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  سخني با والدین و مربیان

همــۀ کــودکان بــه دوســت نیــاز دارنــد. بــراي داشــتن دوســت، کــودك بایــد یــاد بگیــرد خــود دوســت خوبي باشــد. امــا واضح 
اســت کــه کــودکان بــا مهارت هــاي بــاالي اجتماعــي متولــد نمي شــوند. آن هــا بایــد یــاد بگیرنــد چطــور دوســت پیــدا کننــد، 

دوســت های خــوب را بشناســند و دوستي شــان را حفــظ کننــد. 
مهم تریــن عامــل در ایــن میــان، چگونگــي رفتــار بــا کــودك در خانــه و مدرســه اســت. دیــدگاه پذیــرش و بخشــش در مقابــل 
ســرزنش و انتقــاد، در زندگــي اجتماعــي کــودك تأثیــر بســزایي دارد. مثــاً حكــم صــادر کــردن بــراي کــودك بــه جــاي 
صحبــت کــردن دربــارة تصمیم هــاي مختلــف بــا او، باعــث مي شــود او نیــز در اجتمــاع رفتــاري زورگویانــه و ریاســت طلبانه 

ــدا کند. پی
در قــدم دوم، بزرگســاالن مي تواننــد بــه کــودك یــاد بدهنــد زمانــي کــه مرتكــب اشــتباهي مي شــود، بــا خــودش مهربــان 
باشــد. ایــن کار باعــث مي شــود او نیــز اشــتباه دوســتانش را بــا محبــت بیشــتري بپذیــرد. بــا نشــان دادن رفتــاري مهربانانــه و 

حمایت گرایانــه، بزرگســاالن بــه کــودکان مي آموزنــد دوســتان بهتــري باشــند.
قــدم ســوم ایــن اســت کــه بزرگســاالن حــس همــدردي را در کــودك پــرورش دهنــد. آن هــا بایــد در زمان هــاي مناســب، 
ســوال های کلیــدي بپرســند. مثــاً :»فكــر مــي کنــي وقتــی بــه رایــان گفتــی احمــق،  چــه احساســي بــه او دســت داد؟« بــا 
صحبــت کــردن در مــورد احساســات و افــكار مرتبــط بــا هــر رفتــار، کــودکان کم کــم یــاد مي گیرنــد موقعیــت و دیــدگاه طرف 
مقابــل را درك کننــد. ســؤال مناســبي کــه در ایــن مواقــع می تــوان پرســید ایــن اســت : »بــه نظــرت دفعــۀ بعــد کــه عصباني 

شــدی ، بهتریــن کاری کــه مــي توانــي انجــام دهــي چیســت؟ چــه انتخاب هایــي داري؟«
مــا بــا نشــان دادن حــق انتخاب هــاي اجتماعــي بــه کــودکان، کمكشــان مــي کنیــم کــه از رفتارهــاي مخــرب فاصلــه بگیرند 
و از ســوی جامعــه، پــس زده نشــوند. خیلــي از کــودکان بــا مهارت هــاي رفتــار اجتماعــي آشــنا نیســتند. آن هــا بــراي حــل 

مشــكات خــود، کامــاً متكــي بــه والدیــن و بزرگســاالن خــود هســتند.
هــر کودکــي بایــد یــاد بگیــرد چطــور یــك دوســتي را شــكل بدهــد و آن را پــرورش بدهــد. بــا بــه کار بــردن رهنمودهــاي 
مثبــت ایــن کتــاب و صحبــت کــردن بــا کــودکان در مــورد مباحــث مطرح شــده در آن، مي توانیــد همــان کســي باشــید کــه 

فرزندتــان بــه آن نیــاز دارد ـ یــك دوســت واقعــي.
                                                                                                                                                                        ـ کریستین ای. ٱدامز                    
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رفاقت چیست؟                                
رفاقــت یعنــی دوســتی. یعنــی بتوانــی چنــد دوســت داشــته باشــی. هــر کــس در زندگی به 

رفاقت و دوســتی نیــاز دارد.

دوســت کســی اســت کــه می توانــی بــا او بــازی کنــی و خــوش بگذرانــی. تــو نیــاز داری 
یــك دوســت داشــته باشــی تــا او قایــم شــود و تــو پیدایــش کنــی. تــو بــه یــك دوســت 
نیــاز داری تــا تــوپ را برایــت شــوت کنــد و تــو آن را بگیــری. دوســتانت هــم بــه بیشــتر 
چیزهایــی کــه تــو بــه آن هــا عاقه منــدی، عاقــه دارنــد؛ چیزهایــی مثــل بــازی، ورزش 

یــا کارهــای هنــری.

ــم  ــا حتــی در یــك تی ــه، مدرســه ی ــه، محل ــا دوســتانت در نزدیكــی خان ــی ب ــو می توان ت
ــازی کنــی. ورزشــی ب

داشــتن یــك دوســت، احســاس خوبــی را در درونــت بــه وجــود مــی آورد. ایــن کــه هــوای 
یــك نفــر را داشــته باشــی و بدانــی کــه او هــم هوایــت را دارد، عالــی اســت.
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انتخاب دوست                                
کتــی و گریــس چهارشــنبه ها بــا هــم بــه کاس ژیمناســتیك می رونــد. هــر دوِی آن هــا 
دوســت دارنــد لباس هــای مختلفــی تــن عروسك هایشــان کننــد. دوســتی را انتخــاب کــن 

کــه بــه چیزهایــی عاقــه داشــته باشــد کــه تــو هــم بــه آن هــا عاقــه داری.

در مقابــل بچه هایــی کــه کارهــای بــد انجــام می دهنــد بایســت و بــا آن هــا رفاقــت نكــن. 
ــات  ــه دیگــران، اذیــت کــردن حیوان کارهــای بــدی مثــل مســخره کــردن و خندیــدن ب
ــه  ــت هایی ک ــا دوس ــر ب ــی اگ ــد. حت ــر می اندازن ــوی دردس ــاً ت ــو را واقع ــن ت و دروغ گفت
ــد انجــام می دهنــد، دوســت نباشــی و فقــط دور و برشــان باشــی و هیــچ کار  کارهــای ب
خطایــی نكنــی، بــاور کــن کــه بــاز هــم ممكــن اســت کاری کننــد کــه تــو گرفتــار شــوی.


