد شد .باید بدانیم ریشه
این مسئله چیست ،آن را حل و
بعدازتکنیکهااستفادهکنیم.

جدلوبروزمشکلبینفرزنداننوجوان،ازجهاتیمتفاوتازاختالفاتیاست
که بین کودکان شاهد آن هستیم .بر این مبنا ضروری است در کنار نکاتی که
دربارهکودکانمطرحشد،موارددیگریراهمدرنظرداشتهباشیم.
اوج دعواها و جدلهای نوجوانان در سنین ابتدایی نوجوانی رخ میدهد،
حتیباکمیافزایشسن هموضعیتبهبودپیدامیکند،پسصبورباشید.
رشد مغزی در دوره نوجوانی به شکلی است که رفتارهای تکانشی در این
گروه سنی افزایش مییابد .پس شاید انتظار اینکه هیچ دعوایی رخ ندهد،
واقعبینانهنباشد.
برخی متخصصان میگویند بگومگوهای نوجوانان کامال منفی نیست
چراکهبخشیازایندعواهاوبگومگوهاجزءجداییناپذیررشدنوجواناناست.
آنهاباباالوپایینکردنرابطهخودباخواهروبرادردرپیکسبمهارتبرای
رابطهباهمساالنخودهستند.
تاجاییکهخشونتجسمیوکالمیرخندادهوخطوطقرمزخانوادهشما
زیرپاگذاشتهنشدهاست،مداراکنیدودخالتنکنید.
خطوطقرمزدرجدلهارامشخصکنید.درهرشرایطیخشونتفیزیکی
ممنوع است .درخصوص نحوه صحبت کردن مجاز در خانه ،در یک نشست
خانوادگی موارد ممنوع را مشخص کنید ،چرایی ممنوعیت آن ها را به بحث
بگذاریدومثالهایشانراروشنکنید.
در نوجوانی آرام آرام انتظار میرود فرزندانتان بتوانند بدون حضور شما

مسئله مورد اختالف را به بحث بگذارند و آن را حل کنند .در این صورت بهتر
استگاهیدربارهفرایندکارشانسوالکنید.مراقبباشیدکهیکیازدوفرزند
بهدیگریزورنگویدوهردوآنهادرمواردیکوتاهآمدهباشند.
برگزاریمنظمنشستهایخانوادگیمیتواندبهفرزندانشمانحوهگفت
وگویمناسبومهارتحلمسئلهرایاددهد.یادتانباشدشمابهترینالگوی
آنهادراین زمینههستید.

 5نکته برای تلخ نشدن زندگیمشترک
توصیههایی برای همسرانی که میخواهند به شکلی اصولی دلخوریهای خود را با همدیگر در میان بگذارند
از قدیم گفتهاند که دعوا نمک زندگی است اما خب همه ما به تجربه
میدانیم که برخی دعواها نه تنها زندگی را بانمک نمیکنند که
میتوانند آن را به شدت تلخ کنند .اما انتظار از همسران که با هم دعوا
نکنند ،آن هم در روزگار قرنطینه شاید چندان با واقعیت همخوانی
نداشته باشد .پس چه کنیم؟ اگر دلخورید و فکر میکنید الزم است
درخصوص موضوعی حساس با همسرتان صحبت کنید ،حداقل این
پنج نکته را حتما در نظر داشته باشید.

بهوقتآشفتگیبحثراآغازنکنید:وقتیهیجانزدهوعصبانی
هستید،گفتوگوراآغازنکنیدچراکهدراینوضعیت،مدیریترفتار
به شدت برای شما دشوار است و احتمال
بلند شدن صدا ،استفاده از عبارات نامناسب و
حتیخشونتفیزیکیبهشدتباالست.
جمالتهمدیگرراقطع
نــکــنــیــد :قــطــع کـــردن
جــمــات هــمــســر نشانه
خطرناکی است چراکه نشان میدهد
شما در عوض گوش دادن به او در تالش
هستید به او پاسخ بدهید .یادتان باشد
گوشدادندرست،میتواندازبخشی
از سوءتفاهمها و فــوران هیجانات
ناخوشاینددرهمسرپیشگیریکند.
محدود به یک مسئله
بحثکنید:
اگـــــر
قــرار باشد در
زمــــان بحث
دربـــــاره یک
مـــــوضـــــوع،
فهرستی از
مــــســــائــــل
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گذشته را بیان کنید ،میتوانید مطمئن باشید که بحث شما نه فقط به نتیجه
نخواهد رسید که دعوا به جاهای باریک کشیده خواهد شد .اگر در ذهن شما
مسائلزنجیرواربههممربوطاند،آنهارایکییکییادداشتکنید.یادداشت
آنها و تعهد به بیان تنها یکی از آنها میتواند به شما کمک کند تا هنگام
صحبت،خودرامحدودبهیکموردکنید.درعینحالکهاینیادداشتکردن
بهشمااطمینانمیدهد مواردراازیادنبردهایدوهرموقعبخواهیدمیتوانید
دربارهیکیدیگرازآنهاصحبتکنید.
بهشخصیتهمسرتانحملهنکنید:درزمانطرحموضوع،پای
ویژگیهای شخصیتی و اخالقی همسرتان را به میان نکشید.
ادعای اینکه این موضوع به خاطر فالن ویژگی تو
ایجاد شده و  ...تنها اختالفات را شدیدتر می
کندوبحثرابهحاشیهمیکشاند.عالوهبرآن
همسر شما هم به احتمال زیــاد در عوض
شنیدن دلخوری شما ،شروع به دفاع از خود
خواهدکرد.
عــذرخــواهــی اصــولــی را از یاد
نبرید :بسیاری از ما روش درست
عذرخواهی را بلد نیستم .یادتان
باشد گفتن جمالتی مانند «باشه ،حاال ،من
عذر میخوام اما یادت باشه تو هم  »...یا
«بیا اصال من میگم ببخشید ،ببینم تو
مــاجــرا رو تــمــوم میکنی یــا نــه» و ...
نشاندهنده ناآشنایی با روش درست
عــــذرخــــواهــــی اســـــــت .اگـــر
میخواهید از این ابزار
بهره کامل را ببرید،
حــتــمــا بـــا روش
درســــــــــــــت
عذرخواهی
آشناشوید.
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