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 سخني با والدین و مربیان

هــدف مــا از پــرورش کــودکان ایــن اســت کــه آن هــا افــرادی شــاد، بی گزنــد و شایســته باشــند. در جامعــه ای کــه تجمل گرایی 
و رقابــت بــرای مادیــات را تشــویق می کنــد، رهــا کــردن کــودکان از رشــک و حســادت یــک ماموریت ســنگین اســت.

ــن«  ــن و »به روزتری ــن، گران تری ــه جدیدتری ــد ک ــوق می دهن ــمتی س ــه س ــا را ب ــون، بچه ه ــی و تلویزی ــبکه های اجتماع ش
وســایل را بخواهنــد. کــودکان یــاد می گیرنــد اگــر می خواهنــد در جمــع دوســتان پذیرفتــه شــوند بایــد از هرچیــزی »بهتریــن« 
را داشــته باشــند. بهتریــن تلفــن همــراه، بهتریــن وســایل ورزشــی، بهتریــن بازی هــای ویدئویــی و بهتریــن مــارک لباس هــا.

رقابــت در مدرســه و ورزش هــم باعــث می شــود کــودکان بــه دوســتان و هم گروهی هــای خــود حســادت کننــد. زمانــی کــه 
کــودکان بــرای پذیرفتــه شــدن در یــک مدرســه یــا گــروه خــاص بــا هــم رقابــت می کننــد، انــگار حتــی » بیشــترین تــاش« 
هــم بــرای خــوب بــودن کافــی نیســت. آن هــا دســتاوردهای خــود را بــا موفقیت هــای دیگــران مقایســه می کننــد؛ درنتیجــه 
حســادت باعــث می شــود از بــازی یــا درس خوانــدن بــا هم کاســی های خــود لــذت نبرنــد و نتواننــد بــا یکدیگــر دوســت 

شوند.
در خانواده هــای پرمشــغله یــا کاس هــای پرجمعیــت، نمی تــوان بــه همــۀ بچه هــا زمــان و انــرژی یکســانی را اختصــاص 
داد. کودکانــی کــه مشــکل خاصــی دارنــد یــا آن هــا کــه نمــرات بــاال می گیرنــد، معمــوالً توجــه بیشــتری دریافــت می کننــد. 
طبیعــی اســت کــه در چنیــن شــرایطی، بچه هایــی کــه در ایــن دســته ها قــرار نمی گیرنــد خودخــوری کننــد یــا احســاس 

حســادت داشــته باشــند.
ــد و حســادتی را کــه در قلب شــان حــس  ــری ببینن ــد بهت ــا دی ــن مســائل را ب ــم ای ــه بچه هــا کمــک کنی ــم ب ــا می توانی م
می کننــد مدیریــت کننــد. زمانی کــه بــه آن هــا یــاد بدهیــم از چیــزی کــه دارنــد راضــی باشــند و نســبت بــه آن کســی کــه 
هســتند حــس غــرور و محبــت داشــته باشــند، رقابــت ناســالم و حســادت بــه حداقــل می رســد. زمانی کــه »غــول چشم ســبز 
حســادت« بیــدار می شــود، بایــد کــودک را تشــویق کنیــم احساســاتش را به صــورت مســالمت آمیز بیــان کنــد کــه بتوانــد آن 

غــول را پشــت ســر گذاشــته و احســاس شــادی و آرامــش کنــد.
واضــح اســت کــه بهتریــن روش بــرای آموختــن ایــن موضــوع یــا هــر مطلــب دیگــری بــه کــودکان، ایــن اســت کــه خودمان 
الگــوی زنــده و عملــی ِ رفتــار درســت بــرای آن هــا باشــیم. آیــا مــا واقعــاً بــه آخریــن مــدل ماشــین، خانــۀ بزرگ تــر یــا شــغل 
دهان پرکن تــری نیــاز داریــم؟ بــا چــه روشــی می توانیــم دیگــران را در شــادی آنچــه کــه داریــم شــریک کنیــم؟ آیــا خودمــان 

متعهــد و مصمــم هســتیم کــه بــه فرزندان مــان توجــه و محبــت یکســانی نشــان دهیم؟   
ــی رضایت بخــش  ــه محیط های ــه، مدرســه و دیگــر اجتماعــات را ب ــم خان ــوان بزرگســاالنی آگاه و هشــیار می توانی ــا به عن م

ــی باشــد و همگــی قــدرِ داشــته های خــود را بدانیــم. تبدیــل کنیــم کــه در آن قلب هــا از حســادت خال
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حسادت چیست؟                               
ــا احساســات مختلــف کنــار بیاییــم. بعضــی  بــزرگ شــدن یعنــی یــاد بگیریــم چطــور ب
احساســات شــاد هســتند... مثــل حــس قدردانــی، هیجــان یــا صمیمیــت. اما تحمــل بعضی 

احساســات دیگــر کمــی مشــکل اســت... مثــل حــس غــم، تــرس یــا تنهایــی.
تحمــل حســادت هــم مشــکل اســت. زمانی کــه بــه کســی حســادت می کنیــم، دلمــان 
می خواهــد تمــام چیزهــای خــوب او را بگیریــم. ممکــن اســت نســبت بــه وســایل یــک 
ــا.  ــا کتاب ه ــی ی ــای ویدئوی ــباب بازی ها، بازی ه ــل اس ــم، مث ــادت کنی ــر حس ــر دیگ نف
ــم.  ــد حســودی می کنی ــه شــخص خاصــی می کنن ــران ب ــه دیگ ــی ک ــه توجه ــی ب گاه

شــاید هــم نســبت بــه توانایی هــای یکــی از دوســتانمان حســادت کنیــم.
دلیــل حســادت هرچــه باشــد، باعــث می شــود مــا احســاس خشــم، غــم و حتــی نگرانــی 

ــته باشیم.  داش


