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پیامبر اکرم (ص) فرمودند:از حرص بپرهیزید زیرا پیشینیان را به خونریزی و قطع رحم
کشانده است.

آسیب های روان شناختی تالش والدین برای تربیت کودک
نخبه به بهانه معرفی نابغه  10ساله در برنامه «حاال خورشید»

برگرفته از مفاتیح الحیاة ،فصل خویشاوندان

 آسیبهایتالشوالدینبرایتربیتکودکنخبه

امروزهبسیاریازوالدینتمامتالشخودرامیکنندتاکودکشان
نخبهوبهاصطالحموفقشود.کتابهایآموزشی،سیدیهای
پرورشضریبهوشینوزاد،اسباببازیهایپرورشیو...جزو
پرفروشترین کاالهای کودکان هســتند .غافل از این که وظیفه
والدینتربیتکودکنخبهنیستبلکهتربیتکودکشادوراضی
است.کودکیکهتوانحلمشکالتروزمرهراداشتهباشد،توان
ارتباط موثر با همساالن را داشته باشــد ،از همان چیزی که دارد
لذتببردوبهدیگرانحسادتنکند،موفقترینکودکاست.

 انزوایشدید

اولین عارضه کودک نخبه ،قطع ارتباط او با همســاالن است .به
طورمثال،همینمهمانبرنامه«حاالخورشید»کهفقط 10سال
ســن داشــت ،میگفت که به مدرســه نمیرود چون دانشش در
سطحاستاددانشگاهاست.قاعدتایککودک 10سالهنمیتواند
دوست یک فرد بزرگ سال باشد ،بدون مدرسه رفتن هم دوست
همسننخواهدداشتپسدچارانزوایشدیدمیشود.

 سرخوردگی

دومین عارضــه این اســت که پیشــرفت علمــی یا شــغلی در هر
ســنی چالش هــا و مشــکالت ریــز و درشــتی را بــه همــراه
خواهــد داشــت .حــال آیــا یــک کــودک تــوان روحــی روانــی
مقابلــه بــا ایــن چالشهــا را دارد؟ هنگامــی کــه بــه عنــوان
متخصص نظری را ابراز میکنیم اما دیگران نمیپذیرند،
حس سرخوردگی ایجاد میشــود .آیا یک کودک10
ساله توان مدیریت این احساسات را دارد؟ پاسخ،
روشن به نظر میرسد و آسیب آن چیزی
جزسرخوردگینخواهدبود.

دکتر مهدی سودآوری ،روان شناس

به تازگی در برنامه «حاال خورشید» که هر روز ساعت
7صبح از شبکه 3پخش میشــود ،کودکی  10ساله
به عنوان نخبه و مخترع معرفی شــد .ویدئوی
قســمت هایی از ایــن برنامه در
شبکه های اجتماعی بازنشر باالیی داشت و حاال
صرف نظر از صحت و ســقم قضیه و این که آیا
واقعا مهمان  10ســاله برنامه از تسال موتورز و
ولوو پیشــنهاد کاری دارد یا خیر ،باید دانست
که نشان دادن این موارد از رسانه ملی تبعاتی
روان شناختی در پی دارد .احتماال بیشتر
خانواده هــا
با دیدن این
برنامه ،حسرت
میخورند که چرا
کودک آنها نابغه و
مخترع نیست و تالش
خواهند کــرد تا چنین
کودکی را تربیت و روانه
جامعه کنند .در ادامه به
عوارض پدیــده تربیت
کودک نخبه میپردازیم.

از دنیای روان شناسی

«حسینعطایی»  10سالداردودرحوزهطراحیمفهومیخودروفعالیتمیکند.
اودراینبرنامهمدعیشدکه  15اختراعداردکهششاخرتاعشثبتشده
وازدورشکتتسالوولوودعوتبههمکاریشدهاست

بهدلیلناباروریخانمم،لوازمخانهرامیشکنم!

منبع :گاردین

ارتــــباط
با صفحه خانواده ومشاوره

ســواالت خــود را بــه شــماره  ۲۰۰۰۹۹۹پیامــک یــا بــه راه
ارتباط تلگرامی ما به آدرس ( )@ZendegiiSalamیا شــماره
 09215203915ارسال کنید.

 خارجشدنازمداررشدطبیعی

چالشبعدیپدیدهکودکنخبه،ازبینرفتنرشدطبیعیکودک
است .رشد سریع در یک حیطه ،باعث توقف رشد در موارد دیگر
میشود.کودکیکهتماموقتوانرژیخودرابرایدرسخواندن
میگذارد،قاعدتابازیوبسیاریازبرنامههایاوقاتفراغتشرا
ازبرنامهخودحذفمیکند.درنتیجهمواردیمانندکارگروهی،
حل تعارض هنگام بــازی و ...را یــاد نخواهد گرفــت .بازی ،تلف
کردن وقت کودک نیست ،یک تمرین بیخطر برای تحمل و حل
مشکالتزندگیدربزرگسالیاست.

 احساستعلقنداشتنبههیچگروهسنی

بعضیازکودکاننخبه،دربزرگسالیدچاربیماریهایشدید
روحیروانیمیشوندزیرابههیچجااحساستعلقندارند.ازیک
سودرجمعهمسنهایخودپذیرفتهنمیشوندچونمهارت  ها
واطالعاتالزمراندارندواحتماالحتییکفوتبالسادهرانیزبلد
نیستند،ازسویدیگر،چونکودکهستنددرجمعبزرگساالن
هم پذیرفته نمیشــوند .ممکن است برای یک ســاعت ،برخورد
محبت آمیز دریافت کنند اما سریع فراموش میشوند .قاعدتا در
یکدانشگاهیایککمپانیعظیمصنعتیکهبزرگترینافراددر
آن جا حضور دارند ،به صحبتهای یک کودک توجهی نخواهد
شد.

 ناامیدیزودرس

حتی در صورت گــذر از تمام این مشــکالت ،معمــوال افراد نخبه
یا کســانی که بــاور کردهاند نخبــه هســتند (دانــش آموختگان
دانشــگاههای بنام ،مدارس تیزهوشــان و )...تــوان کار گروهی
را ندارند ،بازخورد دیگــران را نمیپذیرند و در نتیجه از رشــد باز
خواهند ماند .گروهی که تمام افراد آن متوسط هستند ،کارایی
بیشتریازگروهیکههمهخودرانخبهمیدانندودیگرانراقبول
ندارند،خواهندداشت.ازسویدیگر،افرادنخبهانتظاردارندکهاز
پسهمهمشکالتبرآیند.بنابراینپسازبرخوردبااولینمشکل
حل نشــدنی (به طور مثال در حیطه روابط شــخصی) یــا ناامید
میشوندوخودراناتواناحساسمیکنندیادستازتالشبرمی
دارندکهاگرمننتوانمحلکنم،پسدیگرهیچفردینمیتوانددر
حالیکههرشخصیدریکحیطه،تواناییدارد.

 مهمترینوظیفهتربیتیوالدین

لجبازها بیشتر عمر میکنند!
هرچند دالیلی وجود دارد که باعث می شــود فردی به صورت
موضعــی و در موضوعــی خــاص لجبــازی کنــد امــا همچنــان
مردمی هســتند که ذاتــا لجبازنــد و در مقابــل تغییــر مقاومت
می کنند .این افراد معتقدند که حرف ،حرف خودشــان اســت
و کمترین انعطافی برای تغییر یا پذیرفتن موضوعی که توســط
دیگــران مطرح می شــود ،از خودشــان نشــان نمی دهنــد .به
گزارش ســامت نیوز و بــه نقــل از گاردین ،یکــی از دوره های
ســنی که افراد بیشــترین میزان لجبازی را از خودشــان نشان
می دهند ،دوره نوجوانی اســت .بنابراین لجبازی و سرسختی
شــما در ســال های نوجوانی ،هرچنــد ممکن اســت برای تان
دردسرســاز شــود اما فایده هایی هم دارد .نارضایتی خانواده
از لجبازی هــای تان و آزمــون و خطاهای فراوانی که شــما را با
تهدیدهای متعدد روبه رو می کند ،روزهای جوانی تان را سخت
و پرچالش می کند اما این همه ماجرا نیست .شمایی که جوانی
ســختی را گذرانده اید ،احتماال دوران پیری طوالنی تری رادر
پیش رو دارید.
محققــان دانشــگاه های آلمــان می گویند آدم های کله شــق و
لجبازی که حاضر نیســتند از مواضع خود کوتاه بیایند ،بیشتر
عمــر می کنند .به بــاور محققان ،تخلیــه هیجانی ایــن افراد به
ظاهر خودستا و خشن ،باعث می شود که بار احساسات منفی
را کمتر به دوش بکشــند .گذشــته از ایــن ،آن ها اغلــب همان
طور کــه دوســت دارند زندگــی می کننــد و حاضر نمی شــوند
در وضعیتی کــه از نظرشــان ناخوشــایند یا آزاردهنده اســت،
مانــدگار باشــند .این افــراد ،کمتــر به آن چــه دیگــران درباره
اقدامات و زندگی شــان فکــر می کنند ،اهمیــت می دهند و به
همین دلیل ،روابط شــخصی و اجتماعی شــان ،کمتر به آن ها
اســترس وارد می کند .آدم های لجباز ،شــاید بــرای دیگران،
آزاردهنده و گاهی غیرقابــل تحمل به نظر برســند اما واقعیت
این است که خودشان از زندگی شان راضی هستند و بیشتر از
خجالتی هایی که براساس خواسته های دیگران زندگی شان
را می گذرانند ،عمر می کنند.
جالب اســت که بــه اعتقــاد ایــن گــروه از روان شناســان ،این
راه ناخوشایندترین راه برای افزایش طول عمر است!
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خانوادهام بعد از آمدن حکم جلبم،
حمایتم نکردند

هشت سال است ازدواج کردهام .خانمم باردار نمیشود.
خواهر خانمهایم هم همین طور هســتند .خیلی اعصابم
به هم ریخته اســت .هر روز باید یک تکــه از لوازم خانه
را بشــکنم و خودم را بزنم تا آرام شوم .راهنماییام کنید.

هدی معتمد الصنایعی
روانشناس بالینی

مردی هستم که سه ماه بعد از ازدواجم ،دایی زنم از من32
میلیون تومان کالهبرداری کرد .همسرم هم به عنوان شاهد
همکاری نکرد .چهار سال گذشته است و من هنوز روی
آرامش را ندیدهام .حکم جلب برایم آمد و هیچ کدام از
افراد خانوادهام حمایتم نکردند .االن در فکر طالق هستم.

از متنی که ارســال کرده اید ،کامال مشخص اســت موضوع ناباروری
خانم تان چقدر موجب رنج تان شده اســت .گویا نقش این قضیه را آن
قدر در زندگی تان پر رنگ می دانید که موجب خشــم تان شــده و این
خشم را با رفتارهایتان به دیگران هم نشان میدهید.

 گفت و گو با همسرتان و خانوادهاش

با این حال ،توجه داشته باشید هرچند که فرزند موجب شادی و گرمتر
شــدن کانون خانواده می شــود اما نبودش هم نباید کانــون خانواده
را ســرد کند .متاســفانه بعضی زوج ها مشــکالت را خیلی بزرگ تر از
حالت معمول تصور میکنند که این موضوع باعث سردی روابط شان
می شود .شــما نیز احتماال در ارتباط با همسرتان و حتی خانواده اش
مشــکالتی دارید که بهتر اســت برای رفع آن ها بکوشــید چــرا که در
پیامک تان گفته ایــد خواهرهای دیگر همســرتان نیز همین مشــکل
را دارند .با همســرتان و خانواده اش صحبت کنید تــا از لحاظ روانی،
تخلیه شوید.

 پذیرش ناباروری خانمتان

توجه داشته باشید این مشکل خانم تان ،کامال غیر ارادی و یک اتفاق
است و این رنجی را که شما از این مسئله میبرید ،مسلما همان رنجی
اســت که همســرتان هم دارد و او هم از ایــن قضیه ناراحت اســت .در
شــرایط فعلی نباید تمام ارزش و معنای زندگی را در فرزنددار شــدن
بدانید .بهتر اســت به دیگــر جنبه هــای زندگی تان هم توجــه کنید و
ارزش هایی تــازه بــرای خودتان در نظــر بگیریــد .اگر این شــرایط را
نپذیرید ،روز به روز موجب رنجش بیشترتان میشود .بهتر است درباره
این موضوع پذیرنده تر باشــید ،دردی که پذیرفته نشود تبدیل به رنج
خواهد شد و کل زندگیتان را فرا خواهد گرفت.

 فکرنکردنبهبچه

به جای این که رویا پــردازی کنید که اگر بچه داشــتید چه می شــد یا
این که کاش فالن اتفاق می افتــاد ،حقیقت را بپذیریــد و بر کارهایی
که اکنــون می توانید انجام دهیــد تمرکز کنید .همچنیــن چیزهایی
را که باعث یــادآوری این موضوع و ناراحتی شــما می شــود ،از جلوی
چشم تان دور کنید .برای مثال ،اگر به امید بچه دار شدن ،وسایل بچه
گانه خریدهاید ،آنها را جمع کنید و به کسی بدهید که بتواند از آنها
استفاده کند.

 پذیرفتنکودکیبهفرزندخواندگی

همراهیباهمسرتانبرایپیگیریهایپزشکیبیشتروحلمشکلتان
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .بنابرایــن به جــای دعوا و آســیب
رســاندن به خودتان و به هــم زدن آرامش خانــه ،باید احســاس امنیت
را در همســرتان تقویــت کنید .ســخن آخــر این کــه اگر شــما فرزنددار
نمیشویدبهاینمعنینیستکهنتوانیدصاحبفرزندشوید.میتوانید
کودکی را بــه فرزندی بپذیرید و حس پــدر و مادر شــدن را تجربه کنید.

حسین محرابی
مشاور

بــرادر گرامی ،ضمــن ابراز تاســف بابت این کــه در ابتــدای زندگی
مشترک شما چنین اتفاقی برایتان رخ داده است ،با این که نگفتهاید
چرا بعد از گذشت چهار سال آرامش ندارید و همچنین درباره دالیل
از بین رفتن ایــن آرامش و همــکاری نکــردن خانــواده خودتان نیز
توضیحی ندادهاید ،نکاتی را برای اطالع شما به عرض میرسانم.

 مسائل حاشیهای را از زندگی خود جدا کنید

به هر حال این اتفاق ناخوشایند به عنوان یک واقعیت در زندگی شما
وجود دارد و بهترین کار این است که ضمن حفظ خونسردی و آرامش
خود ،سعی کنید برای حل مشــکالت ،راهکارهایی را پیدا کنید که
خود به مشکل جدیدی در زندگی شما تبدیل نشــود .بنابراین الزم
اســت از روی عصبانیت تصمیم نگیرید زیرا تصمیم های هیجانی و
احساسی معموال با پشیمانی همراه است.

 طالق راهحل خوبی برای مشکل شما نیست

هرچند نگفته اید چه دالیلی باعث شــده که شما به طالق فکر کنید
ولی شواهد حاکی از این است که شــما به دلیل ناراحتی و کدورتی
که دارید ،چنین تصمیمی گرفته اید و احساس می کنید با این کار،
انتقــام خوبی از همســرتان و خانــواده اش خواهید گرفــت ولی اگر
منطقی به این مســئله نگاه کنید ،می بینید جدایی بیشتر از آسیبی
که به دیگران وارد می کند ،خود شــما را دچــار چالش خواهد کرد.
بنابراین پیشنهاد میکنم به جای این که صورت مسئله را پاک کنید
به فکر راهی برای حل آن باشید .همان طور که می دانید جدایی از
همسرتان نه تنها مشکل شما را حل نمیکند بلکه هزینههای مادی
و معنوی زیادی را نیز در پی خواهد داشــت و از هــر چیز که بگذرید،
آســیب های روحی و روانی طالق همــواره در زندگی شــما خواهد
بود .حتی اگر مشــکالتی هم در زندگی با همســرتان دارید ،عقل و
منطق حکم می کند با کمک مشاور آن ها را حل و فصل کنید نه این
که برای تالفی کردن و انتقام گرفتن یک مشکل بزرگ تر در زندگی
خود ایجاد کنید.

 انتظارات خود را با توجه به شرایط تعدیل کنید

گفته اید همسر و خانواده تان در مشکالت با شما همراهی نکردند.
نکتهای که شاید بتواند میزان این ناراحتی را کمتر کند ،این است که
شرایط و وضعیت آنها را در آن زمان مد نظر داشته باشید و با بررسی
این موضوع به سواالت زیر پاســخ دهید .آیا امکان حمایت از شما را
داشتهاند؟ آیا حمایت آنان از شما تبعات دیگری به دنبال داشته است
یا نه؟ و سواالتی از این قبیل را مطرح کنید و با قرار دادن خودتان به
جای آن ها ،پاســخ این ســواالت را مشــخص کنید .بدون تردید اگر

مهمترین وظیفه والدین ،پرورش کودک شــاد و خوشحال است
که بتواند از زندگی لذت ببرد نه کودک
نخبهای که همــواره خود را بــا دیگران
مقایسه کند ،حسرت بخورد ،حسادت
کندوهیچوقتازهیچچیزراضینشود.
والدین گرامــی نباید فرامــوش کنند که
کــودک باید خــود را بپذیرد ،نقــاط قوت و
ضعف خــود را بشناســد و یاد بگیــرد برای
بهبودشخصیتخودتالشکند.

بتوانید خود را در جایگاه کســانی کــه از آن ها توقع داشــتید ،تصور کنید
آنگاه قضاوت معتدلتری خواهید داشت و به تبع آن ،میزان دلخوریتان
نیز کمتر خواهد شد.

 باهمسرتانگفتوگوکنید

رضایت از زندگی زناشــویی موضوعی نسبی اســت و هیچ زوجی وجود
ندارند کــه به طور کامل از شــرایط زندگــی خود راضی باشــند چون به
هر حال اختالف ســلیقه وجود دارد و همین موضوع ممکن است باعث
ایجاد سوء تفاهم در زندگی شــود .بنابراین سعی کنید در فضایی آرام و
منطقی ،انتظارات خود از همسرتان را به او بگویید و ضمن گوش دادن
به حرف هایش از وی نیز بخواهید انتقادات و انتظارات خودش از شــما
را بیان کند .در این گفــت و گو به جای مچ گیری و دیدن ایرادها ســعی
کنید ویژگی های مثبت یکدیگر را نیز ببینید و راهکارهای خود را برای
حل مشــکالت با ادبیاتی مناســب و بــا ذکر دالیــل و در قالب پیشــنهاد
بیان کنید.

