چگونــه عالقهمندیهــای فرزندمان را

آقایابزغی
اینسواالترانرپس!

مجری«کودکشو»دریکیازجذابترینآیتمهایاینبرنامهباپرسیدنچندسوالازوالدین
بهدنبالمحکزدنمیزانشناختآنهاازفرزندشاناستامااینراهشنیست
   دکتر ساحل گرامی |   روانشناس کودک

«بزرگترین آرزوی فرزندتان چیست؟»« ،پژمان بازغی» این سوال را از
محوری
پدر و مادرهای شرکت کننده در برنامه جذاب کودکشو میپرسد و آنها
را به چالش میکشد .پدر یک پاسخی میدهد و مادر پاسخ دیگری .آنها
تنها  30ثانیه فرصت دارند به جمعبندی برسند .در میان آن همه بارش فکری پدر و مادر
یک گزینه را به عنوان پاسخ نهایی اعالم میکنند و بعد ،دوربین به داخل اتاقی میرود که
کودکدر آنجا نشسته است.سوال از کودک پرسیده میشودو جواباو نه تنهاپاسخ نهایی
والدین اش نیست بلکه اصال در بین گزینههای احتمالی آنها هم نبوده است! سپس بازغی
صدایش را صاف میکند و میگوید که باید بچهتان را بهتر بشناسید و با سالیقاش بیشتر
آشنا شوید و  . ...این روال تقریبا در همه قسمتهای برنامه «کودک شو» ،تکرار میشود اما
یکسوالدرذهنهابهوجودمیآیدکهآیاچنینبرداشتیازپاسخهایاشتباهوالدیندرست
است؟ آیا پاسخهای متفاوت والدین و کودکان به چنین سواالتی ،نشان دهنده شناخت
نداشتن آنها از فرزندشان است یا پای مسائل دیگری در میان است؟ شایان ذکر است که
«کودک شو» ،از شنبه تا سه شنبه ساعت 23از شبکه نسیم پخش میشود.

نداشتن
ارتباطهای
موثر با دیگران

درست است که مسابقه است اما ...
همانطــور کــه گفتــه شــد در ایــن مســابقه
تلویزیونــی کــه مبنــای آن بر حضــور کودک
و والدیــن اســت ،بخشــی وجــود دارد کــه
سواالت مشترکی از کودک و والدین پرسیده
میشــود و بنا بر شــباهت یا تفاوت پاســخها،
بــه شــرکتکنندگان امتیاز تعلق مــی گیرد.
درســت اســت که ایــن بخش بــه عنــوان یک
ســرگرمی متفاوت در این مســابقه گنجانده
شــده اما فارغ از مســئله برد یا باخــت در این
مبحث ،طبیعتا بعضی از پاســخهای والدین
و فرزندان با یکدیگر فــرق میکند و مجری با
اصــرار از والدیــن میخواهد که به شــناخت
بیشــتری از فرزندان شــان برســند و اشــتباه
بودن این ماجرا ،درباره همین اتفاقی اســت
که بعد از پاسخهای اشتباه والدین میافتد.

محق
ندانستن
خودمان برای
تجربه هیجانهای
خوشایند

والدیــن را دچــار احســاس

بیکفایتی نکنید

اما مسئلهای که در این برنامه
مطرح میشود ،تاکید مجری
برای بــه دســت آوردن
شــنا خت
بیشــتر از
کــودک
بعد از
طــر ح
بعضــی ســواالت
خــاص در شــرایط متفــاوت
یــک برنامــه تلویزیونــی اســت .در ایــن
شــرایط ،بارهــا و بارها دیدهایــم والدینی
کــه پاســخ اشــتباه بــه ســواالت دادهاند،
دچــار احســاس بیکفایتــی میشــوند و
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تصمیمگیری
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نگار فیضآبادی

کارشناسارشدروانشناسیبالینی

چرا احساسخوشبخیتمنیکنیم؟

شوهرم کینهای است و اشتباهاتم را نمیبخشد
من هم مثل خیلی از آدمها ،اشتباهاتی مرتکب شدم .مثال با مادرشوهرم
دعوایمشدسرمسئلهایکهاومقصرنبود،مدتیبهشوهرمونیازهایشتوجه
نمیکردم و  . ...اما او به شدت کینهای است و من را نمیبخشد .چه کنم؟
راهله فارسی | مشاور

ایــن ادعــا که شــوهرتان
مشاوره
کینــهای اســت ،نیــاز به
زوجین
بررسی تخصصی توسط
یــک روانشــناس دارد.
البته باید اشــتباههای شــما هم بــه صورت
دقیقتر مطرح شــود تا بتوان در ایــن باره به
جمع بندی دقیقتری رســید .اما شما باید
چهکنید؟
ویژگیهایافرادکینهایرابشناسید
این افراد معموال منفینگر هســتند و نکات
مثبتماجرارادرنظرنمیگیرند.گذشتهرا
فراموشنمیکنندوفقطبهتلخیهاوموارد
ناراحت کننده فکر میکنند .همین مسئله
باعث به وجــود آمدن کینــه در آنها خواهد
شد .انتقام دوست جدا نشدنی کینه است.
وقتیکینهبهوجودآمد،فکرانتقاملحظهای

ازشخصجدانمیشودوتازمانیکهزهرش
رانریزد،آرامنمیگیرد.اگرهمهایننشانهها
درشوهرتانهست،شایدبتواناوراکینهای
نامید وگرنه نباید از چنین لفظی دربارهاش
استفادهکنید.
عذرخواهیکنید
اگر واقعا کار اشتباهی کردهاید ،مسئولیت
آن را بــ ه عهــده بگیریــد .اعتــراف کنید که
اشــتباه کردهاید و برای جبران آن هر کاری
میتوانید ،انجام دهید .اگر فکر نمیکنید
کار اشــتباهی انجام داده اید امــا میدانید
طــرف مقابلتــان اینطــور فکــر میکنــد،
بگذارید بداند که متوج ه دیدگاه متفاوتش
هســتید و البته از عمد باعث ایجاد مشــکل
مدنظر نشــدهاید .اجازه دهید طرف مقابل
بدانــد کــه از وضعیــت پیشآمده متأســف
هســتید ،حتی اگر فکر میکنید خطایی از
شماسرنزدهاست.

بپرســید برای بهترکردن اوضاع ،چه

کاریبایدکرد

گاهی اوقــات نیــات خوب شــما بــههمراه
عذرخواهی کافی خواهد بــود ،اما خودتان
را آماده کنید؛ ممکن است شوهرتان پس از
عذرخواهی شما ،از اشتباهتان چشمپوشی
نکنــد .بنابرایــن در این مواقــع ،توصیه می
توگویمناسبازشوهرتان
شوددریکگف 
بپرســید برای بهترکردن اوضاع ،چه کاری
میتوانید انجام بدهید .از شــما میخواهم
کهبرایزندگیمشترکخودزمانبگذارید.
اختالف نظرها و ســوء تفاهمهــای به وجود
آمده در زندگیتان را پیدا کنید .بعد از پیدا
کردن این اختالفات سعی کنید علت آنها
رابیابید.بیطرفباشیدوماجراراازدیدیک
شخصسومنگاهکنید.
شماکینهبهدلنگیرید

در برابر لجبازی و کینه همســرتان شــما
لجبــازی نکنیــد چراکه اگــر در ایــن دور
بیفتیــد ،روز به روز روابطتــان بدتر و بدتر
میشــود و بازگشــت به عقب غیــر ممکن
خواهد شــد .همیشــه یــک راه برگشــت
برای زندگیتــان به جــا بگذاریــد و همه

پلها را خراب نکنیــد .همچنین در زمان
عصبانیت همســرتان جــواب او را ندهید
و بــا او وارد بحث نشــوید .خیلــی از افراد
در زمــان عصبانیــت هیچ حــرف منطقی
و قانــع کننــدهای را قبــول نمیکنند .او
را بــه آرامــش دعــوت کنیــد و همیشــه
خواستههایتان را در آرامش به او بگویید.
البته وقتی خودتان هم عصبانی هستید
از جر و بحث بپرهیزید.
انتقادتانراتوهینآمیزمطرحنکنید

آنطــور که به نظر میرســد ،همســر شــما
انسان حساســی اســت .پس در درجه اول
زمان مناســبی را برای گفتوگو پیدا کنید
مثــا هنگامــی کــه او از ســر کار برگشــته و
خســته و گرســنه اســت ،زمان خوبی برای
یک گفت وگوی مفید نیســت .در گفتوگو
آرامــش خــود را حفــظ و از واژگان کنایهدار
اســتفاده نکنید و به او هــم فرصت صحبت
کردنودفاعازرفتاروحرفهایشرابدهید.
اشتباهاتهمسرتانرابااحتیاطومهربانی
با او در میان بگذارید چراکه اگر او احساس
کند با بیان اشتباهاتش تحقیرش میکنید
یا انتقادتان را توهینآمیز به او منتقلکنید،
آنهارانخواهدپذیرفتوشرایطزندگیتان،
بغرنجترخواهدشد.

ســواالت نباید کــودک را ســر دوراهی

قرار دهد
یکــی از ســواالتی کــه در ایــن برنامــه طــرح
میشــود ،این اســت که چه کســی را بیشــتر
از همــه دوســت داری؟ چند ســال اســت که
روانشناسان به اتفاق طرح چنین سواالتی را
منع کردهاند و پیشنهاد میشود حتی درباره
اقــوام نزدیک ماننــد پدربــزرگ و مادربزرگ
هم چنین پرســشهایی نشــود .حال با توجه
به نقش بــزرگ و حیاتــی والدیــن در زندگی
کودک ،سوال در این باره اساسا مردود است
زیرا کــودک را در یــک دو راهی ارزشــی قرار
می دهــد و او بــرای انتخــاب یکــی از والدین
تحت فشــار قرار می گیــرد و دچار احســاس
گناه میشود.
بنابرایــن بهتر اســت بــرای برگــزاری چنین
مســابقاتی ،ســواالت در محــدوده ســواالت
ارزشــی قــرار نگیــرد و تنهــا
بــه عالقهمند یهــای کــودک
محدود شــود .همچنیــن مجری
برنامه با تاکید بر ضرورت
شناخت بیشتر والدین از
کودکشان بعد از
شنید ن
هــر
پا ســخ
اشتباه،
آ نهــا را
دچار احساس
بیکفایتی نکنــد و در کنار
این موارد ،با مشورت یک روان شناس
راهکارهایــی ارائه شــود کــه والدین را
در شــناخت بیشــتر از فرزنــدان خــود
راهنمایی کند.

روز چاپ کردن عکسهای خاطرهانگیز
امروز یک سری به گالری گوشیتون بزنین
و خاطرهانگیزترین عکسهاش
رو جدا کنین .بعد هم چندتا
رو چــاپ کنین یــا حتی رو
شاســی بزنیــن تــا بذارید
جلوی چشمتون و از
دید نشون ،حس
خوبــی بهتــون
دست بده

زندگیسالم
سه شنبه
 10تیر 1399
شماره 1632

خانواده و مشاوره

کشف کنیم؟
بــه شــخصه در جلســات فرزندپــروری کــه
برای والدیــن برگزار میکنم ،بــرای مبحث
پاداش در قبال کار خوب کودک ،از والدین
میخواهم کــه از عالقــه مندیهای کودک
خود برایــم بگویند تا با کمــک آنها ،پاداش
مناسب را انتخاب کنیم و برنامه درمانیمان
را بهتر و اصولیتر پیش ببریم .اما متاسفانه
بســیاری از والدیــن از عالقــه مند یهــای
فرزنــدان خــود کامــا بیاطالع هســتند و
به جز یکی دو مــورد ،نمیتواننــد فعالیت یا
عالقهمندی خاصی را نام ببرند .اینکه چرا
دنیای والدین و فرزندان تا این اندازه دور از
هم است ،جای بســی تاسف اســت و به نظر
میرســد در این زمینــه ،بیشــتر والدین نیاز
به آمــوزش دارند تا بــه شــناخت عمیقتری
از فرزنــدان خود برســند .در این شــرایط از
والدیــن میخواهــم به این ســواالت پاســخ
دهند:
فرزندتان در اوقات بیکاری خود چه میکند؟
ســواالتش معموال در چه زمینهای اســت؟ یا
هنگامی که از شــما میخواهد بــازی کنید،
چه نوع بازی را ترجیح میدهد؟
پاســخ به این ســواالت میتواند در شناخت
بیشتر کودک ،ما را یاری کند .شناختی که تا
حد زیادی برای کمک به کودک در حوزههای
گوناگون ،الزم است.

احتمــاال در ناخودآگاهشــان فکــر میکننــد
چه چیــزی موجــب ایــن میــزان بیاطالعی
درباره کودکشان شــده است .این در حالی
اســت که به دلیل محدود بــودن دامنه توجه
و تمرکــز کــودکان ،محرکهــای محیطی به
سادگی میتوانند حواس آن ها را پرت کنند و
باعث تغییر پاسخها شوند و برای بدیهیترین
ســواالت ،پاســخهای متفاوت بدهنــد .پس
نمیتــوان تمــام ایــن مســئله را به شــناخت
نداشتن والدین از فرزندشان ربط داد.

قرار و مدار

ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

*اولینمحصوللگودرپرونده«اولینمحصوالتبرترین
برندها»خیلیجالببود.
* کاردســتی ساخته شده شــماره 6در ســتون «بخند و
چشمکبزن»،خیلیزشتشده.ایننکتهبچهامدرباره
صفحهکودکبودکهبراتونفرستادم.
* میخواســتم بهتون بگم که من اصال مطلــب «رابطه
هوشهیجانیباموفقیتهایورزشی»درصفحهخانواده
رو نخوندم چون به جای گیر دادن بــه داور بازی ،فرهاد
دوستداشتنیروزیرسوالبردید!
* از زندگیسالم بابت چاپ مطالب روزانه درباره کرونا
ممنونم .مطمئنم هرچه اطالعات بیشــتری درباره این
بیماری داشته باشیم ،شکست آن راحتتر خواهد شد.
#ماسک_بزنیمراهمجدیبگیریم.
* خاطره بامزه اون خانمــه که برای رفتــن به مهمونی،
یواشــکی لباس خواهرش رو پوشــیده بود ،منــم دقیقا
تجربهکردم.
* در قصه چاپ شده صفحه کودک ،بهتر بود که بچهها
ماســک هم می زدند تا خطری جان مادربزرگ را در روز
تولدشتهدیدنمیکرد.اینمسائلنیازبهفرهنگسازی
دارد.
* درباره اتاقمشاوره صفحه خانواده ،میخواستم بگم
که باید دستهای اون پدرشوهری رو بوسید که داره به
پسرش کمک می کنه .پدرشوهر من ،چهار تا خونه داره
ومیبینهکهپسرشهرسالباهزاربدبختیمستاجری
میکنهولیبهرویخودشنمیاره.

مریم ،فرزند وطن

بانوان

داستانزندگیدخترافغانستانیکهسالهادرایرانزندگیکردهودلشبهآیندهکشورشروشناست
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اولین بار مریم را توی صف شیر دیدم .او را می شناختم ،می دانستم که افغانستانی است و در مدرسه خودمان در
شیفت مقابل درس می خواند .این را هم می  دانستم که شاگرد اول کالسشان است .یکی از رفقایم او را با انگشت
نشانم داده بود که آن دختر را می بینی ،افغانی است اما هیچ چیزش به افغانی ها نرفته .کلیشه ای اشتباه در ذهنمان
بود از مردم قوم هزاره و همه افغانستانی های عزیز را شبیه هم می دیدیم .مالقات های روزانه مان توی صف شیر
ادامه داشت تا اینکه در سال تحصیلی بعد  با او همکالس شدیم و سه سال بعدی توی یک نیمکت نشستیم.
مریم متولد مشــهد بود ،از روی فارســی حــرف زدنش
کسی متوجه افغانســتانی بودنش نمی شــد ،او هم تا
جایی که الزم نبود این مسئله را به زبان نمی آورد .تمام
کتاب هایتویکتابخانهمدرسهوحتیکتابخانه های
محله را خوانده بود ،تفریح مان این بود که کتابهایی
را که خوانده ایــم  ،برای هــم تعریف کنیــم .او برادران
کارامــازوف را خوانده بــود و من جنایــت و مکافات .او
عاشقکتاب هایشریعتیبودومنطرفداررمان های
تاریخی میکا والتاری .هم مســیر که می شدیم از آنها
می گفتیمتاوقتمانتلفنشود.
پدرمریمدرشهرهراتکارمی کرد،اینکهپارچه فروش
بود یا صادرات پارچه می کرد را درســت نمی دانم ،اما
یادم هستدرسالهایحکومتطالبانکهپدرشرابه
خاطرنداشتنریشدستگیرکردهبودند،اوضاعزندگی
مریموخانوادهاشچندانمناسبنبود.کفشهایآبی
رنگوپارچه ایاشپارهشدهبودوشستپایشازآنها
بیرون می زد .حتی همین کفش های پاره هم برایش
اعتبار می آورد .مریم همیشه دانش آموز محبوب همه
دبیرهاودوستمهربانوصبورهمهبچههابود.
ســال  ،82پــس از شکســت طالبــان و روی کار آمدن
حامد کرزی مریم بر خالف من و سایر همکالسی های
مان در کنکور سراسری شرکت نکرد و همراه خانواده
اش راهی هرات شــد .وقتی هنوز ارتباط های مجازی
نیامده بود ،راه ارتباطی مان نامه بود .ســال اول مریم
در کنکور افغانستان شرکت کرد و چون وقت چندانی
بــرای مطالعه مطالب و کتــاب های جدید نداشــت در
دانشگاههراتودررشتهپرستاریقبولشد.تصوراولیه
اش این بود که بر اساس آیین نامه های داخلی وزارت
بهداشت افغانستان می تواند از رشــته پرستاری وارد
رشته پزشکی شود که بعد از گذشت چند هفته متوجه
شد این آیین نامه لغو شــده و برای پزشک شدن دوباره
در آزمون سراسری شرکت کرد و در دانشکده پزشکی
هراتپذیرفتهشد.

آن سال ها برای مریم ســخت می گذشت .دختری که
در ایران بزرگ شده ،فارسی را با لهجه ایرانی صحبت
کرده ،نگارش اش با ادبیات فارسی ایرانی و پوشش او
چاد ِر مشکی به ســبک ایرانی ها بوده در جامعه جدید
چندانپذیرفتهنبود.برایمتعریفکردکهگاهساعت ها
به صحبت دیگران گوش می داده تا بتواند لهجه آنها
راتقلیدکند.به ویژهلهجهکابلیکهمثللهجهتهرانی،
زبانفارسیمعیاردرافغانستانمحسوبمی شود.
مریم سال هاست از دانشــکده پزشکی دانش آموخته
شده ،با یکی از همکارانش ازدواج کرده و دو بچه دارد.
به جــای کار کردن بــه عنوان پزشــک تصمیــم گرفته
استاد دانشگاه بشود .او دیگر قصد ندارد افغانستان را
ترک کند .به قول خودش ،بی وطنی تا کی؟ می گفت
اقواممــان کــه در ایران یا کشــورهای اروپایــی زندگی
می کنند فخر می فروشــند که ما اینجــا امنیت داریم
و شــما ندارید .انگار یادشــان رفته که ما و آنها همه با
هم هموطن هســتیم .وضع زن ها در افغانستان هم از
نظرش اسفناک است .هر خانواده به طور متوسط پنج
فرزنددارند،حالآنکهدرآمدکافیبرایامرارمعاشو
سیرکردنشکمبچه هاوجودندارد.شهربزرگیمانند
هرات هم فاقد مدرسه یا مهدکودک مناسب برای بچه
هاست.امنیتهمکهخودداستاندیگریاست.زنها
ازساعت 19بهبعدنمی توانندتنهاازخانهخارجشوند.
همان طور که شــغل نیســت و همان طور که امکانات
اولیهنیست.
مریم ســر کالس درس تنها از علم نمی گویــد ،به قول
خودشاگربتواندفکرمهاجرتراازذهنچنددانشجو
خارجکندیاچندنفررابهتغییروضعفعلیتشویقکند،
وظیفــه اش را انجــام داده اســت .مریم دلش بــه آینده
افغانســتان روشــن اســت .تغییرات جزئــی در همین
ســالهای اخیر برایــش امیدبخش اســت .او فرزندی
صالح برای وطن اســت .وطنی که اگرچه در آن به دنیا
نیامده،اماترجیحمی دهددرآنبمیرد.
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