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همراهي و همكالمي والدين در فرزندپروري ضروري است 

 كودك توجه شما را مي خواهد 
همين و بس!

نگاه
سبك مراقبت

نگراني هاي افراطي پدر و مادرها مانع رشد و پيشرفت فرزندان مي شود

قرار دادن كودك در ش�رايطي كه از آن 
مي ترس�د، نتيجه معكوس خواهد داد! 
بس�ياري از ترس هايي كه تا بزرگسالي 
همراه اش�خاص هستند ريش�ه در اين 
دارد ك�ه به ط�ور مث�ال ك�ودك از آب 
مي ترس�يده و او را در آب ه�ل داده اند!

 حاال اين نس��ل پدر و مادر امروز ش��ده است و 
مي خواهد  جلوي اي��ن ضعف ها ق��د علم كند. 
سرش��ار از مطالب علمي و روانشناس��ي ش��ده 
است و مي خواهد به روزترين روش هاي تربيتي 
را در رابطه ب��ا فرزندانش به كار بب��رد. با ديدن 
كوچك ترين نشانه اي دس��ت و دلش مي لرزد و 
فوراً در اينترنت سرچ مي كند و تا علت را نفهمد 

آرام و قرار نمي گيرد. 
اين حساسيت نه تنها بد نيست بلكه بسيار خوب 
است، اما مشكل اينجاست كه اطالعات موجود 
در حيطه روانشناسي به شدت متناقض است و 
همين باعث سردرگمي والدين تازه كار مي شود 
و آنها را بر س��ر دو راهي قرار مي دهد. متأسفانه 
گستردگي فضاي مجازي باعث شده است همه 
افراد خ��ود را صاحبنظر بدانن��د و گاهي اوقات 
نظريه ه��اي غيرعلمي صادر كنن��د و همين در 
بسياري مواقع ايجاد ابهام مي كند. عالوه بر اين 
اطرافيان و مادربزرگ ها كاماًل نظريه اي برخالف 

متدهاي روز تربيتي مي دهند. 
اين اشخاص غيرمتخصص كه در بسياري اوقات 
تربيت هاي موفقي هم نداش��ته اند، مس��ئله را 
پيچيده تر و والدين را مستأصل مي كنند. نمونه 
كوچكي كه خيلي از ما در كودكي با آن برخورد 
داشته ايم تنبيه بدني و كتك زدن است. در نسل 
گذشته اعتقاد بر اين بود كه تربيت بچه ها بدون 
كتك بي معني است، در حالي كه پژوهشگران از 
نظر علمي و با آزمايش هاي فراوان به اين نتيجه 
رسيده اند كه تنبيه بدني كاماًل مفهومي شكست 
خورده است و هر ضربه اي كه به تن كودك وارد 
مي كنيد در اصل به روح و روان او وارد مي آيد و 
درد جسماني كوچك ترين مسئله در تنبيه است.  
در حقيقت كتك زدن نه تنها فايده اي ندارد بلكه 
كودك دور از چشم شما به محض اينكه فرصتي 
به دست آورد به تكرار كار ناپسند ادامه مي دهد 
و بدتر از آن چون قبح قضيه برايش ريخته شده 
است مي تواند خيلي راحت كودكان ديگر يا حتي 
والدين خود را كتك بزند و به اين ترتيب چرخه 

تنبيه ادامه پيدا مي كند. 
سردرگمي والدين در اتخاذ يك نوع تربيت واحد 
باعث مي شود در موقعيت هاي مشابه پاسخ هاي 
متضاد و متناقضي بدهند و همين سبب مي گردد 
فرزندان نتوانند واكنش هاي والدين را پيش بيني 
كنند. در صورتي كه يكي از اصول تربيتي ايجاد 
محيطي پيش بيني پذير براي كودك اس��ت تا 
احساس امنيت كند و از فشار رواني اش كم شود. 
متأسفانه والدين بس��ته به حال و هواي خود به 

رفتارهاي مشابه كودك پاسخ مي دهند. 
براي مث��ال در مقابل فح��ش دادن كودك اگر 
خس��ته باش��د فرياد مي زند، اگر ناراحت باشد 
ناديده مي گيرد، اگر خوشحال باشد مي خندد و 
اگر عصباني باشد كتك مي زند. در نتيجه كودك 
نمي تواند پيش بيني كند ك��ه اگر اين بار فحش 
بدهم با چ��ه برخوردي روبه رو مي ش��وم؟ اصل 
مهم در يادگيري ثبات رفتاري والدين اس��ت و 
براي مث��ال در رابطه با مثال گفته ش��ده ناديده 
گرفتن يا محروم س��ازي در تمام شرايط راه حل 

انتخابي است. 
مورد ديگر عدم نظرات و تصميمات واحد پدر و 
مادر است، يعني هر كدام ساز خود را مي زنند و 
به جاي اينكه هر دو در يك جبهه باش��ند عليه 
هم مي جنگند. در نتيجه كودك از اين ش��كاف 
والدين به خوبي استفاده مي كند و والدين را بازي 
مي دهد. براي مثال كودك از م��ادر مي خواهد 
عروس��ك مورد عالقه اش را بخرد. م��ادر از اين 
كار امتن��اع مي كند، چون اعتق��اد دارد كودك 
عروس��ك هاي زيادي دارد و اين خريد بي مورد 
اس��ت، در عوض پدر كودك با خواس��ت دختر 
موافقت مي كند و عروسك مورد نظر را مي خرد. 
نتيجه اين مي شود حرف مادر بي اعتبار مي شود 
و كودك از اين به بعد خواسته هاي خود را با پدر 
در ميان مي گذارد. چون مطمئن است كه اجابت 
مي ش��ود. حتي در بس��ياري اوقات اين موضوع 
زمينه ساز بس��ياري از مشاجرات و اختالف هاي 

زن و شوهر مي شود. 
يكي ديگر از مواردي كه هميشه در كالس هاي 
فرزند پروري به آن تأكيد مي ش��ود جلوگيري از 
تهديدات توخالي اس��ت. والدين عزيز! تهديدي 
نكنيد ك��ه نتوانيد انجام دهيد. مث��اًل كودك به 
شدت در خانه مادربزرگ شيطنت مي كند، مادر 
بلند مي شود و مي گويد: »حاضر شو بريم، ديگه 
نميارمت خونه مامان بزرگ.« ك��ودك موقتاً از 
اين تهديد ساكت مي شود اما در عمل مي فهمد 
تمام تهديدهاي مامان تو خالي است و هيچ وقت 
محقق نمي ش��ود. در نتيجه اگر دل برخاستن و 
ترك محيط را نداري��د، بيخود تهديد و خودتان 
را بي اعتب��ار نكنيد. چون كودك هي��چ كدام از 

حرف هايتان را جدي نمي گيرد. 
در نهايت يكي از مهم ترين ن��كات فرزندپروري 
نش��ان دادن توجه به كودكان است. هميشه به 
رفتارهاي مثبت كودكتان توجه كنيد تا از طريق 
توجه منفي آن را از شما دريافت نكند. هنگامي 
كه كودكتان آرام و بي س��ر و صدا بازي مي كند، 
هنگامي كه خوب غذا مي خورد يا با ذوق مي آيد و 
نقاشي اش را به شما نشان مي دهد، سعي كنيد با 
محبت ترين نگاه و كلمات را نثارش كنيد. در غير 
اين صورت به اين نتيجه مي رس��د كه اين راه ها 
فايده ن��دارد و با كارهاي منفي مثل ش��يطنت، 
لجبازي، دروغگويي و كتك زدن اين توجه را از 

شما طلب مي كند. 
توجه كردن به اين معنا نيست كه فقط برايش 
هداياي م��ادي بگيريد. بغل كردن، تش��ويق 
كردن، كلمات محبت آميز گفتن، بازي كردن 
و قصه گفتن هم نوعي توجه محسوب مي شود 
و اين نياز را در ك��ودك برطرف مي كند.  نقش 
پدران در اين ميان بس��يار حائز اهميت است. 
مادران به دليل اينكه زمان زيادي را با كودك 
مي گذرانند و بيش��تر مس��ئوليت هاي خانه را 
به عهده دارند ش��ايد توان و انرژي كافي براي 
فعاليت هاي س��رگرم كننده و تش��ويق كننده 
نداشته باش��ند. در نتيجه پدران مي توانند اين 
امر را به عه��ده بگيرند و بعد از س��اعات كاري 
مدتي را به كودكان خ��ود اختصاص بدهند. به 
ويژه اينك��ه پدران برخالف مادران در بيش��تر 
موارد فعاليت و بازي هاي فيزيكي را با فرزندان 
خود انج��ام مي دهند و اين ام��ر براي كودكان 
فوق العاده لذتبخش و مفرح اس��ت و زمينه را 
براي تخليه انرژي كودك فراه��م مي كند، اما 
فارغ از تمام اينها باي��د بدانيم كمك گرفتن از 
مشاور و روانشناس در امر فرزندپروري نه تنها 
نشانه ضعف نيس��ت بلكه اوج بلوغ، پختگي و 
مس��ئوليت پذيري والدين را مي رس��اند و بايد 

چنين والديني را مورد تحسين قرار داد. 
*دكتراي تخصصي روانشناسي

يكي از مهم ترين نكات فرزندپروري 
نشان دادن توجه به كودكان است. 
هميشه به رفتارهاي مثبت كودكتان 
توج�ه كني�د ت�ا از طري�ق توجه 
منفي آن را از ش�ما دريافت نكند

جامع�ه ناامني هاي�ي دارد و در اي�ن 
ش�كي نيس�ت، ولي ما نبايد ب�ا ترس ها و 
نگراني هاي خود مانع رش�د و ش�كوفايي 
فرزندان م�ان ش�ويم. نباي�د نگراني ها و 
ترس هايم�ان ب�ه ميله هاي زندان�ي براي 
فرزندان مان تبديل ش�ود، بلكه هريك از 
ما بايد با آموزش هاي درست و مراقبت هاي 
صحي�ح خ�ود ب�ه فرزندان م�ان چگونه 
زندگي ك�ردن را بياموزيم. ب�ا روش هاي 
صحيح آموزش�ي به آنه�ا ي�اد دهيم كه 
   ساحل گرامي*هنگام خطر چگون�ه از خود مراقبت كنند

تا يك دهه گذش�ته رفتن پيش مشاور يا روانش�ناس عيب و عار شمرده مي شد چه 
برسد به اينكه بروي و نظر دكتر را براي تربيت فرزند خود بخواهي. همه خود را يك پا 
دكتر و روانشناس مي دانستند، اما واقعيت اينجاست كه ما هم خيلي تربيت درستي 
نداشته ايم. خيلي از ماها كه محصول چند دهه گذشته ايم پر از ضعف هاي شخصيتي 
هستيم، خأل هاي شخصيتي در خيلي از ما بيداد مي كند. بسياري از ما از پدرمان با ترس 
ياد مي كنيم. انگار نه انگار كه پدر بايد سمبلي از ايمني و قدرت باشد. هنوز هم خيلي 
از ما ياد نگرفته ايم كه مي شود زير بار حرف زور نرفت. مي شود »نه« گفت و همچنان 
محبوب بود. مي شود به شيوه مثبت و مس�المت آميز اختالفات را حل كرد، مي شود 
اعتمادبه نفس داشت و دنباله اس�تعدادها را گرفت، اما موضوع اينجاست كه اينها را 
دير فهميديم، يعني آنقدر دير كه شالوده شخصيتي مان شكل گرفت و همين طور ماند 

و حاال بعد از سال ها تغيير اگر غيرممكن نباشد بسيار سخت است. 

حبس بچه ها در ترس والدين
   مريم ترابي

چند روز پيش ب�ه طور اتفاقي يكي از دوس�تانم را 
ديدم. بعد از س�الم و احوالپرس�ي از كار و زندگي 
همديگر جويا شديم و براي چند دقيقه اي يك گپ 
و گفت كوتاهي داشتيم. از فرزندانمان و دردسرها 
و شيرين كاري هايش�ان براي هم تعري�ف كرديم. 
دوستم از پسر 11س�اله اش گفت كه به فيلمسازي 
و كارگرداني و خالصه هر آنچه به اين حوزه مرتبط 
مي شود عالقه مند اس�ت و به تازگي فيلم كوتاهي 
س�اخته و در جش�نواره فيل�م كوتاه مدرس�ه هم 
شركت كرده است. از دوستم خواستم فيلم را براي 
من هم بفرستد تا من هم در ثبت رأي شركت كنم. با 
خوشحالي از استقبال من براي تماشاي فيلم، لينك 
فيلم را كه در آپارات گذاشته شده بود تا بيننده ها 
رأي خود را ثبت كنند برايم فرستاد. گفتم در اولين 
فرصت فيلم را مي بينم و رأي خود را ثبت مي كنم. 
شب بعد وارد لينك شدم و فيلم را تماشا كردم. اسم 

فيلم »تنهايي من« بود. 
      

   داستان مكرر ترس والدين و حبس بچه ها
داس��تان اين فيل��م كوتاه ح��ول ترس ه��ا و نگراني هاي 
بزرگ تره��ا يا بهتر اس��ت بگوي��م والدي��ن مي چرخيد. 
ترس هايي كه مانع از رش��د و بالندگي كودكان مي شود. 
والدين با نه گفتن ها و محدود كردن هاي بيش از حد خود 
فرزندشان را در قفسي حبس مي كنند كه البته تبعات اين 
حبس در آينده هم به ضرر خودش��ان و هم فرزندانشان 
است. راوي و تنها بازيگر اين فيلم كه خود جناب ميكائيل 
خان 11س��اله اس��ت از تنهايي و محدود ش��دن هايش 
مي گويد. از آرزوها و خواس��ته هايش مي گوي��د. از اينكه 

كودكي اش در چهار ديواري آپارتمان 80 متري س��پري 
مي  شود بدون آنكه لذت يك دست بازي فوتبال با بچه هاي 
كوچه را بچش��د. پش��ت بام خانه مكان امني اس��ت كه 
مي تواند آنجا بدون  حضور والدينش و ترس هايشان براي 
خودش باشد. با صداي بلند آواز بخواند و به گفته خودش 
خيالبافي كند و شهري را كه دوست دارد از آن باال تماشا 
كند. او دوست دارد مثل مرتضي بازيگر فيلم»بيست ويك 
روز بعد« با بچه هاي محله در كوچه بازي كند و به تنهايي 
خريد خانه را انجام ده��د. به عبارتي او حس��رت آزادي 
بچه هاي ديگ��ر را دارد. در آخر از ليس��ت بلند ترس هاي 
مادرش مي گويد كه به تازگي رفتن به پش��ت بام و خريد 
كردن از بقالي س��ر كوچه هم به آن اضافه شده است. او با 
زبان شيرين كودكي اش مي گويد به بچه ها چه ربطي دارد 
شهر ناامن است و به دليل همين ناامني بچه ها بايد در خانه 

حبس شوند. فكري به حال تنهايي بچه ها كنيد. 
   مانعي بزرگ در برابر فرزندان شده ايم

بي ترديد ترس از دس��ت دادن فرزند يك غريزه طبيعي 
در وجود هر مادر و پدري )به خصوص مادران( است ولي 
قرار نيست ما والدين با ترس هاي خود مانع بزرگ شدن 
فرزندانمان ش��ويم. ما با ترس هايمان به فرزندانمان اين 
اجازه را نمي دهيم كه زمين خوردن و بلند شدن از زمين را 
تجربه كنند. ما با مراقبت هاي بيمارگونه خود فرزندانمان 
را كالفه و ناتوان مي كنيم. روانشناسان و مشاوران تربيتي 
مدام مي گويند بايد به كودكانم��ان آزادي عمل بدهيم. 
در كنار مراقبت خودم��ان از آنها چگونه مراقبت كردن از 
خودش��ان را هم به فرزندانمان آموزش دهيم. به آنها ياد 
دهيم كه در حين اينكه مي توانن��د در كوچه بازي كنند 
چگونه از خود نيز مراقبت نمايند. وقتي ما به دليل وجود 
ترس آموزش هاي الزم را به آنها نمي دهيم، زماني كه يك 

جوان بالغ ش��ده و وارد جامعه مي شود بلد نيست چگونه 
رفتار و از خود مراقب��ت كند. به همين دلي��ل به راحتي 
گول مي خورد و طعمه گرگ هاي جامعه مي شود. جوانان 
جامعه امروزي گواه همين رفتار و تربيت اش��تباه والدين 
هستند. كافي است كمي به دور و بر خود نگاه كنيم. دختر 
و پسرهاي جواني را مي بينيم كه بلد نيستند چگونه زندگي 
كنند و نمي دانند هدفشان در زندگي چيست و از زندگي 
خود چه مي خواهند؟ عاطل و باطل به دور خود مي چرخند. 
اگر هم بخواهند به دنبال هدف و آرزوهايشان بروند والدين 
هميشه نگرانشان هستند و مي ترسند مبادا خاري بر كف 
پاي فرزندشان برود! مبادا فرزندشان آسيبي ببيند! مبادا 
گول رفيق ناباب را بخورد و معتاد شود! و هزاران مباداهاي 

ديگري كه دست و پاي جوان جامعه را مي بندد. 
مطالب و صحبت هاي زيادي در اين خصوص ارائه و گفته 
شده است، ولي آيا چش��م و گوش ما والدين اين نكات را 
خوانده و شنيده است؟ اگر ش��نيده و خوانده آيا تأثيري 
هم داشته است؟ اما گويا نداشته است كه هر روز به تعداد 

والدين نگران اضافه مي شود. 
   دنياي كودكان را از چشم آنان ببينيم

 بهتر اس��ت براي يك بار هم كه ش��ده دنياي كودكانمان 
را از دريچه چش��مان آنها نگاه كنيم. ب��راي يك بار هم كه 
شده است خود را به جاي فرزندانمان قرار دهيم تا ببينيم 
با ترس ها و مراقبت ه��اي بيمارگونه خود چه باليي س��ر 
فرزندانمان مي آوريم. اين فيلم كوتاه از يك كودك 11ساله 
مي تواند تلنگر خوبي براي ما والدين هميشه نگران باشد. 
فقط كافي است مروري بر كودكي خودمان داشته باشيم و 
آن را با دنياي كودك خود مقايسه كنيم. اگر ما فرد مستقلي 
هس��تيم، اگر ما فرد مدير و كارآمدي هستيم و اگر انسان 
موفقي در زندگي خود هستيم قطعاً اين موفقيت ها ريشه 

در كودكي هر يك از ما دارد. آزادي و استقاللي كه والدين ما 
در كودكي از ما دريغ نكردند و فعاليت هايي كه هريك از ما 
در كودكي و نوجواني و بالطبع در جواني انجام داديم منشأ 
موفقيت امروز ماس��ت. در زمان هاي نه چندان دور تقريباً 
اكثر پس��ر بچه هاي 11، 12 ساله در تابس��تان يا روزنامه 
مي فروختند يا جوجه ماش��يني هاي رنگي و يا به كارهاي 
ديگر مي پرداختند ولي بي��كار نبودند. اكثر قريب به اتفاق 
اين بچه ها نياز مالي نداشتند و فقط براي سرگرمي و بزرگ 
شدن اين كارها را مي كردند، ولي امروزه فقط بچه هاي كار 
هستند كه در خيابان كار مي كنند و اجناسي را مي فروشند. 
بازي هايي مثل فوتبال، هفت س��نگ و بازي هاي گروهي 
ديگري كه در كوچه ب��ا بچه هاي محل ب��ازي مي كردند، 
برايشان هر كدام درس زندگي بود. بچه ها اتحاد ، همدلي، 
رفاقت و كار گروهي را در همين بازي هاي ساده و ابتدايي 
ياد مي گرفتند،اما كودكان ام��روزي چگونه مي توانند كار 
گروهي ، همدلي و اتحاد را در انزوا و تنهايي، در چهارديواري 
آپارتمان ياد بگيرند. قرار اس��ت در كجا و از چه كساني ياد 
بگيرند؟ از پدر و مادري كه تمام روز درگير كار و مشغله هاي 
زندگي هستند يا از همكالس��ي هايي كه فقط در محدوده 

مدرسه ، كتاب و درس با هم دوست هستند. 
جامعه ناامني هايي دارد و در اين ش��كي نيس��ت، ولي ما 
نبايد با ترس ها و نگراني هاي خود مانع رش��د و شكوفايي 
فرزندان مان ش��ويم. نباي��د نگراني ه��ا و ترس هايمان به 
ميله هاي زنداني ب��راي فرزندان مان تبديل ش��ود، بلكه 
هريك از ما بايد ب��ا آموزش هاي درس��ت و مراقبت هاي 
صحيح خود ب��ه فرزندان م��ان چگونه زندگ��ي كردن را 
بياموزيم. با روش هاي صحيح آموزشي به آنها ياد دهيم كه 
هنگام خطر چگونه از خود مراقبت كنند. بايد خوب و بد را 

در عمل به فرزندانمان آموزش دهيم. 

    دكتر علي صدرا*
اولين س�ؤال هايي كه از والدين مي پرس�م اين 
اس�ت: فرزند شما پرخاش�گر اس�ت؟ آيا شما 
و همس�رتان هم پرخاش�گر هس�تيد؟ فرزند 
ش�ما اضطراب دارد؟ آيا ش�ما و همسرتان هم 
مضطربيد؟ به نظر شما فرزندتان ترس و احتياط 
افراطي دارد؟ آيا ش�ما و همسرتان هم ترسو و 
محتاط هستيد؟ فرزندتان لجبازي مي كند؟ آيا 
شما و همس�رتان هم اهل لجبازي هستيد؟ آيا 
در دوران انعقاد نطفه، ب�ارداري، هنگام زايمان 
و شيردهي اين دست احساسات در خانم ايجاد 
شده اس�ت؟ اما چرا اين س�ؤاالت را از والدين 
مي پرسيم؟ رفتارهاي بشر سه دسته اند؛ غريزي 
مانند گرس�نگي، خوابيدن، احساس خطر و... 
فطري مانند گرايش به خوبي، زيبايي، پيشرفت، 
تعال�ي و... اكتس�ابي يعن�ي ه�ر آنچه ف�رد از 
اطرافيان و پيرامون خودش مي بيند و مي شنود 
را مي آموزد. حال به نظر شما رفتارهايي مانند 
خشم، اضطراب، ترس و لجبازي شامل كداميك 
از موارد باالست؟ هر يك از اين چهار مورد متأثر 
از س�ير به وجود آمدن انس�ان و بعد نوع رفتار 
اطرافيان به خص�وص اعضاي خانواده اس�ت. 
مهم ترين دليل ترس كودكان را نيز بايد در رفتار 
خودمان جست وجو كنيم و البته از داليل ديگر 

نيز غافل نشويم. 
      

بي شك فرزند آينه پدر و مادرش است. اگر ما هنگام 
عصبانيت وس��يله پرت كنيم، او هم مي آموزد. اگر ما 
ناسزا بگوييم، او هم ناسزا مي گويد. اگر ما مدام ترس و 
واهمه از هر اتفاق و هر شخصي داشته باشيم، اين ترس 

و دلهره را نيز به فرزندمان منتقل مي كنيم. 
اگر در مقابل همسرمان و هر شخص ديگري لجبازي 
كنيم، فرزندمان ش��اهد اين رفتار ما خواهد بود. پس 
قبل از اينك��ه فرزندمان را مؤاخذه كني��م يا ناراحت 
باشيم كه چرا اين رفتارها را دارد، به دنبال ريشه اين 

رفتارها باشيم و تغيير را از خودمان شروع كنيم. 
در صورتي كه هيچ كدام از رفتارهاي گفته شده متأثر 

از دوران بارداري و اعضاي خانواده نمي ش��ود، بايد به 
دنبال محرك هايي كه علت اين دست رفتارها هستند 
باش��يم. فيلم يا كارتوني كه ديده، دوستان و مربياني 
كه در مهد با آن س��ر و كار دارد، اقوام، دوستان و هر 
شخصي كه فرزند ما او را مي بيند. يادمان باشد به علت 
پاك بودن كودك، او به صورت كاماًل طبيعي هر آنچه 

را كه ببيند ضبط و تكرار مي كند. 
ترس نسبت به ديگر احساسات كمي متفاوت است، 
چراكه گاهي ترس ريشه در غريزه دفاع از خود و آسيب 
نديدن دارد. كودكان تخيل بسيار قوي دارند و تفاوت 
زيادي بين واقعيت و تخيل نمي گذارند، بنابراين ديدن 
كارتون يا شنيدن داستان هاي ترسناك باعث ترس در 
كودك مي شود. تهديد كردن كودك يا ترساندن او از 
جهنم، لولو، آدم دزد، پليس، هاپو، جادوگر، شيطان 
و... باز هم به علت تخيل قوي اش باعث وحشت و ترس 

در او مي شود. 
حبس كودك در ات��اق تاريك، تنها گذاش��تن او در 
ماشين، تهديد به ترك خانه بدون او و تنها ماندنش در 
خانه و... زمينه هاي هراس در كودك بوده و گاهي تا 
بزرگسالي با او همراه است و تبديل به ترس از فضاي 

بسته مي شود، مانند گير كردن در آسانسور. 

احساسات كودك را نفي نكنيم! جمالتي نظير »اينكه 
ترس نداره«، »نترس هيچي نيس��ت«، »لوس بازي 
درنيار«، »بزرگ ش��دي ديگه نبايد بترسي«، »بايد 
شجاع باشي« و... اين پيام را به كودك مي دهد كه هيچ 
كس احس��اس او را درك نمي كند و او را نمي فهمد، 

بنابراين اضطراب به ترسش اضافه مي شود!
به ترس ك��ودك نبايد خندي��د! اي��ن كار به كودك 
احس��اس بدي مي دهد و باعث مي ش��ود از ديگران 
خجالت بكش��د، چراكه اين خنديدن را با تمس��خر 

يكي مي داند. 
قرار دادن كودك در ش��رايطي كه از آن مي ترس��د، 
نتيجه معكوس خواهد داد! بسياري از ترس هايي كه تا 
بزرگسالي همراه اشخاص هستند ريشه در اين دارد كه 
به طور مثال كودك از آب مي ترسيده و او را در آب هل 
داده اند! يا از سوسك مي ترسيده و سوسك يا چيزي 
شبيه به سوس��ك را رويش انداخته اند. اينكه به زور 
كودك را به چيزي كه از آن مي ترسد نزديك كنيم، نه 
تنها ترسش را نمي ريزد، بلكه باعث مي شود اعتمادش 
را هم نسبت به ما از دست بدهد. پس اين جمله »بذار 

بترسه تا ترسش بريزه!« كاماًل اشتباه است. 
بگذاريم كودك درباره ترسش به راحتي با ما صحبت 
كند. ترسش را تأييد كنيم و به او بگوييم مي فهميم كه 
مي ترسد. اگر مي خواهد در كنارش باشيم تا با ترسش 
روبه رو ش��ود، مثاًل با هم زير تخت را ن��گاه كنيم. به 
كودك اطمينان دهيم كه ما مراقبش هستيم و كنارش 
مي مانيم. اگر كودك از تنها خوابيدن مي ترسد، مدتي 
را كنار تختش بخوابيم، اما از گرفتن دست يا در آغوش 
خوابيدن مداوم پرهيز شود، چراكه با تماس لمسي ما 
شرطي مي شود و دفعات بعد اگر دست ما را نگيرد يا در 

آغوشمان نباشد به سختي آرام خواهد شد. 
راهكار ديگر پيدا كردن يك چي��ز گرانبها در خانه يا 
اتاقش است. نقشه گنجي از محيط خانه بكشيم. با اين 
تفاوت كه مثاًل مبل ها كوه هستند و بينشان رودخانه 
است و... در محيطي كه همه چراغ ها هم روشن نباشد. 
داخل كمد، زير تخت، پشت عروسك ها و هر جايي كه 
براي كودك امكان ايجاد ترس دارد را به همراهي پدر 

يا مادرش بگردد تا آن را پيدا كند. 
يك بازي ديگر بازي گم ش��دن اس��ت كه ما بشويم 
كودكي كه گم شده و فرزندمان بشود پليسي كه ما را 

پيدا مي كند و به خانه بر مي گرداند. 
در بازي مشاغل هم مي توانيم اجازه دهيم او آرايشگر، 
دكتر و... ما شود. بهتر اس��ت اين بازي ها به صورت 
متن��اوب و متنوع انجام ش��ود تا از ه��راس كودك 

كاسته شود. 
*مدرس، مشاور و پژوهشگر سبك زندگي

كوچولو! بيا با هم دنبال گنج بگرديم
راهكارهايي براي مقابله با ترس بچه ها سبك تربيت


