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 سخني با والدین و مربیان

وقتــي صحبــتِ تأثیرپذیــري از دوســتان بــه میــان می آیــد، معمــوالً تصویــر نوجوانانــی بــا لباس هــاي عجیــب و غریــب و 
رفتارهــاي ناهنجــار بــه ذهــن می رســد. امــا ایــن تأثیرپذیــري مخصــوص ســنین نوجوانــي نیســت. همــۀ افــرادـ  از کــودکان 
گرفتــه تــا بزرگســاالنـ  بــه نوعــي بــا ایــن موضــوع درگیــر هســتند و ایــن مســئله از میــل بــه مــورد تأییــد بــودن و پذیرفتــه 
شــدن در جامعــه سرچشــمه مي گیــرد. بــه زبــان آوردِن جملــۀ » همــه همیــن کار را مي کننــد!« از همــان ســال هاي اولیــۀ 

زندگــی شــروع مي شــود.
اگرچــه ایــن امــر بســیار نكوهــش شــده کــه در بســیاري از مــوارد منصفانــه هــم بــوده اســت، امــا کمتــر بــه جنبه هــاي مثبــت 
آن پرداختــه شــده اســت. انســان هاي بالــغ و موفقــي وجــود دارنــد کــه ادعــا مي کننــد » بــدون دوستانشــان، هرگــز بــه جایــی 
نمي رســیدند.« از طــرف دیگــر، افــراد بزهــكار زیــادي هــم در زنــدان هــا هســتند کــه همیــن جملــه را بــر زبــان مي آورنــد. 
همــۀ ایــن افــراد روزی کــودك بوده انــد بــا ایــن تفــاوت کــه بعضــی از آن هــا بــه درســتي بــراي تشــخیص تأثیــرات مثبــت 
محیــط از منفــی و چگونــه واکنــش نشــان دادن بــه آن هــا آمــوزش دیده انــد و بعضــی دیگــر از راهنمایي هــاي الزم برخــوردار 

ــد. نبوده ان
آمــاده کــردن فرزنــدان، بــه نوعــي کــه بتواننــد بــا تأثیــرات مخــرب محیــط کنــار بیاینــد، زحمــت و دقــت زیــادی مي طلبــد 
و کافــي نیســت کــه فقــط بگوییــم: » اهمیــت نــده بقیــۀ بچه هــا چــه مي گوینــد.« پــرورش دو ویژگــی در ذهــن و رفتــار 
کــودکان ضــروري اســت: نهادینــه کــردن حــس تشــخیص درســت از خطــا؛ و ایجــاد حــس احتــرام بــه خویشــتن و داشــتن 
هویــت. کــودك بایــد بتوانــد در شــرایط مختلــف بــه خــودش بگویــد: » ایــن، کســي اســت کــه من هســتم. ایــن، چیزي اســت 
کــه مــن انتخابــش مي کنــم.« هــر زمــان  کــودك، بزرگســالي را مي بینــد کــه کار درســتي انجــام مــي دهــد و از انجــام دادن 
آن راضــي و خوشــحال اســت مصمم تــر مي شــود کــه از انجــام رفتــار و اعمــال نادرســت بپرهیــزد و تأثیــرات منفــي محیــط 

را پــس بزنــد.
بــراي والدیــن و دیگــر بزرگســاالن ســاده نیســت کــه بتواننــد کــودکان را بــا ارزش هــاي اخالقــي درســت و قــدرت تشــخیص 
ــر و اراده ای  ــه صب ــن راه ب ــرات مخــرب محیطــي داشــته باشــند. در ای ــه تأثی ــح ب ــا واکنــش صحی ــد ت ــار بیاورن مناســبي ب
ــر  ــراي نشــان دادن عكس العمــل ســازنده در براب ــراي تكــرار پیام هــاي یكســان از راه هــاي مختلــف نیــاز داریــم. ب قــوی ب
شكســت هایي کــه کــودك بارهــا و بارهــا بــا آن مواجــه مي شــود نیــز بایــد آمادگــی الزم را پیــدا کــرد. امیدواریــم کــه ایــن 
کتــاب بتوانــد در راه تربیــت و پــروش کودکانــي کــه تحــت حمایتتــان هســتند، مفید باشــد تا شــما بتوانید آنــان را بــراي مقابله 

بــا تأثیــرات منفــي محیــط و گــروه دوســتان آمــاده کنیــد. 
                                                                                                                                                                                         ـ جیم آئور                   
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منظور از گروه سنی چیست؟                                
افــراد مختلــف ســنین متفاوتــی دارنــد. بعضی هــا مثــل تــو نوجــوان یــا جــوان هســتند و 
بعضی هــا بزرگ ترنــد، مثــل پــدر یــا مــادرت. بعضــی هــم مســن ترند مثــل پدربزرگ هــا 
و مادربزرگ هــا. ایــن تفــاوت خــوب اســت. چــرا کــه دنیــا بــه مردمــی بــا ســن و ســال 

مختلــف نیــاز دارد.

کســانی کــه هم ســن هســتند، رفتارهایــی شــبیه هــم دارنــد. کســی کــه هم ســن توســت، 
رفتارهایــش شــبیه توســت. کســانی کــه هم ســن پــدر یــا مــادرت هســتند رفتارهایشــان 

ــبیه آن هاست.  ش

ــه او را  ــا کســی ک ــل توســت، ممكــن اســت دوســت نزدیكــت باشــد ی ــه مث کســی ک
ــو هســتند، همگــی  ــا هم ســن ت ــو نمی شناســی ام ــه ت ــی ک ــی بچه های می شناســی. حت

رفتارهایــی شــبیه تــو دارنــد.
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فشارهای مختلف                                 
بــا یــک دســت، دســت دیگــرت را بگیــر و فشــار بــده. ایــن فشــاری اســت کــه بــا پوســت 

و بدنــت احســاس می کنــی.

ــی. وقتــی می خواهــی یــک  ــت حــس کن ــی بعضــی دیگــر از فشــارها را در درون می توان
بــازی یــا مســابقه را ببــری، بــه تــو فشــار می آیــد. وقتــی می خواهــی در مدرســه شــاگرد 

خوبــی باشــی هــم یــک فشــار درونــی را احســاس می کنــی.

همــۀ مــا بــه برخــی فشــارها نیــاز داریــم. آن هــا برایمــان مفیــد هســتند. آن هــا مــا را رو به 
جلــو هــل می دهنــد. امــا اگــر فشــارهایی مــا را بــه راه نادرســت بكشــانند، خــوب نیســتند.
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احساس خوب                                 
کامــالً طبیعــی اســت کــه بخواهی احســاس خوبی داشــته باشــی. چیزهــای زیادی هســتند 
کــه کمــک می کننــد تــا ایــن حــس خــوب بــه وجــود بیایــد. یكــی از بزرگ تریــن آن هــا 
ایــن اســت کــه دیگــران دوســتت داشــته باشــند، بخواهنــد بــا تــو باشــند و فكــر کننــد تــو 

هــم احســاس خوبــی داری.

بــه همیــن دلیــل، طبیعــی اســت کــه بخواهــی دوســتانت از تــو راضــی باشــند. ممكــن 
اســت بخواهــی همــان چیــزی باشــی کــه آن هــا می خواهنــد. ایــن خیلــی خــوب اســت؛ 
بــه شــرطی کــه آن هــا بــرای تو چیزهــای خوبــی بخواهنــد و انتظــار داشــته باشــند رفتارت 

درســت باشــد.


