
وجود  زیادی  بزرگساالن 
خشم،  علت  که  دارند 
و  بددهنی  عصبانیت، 
را  نادرستشان  رفتارهای 
دوران کودکی پر از خشونت و والدین عصبی و سرزنشگرشان 
می دانند اما آیا اینکه با ما با خشونت و تنبیه رفتار شده، دلیل موجهی 
است برای اینکه رفتار خشونت آمیزی با دیگران داشته باشیم؟ آیا 
منفی نگری، زود از کوره در رفتن، اضطراب و نگرانی را ژن ها به 
ما تحمیل کرده اند یا یادگیری و تمرین است که به ما در تنظیم 
هیجان هایمان کمک می کند؟ از چه زمانی و از چه کسانی می توانیم 

تنظیم هیجان ها را یاد بگیریم؟
تنظیم هیجان مفهوم جدیدی نیست و سال های بسیاری این مفهوم با 
عناوین متفاوتی مثل اراده و خویشتن داری مورد توجه روان شناسان 
بوده اما چرا این موضوع را در »روز جهانی کودک« برای بررسی 
انتخاب کرده ایم؟ چون موضوع تنظیم هیجان در بسیاری از موارد 
با سرکوب هیجان اشتباه گرفته می شود و متاسفانه برخی والدین 
با این تصور که به فرزندشان کمک می کنند بتواند هیجان هایش را 
کنترل کند، مدام در حال سرکوب هیجان های او و وادار کردنش 

به اطاعت هستند. 
این مطلب را بخوانید تا بهترین هدیه را در روز جهانی کودک به 

فرزندتان بدهید؛ هدیه ای باارزش برای تمام عمر.

هیجان چیست؟
هیجان به احساساتی مانند غم، شادی، ناامیدی، ترس و اضطراب 
گفته می شود. اگر دقت کنیم، متوجه می شویم عمق این هیجان ها 
در دوران کودکی کمتر و تبدیل آنها به همدیگر ساده تر از دوران 

بزرگسالی است. 
این  تنظیم  برای  بیشتری  توانایی  می شود،  بزرگ تر  کودک  هرچه 
هیجان ها پیدا می کند، به شرطی که این  کار را تمرین کرده باشد. 
هیجان ها اجزای مختلفی دارند، مثال هیجانی مثل غم را در نظر 
بگیرید. غم حتما یک عامل ایجاد کننده دارد. ممکن است ما به این 
عامل ایجاد کننده واقف نباشیم و اصال ندانیم این احساس غمگینی 

از کجا آمده است. هرچه کودک کم سن تر باشد، احتماال در فهمیدن 
عامل ایجادکننده هیجان هایش، ناشی تر خواهد بود، مثال ممکن است 
از رفتن به مکانی احساس غم کند اما نداند یا یادش نیاید که در آن 
مکان خاص یا جایی شبیه آن، قبال اتفاق ناراحت کننده ای برایش افتاده 

که باعث غمگین شدن او در آن مکان خاص می شود.
غیر از عامل ایجاد کننده، توجه هم اهمیت بسیاری در بروز هیجان 
دارد. همان هیجان غم را درنظر بگیرید. اگر کودک وارد فضایی شود 
که حس غم را در او ایجاد می کند، درصورتی غمگین می شود که 
به آن توجه کند، مثال اگر در آن محیط با اسباب بازی یا فردی که 
خیلی دوست دارد مواجه شود، به هیجان غم توجه نمی کند، حس 
غمگینی هم بر او غلبه نمی کند یا ممکن است اصال متوجه آن نشود. 

پس عامل مهم دوم »توجه« است. 
عامل بعد »تعبیر« است. اگر افراد وارد محیطی شوند که هیجان خاصی 
برایشان ایجاد می کند و به این حسشان توجه کنند اما تعبیر متفاوتی 
داشته باشند، کمتر دچار آن هیجان می شوند. برای کنترل این بخش، 
به پختگی بیشتری نیاز داریم بنابراین کودکان به تنهایی نمی توانند 
تعابیر متفاوتی از موضوع داشته باشند. آنها به کمک فرد بزرگ تر نیاز 
دارند تا بتوانند تعابیر متفاوتی از آنچه در حال وقوع است، پیدا کنند.
اتاق  وارد  کودک  کنید  فرض  برمی گردیم؛  غم  مثال  همان  به 
مادربزرگش شده که به تازگی فوت کرده است. بالطبع احساس 
غمگینی می کند و همه چیز در آن اتاق یادآور مادربزرگی است 
که کودک دوستش داشته ولی او دیگر نیست. پس عامل توجه 
هم حذف شدنی نیست. در این شرایط کودک با کمک بزرگ تر 
می تواند مرگ مادربزرگ را به جای تمام شدن همیشگی این ارتباط 
عاطفی، این گونه تعبیر کند که آنچه رفته، فقط جسم مادربزرگ 
بوده و حس عشق عمیقش همیشه در زندگی جاری خواهد بود و 
ما با یاد کردن از او و طلب آمرزش برایش می توانیم خوشحالش 
کرده و ارتباطمان را با او حفظ کنیم. با این تعبیر، تلخی و حس 

غم برای کودک کمتر می شود. 
آخرین جزء یک هیجان، پاسخ ما به آن است، مثال کودک غمگین 
می تواند هیجانش را به صورت گریه کردن، شکستن اجسام، زیاد 
خوابیدن، زیاد خوردن، قشقرق راه انداختن و رفتارهای دیگر نشان 

دهد. پس یک هیجان از این اجزا تشکیل می شود:
 عامل ایجادکننده

 توجه
 تعبیر
 رفتار

منظور از تنظیم هیجان، سرکوب هیجان نیست
سرکوب هیجان به معنای نادیده گرفتن هیجان است. کودکانی که با 
خشونت والدینشان مواجه می شوند، اغلب مجبورند هیجان هایشان را 
نادیده بگیرند، مثال اگر وقتی می ترسند، با تمسخر و تحقیر والدینشان 
روبرو شوند، سعی می کنند ترسشان را پنهان کنند یا آن را بروز ندهند یا 
از موقعیت های ترسناک، اجتناب کند. کودکی که از یکی از معلم هایش 
می ترسد، ممکن است به بهانه بیماری، از رفتن به مدرسه و آن کالس 
خاص، خودداری کند، در حالی که تنظیم هیجان به معنای داشتن کنترل روی 
احساسات است. این کار یادگرفتنی است و الیه ها و مراحل مختلفی دارد.

مثالی از تنظیم هیجان
کودکی را در نظر بگیرید که قرار است به دندان پزشکی برود. او می ترسد 
و اضطراب و بی قراری اش، دندان پزشک و والدین را دچار مشکل می کند. 
هدف ما چیست؟ هدف این است که به کودک کمک کنیم بتواند هیجانش 
را کنترل و کمتر بی قراری کند و اجازه دهد پزشک کارش را انجام دهد. 
اولین کاری که والدین می توانند انجام دهند این است که محیط را کنترل 
کنند؛ یعنی کودک را به مطب دندان پزشکی اطفال ببرند. محیطی که 
مخصوص کودکان طراحی شده پر از عوامل پرت کننده حواس است 
که برای کودک جاذبه دارد و توجه او را منحرف می کند. با این کار 
عامل توجه که یکی از ارکان ایجاد هیجان است، کنترل می  شود. قدم 
بعدی تعبیر است. به هر حال بعد از شروع کار دندان پزشک، دوباره 

ترس و نگرانی سراغ کودک می آید. 
برخی والدین در این مرحله مثال به پسر کوچکشان می گویند: »تو دیگه 
مردی شدی، مرد که گریه نمی کنه« یا »خجالت داره، ببین اون بچه 
کوچولو که قبل از تو بود چقدر آروم بود، آبرومونو پیش دکتر بردی 
و...« این جمالت سرزنش آمیز و تحقیرکننده هستند و باعث می شوند 
کودک به دلیل ترس منطقی ای که دارد و هیجانی که تجربه می کند، 
خودش را سرزنش کند یا خجالت بکشد. به  جای این کار بهتر است 
به کودک کمک کنیم مته، صندلی دندان پزشکی و دیگر وسایل را به 
گونه ای دیگر تعبیر کند، مثال صندلی دندان پزشکی را به شکل سفینه 
فضایی ببیند یا مته را به شکل موشک و... این تعبیر و تشبیه باعث 
می شود راحت تر بتواند هیجانش را کنترل کند. اگر کودک هرازگاهی 
دوباره بی قرار شد، برای کمک به او باید حواسش را پرت و تمرکزش 
را به سمتی که خودمان می خواهیم، هدایت کنیم، مثال به او بگوییم: »به 
نظرت بعد از اینجا کجا بریم؟« این سوال باعث می شود مرکز توجه 

و تمرکز کودک تغییر کند.

سخن آخر
تنظیم هیجان باید از همان کودکی تمرین شود و پدر و مادر در این میان 
نقش تسهیل کننده را دارند. این موضوع برای سالمت روان کودک در 
بزرگسالی مهم است. بیایید در روز جهانی »کودک« به خودمان قول بدهیم 

که مراقب باشیم الگوی خوبی از تنظیم هیجان برای فرزندانمان باشیم.

با کودکانمان تنظیم هیجان را تمرین کنیم
 دکتر هانیه 

زائررضایی
روان شناس بالینی کودک 

و نوجوان

مهم ترین  از  یکی  می تواند  »فرزندآوری« 
رویدادهای زندگی هر  زن وشوهری باشد که 
حس »ما بودن« که بچه ها را نیز دربرمی گیرد، 
شامل می شود. بچه ها مانند نارنجک هستند چون 
وقتی انسان بچه دار می شود، انفجاری در زندگی 
زناشویی اش رخ می دهد و وقتی گرد و خاک های 
حاصل از این انفجار  می خوابد، می بینیم رابطه 
زناشویی مان چقدر با آنچه قبال بود، متفاوت شده 
است. نمی توان گفت ضرورتا، بهتر یا بدتر می شود 

اما به هر حال متفاوت خواهد بود.
تقریبا نتایج همه مطالعاتی که در زمینه نحوه تغییر 
از زن و شوهر بودن به پدر و مادر بودن انجام شده، 
نشان می دهد نوزاد مانند یک زلزله باعث تحول 
و دگرگونی رابطه زناشویی می شود. متاسفانه، 
بیشتر اوقات این تغییر به سمت بدترشدن رابطه 
زناشویی است. در سال اول پس از تولد اولین 
فرزند، ۷۰ درصد از همسران افت شدیدی در 
رضایتمندی از رابطه زناشویی را تجربه می کنند. 
برای شوهر، این نارضایتی معموال در واکنش 

به ناراحتی زن و کمی دیرتر ظاهر می شود.

دالیل افت رضایت از رابطه زناشویی 
بعد از فرزنددار شدن

طیف وسیعی از دالیل می تواند علت این نارضایتی 
عمیق باشد؛ کمبود خواب، به  هم ریختگی، قدردانی 
نشدن، مسوولیت عظیم مراقبت از یک موجود 
بسیار کوچک و ضعیف، دشواری ایجاد توازن 
بین بچه داری و کار، فشارهای اقتصادی، نداشتن 

وقت برای خود و بسیاری از موارد دیگر.

راز شاد و مستحکم ماندن روابط 
زناشویی، حتی بعد از انفجار نارنجک

آنچه مادران خوشبخت را از بقیه مادران جدا 
می  کند، هیچ ارتباطی با این ندارد که آیا نوزادشان 
مرتب دچار دل درد است یا اینکه خوب می خوابد، 
اینکه آیا بچه شیر مادر می خورد یا با شیشه شیر 
تغذیه می شود، آیا مادر سرکار می رود یا در خانه 
می ماند، این موضوع بیشتر به این ربط دارد که آیا 
پدر این تغییر بچه دار شدن را همراه مادر تجربه 

می کند یا اینکه جا می ماند.
بچه دار شدن تقریبا ناچار باعث دگرگونی عظیمی 
در مادر می شود. او عشق را آن گونه که خالص 
و دور از هرگونه خودخواهی نسبت به نوزادش 
است، هرگز قبال تجربه نکرده است. تقریبا همیشه 
مادری که تازه بچه دار شده، سوگیری مجدد و عمیق 
درباره معنای زندگی را تجربه می کند. او درمی یابد 

که تمایل دارد برای فرزندش هرگونه فداکاری ای 
انجام دهد. مادر از شدت احساسات عمیقش برای 
این موجود کوچک و ظریف، احساس حیرت 
و شگفتی می کند. این تجربه آنقدر عظیم است 
و باعث تحول در زندگی می شود که اگر همسر 
در این مسیر با او همراهی نکند، بسیار طبیعی و 
قابل درک خواهد بود که فاصله ای بین آنها ایجاد 
شود. در حالی که زن مفهوم »ما بودن« که شامل 
فرزند نیز می شود، پذیرفته، مرد احتماال هنوز در 
حسرت ایده »ما« با همان شکل قدیمی اش است 
بنابراین مرد بی اختیار از اینکه همسرش دیگر وقت 
کمی برای او دارد و اینکه همیشه بسیار خسته و 
بی حال و نگران تغذیه و مراقبت از نوزاد است، 
ناراضی و دلخور است. آنها دیگر نمی توانند در 
ساحل دوچرخه سواری کنند چون بچه هنوز آنقدر 
کوچک است که نمی تواند پشت دوچرخه بنشیند. 
مرد فرزندش را دوست دارد اما بیش از هر چیزی 

می خواهد همسرش را پس بگیرد.

شوهر باید چکار کند؟
رهایی از مخمصه ای که شوهر در آن گرفتار شده، 
ساده است؛ نمی تواند همسرش را پس بگیرد و باید 
دنبال او به قلمروی جدیدی که وارد آن شده، برود. 
فقط در این صورت است که زندگی زناشویی آنها 
ممکن است همچنان رشد کند. اگر مرد بتواند این 

کار را انجام دهد، هرگز از فرزندش بدش نمی آید 
و دیگر فقط احساسی شبیه احساس یک شوهر 
نخواهد داشت. او اکنون پدر شده و در حالی که 
نسبت به فرزندش احساس عشق و غرور دارد، 

نقش حمایتگر را بازی می کند.

چگونه همسران می توانند اطمینان 
حاصل کنند که مرد نیز همراه زن این 

مرحله را پشت سر می گذارد؟ 
ابتدا الزم است توصیه های رایج و عامه پسند را 
نادیده بگیرند. کارشناسان  توصیه می  کنند بین رابطه 
زناشویی و خانواده توازن ایجاد کنید، طوری که 
گویی زندگی شما االکلنگ است که بچه روی یک 
سر آن و رابطه زناشویی روی سر دیگر آن قرار دارد. 
به زن وشوهر ها توصیه می شود اوقاتی را دور از 
نوزاد با هم سپری کنند و روی رابطه زناشویی شان و 
عالقه مندی های غیر از خانواده تمرکز داشته باشند؛ 
درباره رابطه، کار، هوا و هر چیزی غیر از نوزادی 
که در خانه مانده، با هم صحبت کنند. زندگی 
زناشویی و زندگی خانوادگی مقابل هم نیستند، 
بلکه هر دو از یک جنس اند. درست است که زن 
و مرد باید هرازچندگاهی زمانی را دور از بچه با 
هم سپری کنند، اگر نتوانند این مرحله تغییر را با 
هم به خوبی پشت سر بگذارند، متوجه خواهند شد 
بی اختیار دائم درباره بچه صحبت می کنند، بدون 

اینکه واقعا دوست داشته باشند این کار را انجام 
دهند. آنها حتی نمی توانند برای اولین بار شام بیرون 
را تمام کنند، بدون اینکه مجبور  شوند حداقل 2 
بار با خانه تماس بگیرند. اغلب، زن وشوهر هایی 
که این گونه هستند این احساس را پیدا می کنند 
که گویی کار اشتباهی انجام داده اند چرا که باعث 
شده اند با وجود نقش جدیدشان به عنوان پدر و 
مادر، رابطه خودشان در درجه دوم اهمیت قرار 
بگیرد. نتیجه اینکه بیش از پیش استرس و سردرگمی 
را تجربه خواهند کرد اما درواقع آنها کار بسیار 
درستی انجام داده اند. نکته مهم این است که هر 
دو در این برنامه حضور داشته باشند. مادامی که 
هم مرد و هم زن این تغییر در باورها را به خوبی 
درک کنند، رابطه فرزند و پدر و مادر و همچنین 

رابطه زناشویی دوام می آورد و رشد می کند.
نکاتی که به زن وشوهر ها کمک می کند به عنوان پدر 
و مادر رشد داشته باشند و در عین حال ارتباطشان 

را با هم حفظ کنند:
1( روی رابطه دوستی تمرکز کنید. قبل از اینکه 
بچه از راه برسد، مطمئن شوید یکدیگر و همچنین 
دنیای متفاوت همدیگر را خیلی خوب می شناسید 
و با هم صمیمی هستید. هر چه بیشتر به صورت 
تیم درآمده باشید، این تغییر آسان تر خواهد بود. 
2( »پدر« را از برنامه مراقبت از نوزاد حذف 
نکنید. گاهی اوقات خانمی که تازه مادر شده 

به واسطه نیروی مضاعفی که در خود احساس 
می کند، طوری عمل می کند که گویی همه چیز 
را می داند. او در حالی که به این ایده که هر دوی 
آنها باید در مراقبت از نوزاد سهیم باشند بی توجهی 
می کند، نقش برتری برای خود فرض  کرده و دائم 
پدر جدید را مدیریت می کند. او حتی هنگامی 
که پدر دقیقا آن گونه که به او گفته شده کاری 
را انجام ندهد، شروع به شماتت می کند: »بچه 
را این طور بغل نکن!«، »به اندازه کافی پشت او 
نزده ای که آروغ بزند«، »آب حمام بیش از حد 
سرد است« و... در رویارویی با این موج انتقادها، 
برخی شوهرها خوشحال می شوند چون می توانند 
به این بهانه عقب بکشند و نقش کارشناس را به 
همسرشان بسپارند )هرچه باشد، پدران آنها نیز 
هرگز چیزی درباره نوزادان نمی دانستند( و بپذیرند 
که در این زمینه بی کفایت هستند. نتیجه غم انگیز 
این کار این است که مرد کارهای کمتری انجام 
می دهد و درنتیجه موفقیت های کمتری در این 
زمینه به دست می آورد و اعتمادبه نفسش در زمینه 
مراقبت از کودک کاهش می یابد. ناگزیر احساس 

می کند نباید در این حیطه فعالیتی داشته باشد.
راه حل این مشکل ساده است:

 مادر جوان الزم است قدری عقب بکشد. او 
باید متوجه باشد  راه های متعددی برای زدن پشت 

بچه برای آروغ زدن وجود دارد. 

 اگر از روش شوهرش خوشش نمی آید، باید به 
خاطر داشته باشد بچه، فرزند مرد هم است و اینکه 
بچه به هر حال از تجربه کردن شیوه پدر نیز منافعی 
خواهد برد. یک یا دو بار حمام با آب ولرم هیچ 
بچه ای را نخواهد کشت اما اگر این حمام باعث 
شود پدر تعهدی دائمی به خانواده اش احساس 
کند، هم برای بچه و هم برای رابطه زناشویی 

مفید خواهد بود. 
 زمان تغذیه کودک می تواند تجربه سختی برای 
پدر جدید باشد.   حسرت نداشتن سینه ای برای شیر 
دادن یک واقعیت است که ممکن است بعضی 
پدرها آن را تجربه کنند، مخصوصا در خانه هایی که 
در آن زن به نوزاد شیر می دهد. پدر وقتی می بیند 
هنگام شیر دادن به نوزاد رابطه ای دوست داشتنی و 
زیبا بین همسر و فرزندش ایجاد می شود، بی اختیار 
حسادت می کند. به نظر می رسد مادر و بچه حلقه 
عشقی بین خودشان ایجاد کرده اند که او نمی تواند 
وارد آن شود. پدر می تواند وقت شیرخوردن بچه، او 
را نزد مادر ببرد. همچنین حین شیرخوردن نزدیک 
همسر و بچه بماند و آرام سر کودک را نوازش 

کند یا مثال برای او آواز بخواند.
3( اجازه دهید پدر همبازی نوزاد باشد. بعضی 
مردها می گویند زیاد با نوزادشان ارتباط برقرار 
نکرده اند و منتظرند او قدری بزرگ تر شود، بتواند 
صحبت کند، راه برود و بازی کند. متاسفانه، تا 
آن زمان، فاصله گرفتن پدر از زندگی خانوادگی 
شکاف عمیقی در رابطه زناشویی ایجاد کرده است. 
دلیل اینکه زمان زیادتری طول می کشد که مردان 
با کودکشان ارتباط برقرار کنند، همان گونه که 
مطالعات بی شماری این موضوع را تایید می کند، 
این است که زن ها بیشتر تمایل دارند نقش تربیتی 
را در رابطه با فرزندان بازی کنند، در حالی که 
مردان بیشتر دوست دارند با بچه ها بازی کنند 
و از آنجا که بیشتر مردها تصور می کنند واقعا 
نمی توانند با کودک ضعیفشان بازی کنند، در سال 
اول که بسیار در رشد کودک حیاتی است، اصال 
احساس نمی کنند با فرزندشان درگیر هستند. 

پدرانی که برای نوزادشان وقت می گذارند، کشف 
خواهند کرد که بچه ها موجوداتی نیستند که فقط 
و  می زنند  گند  می کنند، شیر می خورند،  گریه 
می خوابند. حتی بچه هایی که تازه به دنیا آمده اند 
نیز می توانند هم بازی های خوبی باشند. نوزاد فقط 
پس از گذشت ۳ هفته لبخند می زند، حتی خیلی 
زودتر این نوزاد می تواند با چشم حرکت را دنبال 
کند. بچه ها خیلی زود شروع می کنند به خندیدن 

و لگدزدن همراه با شادی.

پی نوشت: در نوشتن این مقاله از کتاب »هفت 
اصل موفقیت در ازدواج و زناشویی« نوشته 

جان گاتمن استفاده شده است.

پاسخ به سوالی مهم در زندگی مشترک

با تحول عمیق بچه دار شدن چطور کنار بیاییم؟ 
 دکتر مهدی قاسمی

روان پزشک و روان درمانگر 

 آنچه مادران 
خوشبخت را 

از بقیه مادران 
جدا می  کند، 

هیچ ارتباطی با 
این ندارد که آیا 
نوزادشان مرتب 

دچار دل درد 
است یا خوب 

می خوابد، اینکه 
آیا بچه شیر 

مادر می خورد یا 
با شیشه شیر 

تغذیه می شود، 
آیا مادر سرکار 

می رود یا در 
خانه می ماند، این 
موضوع بیشتر به 
این ربط دارد که 

آیا پدر این تغییر 
بچه دار شدن را 

همراه مادر تجربه 
می کند یا اینکه جا 

می ماند
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