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 سخني با والدین و مربیان

پــرورش کــودکان، وظیفــه اي تمام نشــدني اســت. آن هــا از هنــگام تولــد نمي داننــد درســت یــا خطــا کــدام اســت. بــا گذشــت 
ســال ها، مــا امیــد داریــم بتوانیــم آن هــا را افــرادي مســئولیت پذیر و محتــرم بــار بیاوریــم.

بــراي آنكــه بتوانیــم ایــن ارزش هــا و معیارهــا را در آن هــا بپروریــم، بایــد بپذیریــم کــه کــودکان در مســیر رشــد خویــش بــا 
ــم، درســت  ــن مي خواه ــه م ــزی ک ــر چی ــه: » ه ــد ک ــاور دارن ــال ب ــه مي شــوند.کودکان خردس ــای بســیاری مواج هنجاره
اســت.« بااین حــال آن هــا مي تواننــد بــراي خشــنود کــردن بزرگســاالن و اجتنــاب از تنبیــه شــدن، کار درســت را انجــام بدهند. 
ــراي مــن دارد؟« در ایــن ســن آن هــا  کــودکان در ســال هاي اول مدرســه از خودشــان مي پرســند: » ایــن کار چــه نفعــي ب
منفعت اندیــش می شــوند و بــه نظرشــان ایــن روش منصفانــه اســت. در ســال هاي پایانــی دبســتان، کــودکان رفتارشــان را 
بــا هنجارهــاي اجتمــاع تطبیــق مي دهنــد. نوجوانــان در ســال هاي دبیرســتان، حــس احتــرام بــه خویشــتن را بــا درك ایــن 
موضــوع کــه روابــط اجتماعــي بایــد بــه طریقــي پایــدار بمانــد، بــا هــم درمي آمیزنــد. در نهایــت،  هــدف والدیــن این اســت که 
کــودکان انســان هایي بالــغ شــوند و بتواننــد در چارچــوب اخــاق و هنجــار جامعــه، درســت و غلــط ِ موقعیت هــاي مختلــف را 

تشــخیص دهنــد و تصمیم هــای درســت بگیرنــد.
بــا اینكــه مــا نمي توانیــم تعییــن کنیــم فرزندمــان چــه زمانــي و چگونــه وارد ســطوح مختلــف  » شــناخت هنجارهــا« شــود، 
امــا مي توانیــم آن هــا را در مســیر درســت هدایــت کنیــم. البتــه خانواده هــا و مــدارس تنهــا مي تواننــد روي تعــداد محــدودي 
اصــول ســخت گیرانه  و قوانیــن واضــح، پافشــاري کننــد؛ اصولــی کــه نتایجــي آنــي و باثبات داشــته باشــند. راه دیگر آن اســت 
کــه بزرگســاالن، کــودکان را هنــگام انجــام رفتارهــای درســت، نــوع دوســتانه  و منصفانــه مــورد توجــه قــرار دهنــد و آن هــا را 
بــراي کار درست شــان تشــویق کننــد. از همــه مهم تــر، مــا بایــد مراقــب پیامــي باشــیم کــه رفتــار خودمــان بــه فرزندانمــان 

ــد. ــال مي ده انتق
درســت اســت کــه کــودکان در ســنین مختلــف  رشــد، مســیر پرپیــچ و خمــی را طــي مي کننــد )بعضي هــا بیشــتر از بقیــه(، 
امــا فــرا گرفتــن اصــول اولیــۀ اخاقــي و هنجارهــاي اجتماعــي، مي توانــد نقــش لنگــري قابل اطمینــان را در طوفــان حــوادث 
زندگــي، خصوصــاً دوران پرچالــش نوجوانــي ایفــا کنــد. زماني کــه مــا فرزندمــان را بــا رفتارهایــي کــه خــود بــه آن پایبندیــم و 
بــا شــكیبایي و حضــور همیشــگي حمایــت و تربیــت کنیــم؛ بــه آن هــا قــدرت تشــخیص می دهیــم تــا بتواننــد خــود، درســت 
را از نادرســت بــاز شناســند. شــاید ایــن کتــاب کوچــك، دروازۀ ارتباطــی ســالم و مفیــد را بــه روي شــما و کــودکان زندگي تــان 

بگشاید.
                                                                                                                                                                              ـ لیزا او. انگلهارت                   
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درست و نادرست، برنده و بازنده                                
آیــا مســابقه های تلویزیونــی  را کــه در آن هــا پرســش هایی از شــرکت کنندگان می پرســند، 
ــود و  ــده می ش ــد، برن ــواب می ده ــت ج ــه درس ــی ک ــابقه ها کس ــن مس ــده ای؟ در ای دی

ــازد. کســی کــه پاســخ اشــتباه می دهــد، می ب

ــتباه  ــر اش ــن مسابقه هاســت. اگ ــبیه همی ــی ش ــم درســت و نادرســت، کم ــی ه در زندگ
کنــی، خــودت یــا فــرد دیگــری می بازیــد. امــا اگــر کار درســتی انجــام دهــی، همــه برنــده 

می شــوید. 

وقتــی بــرادرت بــا رایانــه بــازی می کنــد، اگــر دســته را از دســتش قــاپ بزنــی، او بــازی 
را می بــازد. امــا تــو هــم چیزهایــی را می بــازی: جوانمــردی و مهربانــی را. امــا اگــر صبــر 

کنــی تــا نوبتــت شــود، هــر دو برنده ایــد.

ــد، چــه  ــك کار را اشــتباه انجــام دهن ــا، ی ــردم دنی ــر همــۀ م ــی اگ راســتی  فكــر می کن
اتفاقــی می افتــد؟ مثــاً اگرهمــه وقتــی بــه رســتوران می رونــد، تكــه ای دســتمال کاغــذی 
یــا کاغــذ را گلولــه کننــد  و آن را بــا نــی بــه طــرف هــم فــوت کننــد، دنیــا بهتــر می شــود 

یــا بدتــر؟ 
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تشخیص درست از نادرست                                
یكــی از ســاده ترین راه هــا بــرای فهمیــدن فــرق کار درســت و نادرســت ایــن اســت کــه از 
خــودت بپرســی: »آیــا ایــن کار بــه کســی یــا چیــزی و یــا حتی خــودم آســیبی می رســاند؟ 
آیــا ایــن کار بــه احســاس کســی ضربــه می زنــد و او را ناراحــت می کنــد؟« اگــر این طــور 

باشــد، آن کار اشــتباه است.

ــه  ــو بخواهــی تافــی کنــی و ب ــد و ت ــو لگــد بزن ــه ت اگــر یكــی از بچه هــای مدرســه ب
او لگــد بزنــی، اشــتباه اســت چــون بــا ایــن کار بــه او آســیب می رســانی. )ایــن را خــوب 

ــه درد دارد.( ــی ک ــورده ای و می دان ــد خ ــك لگ ــون ی ــی چ می دان

اگــر لیوانــش را بشــكنی، چطــور؟ بــاز هــم غلــط اســت. چــون بــه چیــزی کــه مال اوســت، 
زده ای. صدمه 

ــر  ــاً دیگ ــد. لطف ــد بزن ــن لگ ــه م ــدارم کســی ب ــی: »دوســت ن ــه بگوی ــور اســت ک چط
هیچ وقــت ایــن کار را تكــرار نكــن.« ایــن کار، درســت اســت. چــون بــدون اینكــه کســی 

ــد، مســئله حــل می شــود. ــزی آســیبی ببین ــا چی ی
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