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کودکان و مفهوم تعادل در زندگی



»دوستی« خیلی باارزش است و شکل های جورواجوری دارد.



رفتار ما با دوستانمان،
به دوستی های ما رنگ و بو می دهد.





دوستی خوب، خاص نیست.
شده ایم؛ هیچ چیز به اندازه ی یک 
دوستان قدیمی یا آن هایی که تازه با هم دوست



سخنی با والدین، مربیان و مراقبان کودک
هیچ رابطه ای نیســت که فراز و نشــیب نداشته باشــد. اغلب وقتی ارتباطی باعث دلخوری ما می شود، 
وسوســه می شــویم با بدتر کردن حال طرف مقابل، از رنجمان کم کنیم. اما ضروری اســت که در زمینه ی 
رویارویی با چالش های روابط، الگوی مثبتی برای کودکان باشیم؛ آن ها با الگوبرداری از رفتار ما، احساسات 
ناخوشــایندی را که انســان در فراز و نشیب روابط تجربه می کند، درک می کنند و شیوه ی پاسخ دهی موثر 

به آن ها را یاد می گیرند.
ممکن است وقتی کودکمان در ارتباطش با دیگران به مشکلی برمی خورد، به یاد گذشته و زخم های عاطفی 
خود بیفتیم. در چنین مواقعی باید از واکنش و مداخله ی شــتاب زده پرهیز کنیم، مگر در مواردی که امنیت 

کودک در خطر باشد.
در عوض باید تالش کنیم که هیچ یک از احساســات ناخوشایند را انکار نکرده، کودک را برای »حل مسئله« 
و پرورش مهارت های ارتباطی تشویق کنیم. کودکان را باید به تدریج و با مالیمت حمایت کرد تا رفته رفته 

از اشتباهاتشان درس بگیرند و برای جبران آن ها باانگیزه باشند.
چالش در روابط فرصتی اســت تا »مهارت های بین  فردی« کودک رشــد کند؛ برای مثال، آن ها یاد می گیرند 
که در رابطه ای دوطرفه، باید مراقب تاثیر رفتارشــان در طرف مقابل باشند. هنگامی که کودک بازی می کند، او 
را با دقت تماشــا کرده، ترغیبش کنید از فرصت های دوســت یابی و برقراری ارتباط غافل نشود. استفاده از 
اسباب بازی هایی که این فراز و نشیب ها را به نمایش بگذارند نیز مفید خواهد بود؛ یک االکلنگ کوچک یا 

مدادی که روی انگشت نگه می داریم، نمونه ای است که کودک با کمک آن مفهوم تعادل را درک می کند.
مفهوم تعادل، در عین گوناگونی، جزو مفاهیم درونی ما به شــمار می رود و در رابطه با دیگران نیز کارکردی 
اساســی دارد. دوستی هم زمان با این که لذت بخش اســت، رنجاننده نیز می تواند باشد؛ دوستی بدون شک 

فرصت بسیار خوبی است تا درباره ی خود و دیگران آگاهی عمیق تری کسب کنیم.
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