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روشهاي سالم و اصولي تشویق و تنبيه كودكان

تنبیه بدنی ممنوع!
در كودكي شنيدن كلمه تنبيه
و حتي تهديد به آن ،دلمان را
يكتا فراهاني به درد ميآورد ،ميترسيديم
و فكر ميكرديم حتما كار
بدي انجام دادهايم و خطايي از ما سر زده كه
اينگونه مستحق تنبيه هستيم ،بعضي احساس
گناه ميكرديم و بعضي ديگر هم احساس
خشم و تعجب از اينكه چرا وقتي مطابق ميل
و خواست والدينمان رفتار نميكنيم اينگونه
با ما رفتار ميكنند .بهراستی جايگاه تشويق
و تنبيه در تربيت فرزندانمان كجاست؟ چه
تاثير و عواقبي به دنبال دارد و چگونه ميتوان
از آنها به درستي و بجا استفاده كرد؟ در اين
خصوص با دكتر كتايون خوشابي ،فلوشيپ
روانپزشكي كودك و نوجوان و عضو هیات
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفتوگو
كردهايم.
 :خانم دکتر ،چه روشهايي براي
تشويق كودكان وجود دارد؟
در روشهاي فرزندپروري از روشهاي رفتاري
براي شكلگيري رفتارهاي درست و كم كردن يا
خاموش كردن رفتارهاي نامطلوب يا نادرست
استفاده ميشود .اين روشهاي رفتاري معموال
از ابتداي تولد تا  10سالگي جواب ميدهند،
اما هر چه سن بچهها باالتر ميرود استفاده از
روشهاي رفتاري جاي خود را به روشهايي
مانند گفتوگو ،استفاده منطقي از تفكر كودكان
و صحبت كردن منطقي با آنها ميدهد.
به همين خاطر در كودكان زير  10سال استفاده
از چنين روشهايي ميتواند به شكلدهي رفتار
آنها كمك كند .معموال براي برقراري ارتباط
خوب با كودكان از روشهاي تشويقي استفاده
ميكنيم كه متاسفانه خيلي از مواقع تشويق برايمان
به معناي دادن جايزه مادي چون خانوادهها فكر
ميكنند كودكان فقط با گرفتن جايزههاي مادي
بزرگ خوشحال خواهند شد كه البته اينگونه
نيست ،مگر اينكه خود ما آنها را به اين روش
عادت دهيم.
در واقع تشويقهاي مختلفي وجود دارند كه
فقط يك نوع آن ميتواند دادن هديه و جايزه
مادي باشد .در حالیکه تاثير تشويقهاي كالمي و
رفتاري كمتر از دادن هديه و پاداش نيست .ضمن
اينكه هنگام تهيه هديه بايد نكات بسيار مهمي را
در نظر داشته باشيم .مثال بايد توجه کنیم هديه
دادن پس از مدتي نبايد تبديل به باج دادن شود
تشويقغيركالميهمميتواندفقطيكنگاهمهربان
باشد ،نگاهي توأم با لبخند كه به كودك احساس
امنيت و دوست داشته شدن بدهد .گفتن كلماتي
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مانند« :آفرين ،به تو افتخار ميكنم ،ميدونستم
ميتوني از عهدهاش بربيايي و »...هم نوعي از
تشويق به حساب ميآيند كه باعث تقويت رفتار
مثبت و درست كودكان خواهند شد.
 :تنبيه در تربيت كودكان چه جايگاهي
دارد؟
همانگونه كه بايد با تشويق ،رفتارهاي خوب و
پسنديده كودكان را تقويت كرد با تنبيه هم بايد
رفتارهايبدواشتباهآنهاراكاهشداد.البتهنخستين
موضوع در مورد تنبيه كه بسيار مهم هم هست
اين است كه استفاده از تنبيهات بدني به هيچوجه
جايي در روشهاي تربيتي ندارد و نبايد از آن
استفاده شود .تنبيه فيزيكي عزتنفس و اعتماد
بهنفس كودك را هدف ميگيرد و اغلب افرادي
كه در كودكي تجربه تنبيه فيزيكي بهخصوص در
ناحيه سر و صورت را داشتهاند در آينده اعتماد
بهنفس كمتري نسبت به ديگران دارند.
 :تنبيه چگونه بايد انجام شود؟
بهترين كار ،محروم كردن يا ناديده گرفتن است.
مثال اگر كودك در سنين لجبازي است و گريه
كردن مستمر را شيوهاي براي جلبتوجه شما در
نظر گرفته ،بهتر است از شيوه تنبيهي محروم كردن
و ناديده گرفتن استفاده كنيد .به اين صورت كه
اگر هنگام گريه بيدليل و بيش از اندازه ،كودك را
بغل گرفتهايد براي لحظاتي او را از آغوش خود

محروم كنيد .اين روش به نوعي باعث كاهش
يا خاموش كردن رفتار منفي كودك ميشود .اما
كنار آن هم ميتوانيم از روشهاي ديگري استفاده
كنيم مانند محروم كردن كودك از حضور داشتن
در جمع .متاسفانه اين روش شايد براي بعضي
والدين يادآور خاطرات حبس يا زنداني شدن
خودشان در كودكي باشد ،در صورتي كه چنين
محروميتي اصال به اين معنا نيست.
 :روش محروم كردن به چه صورت
موثر خواهد بود؟
گاهي ديده ميشود وقتي كودك كار اشتباهي
انجام ميدهد خود مادر او را ترك ميكند و
مثال به اتاق ديگري ميرود .يعني محروم كردن
به صورت ترك مادر از محيطي كه فرزندش در
آن است انجام ميشود ،در صورتي كه بر عكس؛
اين خود كودك است كه بايد محيط را ترك كند.
مدت زمان ماندن كودك در اتاق هم با توجه
به سن او تغيير ميكند و به ازاي هر سال ،يك
دقيقه به آن اضافه ميشود .مثال براي بچه  5ساله
ميتوان  5دقيقه در نظر گرفت كه داخل اتاق بماند.
توجه داشته باشيم بهتر است در اتاق هم باز باشد.
در بسياري مواقع وقتي زمان محروم كردن (time
 )outكودك تمام ميشود و مادر به او ميگويد
ميتواند از اتاق خارج شود كودك از اتاق خارج
نميشود؛ چون ميخواهد مادر را به چالش بكشد،

درخانه دکترنباشیم

والدین ،کودک نوپا و دورکاری از خانه
امروزهتعدادبیشتریازوالدینبهدنبالشغلهایی
هستند که با دورکاری از خانه تناسب دارند.
ترجمه:
یوسف صالحی دورکاری از خانه این فرصت را به بسیاری از
والدین میدهد که هم در دسترس فرزندانشان
باشند و هم برای کسب درآمد تالش کنند .با اینحال ،دورکاری
از خانه همیشه بدون دردسر نیست و خصوصا برای افراد دارای
کودک نوپا با مشکالت بیشتری همراه میشود .کودکان نوپا به
توجهتقریباهمیشگیوالدیننیازدارندوبرخالفنوزادانمیتوانند
حرکت کنند و دردسرهای بیشتری برای والدین بسازند .با اینحال،
ترفندهای زیر به والدین کمک میکنند تا دورکاری از خانه در کنار
کودک نوپا را به تجربه راحتتری تبدیل کنند.

زود از خواب بیدار شوید

بهترین راه برای دورکاری در خان ه با حضور کودک نوپا ،انجام
دادن امور کاری در ساعات خواب کودک است ،بنابراین شما
میتوانید حدود  2ساعت قبل از بیدار شدن کودک از خواب
بیدار شوید و رسیدگی به کارهایتان را شروع کنید .اگر بهترین
حالت تمرکزی شما در ساعات صبح است ،مهمترین کارها را
نیز به ساعات صبح اختصاص دهید .اما اگر از نظر ذهنی صبحها
برای کار کردن آماده نیستید ،باز هم زودتر بیدار شدن میتواند
برای شما مفید باشد .زودتر بیدار میشوید ،همراه با صبحانه چای
یا قهوه مینوشید ،اوضاع ذهنی خودتان را مرتب میکنید و بعد
برای باقی روز برنامهریزی میکنید.

کودک را به بازی مستقل تشویق کنید

بازی مستقل برای رشد و تکامل کودک نوپا بسیار مهم است و
باید از سوی والدین جدی گرفته شود ،بنابراین تصور نکنید که
کودک نوپا هیچوقت نباید بهتنهایی بازی کند .خو گرفتن کودک
نوپا به بازی مستقل میتواند وقت مناسبی را در اختیار والدین
شاغل قرار دهد تا راحتتر به امور کاریشان رسیدگی کنند .امروزه
کیفهای اسباببازی مختلفی برای کودکان نوپا تولید میشوند که
امکانات جذاب و متنوعی را برای بازی کردن در اختیار کودکان

او را در تنگنا قرار دهد و به او نشان دهد كاري كه
كرده بيفايده بوده است .در اين هنگام فقط بايد به
كودك گفته شود كه ميتواند از اتاق خارج شود
ولي اگر كودك چنين كاري نكند نبايد توجهي
به خواستهاش داشته باشيم ،بنابراين كودك هر
زمان دلش خواست ميتواند از اتاق خارج شود
گاهي هم بچهها ميخواهند نشان دهند اتفاقا
زماني كه مجبور بودند در اتاق بمانند خيلي هم
برايشان لذتبخش بوده ،ضمن اينكه اين تنبيهها
برايشان مهم نبوده و تاثيري هم نداشته است .توجه
داشته باشيد با توجه به اينكه تفكر كودكان منطقي
نيست نبايد با آنها وارد بحث شويد.
 :چه نوع تنبيهي ميتواند موثر واقع
شود؟
تنبيهي موثر است كه كودك متوجه درد و بار
عاطفي تنبيه بشود .به همين دليل وقتي مثال كودك
ميگويد ماندن در اتاق برايش مهم نبوده حتما
متوجه هدف شما شده و در واقع تنبيه برايش
موثر بوده است ،بنابراين اگر به روش تنبيهي خود
اطمينان داريد با اينگونه برخوردهاي كودك به
روش خود شك نكنيد و حتما در اجراي هدفي
كه داريد مصمم و مقتدر باشيد.
البته روشهاي تربيتي و اينگونه تنبيهها براي
كودكان آسان و خوشقلق خيلي زودتر به نتيجه
ميرسد چون او خيلي زود متوجه ميشود كه

به خاطر رفتار نادرست ،تنبيه و به خاطر رفتار
درست پاداش ميگيرد اما در مورد كودكان بدقلق
با چالشهاي سختتري مواجه خواهيم بود.
چون امكان دارد روش تربيتي كه امروز برايشان
جواب میدهد فردا بينتيجه باشد .به همين خاطر
مادر نياز دارد تنوع بيشتري در روشهاي تربيتي
خود به كار ببرد.
 :بعد از انجام كار درست يا نادرست
چقدر زمان براي اجراي تشويق يا تنبيه الزم
است؟
همزماني تنبيه يا تشويق با عملي كه باعث آن
شده بسيار مهم است .يعني تنبيه و تشويق بايد
بالفاصله بعد از انجام كار اشتباه يا درست اعمال
شود .مثال اگر فرزندتان كار خوبي انجام داد و
شما  3روز بعد او را تشويق كنید ،اين روش
تاثير كمتري خواهد داشت تا اينكه تشويق شما
در كمترين فاصله زماني با كار درست او باشد.
از طرفي هم اگر قرار باشد مدام فرزندتان را تهديد
كنيد كه چون كار بدي كرده به زودي تنبيهاش
خواهيد كرد فايدهاي نخواهد داشت چون تهديد
كردن برخالف آنچه والدين فكر ميكنند تاثيري
ندارد؛ خصوصا تنبيههاي غيرعملي چون در اين
صورت بچهها متوجه بياثر بودن ،غيرعملي بودن
و پوچ بودن آنها خواهند شد.
 :روشهاي ديگر تنبيه کدامند؟

محروم كردن كودك از عاليقش هم روش تنبيهي
مناسب و موثري است .مثال با توجه به شدت رفتار
اشتباهي كه كودكان مرتكب شدهاند ميتوان آنها
را از انجام بازي مورد عالقه ،استفاده از اينترنت،
رایانه و ...محروم كرد .معموال چند ساعت محروم
كردن كودك از عاليقش كافي است .در صورتي
كه گاهي تنبيههاي در نظر گرفتهشده والدين با
شدترفتارنامطلوبآنهاهمخوانيندارد،بنابراين
توجه به تناسب شدت تنبيههاي در نظر گرفتهشده
توسط والدين با رفتار نامطلوب بسيار مهم است.
اغلب والدين مستبد از تنبيههاي متعددي براي
يك كار اشتباه استفاده ميكنند و به همين دلیل
نهتنهابهنتيجهنميرسند،بلكهبرعكسباعثبروز
خشم و كينه در فرزندانشان هم ميشوند .توجه
داشته باشيد شايد در روش محروم كردن ،كودك
مثال پس از دو ساعت محروم شدن از بازي با
وسيله مورد عالقهاش ،ديگر آن را نخواهد ،پرتش
كند و با ناسازگاري به گونهاي با شما مخالفت
كند .در اين هنگام هم والدين بايد قاطعانه و
بدون توجه به مخالفتهاي فرزندشان مغلوب
او نشوند .ضمن اينكه بالفاصله بعد از تنبيه هم
رفتارتان را تغيير ندهيد تا كودك قاطعيت شما
را جدي بگيرد.
 :ناديده گرفتن ،چه جايگاهي در
روش تنبيهي دارد؟
الزم به ذکر است که هر رفتاري را نميتوان ناديده
گرفت .مثال وقتي كودك پرخاشگري ميكند به
هيچ وجه ناديده گرفتن موثر نخواهد بود .در اين
هنگام دست كودك بايد گرفته و به او اين پيغام
داده شود كه «بايد بتواني خودت را كنترل كني
و آرام باشي .بعد از آن هم كه دستت را رها كردم
ديگرپرخاشگرينمیكنيوبهرفتاراشتباهخودت
ادامه نمیدهي» .در نظر داشته باشيم روش تربيتي
ما حتما بايد به گونهاي باشد كه هم شامل تنبيه
شود و هم تشويق .براي تشويق هم روشهاي
مختلفي وجود دارد كه بايد متناسب با كاري باشد
كه كودك انجام داده .مثال استفاده از استیکر یا
برچسبهای کارتونی ميتواند مفيد باشد .البته
ميتوان با زياد شدن تعداد استيكرها هم دوباره
پاداش بزرگتري براي كودك در نظر گرفت .به
اين ترتيب كودكان وقتي چند روز صبر ميكنند
تا تعداد برچسبها يا استيكرهايشان به حد مورد
نظر برسد ميتوانند متوجه معني صبر و تحمل
هم بشوند .والدين بايد بدانند باال بودن ارزش
مادي جايزه اصال به معناي موثر بودن آن نيست.
درواقعبهتراستبچههابدانندمنبعماليوالدينشان
محدود است و قرار نيست كه هميشه بخش
بزرگي از بودجه خانواده صرف خريد جايزههاي
متعدد و گران براي فرزندانشان شود.

قرارمیدهند.اینکیفهامیتوانند
دارای وسایل آشپزی ،حیوانات
جنگل ،سازههای شهری و...
باشند.

دکترمیترا
حکیمشوشتری
فوقتخصصروانپزشکی
کودک و نوجوان

چرت زدن را فراموش
نکنید

چرت زدن در ساعات ظهر
برای سالمت و تکامل کودکان
نوپا بسیار مهم است و البته برای
والدینی که از خانه دورکاری انجام
میدهند نیز ضروری محسوب میشود.
کودکان نوپا در ساعات ظهر حدود  2تا 3
ساعت چرت میزنند و این مدت اصال برای آنها
زیاد نیست ،اما شما میتوانید بین  30تا  60دقیقه چرت بزنید
و در ادامه تا بیدار شدن کودک به امور کاریتان رسیدگی کنید.
اگر این برنامه را بهخوبی پیگیری کنید ،چرت زدن به بخشی از
برنامه روزانه کودک تبدیل میشود.

توجه به کودک را بهدرستی پیگیری کنید

دورکاریازخانهبرایبسیاریازوالدیندارایمزیتهایقابلتوجهی
است ،اما از همه جنبهها نیز بیدردسر نیست .یکی از نیازهای مهم
کودکان نوپا ،توجه کامل و متناسب والدین به آنها است .بسیاری
از والدین نمیتوانند پاسخ خوبی به این نیاز کودک نوپا بدهند و
درنتیجه خصوصا در ساعات رسیدگی به امور شخصی و کاری
با کودک به مشکالت مختلفی برمیخورند ،بنابراین اگر بهخوبی
به کودک نوپا توجه و این نیاز او را تامین کنید ،احتمال مداخله
او در امور کاری شما نیز تا حدود زیادی کاهش مییابد .در ساعات
رسیدگی به کودک باید از رایانه یا لپتاپ دور شوید ،کاغذها و
دیگر وسایل امور شغلی را کنار بگذارید و همچنین حواستان
به تلفنهمراه یا زنگ پیام و ایمیل هم نباشد.
منبعVerywell Family :

بدون وقفه حرف میزد .رسم بر این
استکهاولنسبتافرادیراکههمراه
کودک آمدهاند از آنها میپرسم ،اما به
نظرم خانم آنقدر حرف برای گفتن
داشت که مهلت هیچ پرسشی را نمیداد.
«دکتر هیچوقت خانه نیست ،البته شما هم
اگر یک جراح زبردست بودید ،احتماال سعی
میکردید که از هنرتان استفاده کنید .هر وقت
صحبت مسافرت میشود میگوید خودتان بروید ،من
تا وقتی لرزش دست نگرفتهام باید از مهارتم استفاده کنم ،با طعنه
میگوید مهارت پول در آوردن .دریغ از یک محبت و یک لبخند،
همه کار را به عهده من گذاشته است .مطمئنم اگر چند روز تنها
در خانه بماند از گرسنگی خواهد مرد .هیچکاری به جز طبابت بلد
نیست .البته از حق نگذریم در کارش بسیار خبره است .راستی من
اسم دیگری به عنوان اسم مستعار باالی پرونده نوشتهام تا ایشان
شناسایی نشود .من به تنهایی بارها برای مشاوره مراجعه کردهام
ولی دکتر مشاوره را قبول ندارد .او معتقد است که خودمان باید
اوضاع را بهتر کنیم .در دوران کرونا مشکالت ما چند برابر شده و
من با زحمت بسیار دکتر را راضی کردهام تا امروز با من بیاید .اگر
میبینید که حرفی نمیزند نشانه عدم رضایت اوست .راستی او به
بچهها هم کاری ندارد و جای خودش را با دو کارت خودپرداز پر
کرده است ،چون دکتر میگوید »...
ناچار میشوم حرف خانم را قطع کنم و از همسرشان بخواهم
صحبت کنند و نظرشان را در مورد پدر بودن بگویند .ایشان میگوید:
«همسرم هیچ وقت جایی برای این نمیگذارد که من در خانه به
نقش خودم عمل کنم ».خانم میگوید« :دکتر جان تو به اندازه
کافی در اتاق عمل ،عمل میکنی اینجا (خانه) حوزه عملکرد من
است ».همسر میگوید« :ببین داری باز هم عقده خودت را نشان

میدهی ،اینکه من دکترم و تو فقط خانوم دکتری .من اینجا نیامدهام
تا دعواهای خانه را تکرار کنم ،میخواهم ببینم چه معجزهای از یک
جلسه مشاوره قرار است نصیب ما شود ».سپس با پوزخندی رو به
من میگوید« :به نظر من روانپزشکان و مشاورها مثل فالگیرها و
طالعبینها هستند و ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم گرهای که 14
سال است سعی در باز کردن آن داریم و نتوانستهایم بازش کنیم،
آنها باز کنند ».با گفتن این جمله اتاق را ترک میکند.
به خود میگویم این دو نفر چگونه تا به حال کنار هم دوام آوردهاند.
ماجراییراکهخواندیدشمارایادچهنوعخطاهایشناختیمیاندازد؟
شما هم با افرادی روبرو هستید که در خانه با عنوان خود زندگی
میکنند؟ گاهی آنها خودشان این نقش را بازی میکنند و گاهی
با تله دیگران به این دام میافتند .وقتی ما در خانه با عنوان دکتر
قدم میزنیم چه اتفاقی میافتد؟ دیگران احساس پایینتر بودن و
دست دوم بودن میکنند و ما هم این نقش را برعهده میگیریم که
دستور بدهیم ،همانطور که برای بیمار دستور دارویی مینویسیم.
راستی به نظر شما نباید لغت دستور را که ترجمه واژه order
انگلیسی است ،به لغت دیگری ترجمه کرد؟
امروزه در بسیاری از نقاط دنیا و تا حدی هم در ایران ،ارتباط پزشک
و بیمار تغییراتی داشته است .بسیاری از بیماران با اطالعاتی وارد حوزه
درمان میشوند که باید به آن احترام گذاشت و آن اطالعات را مورد
ارزیابی قرار داد زیرا بدون تردید در روند درمان تاثیر میگذارند.
در خانه هم باید به نقش دیگران احترام بگذاریم و نقشهای متعدد
و منحصر به فردی همچون همسری ،پدری ،مادری ،خواهری یا
برادری کردن را که به دوش هر یک از ماست با داشتن عنوان و
بهدنبال آن پوشیدن یک نقاب ،مخدوش نسازیم.
گویا پرش افکار پیدا کردهام که عالمتی در روانپزشکی است .اگر
دائم بخواهیم در نقشی که عنوانمان به ما بخشیده است فرو برویم،
ممکن است خود را بیمار بپنداریم .شاید اسم نشانگان یا سندرم
دانشجویان پزشکی را شنیده باشید که در آن برخی از دانشجویان
هر بیماری و عالمتی را که آموزش میبینند در خود پیدا میکنند.
فکر میکنم بخشی از آن به این دلیل باشد که هنوز یاد نگرفتهاند که
دنیای حرفهای خود را از زندگی خصوصیشان جدا کنند.
ما چقدر به این مهم اهتمام میورزیم؟

