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     نگين خلج سرشكي
 اگر كودك موجودي جديد اس�ت پس 
بايد مس�يري جديد را امتح�ان كند و 
نه مس�يري كه ما ب�راي خ�ود انتخاب 
كرده ايم. اينگونه رشد كردن يعني آنچه 
صرفًا ما از او مي خواهيم باعث مي شود 
كودك فقط قد بكشد اما بزرگ نمي شود. 
بزرگ نمي ش�ود چون ب�ه انتخاب خود 
زندگ�ي نمي كن�د. او به انتخ�اب خود 
مس�يريابي نمي كند. كودك به كس�ي 
ديگ�ر بودن ع�ادت مي كن�د. فراموش 
نكنيم فرزندآوري و فرزندپروري يكي 
از حساس ترين كارهاي روي كره زمين 

است. 
            

زندگي يك انس��ان كاماًل در دست هاي شما 
اس��ت. مي توانيد او را يك فرد ش��اد، موفق، 
هدف مح��ور، باادب و انس��ان تربيت كنيد يا 
از او يك آدم آهني سرد، فرمانبردار، بي اراده 
و من��زوي بس��ازيد. بس��ياري از والدين فكر 
مي كنند ك��ه ك��ودك درك نمي كند، حس 
نمي كند و هيچ انتظاراتي ندارد اما به او همان 
عقلي داده شده است كه شما داريد پس درك 
مي كند ولي به اندازه خ��ود. او حس مي كند 
ش��ما براي او وقت نمي گذاريد و غرق دنياي 
ديگر هس��تيد، او حس مي كند براي ش��ما 
چقدر اهميت دارد، او انتظار دارد كه احترام 
ببيند تا احترام گذاشتن را ياد بگيرد و به طور 
متقابل براي ش��ما جبران كند. كودك با دو 
چشم كوچك خود، گوش هاي كوچك خود و 

ذهني بزرگ تر از تصور شما همه چيز را دقيق 
ثبت مي كند و بعدها بازتاب آنها را به خود شما 
برمي گرداند، لذا بايد به نوعي رفتار كنيد كه 
از كرده خود پشيمان نشويد. او شايد به ظاهر 
در حال بازي كردن باشد اما گوش هاي خود 
را در كنار پدر و مادر گذاشته است و فكر خود 
را با حرف هاي والدين تعليم و تربيت مي دهد. 
دنياي كودكانه بسيار دقيق و زيركانه است. 
البته چني��ن ذكاوت و ظرافتي عجيب و دور 
از انتظار نيس��ت و اين والدين هستند كه او 
را دس��ت كم مي گيرند. يك ذهن تميز، باز و 
آماده پذيرش دنياي��ي از اطالعات در مقابل 
ش��ما قرار دارد. اگر در مقاب��ل كودك خوب 
ديگران را بگوييد او هم ياد مي گيرد به دنبال 
عيب جويي از اطرافيان نباشد. اگر در مقابل 
كودك بذر نفرت و خشم از ديگران را بكاريد او 
هم ياد مي گيرد روي انسانيت چشم بپوشاند 
و يك جنگ افزار مدرن باش��د. از اين رو، بايد 
درباره استفاده از كلمات بسيار دقيق باشيد. 
كلمات بار سنگيني را با خود حمل مي كنند 
و زمين جان كودك آماده كاش��ت و پرورش 
هر نوع گياهي است و اين شما هستيد كه به 
عنوان باغبان مي توانيد گلزار داشته باشيد يا 
زميني با علف هاي هرز. شما در برابر دنيايي 
كه به وجود آورده ايد مس��ئول هستيد و بايد 
امانتدار خوبي باشيد. اگر بيش از اندازه سخت 
بگيريد 100 نوع آس��يب وارد خواهيد كرد و 
اگر بي توجه باشيد هم هزار نوع ضرر به كودك 
خود خواهيد زد. شما حق نداريد حق انتخاب 

كردن، لذت بردن، فكر كردن و حس كردن 
را از او بگيريد، بلكه شما فقط راهنما هستيد 
و انتخاب راه با خود او است. پس چه بهتر راه 
را به درستي نش��ان دهيد و از روي لجاجت 
و س��ختگيري بدتر او را به ورط��ه انزوا، فرار، 
افسردگي، سركشي و گستاخي نكشيد. پدر و 
مادر بايد به او مرز احترام، آزادي، بزرگ منشي 
و مسئوليت پذيري را هديه بدهند. فرزندآوري 
و فرزندپروري فقط براي بقاي نس��ل و بشر 
نيست بلكه بايد انسان تربيت كرد و انسان به 
جهان بخشيد. بقاي انسانيت و انساني زندگي 

كردن مهم تر است. 
يكي از مس��ئله هايي ك��ه زياد ب��ه آن توجه 
نمي ش��ود حريم خصوصي كودك نام دارد. 
او هم يك انسان است پس بدن، اتاق، افكار و 
عواطف خصوصي دارد. والدين بايد به مرزهاي 
كودك احترام بگذارند تا او ياد بگيرد كه هر 
انساني احترام و حدودي دارد. پدر و مادر در 
قدم اول بايد به كودك نشان بدهند كه بدن 
او بسيار ارزشمند و قابل احترام است. هنگام 
اس��تحمام كودك يا تعوي��ض لباس هاي او 
بايد از كودك اجازه بگيري��د و بعد به بدن او 
دست بزنيد تا او متوجه بشود كه جسم انسان 
گرانبها اس��ت. هنگام ورود به اتاق او بايد در 
بزنيد تا كودك از همان كودكي متوجه بشود 
كه براي ورود به حد و حدود انسان ها بايد از 
آنها اجازه بگيرد. هنگام حرف زدن و نظر دادن 
كودك بس��يار با احترام و دقي��ق به او گوش 
بدهيد چون بايد متوجه بشود حرف و افكار 

هر انساني متين و قابل تأمل است. 
والدين بايد به ك��ودك بگويند كه در صورت 
عدم رضاي��ت از چي��زي بايد ح��رف بزند و 
اعتراض كند اما نه با دعوا و حدشكني. او بايد 
متوجه بشود كه با دندان، گره اي باز نمي شود 
بلكه بايد از دس��ت هاي منطق خود استفاده 
كند. س��عي كنيد اين بار به جاي فرياد زدن 
در برابر خطاي او كمي سكوت كنيد تا خود او 
سنگيني اشتباهش را متوجه شود. كودك را 
با سكوت متعجب كنيد تا مجبور شود درباره 
رفتار خود فكر كند. مطمئن باشيد كه سكوت 
شما تأثير بيشتري روي اصالح او مي گذارد. 
كودك در براب��ر فرياد، فري��اد مي زند. اما در 
برابر سكوت، قرار پيدا مي كند و فكر خواهد 
كرد. او بچه اس��ت و بچگي مي كند اما ش��ما 
كه انساني بزرگ هس��تيد چرا هنگام خشم 
بچگ��ي مي كنيد. هيچ وقت براي شكس��تن 
سنگ از تيشه و س��خت افزار استفاده نكنيد 
بلكه آن را زير قطرات آب قرار دهيد تا ذره ذره 
ترك بردارد. صبر و متانت شما سنگ خطا و 

اشتباهات او را بهتر از بين مي برد. 
اگر در خانه قانوني وج��ود دارد به طور حتم 
دليل محكمي ه��م دارد در نتيجه، علت آن 
قانون را ب��ه او ياد بدهيد. بله و چش��م گفتن 
كوركورانه هيچ وقت كودك را بزرگ نمي كند. 
كودك باي��د بداند براي چه چي��زي تنبيه و 
تشويق مي ش��ود. توهين و ش��كنجه رواني 
هنگام خطا به كار هيچ كس نمي آيد. او بايد 
دليل محور باش��د و به جاي گري��ه كردن در 
پي راه حل مسئله بگردد. هدف شما فقط قد 
كشيدن و بزرگ ش��دن حجم بدني كودك 
نيس��ت بلكه ش��ما بايد فكر و بينش كودك 
را گس��ترش دهيد. يكي ديگر از اش��تباهات 
والدين اين اس��ت كه جلوي جمع و چش��م 
ديگران كودك را تنبيه مي كنند تا اطرافيان 
بگويند عجب م��ادر و پدر منظ��م و دقيقي 
هستند اما حرف ديگران هيچ اهميتي ندارد. 
كودكي كه جلوي جمع سرزنش بشود، تنبيه 
بشود و توهين بشنود هميش��ه سرخورده و 
سرافكنده خواهد بود. او را در خفا و در حريم 
خصوصي خود آموزش بدهيد تا او ياد بگيرد 
كه خطاي ديگ��ران را در جم��ع نبايد فاش 
كند و بخش��ندگي و بزرگي زيباترين صفت 

انسان است. 
ش��ما دنيايي جديد را به وج��ود آورده ايد و 
نمي توانيد نسبت به آن سهل انگار و بي دقت 
باشيد. اگر قرار است او را ناديده بگيريد پس 
هيچ وقت او را به وج��ود نياوريد. يك گل در 
گلدان هم نياز به توجه و رس��يدگي دارد چه 
برسد به كودك كه قرار است فردا روزي والد 
كودكي ديگر باشد. در نتيجه زنجيره تربيت 
درس��ت را با بي اهميتي يا س��ختگيري پاره 

نكنيد و به فرداي بشريت لطمه نزنيد.

بقاي نسل يا بقاي انسانيت، مسئله اين است
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بله و چشم گفتن كوركورانه هيچ 
وقت ك�ودك را ب�زرگ نمي كند. 
ك�ودك باي�د بدان�د ب�راي چ�ه 
چيزي تنبيه و تش�ويق مي شود

والدي�ن باي�د به ك�ودك بگويند 
كه در ص�ورت ع�دم رضاي�ت از 
چيزي بايد ح�رف بزند و اعتراض 
كند اما نه با دعوا و حدش�كني. او 
بايد متوجه بش�ود كه ب�ا دندان، 
گ�ره اي باز نمي ش�ود بلك�ه بايد 
از منط�ق خ�ود اس�تفاده كن�د

سبك تربيت

واگويه هاي كودكانه با والدين

پدر! مادر! بچگي خودتان را به یاد بیاورید
  برخوردهاي عصبي و احساسي مرا درك كنيد

معموالً والدين در برخوردهاي خشن و عصباني كودك خود واكنش هاي تندي 
نشان مي دهند و در اولين برخورد او را تنبيه كرده به نوعي دعوا مي كنند كه 
چرا با عصبانيت اسباب بازي را از دس��ت كودكان ديگر چنگ مي زند. معموالً 
والدين فاقد درك درستي از اين نوع رفتار كودكان خود هستند، در حالي كه 
قطعاً هر كودكي براي رفتار خود دليلي دارد كه عاجز از بيان آن است. كودك 
مورد نظر صاحبي در اين كتاب مي گويد: »من نيز مانند شما بزرگساالن داراي احساسات 
منفي نسبتاً قوي هستم. عصباني مي شوم. ناكامي به من دست مي دهد و گاهي به مرز انفجار 
مي رسم. وقتي نمي توانم آن احساسات را با كلمات بيان كنم، نياز دارم تا به وسيله رفتارم 
نشان دهم كه اغلب رفتارهايي است كه تو دوستشان نداري. مثل زدن ديگران، چيزي را از 
دست ديگران چنگ زدن يا پرت كردن اشيا. مثاًل وقتي كسي اسباب بازي كه با آن مشغول 
هستم را مي گيرد و من هنوز مهارت كالمي خوبي ندارم كه به راحتي به او بگويم لطفاً به من 
پس بده چون من اول آن را برداشته ام، به نظر تو در آن لحظه از آدمي به اندازه من چه كاري 
ساخته است جز آن كه به زور از دستش چنگ بزنم يا هلش دهم؟ اين شماييد كه بايد قبل 

از انجام هر عمل يا واكنشي سعي كنيد دليل رفتارم را همدالنه از من بپرسيد. بعضي وقت ها 
من كامالً خارج از كنترل و كج خلقم. شما نيز گاهي دچار چنين حاالتي نمي شويد؟ لحظاتي 
كه خارج از كنترل هستم، احساس مي كنم مي ترسم و به حمايت و امنيت نياز دارم. نياز 
دارم احساسات مرا بپذيري و در عمل نيز به من بياموزي چگونه خودم احساساتم را بپذيرم 
و كنترل كنم. به تو نياز دارم كمكم كني تا بتوانم احساسات منفي ام را با كلمات بيان كنم و 
آرام شوم. بهتر است اين را بداني كه رفتار بيروني من انعكاس حاالت رواني دروني ام است. 

آن را بي معنا و بيهوده مپندار. واكنش هايم را جدي بگير.«
در واقع اشتباه ما اين است كه با برداشت بزرگساالنه خود به رفتار كودك مي نگريم، قضاوت 
مي كنيم و تصميم به تنبيه او مي گيريم، در حالي كه او در آن سن فاقد ابزارهاي كالمي و 
رفتاري ما براي مواجهه با چنين موقعيت هايي اس��ت. حتي چه بسا با وجود ابزارهايي كه 
داريم از كوره در برويم و دس��ت به رفتارهايي بزنيم كه به مراتب خشونت آميزتر از رفتار 
كودك است. او بي شك بالفاصله يا دقايقي بعد از رفتار عصبي خود با همساالنش خشمش 
فرو مي نشيند و به روال دوس��تي و بازي برمي گردد، اما آيا من و ش��ما هم بعد از برخورد 

خشونت آميز، چنين مي كنيم؟

  انتظارات خود را از من منطقي كنيد
 سعي كنيم سير طبيعي رش��د كودك و تحوالت 
رفتاري او را درك كنيم. نمي توانيم از كودك پنج 
ساله انتظار داشته باشيم مثل ما غذا بخورد، آداب 
رفتاري مشابه ما را در برخورد با ديگران داشته باشد 
و در امور نظافت مثل ما رفتار كند. فقط كافي است 
بدانيم كه ما هم در س��ن او همينگونه و چه بسا بدتر بوديم و باور 
كنيم كه به مرور زمان او هم بزرگ خواهد شد. كودك براي اصالح 
نگرش ما در اين زمينه با ما به عنوان پدر يا مادرش اينگونه واگويه 
مي كند: »سعي كن انتظاراتت از من منطقي باشد. البته كار بسيار 
خوبي است اگر من سر س��فره غذا مثل يك خانم يا آقا كوچولو، 
بدون اينكه ريخت و پاشي داشته باش��م، منظم و مرتب و بدون 
حركت و وول خوردن غذايم را تمام كنم، اما در ش��رايط ذهني و 
س��ني من هنوز اين ممكن نيس��ت. نگران نباش من هميش��ه 
همينطور نخواهم ماند. نه! هر آنچه از من انتظاري داري را به مرور 
فرا مي گيرم و فرايند طبيعي رشد و تحول رواني ام اين امكان را به 
من خواهد داد كه همگام و هماهنگ با سن و سالم از عهده كارهايم 
برآيم. من فقط سير طبيعي ام را طي مي كنم، همچنان كه تو نيز 

اين دوره را گذرانده اي.«
نكته ديگر اين اس��ت ك��ه فرصت كاف��ي به او براي تش��خيص 
موقعيت هاي درست و غلط بدهيم. او در حال آزمون و خطاست 
و حتي دقيقاً نمي داند كه خواسته ها و انتظارات ما چيست. او در 

اين زمينه به ما مي گويد: »بگذار تا بدانم واقعاً موضوع از چه قرار 
اس��ت. چه كارهايي را واقعاً دوس��ت نداري كه انجام دهم و چه 
چيزهايي كمتر باعث رنجش تو مي ش��ود؟ اجازه بده تا به اينها از 
طريق صدا و واكنش هاي رفتاري ات پي ببرم. اگر وقتي كش��وي 
لباس هايم را بيرون ريخته ام، انگشتم را در قالب كره صبحانه فرو 

برده ام يا بي محابا به وسط خيابان مي دوم و تو به همه اين رفتارها 
به يك شيوه واكنش نش��ان  دهي، من اين پيام را دريافت خواهم 
كرد كه همه اين اعمال از اهميت يكساني برخوردارند. تو بايد در 
مورد كارهايي كه خيلي مهم هس��تند جدي تر و س��ختگيرانه تر 
برخورد كني و مقاوم باش��ي. من نياز دارم تا بدانم كه چه موقع از 
دست من خيلي عصباني هستي و چه موقع كمتر، تا بدين وسيله 
سلس��له مراتب اهميت كارها را بفهمم و رفتارم را متناسب با آن 

تنظيم كنم.«
ما حتي انتظار داريم او در تعامل با ديگران مش��ابه ما رفتار كند. 
وقتي به خانه دوس��ت و فاميل مي رويم اصرار داري��م و او را زور 
مي كنيم كه با بچه هاي هم س��ن و سالش س��ريع ارتباط برقرار 
كند، در حالي كه خود ما هم اينگونه نيستيم و به راحتي با كسي 
دوست و رفيق نمي ش��ويم. كودك در اين زمينه به ما مي گويد: 
»هرچه كم سن و س��ال تر باشم، برايم س��خت تر است كه بتوانم 
با گروهي از بچه ها كنار بيايم و به توافق برسم. لطفاً در مورد من 
اش��تباه قضاوت نكن. من از بودن با بچه ها لذت مي برم، اما گاهي 
همراهي كردن با آنها برايم خيلي سخت است، چون بيشتر وقت ها 
نياز و خواسته هايمان با هم تداخل مي كنند. گاه تحمل سروصدا و 
شلوغي زياد، مزاحمت هاي آني، درخواست شريك شدن اموالم با 

ديگران يا صبر كردن براي من خيلي سخت است.«
او از ما مي خواهد فقط نگاه انتقادي و سلبي نداشته باشيم، فقط 
مانع رفتارهاي او نش��ويم، بلكه به زباني كه او متوجه و اقناع شود 

دليل رفتارهايمان با او را برايش توضيح دهيم. كودك در اين باره به 
ما مي گويد: اگر دليل محدوديت هايي را كه برايم چيده اي توضيح 
دهي، به من كمك خواهي كرد آنها را بهتر بفهمم و رعايت كنم. 
اگر اين كار را نكني، از كي و كجا بايد سودمند و منطقي بودنشان را 
بفهمم؟ و چنانچه خوب نفهممشان، چگونه قادر خواهم بود رفتار 
خود را بر اس��اس آنها نظم دهم؟ اگر عملي از من سر مي زند كه 
نمي پسندي، با كالمت به من بگو و احساست را به وضوح منعكس 
كن تا بدانم و بفهمم آن را دوس��ت نداري. مسلماً چيزهاي بسيار 
زيادي وجود دارد كه براي تو كاماًل روشن و واضح است اما براي من 
چنين نيست. مثاًل نمي دانم چرا انداختن اسباب بازي توي حوض 
آب يا وان حمام اش��كالي ندارد اما انداختنش توي دستش��ويي 
اش��كال دارد؟ چه تفاوتي دارد؟ مگر هر دو ظرف آب نيس��ت؟ يا 
اينكه به من مي گويي نبايد دس��ت به ليوان چاي بزنم چون داغ 
است ولي خودت آن را با دس��ت كه هيچ به لبت هم مي زني؟ اگر 
داليلش را برايم توضيح دهي بهتر مي توانم رعايتشان كنم و كمتر 

گيج مي شوم.«

مقايس�ه ك�ودكان ب�ا يكديگر يك�ي از 
رفتارهاي بس�يار اش�تباه والدين است. 
رفتاري كه ش�ايد اگر مدير يا همس�ر يا 
دوس�ت ما در قبال م�ا اي�ن كار را انجام 
دهد از دس�ت او ناراحت مي ش�ويم و چه 
بس�ا عكس العمل تن�دي در اي�ن زمينه 
نشان دهيم. نكته جالب اينجاست كه ما 
بزرگ ترها عمومًا كودكي و نوجواني خود 
را فراموش مي كنيم، چراكه خودمان هم 
در آن دوران از مقايس�ه ش�دن ناراحت 
مي ش�ديم و احس�اس تحقير مي كرديم

    مريم ترابي
تربيت يكي از مقوله ه�اي مهم زندگي هر 
فردي اس�ت كه اگر درس�ت و بجا نباش�د 
مي تواند در آين�ده موجب ب�روز عواقبي 
جبران ناپذي�ر ب�راي فرد ش�ود، اما همين 
موضوع مهم و سرنوشت ساز از نگاه افراد در 
شرايط سني و اجتماعي مختلف، مي تواند 
متفاوت باشد. مثاًل همانطور كه نگاه پدرها 
در مورد تربيت فرزند دختر يا پسر خود با 
هم تفاوت دارد به همان مي�زان هم با نگاه 
همسرش�ان در مورد تربيت فرزندانشان 
نيز متفاوت است. همچنين به همان اندازه 
كه نگاه والدين به فرزندشان در امر تربيت 
متفاوت اس�ت نگاه خود ك�ودكان به نوع 
برخ�ورد و واكنش هاي والدين نس�بت به 
رفتار آنها نيز متفاوت اس�ت. به اين معني 
كه بچه ها دنياي اط�راف خود را از زاويه اي 
نگاه مي كنن�د كه والدين اص�اًل به آن فكر 
ه�م نمي كنند. تا ب�ه حال به اي�ن موضوع 
فكر كرده ايد كه از ن�گاه كودكان خود دنيا 
را ن�گاه كنيد و ن�كات تربيتي را ب�ا زبان و 
نگاه كودكان به آنها آموزش دهيد؟ تقريبًا 
اكث�ر والدين حت�ي اين فكر به ذهنش�ان 
هم خط�ور نمي كند ك�ه هرازگاهي خود را 
به جاي كودكانش�ان قرار دهند و دنيا را از 
زاويه ديد آنها ببينند. در حالي كه بد نيست 
هرازگاهي خود را جاي كودكان قرار دهيم 
و از دريچه نگاه آنها ن�كات تربيتي خود را 

گوشزد كنيم. 

 انضب�اط و تربيت را كمي ه�م از زاويه من 
ببينيد

انضباط و ديسيپلين يكي از نكات تربيتي 
بسيار مهمي اس��ت كه والدين در تمام 
دوران تربيتي فرزندانش��ان با آن درگير 
هستند. در واقع انضباط يكي از مفاهيم 
بسيار گسترده و فراگيري است كه تمام 
كساني كه با كودكان سروكار دارند اعم از والدين، 
معلمان و مربيان مهدكودك با هر ميزان تجربه و 
دانشي كه دارند، تمايل بسياري دارند كه در اين 
خصوص به بحث و گفت وگو بنشينند و روش هاي 
تربيتي خود را صحيح بدانند، در حالي كه هيچ 
كس نمي تواند يك نسخه كامل و تمام عيار براي 
تمام كودكان بپيچد، زي��را هر كودك با ديگري 
متفاوت اس��ت. يكي از اصلي ترين مشكالت در 
موضوع انضب��اط و ديس��يپلين، ناديده گرفتن 
بي همتا بودن هر كودك و يگانه بودن رابطه بين 
والدين و كودك در هر خانواده است. دكتر علي 
صاحبي روانشناس باليني و مؤلف كتاب »پدر، 
مادر كمي هم به من گوش ك��ن« در اثر خود به 
مقوله انضباط پرداخته اس��ت، ول��ي نه از منظر 
بزرگساالن بلكه از زاويه نگاه كودكان. وي انضباط 
و ديسيپليني كه بزرگساالن مرتب آن را گوشزد 
مي كنند بررسي كرده است. راوي اين كتاب، يك 
كودك است و در 18 عنوان موضوعات و حاالت 
مختلف كودك در برابر خواس��ته هاي والدين را 
مطرح مي كند. در واق��ع در اين كتاب كودك به 
ش��رح حال خود و ش��رايطي كه والدين برايش 
ايجاد مي كنند و توقعاتي كه والدينش از او دارند 
مي پ��ردازد. دكتر عل��ي صاحبي معتقد اس��ت 
انضباط يعني كوش��ش و در مقدمه كتاب هدف 
خود را از نگارش كتاب به اين شيوه چنين بيان 
مي كند: »قصد نداشتم دستورالعملي از بايدها و 
نبايدها به والدين بگويم. بلكه هدف اصلي فراهم 
آوردن زمينه اي است تا والدين، با شناخت بهتر 
نس��بت به موضوعي كه ب��ا آن س��روكار دارند 
)كودك( تصميمات بهت��ري بگيرند و به طيف 
گس��ترده  و متن��وع رفتاره��اي كودك پاس��خ 
مناس��ب تري دهند. ك��ودك مورد نظ��ر دكتر 
صاحبي از ما والدين مي خواهد انضباط و تربيت 

را كمي هم از زاويه نگاه او ببينيم. 

  مرا با همساالنم مقايسه نكنيد
مقايسه كودكان با يكديگر 
يكي از رفتارهاي بس��يار 
اش��تباه والدين اس��ت. 
رفتاري كه شايد اگر مدير 
يا همس��ر يا دوست ما در 
قبال ما اين كار را انجام دهد از دست او 
ناراحت مي شويم و چه بسا عكس العمل 
تندي در اين زمينه نش��ان دهيم. نكته 
جالب اينجاست كه ما بزرگ ترها عموماً 
كودك��ي و نوجواني خ��ود را فراموش 
مي كني��م، چراكه خودم��ان هم در آن 
دوران از مقايسه شدن ناراحت مي شديم 
و احساس تحقير مي كرديم. كودك ما 
در اين زمينه از زاويه ديد خودش به ما 
مي گويد: مرا به عن��وان فرد خاصي كه 
»من هستم« بپذير. با ديگران مقايسه ام 
نكن يا الاقل نگو من در مقايسه با ديگران 
چگونه ام. مثاًل وقتي مي گويي: سياوش 
كه همسن تو بود هرگز اسباب بازي هايش 
را خ��راب نمي ك��رد، اين ح��رف باعث 
نمي شود از وسايلم بهتر مواظبت كنم. 
برعكس مقايس��ه تو نه تنه��ا مرا مثل 
سياوش نخواهد كرد بلكه باعث مي شود 
كه در من نسبت به او احساسات منفي 

ايجاد شود و از او بدم بيايد. 

 س�ه س�ؤال مهمي كه در مواجهه 
رفت�اري ب�ا ك�ودك باي�د از خود 

بپرسيم
دكتر صاحبي در پايان به 
والدين يادآور مي شود كه 
مراوده و تعامل با كودك 
چيزي نيست كه بتوان از 
قبل به آن فك��ر كرد و به 
دقت پيش بيني اش نم��ود و برنامه اي 
براي��ش تدوين ك��رد. گاه��ي واكنش 
بزرگس��االن نس��بت به ك��ودك حتي 
عقالني نيس��ت. در ارزيابي واكنش به 
رفتاره��اي نابج��اي ك��ودكان در 
طوالني مدت سه س��ؤال وجود دارد كه 
معموالً بزرگساالن بايد از خود بپرسند:

 1-آيا من واقعاً طوري به رفتار كودك 
واكنش نشان داده ام كه كودك بتواند از 

اين برخورد چيز مثبتي بياموزد؟
2- آيا واكنش من به گونه اي بود كه هيچ 
كس )نه من و نه كودك( ضربه نخورده 
باش��د؟ يعني در حالي ك��ه از موقعيت 
بيرون آمده ايم، نه خ��ودم و نه كودك 
احس��اس آش��فتگي، حماقت، بالهت، 
بي كفايت��ي و به طور كلي احساس��ات 

منفي نسبت به خود نكنيم؟
3- آيا من در واكنشم نس��بت به رفتار 
نابجاي كودك، راه ها و شيوه هاي كنار 
آمدن با مشكالت، تعارضات، رنجش ها و 

عصبانيت ها را به او نشان داده ام؟

نمي توانيم از كودك پنج س�اله انتظار داش�ته 
باش�يم مث�ل م�ا غ�ذا بخ�ورد، آداب رفتاري 
مش�ابه م�ا را در برخ�ورد ب�ا ديگران داش�ته 
باش�د و در ام�ور نظافت مث�ل ما رفت�ار كند. 
فقط كافي اس�ت بدانيم ك�ه ما هم در س�ن او 
همينگونه و چه بس�ا بدتر بوديم و ب�اور كنيم 
كه به م�رور زم�ان او هم ب�زرگ خواهد ش�د


