
همه پدر و مادرها دوست 
بهترين  فرزندشان  دارند 
رفتار را داشته باشد، كمتر 
خطا كند، مراقب همه چيز 
باشد و لجبازي و بي ادبي نكند. اما چند  درصد 
انتظار داشتن از فرزند  از والدين به جاي 
رفتارهاي  به  را  توجه شان  خود؛  خردسال 
خودشان معطوف كرده و با تمركز و آگاهي 
بر چگونگي عملكردشان متوجه اشتباهات 
خود شده اند. در واقع با شناخت بيشتر كودك 
متوجه مي شويم اين عملكرد خود ماست كه 
باعث بروز خطاهاي بيشتر كودكان مي شود. 
چون آنها آينه تمام نمايي از مشكالت رفتاري 
خود ما هستند. بنابراين عالوه بر آگاهي از نيازها 
و خواسته هاي كودكان بايد بر رفتار و عملكرد 
خودمان هم متمركز شويم. بنابراين اگر مدام 
دست روی اشتباهات يا اشكاالت فرزندتان 
بگذاريد، نه تنها تاثيري نخواهد داشت؛ بلكه 
باعث خواهد شد يا كودك خجالتی بار بيايد 

يا لجبازی و بدرفتاری  او بيشتر شود. 
در مورد چگونگي در پيش گرفتن رفتار مناسب 
با كودكان با دكتر فاطمه شيرزاد، روانپزشک 
و استايار روانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی 

ايران گفت وگو كرده ايم. 

: خانم دكتر، والدين چگونه بايد 
براي كودكان قانون وضع كنند؟

يكي از مواردي كه در هر خانه اي بايد به آن توجه 
شود وضع قوانين درست و به جا و متناسب با 
اعضاي خانه است،  به گونه اي كه هم قابل اجرا 
باشند و هم از كودكان با توجه به خواسته ها و 
نيازهاي خودشان انتظار داشته باشيم. همچنين 
بايد نسبت به اجراي قوانين هم با قاطعيت 
برخورد كنيم تا كودكان متوجه معناي واقعي 
قانون شوند، به آن احترام بگذارند و بدانند هر 

جايي قوانين خاص خود را دارد. 
البته شما مي توانيد اگر در مواقعی كار فرزندتان 
درست نيست، اما بی خطر و بی ضرر است؛ از 
روش بی اعتنايی استفاده كنيد. يعنی آگاهانه 
به آن گونه رفتارها بی اعتنايی كنيد. چون در 
بسياري مواقع كودكان براي جلب توجه والدين 
خطاهاي خود را تكرار مي كنند. در صورتي كه 
وقتي فرزندتان ببيند كار او باعث جلب توجه 
شما نمي شود، بعد از مدت كوتاهی دست از 

آن برخواهد داشت.
: وقتي كودكان در مهماني شيطنت 

مي كنند چگونه بايد با آنها برخورد كرد؟ 
به  كودكان  بردن  و  ميهماني  از  قبل  هميشه 

مكان هاي جديد بايد آنها را از قبل آماده كنيم. 
يعني كودك نبايد با محيط كامال جديدي كه 
چيزي در مورد آن نمي داند مواجه شود. بلكه 
والدين بايد حتما به فرزندشان بگويند كه قرار 
است به كجا برود و چه اتفاقاتي منتظر او خواهد 
بود و اجازه دارد چه كارهايي را انجام بدهد يا 

اجازه انجام چه كارهايي را ندارد. 
گاهي نيز توقعات بي جاي والدين باعث مي شود 
آنها نتوانند به خوبي از پس كارهاي خودشان 
بر آيند. چون در واقع خواسته والدين فراتر از 
توان آنهاست. مثال بعضي والدين از فرزندان شان 
انتظار دارند مطابق ميل آنها رفتار كنند و با توجه 
به اينكه آنها زحمت زيادي برايشان كشيده اند 
با آنها مخالفت نكنند. اما در جواب اين گونه 
رفتارها، نخست بايد بدانند كه از بچه ها با توجه 
به سن و سال خودشان بايد انتظار داشته باشند 
و به هيچ وجه هم آنها را با همديگر مقايسه 
نكنند. مثال پس از مهماني به فرزندشان نگويند 

كه بچه هاي ديگر خيلي بهتر از او بودند. 
داشتن توقع و انتظارات غيرواقعي در ارتباط 
با فرزندان مان باعث مي شود بايدها و كارهايي 
را به آنها تحميل كنيم كه فقط باعث دور شدن 
بيشتر آنها از ما و ايجاد فاصله بين ما خواهد شد.

: چه عواملي باعث داشتن انتظارات 
و توقعات بي جاي والدين از فرزندان شان 

مي شود؟ 
از خودگذشتگي و ايثار بيش از اندازه والدين باعث 
مي شود سطح توقعات والدين از فرزندان شان 
بسيار بيشتر شود. در صورتي كه بايد توجه داشته 
باشيم در هيچ ارتباطي نبايد خود را بيش از 
اندازه وقف طرف مقابل بكنيم. به گونه اي كه 
خودمان را فراموش كنيم، حتي اگر طرف مقابل 
ما فرزندمان باشد. در واقع وقتي اين گونه رفتار 
مي كنيم ناخودآگاه از ديگران هم انتظار داريم همان 
گونه با ما رفتار كنند. در صورتي كه با بررسي 
بيشتر متوجه نوعي خودخواهي و خود شيفتگي 
درون خود مي شويم كه با توجه به آن انتظار داريم 
ديگران هميشه مطابق ميل ما رفتار كنند و فقط 
هنگامي كه چنين رفتاري داشته باشند مي توانيم 
از آنها راضي باشيم. وقتي چنين الگويي داشته 
باشيم ناخودآگاه همان نگاه و رفتار را با فرزندان 
خود هم خواهيم داشت و اين موضوع باعث 
مي شود آنها فكر كنند فقط وقتي مطابق ميل ما 

رفتار كنند آنها را دوست خواهيم داشت.
: هنگام خطاي كودكان چگونه بايد 

با آنها برخورد كنيم؟

وقتي كودك اشتباهي مرتكب شود مي توانيم 
از تكنيكي به نام time out يا وقفه كوتاه 
به  بيشتر هنگامي  اين تكنيک  استفاده كنيم. 
كار مي رود كه كودك با رفتار مخرب خود 
به خودش يا ديگران آسيب بزند و جيغ و 
داد هم راه بيندازد و به اصطالح قشقرق به پا 
كند. در اين هنگام ابتدا بايد كودك را از آن 
محيط دور كنيم و به مكان ديگری بفرستيم. 
اين مكان مي تواند كنار همان اتاق باشد. اما 
نكته مهم آن است كه اين مكان نبايد ترسناك، 

خطرناك يا لذتبخش باشد.
هنگامي كه كودك شروع به رفتار اشتباه مي كند 
او را به آن مكان ببريم. كودك با توجه به سن 
خود )هر سال از سن كودك معادل يک دقيقه( 
مي تواند در آنجا بماند. مثال كودك سه ساله، 
سه دقيقه مي تواند در اين مكان بماند و بعد از 
گذشت اين زمان بايد از آن مكان خارج شود. 
مكان time out در مورد بچه هاي كوچک 
حتي مي تواند كنار اتاق و روي يک مبل دور از 
جمع باشد و مدت زمان آن هم بايد به اندازه اي 

باشد كه كودك آرام شود. 
همچنين بهتر است هنگام صحبت با كودك به 
جاي كلمات منفي از كلمات مثبت استفاده كنيم. 

مثال به جاي آنكه به كودك بگوييم اين قدر داد 
نزن، به او بگوييم بهتر نيست آرام صحبت كني. 
: رفتار والدين چه نقشي در چگونگي 

رفتار كودكان دارد؟
رفتار والدين با يكديگر، ديگران و همچنين 
خود كودك بايد مثبت و از سر مهر و همراه 
با آرامش باشد. چون در واقع كودكان رفتار 
پدر ومادرشان را كپي مي كنند. بنابراين وقتي 
كودك خشم دارد و ناآرام است، والدين قبل 
از هر چيز بايد متوجه رفتار خودشان شوند و 

سعي در اصالح آنها داشته باشند. 
استفاده از تقويت كننده ها نيز مي تواند كمک 
موثري براي بهبود رفتار كودكان باشد. يعني 
وقتي به كودك بگوييم اگر در مهماني رفتار 
خوبي داشته باشي مي توانيم فردا هم با هم به 
پارك برويم يا كتاب مورد عالقه ات را با هم 
بخوانيم و... بهتر از آن است كه به او بگوييم 
اگر در مهماني رفتار خوبي نداشته باشد تنبيه 
مي شود. چون در اين صورت، كودك توجه 
الزم را نشان نخواهد داد. البته گاهي هم وقتي 
تقويت كننده ها جواب نمي دهند، مي توانيم از 
محروم سازي استفاده كنيم. مثال كودك را از 

ديدن برنامه مورد عالقه اش منع كنيم. 

توجه داشته باشيم تشويق و تنبيه به معناي 
جايزه دادن يا كتک زدن و داد زدن نيست. 
برنامه مورد  تشويق مي تواند در نظر گرفتن 
البته گاهي هم مي تواند  باشد.  عالقه كودك 
شامل جايزه كوچكي براي او باشد.ول ي نبايد 
هميشه به اين صورت باشد. ضمن آنكه تنبيه هم 
فقط جنبه محروم كردن كودك از پرداختن به 
عاليقش نيست. همه اين موارد بايد با توجه به 
سن كودك و شناخت ما از خواسته ها و عاليق 

او در نظر گرفته شود. 
: نقش آگاهي والدين در مواجهه 

درست با فرزندان شان چقدر است؟
وقتي والدين متوجه بروز بعضي عادات خاص 
و رفتارهاي مخرب در فرزندان خود مي شوند 
اولين كاري كه بايد به آن توجه بيشتري نشان 
دهند اين است كه ببينند كودك از چه زمان 
و به چه دليلي چنين عادات هايي پيدا كرده 
است. گاهي دليل رو آوردن آنها به عادت هاي 
مخرب و رفتارهاي نادرست و ناآرامي كودكان، 
شرايط و محيط ناامن خانه است كه به نوعي 
باعث ايجاد نگراني و هراس هايي در كودكان 
مي شود. در واقع آنها هم با ناآرامي و رفتارهاي 
هيجاني خود به دنبال امنيت بيشتر هستند و با 
لجبازي هاي خود مي خواهند مخالفت خود را 

با شرايط پيش رو اعالم كنند. 
در  بيشتر  والدين  تربيت  نوع   :
يا  است  موثر  كودكان  رفتار  چگونگي 

عوامل ژنتيكي؟
ژنتيک و تربيت والدين هر دو در چگونگي رفتار 
كودكان بسيار موثر هستند. مثال آسان يا سخت 
بودن كودكان مي تواند جنبه ژنتيكي داشته باشد. 
اما نقش مهم و تكميلي را نوع تربيت والدين 
بر عهده دارد. يعني والدين هر گونه رفتار كنند 
بچه ها هم همان گونه رفتار خواهند كرد. البته 
بيشتر از آنچه كالم آنها موثر باشد رفتارشان 
در چگونگي رفتار كودك موثر خواهد بود و 
باعث جرات مندي و توانمندي يا ناتواني و 

ضعف كودكان خواهد شد. 
كودكان جراتمند عالوه بر آنكه به حق و حقوق 
ديگران  آزار  باعث  مي دهند  اهميت  خود 
نمي شوند و اجازه نمي دهند ديگران هم رفتار 
نامناسبي با آنها در پيش گيرند. اين موضوع 
دقيقا مربوط به والديني است كه خودشان هم 
بتوانند رفتار شجاعانه اي همراه با جرات مندي 
در پيش بگيرند. بنابراين آگاهي والدين از چنين 
مواردي بسيار مهم است و مي تواند نقش مهمي 
در ارتباط با فرزندان شان و چگونگي رفتار 

آنها داشته باشد.

بررسي تاثير رفتارهاي مخرب والدين با كودكان 

برقراري ارتباط موفق كودكان با والدين برقراري ارتباط موفق كودكان با والدين 

هر فرزندی نور چشمی است و 
هر پدر و مادری دلش می خواهد 
فرزندی بی عيب و نقص داشته باشد. 
اما خطاهايی كه والدين در اين راه 
مرتكب می شوند كم نيست. اگر كسی به شما گفته 
كه بزرگ كردن بچه و فرزندپروری كار ساده ای است 
اشتباه گفته است چون بر سر راه والدين چالش های 
زيادی قرار دارد كه آنها را به راحتی دچار خطا می كند. 
مختلفی  مسائل  فرزندپروری  و خم  پرپيچ  راه  در 
مانند ويژگی های فردی كودك )هر كودكی از ديگری 
متفاوت است( و نظرات شخصی خودِ ما در خصوص 
نيک و بد و همچنين توانمندی هايمان نقش دارند. 
عالوه براين شرايط و موقعيتی كه هر كدام از ما در 
آن قرار داريم نيز در اين زمينه بی تاثير نيست. به تمام 
اينها نظرات پدربزرگ و مادربزرگ، دايی، خاله، عمو 
و حتی همسايه ها و مهمتر از آن مربی ها و متخصصان 
كودكان را نيز اضافه كنيد. بنابراين خواهيد ديد كه 
والد بودن و فرزندپروری كار ساده ايی نيست و خطا 
كردن به راحتی امكان پذير است. البته اشتباهات والدين 
گاهی به دليل ناآگاهی و گاهی ناخودآگاه است. در 
نتيجه هيچ يک از ما به عنوان والدين از اين خطاها 
مبرا نيستيم.  در اين مطلب به رايج ترين خطاهايی كه 
والدين مرتكب می شوند و نتايج آن باعث پرورش 

فرزندی خودخواه می شود اشاره می كنيم.

استبداد والدین
در تربيت بيش از حد مستبدانه، والدين كنترل بسيار 
به شدت سختگير  دارند،  فرزندان شان  زيادی روی 
هستند، عواطف كمی بروز می دهند و تنبيه به عنوان 
والدين  است.  جريان  حال  در  تكراری  اقدام  يک 
مستبد با اين شيوه تربيتی در كوتاه مدت فرزندانی 
سربه راه و حرف گوش كن دارند كه مطيع است و 

با والدين و مشاجره پرهيز می كنند. اين  از مقابله 
كودكان از ترس سختگيری والدين تصميم می گيرند 
و عمل می كنند نه به دليل اينكه مزايای رفتار خاصی 
را درك می كنند. در اين شيوه تربيتی ممكن است 
در آينده كودكان، بدرفتاری و دستورات ديگران را 
امری عادی تلقی كنند. البته اين سكه دو رو دارد و 
روی ديگر آن شورش است. استبداد مانع از ابراز 
عواطف، گوش دادن و درك متقابل می شود. در نتيجه 
اين كودكان در آينده به بزرگساالنی تبديل می شوند 

كه انعطاف پذير نيستند. 
در تربيت سختگيرانه و استبدادی، قوانين توضيح 
داده نمی شوند بلكه تحميل می شوند. بنابراين اين 
نوع تربيت دو پيامد جدی دارد: فرزندانی كه حلقه 

به گوش يا شورشی و خودخواه هستند.

حمایت بیش از حد
حمايت بيش از حد يكی ديگر از رايج ترين اشتباهات 
والدين در راه پرپيچ و خم فرزندپروری است. كودكانی 
كه هميشه تحت حمايت والدين خود هستند نمی توانند 
از خود دفاع كنند و با مشكالت و سختی های زندگی 
دست و پنجه نرم كنند. چون هميشه بايد كسی باشد 
كه اينكارها را به جای آنها انجام دهد. حمايت بيش 
از حد، اعتماد به نفس كودكان را پايين نگه می دارد و 
آستانه تحمل آنها در مواجه با ناكامی ها را پايين می آورد.

عدم وضع قوانین و محدودیت ها
گاهی والدين از ترس فريادها و عصبانيت فرزندان شان 
هيچ قانون و محدوديتی وضع نمی كنند. از طرف ديگر 
برای اكثر ما »بله« گفتن و موافقت با خواسته های 
فرزندان مان به مراتب كار ساده تری است. دليل اينكار 
هر چه باشد ما به رفتار نادرستی تن می دهيم كه بعدها 
بارها تكرار و مقابله با آن دشوارتر خواهد شد. در 

نتيجه فرزندی تربيت می كنيم كه تحمل »مخالفت« 
را ندارد و نمی تواند از كسی »نه« بشود.

فرزند را راس زندگی قرار دادن
بدون شک سال های اول زندگی كودك زمانی است 
دوره  اين  در  كرد.  آنها  به  زيادی  توجه  بايد  كه 
وابستگی شديدی بين كودك و والدين وجود دارد 
و بايد برای رشد مهارت های او وقت گذاشت و 
از او مراقبت كرد. اما به مرور كه كودكان بزرگتر 
می شوند بايد آنها را آزادتر بگذاريد، به آنها اجازه 
دهيد زمين بخورند، اشتباه بكنند، تصميم بگيرند، 
زمان، خواسته ها و نيازهايشان را خودشان مديريت 
كنند. اگر آنها را از اين آزادی محروم كنيد و به جای 
را  احتمالی شان  اشتباهات  جلوی  كنيد،  كار  آنها 
بگيريد و نيازهايشان را به هر نحوی برآورده كنيد 
به جوانانی مطالبه گر تبديل خواهند شد كه تصور 

می كنند مركز جهان هستند.

توصیه هایی برای جلوگیری از 
رایج ترین اشتباهات والدین

1. روی ترس ها و احساس ناامنی خود کار کنید. به عنوان 
والدين الزم است كه ابتدا نقاط ضعف خود را بشناسيد. 
با رسيدن به خودشناسی می توانيد تصميمات عاقالنه تری 
بگيريد. اين مسئله مانع از آن می شود كه ترس ها و 
ضعف هايی كه متعلق به شماست را به فرزندان تان 
نسبت دهيد. اگر به عنوان والدين تالش كنيد نقاط ضعف 
خود را برطرف كرده و خطاهايتان را كم كنيد آينده 

فرزندان تان به مراتب روشن تر خواهد بود.
2. محدودیت هایی وضع کنید. واژه »نه« واژه سالمی 
است. نه شنيدن به كودك كمک می كند كه با محدوديت ها 
آشنا شود و درك كند هميشه اين امكان وجود ندارد 

كه به تمام خواسته هايش برسد.
انسانی  ارزش های  اساس  بر  را  فرزندان تان   .3
تربیت کنید. احترام، همدلی، مفيد واقع شدن و 
كمک به ديگران مسائلی هستند كه بايد آموزش داده 
شوند. به ويژه اينكه با آوردن نمونه ها و مثال زدن 
آموزش دهيد. شما می توانيد آموزش اين ارزش ها 
را با مشاركت دادن فرزندان تان )بدون در نظر گرفتن 

جنسيت آنها( در كارهای منزل شروع كنيد. 
4. روی احساسات و عواطف خود کار کنید. جای 
دوری نرويد. كودك بايد از منزل ياد بگيرد كه هم 
خود و هم احساسات خود را بشناسد و هم عواطف 
ديگران را در نظر بگيرد و متناسب با آن عمل كند. به 
اين شيوه شما می توانيد دريافت سيگنال های محيطی 
را آموزش دهيد. زمانی كه شما به عنوان والدين روی 
احساسات خود كار كنيد با خودخواهی باعث رنجش 
همسر خود نخواهيد شد. به عنوان مثال اگر تصور می كنيد 
يک شوخی يا حرفی باعث رنجش همسرتان می شود 
خودتان را جای او می گذاريد و از اين كار خودداری 
می كنيد. كودكان اين مسائل را می بينند و ياد می گيرند 

از خودخواهی دوری كنند.
5. به فرزندان تان شکرگزاری را یاد دهید. به فرزندان 
خود ياد دهيد قدر تمام چيزهايی كه به طور روزانه از 
آن برخوردار می شوند را بدانند. در اين صورت آنها را 
تشويق می كنيد تا شكرگزاری و قدردانی را ياد بگيرند 

و ارزش تالش كردن را بيشتر بدانند. 
6. خطاهای والدین عادی است اما سوءمدیریت نه! 
بدون شک اشتباهات والدين اجتناب ناپذير هستند. 
به همين دليل نبايد آنها را سرزنش كرد. واقعيت اين 
است كه والدين كامل و بی عيب و نقض وجود ندارد 
و تنها كاری كه می توانند بكنند اين است كه در بهترين 

حالت خود باشند.
پيروی از يک استراتژی فرزندپروی كه در آن ثبات 
خاصی در طول زمان حفظ شود و به واسطه آن 
ارزش های انسانی به كودكان انتقال داده شود 
بسيار مهم است. خانواده اولين جايی است كه 
كودكان در آن حضور پيدا می كنند و مهارت های 
خود را رشد می دهند. در نتيجه تربيت بداهه 
و بدون هدف پيامدهايی داد. پيامدهايی كه 
احتماال امروز فقط روی خانواده تاثير می گذارد 
اما در طوالنی مدت جنبه های ديگر زندگی را نيز 

تحت تاثير قرار می دهد.
amelioretasante :منبع

اشتباهات والدينی كه فرزندانی خودخواه بار می آورنداشتباهات والدينی كه فرزندانی خودخواه بار می آورند
 ترجمه: 

فاطمه 
مهدی پور

در تربیت بیش از حد مستبدانه، والدين در تربیت بیش از حد مستبدانه، والدين 
كنترل بسیار زيادی روی فرزندان شان كنترل بسیار زيادی روی فرزندان شان 

دارند، به شدت سختگیر هستند، عواطف دارند، به شدت سختگیر هستند، عواطف 
كمی بروز می دهند و تنبیه به عنوان كمی بروز می دهند و تنبیه به عنوان 

يک اقدام تکراری در حال جريان است. يک اقدام تکراری در حال جريان است. 
والدين مستبد با اين شیوه تربیتی والدين مستبد با اين شیوه تربیتی 
در كوتاه مدت فرزندانی سربه راه و در كوتاه مدت فرزندانی سربه راه و 

حرف گوش كن دارند كه مطیع است حرف گوش كن دارند كه مطیع است 
و از مقابله با والدين و مشاجره و از مقابله با والدين و مشاجره 

پرهیز می كنند. اين كودكان از ترس پرهیز می كنند. اين كودكان از ترس 
سختگیری والدين تصمیم می گیرند و سختگیری والدين تصمیم می گیرند و 
عمل می كنند نه به دلیل اينکه مزايای عمل می كنند نه به دلیل اينکه مزايای 

رفتار خاصی را درک می كنندرفتار خاصی را درک می كنند

وقتي والدين متوجه وقتي والدين متوجه 
بروز بعضي عادات خاص بروز بعضي عادات خاص 

و رفتارهاي مخرب در و رفتارهاي مخرب در 
فرزندان خود مي شوند فرزندان خود مي شوند 
اولین كاري كه بايد به اولین كاري كه بايد به 

آن توجه بیشتري نشان آن توجه بیشتري نشان 
دهند اين است كه ببینند دهند اين است كه ببینند 
كودک از چه زمان و به چه كودک از چه زمان و به چه 

دلیلي چنین عادات هايي دلیلي چنین عادات هايي 
پیدا كرده است. گاهي پیدا كرده است. گاهي 

دلیل رو آوردن آنها دلیل رو آوردن آنها 
به عادت هاي مخرب و به عادت هاي مخرب و 
رفتارهاي نادرست و رفتارهاي نادرست و 

ناآرامي كودكان، شرايط ناآرامي كودكان، شرايط 
و محیط ناامن خانه است و محیط ناامن خانه است 
كه به نوعي باعث ايجاد كه به نوعي باعث ايجاد 

نگراني و هراس هايي در نگراني و هراس هايي در 
كودكان مي شودكودكان مي شود

  يكتا 
فراهاني 
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