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    سحر ظرفچي*
همانطور كه هر شغلي نياز به ابزار مخصوص خود دارد، تربيت و ارتباط 
صحيح با كودك و نوجوان نيز نيازمند ابزار مناسب خود است. ما سه 
دسته كودك و نوجوان داريم: بچه هاي آسان، متوسط و سخت. ما بايد 
بدانيم با هر كودك و نوجواني چگونه رفتار كنيم. گاهي اوقات فرزند 
ش�ما با رفتارهايش به ديگران آسيب مي رس�اند. مانند رفتارهايي 
همراه با پرخاشگري، نافرماني، آسيب و آزار، لجبازي، آتش افروزي، 

قلدري و دزدي. گاهي فرزند ش�ما با رفتارهايش به خودش بيش�تر 
آسيب مي رس�اند، مانند بچه هايي كه گوشه گيري ش�ديد دارند يا 
افس�رده، مضطرب و خجالتي هس�تند يا وس�واس بااليي را تجربه 
مي كنند. مادر گرامي! شما بايد هنگام كار با فرزند خود شاد و پذيرش 
بي قيد و شرط داشته باشيد. متأسفانه بسياري از والدين با ديدن هر 
رفتار نامطلوبي از كودك خود فقط رفتارهاي كليشه اي كه شامل داد 

زدن، دعوا و قهر كردن است از خود نشان مي دهند. 

از س�ويي بايد بدانيم دنياي كودك و نوجوان كاماًل متفاوت اس�ت. 
اين انتظ�ار كه همان رفت�ار و بازخوردي كه با كودك خ�ود داريد از 
نوجوان هم ببينيد اشتباه اس�ت. نوجوان مي خواهد خودش دنياي 
خودش را تجربه كند و ديگر به دنبال ط�رز فكر كامل و تصميم هاي 
والد خود نيست. كودك براي هر كاري از والدين خود سؤال مي كند، 
چه بپوش�م؟ كجا بروم؟ چه بخورم؟ اما نوج�وان ديگر از اين مرحله 

گذشته است. 

برچسب غيرقابل كنترل را از رفتار كودك پاك كنيد  نسخه اي براي
 درمان مشكالت شديد رفتاري فرزندان

  سميه باستين*
كودك قلدر موجبات ناراحتي خود و ديگران را فراهم 
مي آورد. همه كودكان گاهي دست به چنين كارهايي 
مي زنند، اما كودكي كه داراي مشكالت شديد رفتاري 
اس�ت اين كار را به صورت مس�تمر انجام مي دهد. 
بيشتر كارهايي را كه انجام مي دهد، كارهاي كوچكي 
هستند. ممكن است زياد جيغ و داد راه بيندازد، نق 
بزند، چيزهايي را خرد كند، ديگران را كوچك كند، 
بحث و جدل راه بين�دازد، كتك بزند، چيزي را پرت 
كند يا روي مبل بدود. براي اطرافيان چنين كودكي، 

حفظ آسايش و آرامش مشكل است. 
تقريباً نيم��ي از اين كودكان در كنار آمدن به مدرس��ه نيز 
مشكل دارند. آنها در مدرس��ه هم به همين كارها يعني نق 
زدن، اين طرف و آن طرف دويدن، بي توجهي و گاهي دعوا 
دس��ت مي زنند. س��اير كودكان از آنها خوششان نمي آيد 
و اغل��ب در درس و تحصيل ه��م موفق نيس��تند. چنين 
رفتارهايي معموالً براي مدتي نسبتاً طوالني از اين كودكان 
س��ر مي زند و خانواده هم مدت ها خود را با اين انديشه كه 
كودك باالخره از پس اين مشكالت بر خواهد آمد دلخوش 
مي كند، در حالي كه چنين نمي ش��ود و او اساس��اً در پي 
ناراحت كردن ديگران است. تنها چيزي كه در طول سال ها 
تغيير مي كند ابزارهايي اس��ت كه براي انجام منظور خود 
مورد استفاده قرار مي دهد. به اين كودكان معموالً برچسب 

كودكان غيرقابل كنترل، پرخاش��گر يا پ��ر جنب و جوش 
مي زنند. برچسب ها مهم نيستند. حقيقت اين است كه به 
والدين مي توان آموخت از عهده تغيير رفتار اغلب كودكاني 

كه داراي چنين مشكالت رفتاري هستند برآيند. 
پدر و مادر ه��ر دو بايد با هم كار كنن��د. در صورتي كه تنها 
يكي از والدين به اين مهم بپردازد و وال��د ديگر در اين كار 
مشاركت نداشته باش��د احتماالً مؤثر نخواهد بود. آموزش 
حرف ش��نوي كاري اس��ت كه معموالً با كودكان دو، سه و 

چهار ساله انجام مي ش��ود. اگر تصور كنيد همگامي با آنها 
همواره موجب شادي، رفتار دوستانه و صميميت مي شود 
چنين نيست. احساس مي شود آنها بيشتر تندخو، غمگين، 
دمدمي م��زاج و ناراضي هس��تند. بس��ياري از والدين نيز 
مي گويند فرزندشان آنطور كه بايد گرم و صميمي نيست. 
تجربه نشان مي دهد زماني كه والدين به اعضاي خانواده ياد 
مي دهند كه از روش هاي خشن دست بردارند اين كودكان 
نيز گرمي و محبت بيشتري از خود نشان مي دهند. رفتارهاي 

ناخوشايندي را كه مي خواهيد تغيير دهيد مشخص كنيد. 
بدزباني، بدرفتاري ، بي ادبي و... تنها از راه آموختن و مواجه 
شدن با آن به وجود مي  آيد، بنابراين بايد موقعيت هايي را كه 
طي آن ممكن است كودك اين كلمات نامطلوب را بشنود، 
محدود كنيد،يعني مواظب فيلم هايي كه كودك مي  بيند، 
دوستاني كه با آنها رفت وآمد داريد و طرز صحبت خود باشيد 
تا بتوانيد اين كلمات يا رفتارهاي ناشايس��ت را از مجموعه 
لغات و افعالي كه كودك به كار مي  برد حذف كنيد. بسياري 
از كودكان از بيان اينكه چ��ه مي خواهند امتناع مي كنند و 
مي كوشند شما را از اجراي برنامه مورد نظر منصرف كنند. با 
آنها جر و بحث نكنيد، به كار خود ادامه دهيد و پاداش هايي 
را كه مي توان��د دريافت كند معرفي كنيد. ه��ر روز يكي از 
والدين بايد 10 دقيقه ب��ه گفته هاي كودك گوش فرا دهد. 
اين كار بايد به نوبت انجام شود. كار را با پرسش از كارهايي كه 
آن روز توسط كودك انجام شده است شروع كنيد و سپس 
به دقت به آنچه مي گويد، گوش دهيد. يادتان باشد كه بايد 
براي هر مشكل راه حلي در نظر بگيريد. مثاًل اگر كودك روي 
ديوار همسايه نقاشي كرد پيامد طبيعي اين كار اين است كه 
يا خودش آن را پاك كند يا با پس انداز كردن پول هايش يا 
كارهاي ديگري پول الزم را براي پاك كردن به دست آورد. 
همين كه رفتار كودك از لحاظ اجتماعي حالت طبيعي به 

خود گرفت مي توانيد استفاده از راه حل ها را كنار بگذاريد. 
*روانشناس

سبك مراقبت

 والد منطقي كسي است كه با كودك خود حرف 
بزند و راه هاي مختلف را به او بگويد و بعد از آن 
ادامه راه را به عهده كودك بگذارد. مسئله مهم 
اين است كه والدين مي گويند بچه كه عقل ندارد. 
والدين مي ترس��ند كه كودك كج فهمي داشته 
باشد و راه اشتباه را انتخاب كند، اما اين نگرش 
خطاست. كودكي كه به حرف زدن منطقي عادت 
كرده باشد كمتر دچار اشتباه هاي جبران ناپذير 
خواهد شد و هر چه هست بالطبع كودكي كردن 

و ماجراجويي او است. 
كودكي كه احترام ديده باش��د هرگ��ز در برابر 
والدين بي ادب��ي نمي كند اما اگ��ر فقط توهين 
ديده باشد، فرياد شنيده باش��د و پشت دستي 
والدين را خورده باش��د هرگ��ز محترمانه حرف 
زدن را ياد نخواهد گرفت و به راحتي بزرگ تري 
و كوچك تري را زير پا مي گذارد. قرار نيست كه 
تا ابد ريز اندام و ضعيف باشد. وقتي بزرگ تر شد 

تمامي بي احترامي ها را جبران خواهد كرد!
والدين فكر مي كنند تنبيه بدني و تنبيه كودك 
در جمع يعني تربيت درس��ت و حواس جمعي 
در امر خطي��ر فرزندپروري، اما غافل هس��تند 
از تمام انگش��ت هاي اتهامي كه به س��مت آنها 
اشاره مي رود. او كودك اس��ت و تصميم گرفته 
است امتحان كند، شكس��ت بخورد و رشد كند. 
چرا پ��در و مادري ك��ه ادعاي بزرگ��ي و عاقلي 
دارن��د نمي توانند اي��ن آزمون و خط��ا را درك 
كنند؟ اين حق طبيعي او اس��ت كه طبق تقويم 
رشدي پيش برود و هيچ كس نبايد او را به دليل 

ماجراجويي اش تنبيه بدني كند. 
اين درس��ت اس��ت كه والدين به دلي��ل بلد راه 
ب��ودن بايد راه را ب��راي كودك روش��ن كنند تا 
كودكي، خردس��الي، نوجواني و جواني سالمي 
داشته باشد اما هر كاري راه و روشي دارد. هيچ 
كس با كتك كاري و قلدري به نتيجه نمي رسد. 
ش��ايد ابتدا كارها پيش بروند، ام��ا بعدها نتايج 
مخرب تنبيه بدني و تحقير رواني، خود را نشان 

مي دهد. 
هر وقت به خواسته ات نرسيدي و كسي حرف تو 
را گوش نداد، اجازه داري قلدر باشي، ديگران را 
خرد كني و يك نقاب به چهره ات بزني تا كسي 
ضعف درون تو را نبيند. معني دقيق تنبيه بدني 
يعني من يك والد ضعيف هستم و نمي توانم تو را 

درست راهنمايي كنم. 
هميشه به ما گفته اند كه انس��ان دو گوش دارد 
و يك ده��ان. اين جمل��ه يعن��ي كارايي گوش 
بايد بيش��تر از دهان باش��د اما والدي��ن هنگام 
درخواس��ت هاي ك��ودك گوش هاي خ��ود را 
مي بندند اما توقع دارند گوش هاي فرزند هنگام 
نصيحت، تنبيه روان��ي و داد و فري��اد مانند در 
دروازه باز باشد. عادت بدي است كه آدم يكطرفه 
به قاضي برود. والدين اگر از ابتدا درس��ت رفتار 
كردن را به كودك ياد دهن��د هرگز در تربيت او 

دچار مشكل نخواهند شد. 
وقتي يك نفر به طور دائم فري��اد و بي احترامي 
ببيند هرگز احترام گذاش��تن را ياد نمي گيرد. 
كودك مانند يك لوح س��فيد به دني��ا مي آيد و 
پاك تر از اين حرف هاست كه بخواهد به والدين 
خود بي احترامي كند، بلكه والدين به او بدكالمي 

را آموزش مي دهند. هميش��ه ه��م گفته اند كه 
هركس بايد حد خودش را بداند پس به راحتي 
حد فرزند خود را از بين نبري��م تا حد خود ما از 
بين نرود. ه��ر حمله اي دفاع��ي دارد و چه بهتر 
كه به حرمت، ش��خصيت و ش��عور فرزند خود 

حمله نكنيم. 
تنبيه بدني ش��ايد در ظاهر كودك را به اطاعت 
راضي كند اما در باطن فقط خشم فروخورده او 
را پرورش مي دهد. يكي از بدي هاي اين سبك 
از تربيت اين اس��ت كه بعد از مدتي بدن كودك 
به درد كشيدن عادت مي كند و حتي روان او هم 
ضد ضربه مي شود. كودك با خود مي گويد:»من 
كار خودم را انجام مي دهم و در عوض كمي كتك 
مي خورم.«به اين ترتيب، شما بدن و روان او را بد 

عادت مي كنيد. 
ديگر بعد از مدتي ب��دن او درد را حس نمي كند 
و گريه هاي او نمايش��ي خواهد ب��ود تا فقط دل 
شما خوش باشد كه او را به سزاي كار نادرستش 
رسانده ايد اما لذت واقعي براي كودك اين است 
كه راهي مناس��ب براي پيش��برد كارهاي خود 
پيدا كرده است. در واقع بهايي كوچك پرداخت 
مي كند اما كار خ��ود را انجام مي دهد. پس بهتر 
نيست به جاي بي رنگ كردن حناي تربيت كاري 
كنيد كه او واقعاً رش��د كند و تربيت شود. هرگز 
س��ه نكته تربيتي را فراموش نكني��د و هر كدام 
را در جاي مناس��ب ب��ه كار ببري��د: حرف زدن 
فعال، گوش كردن فعال و س��كوت كردن فعال. 
زماني كه بايد حرف بزنيد از داد و فرياد استفاده 
نكنيد،بلكه كلماتي را به كار ببريد كه فعال باشد 
و در او تأثير مثبت بگذارد. زماني كه فرزند شما 
در حال درخواست كردن يا گفتن ايده خود است 
هرگز ش��روع نكنيد به رگبار بستن او با توهين. 
حتي اگر با نظرات او مخالف هستيد سعي كنيد 
كه شنونده فعال باش��يد تا شوق و اطمينان او را 

از بين نبريد. 
يكي از مهم ترين رازهاي تربيتي سكوت كردن 
فعال است. درست همان زماني كه دوست داريد 
بانگ اعتراض سر بدهيد بايد سكوت كنيد. سكوت 
شما كودك را به فكر مي برد. اين فكر كردن نتيجه 
كار او را روشن مي كند و شما بدون كوچك ترين 
اتالف نيرو او را تربيت كرده ايد. اگر هميش��ه به 
داد و فرياد عادت داش��ته ايد اين بار سعي كنيد 
ساكت باشيد تا او از رفتار خود متعجب شود و از 

خشمگين كردن شما لذت نبرد. 
بعضي وقت ها والدين چنان داد و بيداد مي كنند 
كه واقعاً دل مرغ هاي آس��مان ب��ه حال كودك 
كباب مي ش��ود. اگر دلتان به ح��ال پرده گوش 
كودك و افالكيان نمي س��وزد حداق��ل به فكر 

تارهاي صوتي خودتان باشيد. 
تنبيه بدني يك بازي دو س��ر باخت اس��ت كه 
هم ش��ما مي س��وزيد و هم فرزند. س��عي كنيد 
كمي اقتصادي فكر كنيد. حتي مي توان در امر 
تربيت هم اقتصادي بود. راه هايي را انتخاب كنيد 
كه به معامله دو سر س��ود تبديل شود و نيروي 
كمتري نياز داشته باشد. تربيت كردن فقط براي 
كودك نيس��ت،بلكه والدين مي توانند با تربيت 
كردن كودك كمي هم خ��ود را پرورش دهند و 

كارآزموده و با تجربه شوند. 
االن ديگر دوره و زمانه به فلك كشيدن گذشته 
و تمام شده است. همانطور كه علم و تكنولوژي 
پيش��رفت مي كند، گنجايش كودكان هم باالتر 
م��ي رود. خيلي وقت ه��ا پيش آمده اس��ت كه 
مي گوييم»بچه هاي اي��ن دوره و زمانه كه بچه 
نيستند...فكر باز و روشني دارند...هم بچه بوديم 
و آنها هم بچه اند پس بهتر اس��ت به جاي نشان 
دادن رنگ پشت دس��تمان به س��ر و صورت و 
دهان بچه كمي با او سر ميز مذاكره بنشينيم و 
از توانايي هاي كودك براي تربيت كردن خود او 

استفاده كنيم. 

كودكان امروز اهل مذاكره اند

حناي تنبيه بدني رنگ باخته است

سبك رفتار

به حرمت، ش�خصيت و ش�عور 
فرزن�د خ�ود حمل�ه نكني�م. 
تنبي�ه بدن�ي ش�ايد در ظاه�ر 
ك�ودك را ب�ه اطاع�ت راض�ي 
كن�د ام�ا در باطن فقط خش�م 
فروخورده او را پرورش مي دهد

سبك تربيت

5 پيشنهاد برای ارتباط صحيح با كودكان و نوجوانان

وقتي ريسمان محبت شما به فرزندتان وصل نيست

    نگين خلج سرشكي
امروز اگر به درد دل هاي والدين و فرزندان گوش كني هرگز متوجه نخواهي ش�د كه 
مقصر واقعي كدامند؟! هر يك جرم را قرائ�ت و حكم را صادر مي كنند. والدين فرزند 
را خطاكار مي ش�مارند و كودك والدين را مس�بب تمام ناراحتي ه�ا، محدوديت ها و 
دلزدگي ها مي داند. پدر و مادر فكر مي كنند هميشه حق با آنهاست و كودك فقط بايد 

بله و چشم بگويد. 
كودكي كه زبان نه گفتن بلد نباش�د و به بله گفتن كوركورانه عادت كرده باشد هرگز 
رشد نخواهد كرد و فكر مي كند بايد موردپسند ديگران باشد. انساني كه در كودكي 
منفعل باشد در بزرگسالي نه اعتمادبه نفس دارد و نه عزت نفس. كودك ياد مي گيرد كه 
عقل ندارد، حق انتخاب ندارد و اصاًل انسانيتي در كار نيست. چون مانند يك برده فقط 
تحت امر والدين بوده است، در صورتي كه او حق دارد انتخاب كند. البته اطاعت كردن 

كودك از والدين بسيار اهميت دارد، اما اين هم طبق شرايطي حاصل مي شود. 

بايد ب�راي فرزند خ�ود زمان ب�ا كيفيت 
بگذاريد. با او بازي كنيد. همانطور كه هر 
روز غذاي جسمي او را مي دهيد، بايد غذاي 
رواني ك�ودك را هم بدهي�د. هم كيفيت 
و هم كميت مهم اس�ت. پدر مي پرس�د 
مي ش�ود فقط آخر هفته ها ب�ازي كنيم؟ 
من مي گويم آيا مي ش�ود غذاها را جمع 
كنيم و فقط آخر هفته ها به او غذا بدهيم؟ 
پدر و م�ادر بايد هر ك�دام جداگانه براي 
كودك خود وقت بگذارند و با او بازي كنند

    تحقير و سرزنش را كنار بگذاريد
 ابتداي كار بايد بدانيم كه هر كودك و نوجواني خاص است. 
نمي توانيم روشي را كه روي يك كودك انجام مي دهيم روي 

خواهر و برادر او نيز انجام دهيم. 
مادري پيش من آمد و گفت ه��ر كاري مي كنم كه فرزندم 
حرفم را گوش بدهد فايده اي ن��دارد، مي گويم انجام نده، 
بدتر لجبازي مي كند و حرف هاي من برايش مهم نيس��ت. 
من به او گفتم مادر عزيز شما ريسمان محبتت به كودكت 

وصل نيست. 
گاهي اوقات پدر و مادر از كودك خ��ود انتظارات عجيبي 
دارند. ش��ما بايد ابتدا به عنوان والد، خودتان را بشناسيد و 
بر اس��اس آن انتظاراتتان را تعريف كنيد. اگر خودتان والد 
سرزنشگري باشيد تأثير بدي روي كودك مي گذاريد و او 

اصاًل به شما اعتماد نمي كند. اما چه بايد كرد؟
تكنيك اول كنار گذاشتن تحقير، توهين و تنبيه است. پدر و 
مادر اولين كاري كه بايد كنند اين است كه سرزنش، تحقير، 
توهين، مقايس��ه كردن، تنبيه و طرد كردن را كاماًل كنار 

بگذارند. در ادامه شما را با ساير تكنيك ها آشنا مي كنم. 
   ويژگي هاي مثبت كودك خود را بشناسيد

تكنيك دوم نوشتن ويژگي هاي كودكان و نوجوانان است. 
طبق تحقيقي كه روي م��ادران زيادي انجام ش��د، از آنها 
خواس��تيم ويژگي هاي كودك و نوجوانش��ان را بنويسند. 
مادران بيشتر نكات منفي را مي ديدند و اصاًل به ويژگي هاي 
مثبت توجه خاصي نداشتند. اين يعني ذهن والد نسبت به 

رفتارهاي كودك خود منفي است و مثبت نيست. 
براي اينكه مغزمان مثبت ش��ود بايد هر روز حداقل س��ه 
ويژگي مثبت كودك يا نوجوان خود را بنويسيم و بخوانيم، 
روز بعد آن س��ه ويژگي قبلي را بخوانيم و سه ويژگي ديگر 
اضافه كنيم. تا چهار روز بايد اين كار را انجام دهيم. اين كار 
حتي روي روابط زناشويي هم جواب مي دهد. با خواندن و 
تكرار اين تكنيك مغز خود را نس��بت به فرزند خود مثبت 

مي كنيم. 
  براي كودك برنامه داشته باشيد

يكي ديگر از مش��كالت اصلي مادران ثب��ت نكردن برنامه 
روزانه براي فرزندان است و به اين ترتيب كودك و نوجوان 
بي هدف مي مانند. تكنيك سوم ايجاد هدف و برنامه تغيير 

رفتار روزانه براي كودك است. 
مادري مي گفت فرزندم دائماً مي گويد: حوصله ام سر رفته، 
مي گويم آنقدر كارتون نبين ولي باز هم مي بيند. مادر عزيز 
ش��ما براي كودك و نوجوان خود برنامه اي ايجاد نكرده ايد 
كه تغيير رفتاري ايجاد ش��ود. براي كالس اول تا شش ماه 
برنامه بدهيد و از كودك بخواهيد بعد از اتمام هر كار تيك 
بزند. كالس دوم تا س��ه ماه، كالس سوم تا 20 روز، كالس 
چهارم تا 10 روز و كالس پنجم تا يك هفته برنامه بدهيد. 
كالس ششم ديگر مادر برنامه ندهد چون اين برنامه مداري 

در فرزند شما ايجاد شده است. 
اين تكنيك براي سنين زير هفت س��ال هم مي تواند اجرا 
شود. كودكاني كه در آينده ممكن است به بي قراري ذهني، 
بي حوصلگي يا كودكان پرخاشگر دچار شوند به دليل اين 
اس��ت كه اين برنامه ريزي را والد ايجاد نكرده اس��ت. اين 
برنامه ريزي مي تواند از سنين سه سالگي به بعد ايجاد  شود. 

   تغيير رفتار كودك با برخوردي اصولي
تكنيك چهارم نح��وه ايجاد تغيير در رفتار كودك اس��ت. 
مادري مي پرس��يد اگر در مقابل رفتارهاي اشتباه كودكم 
او را تنبي��ه نكنم پس چطور در او تغيي��ر رفتار ايجاد كنم. 
اينجا بايد به اصول محدوديت اشاره كرد. اگر كودك شما 
مي خواهد رفتاري انجام دهد كه موافق ميل شما نيست اين 
سه كار را انجام دهيد: شما در مقابل چيزي كه منع كرده ايد 
و كودكتان معموالً گريه مي كند ابتدا بايد انعكاس احساس 
دهيد، يعني هر چه بلندتر و بيشتر داد زد شما صدايتان را 
پايين تر مي آوريد، او را بغل مي كنيد، بايد صورت او را نگاه 

كنيد و شيوه آرام كردن را بلد باشيد. 
به او مي گوييد آرام باش، س��پس اص��ول محدودكننده را 
توضيح مي دهيد، بايد ش��فاف به او توضي��ح دهيد... بريم 
خونه چون من ميگم درست نيست... بريم خونه چون بايد 
غذا درست كنيم... اگه غذا نباش��ه تو گرسنه مي موني و... 

شفاف توضيح دهيد. 
گام بع��دي دادن حق انتخاب اس��ت. مادر دو يا س��ه حق 
انتخاب مي دهد اما حق انتخابي كه مي دهد بايد در كودك 
شما ايجاد انگيزه كند. اگر انگيزه اي در كودك ايجاد نشود 
ديگر در كودك تغيي��ر رفتاري به وجود نمي آيد. ش��ما با 
اصول انگيزش��ي مي توانيد در كودك تغيي��ر رفتار ايجاد 

كنيد. در تمام جمله هاي فوق بايد كلمه »برويم« را بگوييم. 
در هر س��ني براي تربيت، بايد كودك را با اصول انگيزشي 
شرطي كنيم. در هر مكان و زماني تربيت كودك شما مهم 
است. نبايد به اينكه در كدام جمع هستيد توجه كنيد. هر 
چه كودك س��ختگير تر باشد س��ختگيري والدين بيشتر 
بوده اس��ت. همانطور گاهي اوقات پي��ش مي آيد كه پدر و 
 مادر خودش��ان مش��كل دارند و از كودك خود به نوبه اي 
سوء استفاده مي كنند كه همزمان بايد خودشان براي درمان 

فرستاده شوند. 
به عنوان مثال مادري كه وسواس ش��ديدي دارد و هر روز 
دو بار خانه را تمي��ز مي كند و كودك او ك��ه مي خواهد از 
كوچك ترين وسيله اي استفاده كند يا ِگل بازي كند مادر او 
را منع مي كند. اينجا مادر و پدر مشكل اساسي دارند و بايد 

دچار تغيير رفتار شوند. 
هيچ گاه جل��وي ديگران ب��ه كودك خود دس��تور ندهيد. 
والديني كه كودكان س��خت تري دارند بايد بيشتر ورزش 
كنند، تغذيه مناس��ب تر، قرص هاي آرام بخش و ويتامين 
استفاده كنند تا مقاومت بدني بيشتري ايجاد شود و از خود 
مراقبت نمايند. والدين بايد بدانند صحبت كردن شما نبايد 
مشروط باشد، يعني تا زماني كه فرزند موافق ميل شما باشد 
با او صحبت مي كنيد، اما زماني كه او برخالف ميل شما رفتار 

كرد ديگر او را قبول نمي كنيد. 
  ب�ا فرزن�د خ�ود تعام�ل مثب�ت و س�ازنده 

داشته باشيد
تكنيك پنجم تعامل مثبت است. شما مي گوييد چرا فرزندم 
به حرف هاي من گوش نمي كند؟ تعامل مثبت داشته باشيد. 
ريسمانتان را وصل كنيد. مانند گلي كه هم نور مناسب، آب، 
خاك و كودهاي مناسب مي خواهد ولي ما فقط به آن آب 
مي دهيم. البته گاهي اوقات به آن آب بيش از حد مي دهيم و 
گلدان مي گندد. كودك و نوجوان هم مثل بزرگساالن چهار 
بُعد اساسي دارند. بُعد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي. 
اگر فقط به كودك خود غذاي جسمي بدهيد و انتظار داشته 
باشيد به خوبي رشد كند و مشكلي نداشته باشد صددرصد 
در اش��تباهيد.  از لحظه تولد بايد به ك��ودك خود غذاي 
مناسب بدهيد، به او ش��ير مي دهيد )بُعد جسمي(، او را 
بغل مي گيريد )بعد رواني(، ديگران به ديدن او مي آيند 

)بعد اجتماعي( و در گوش او اذان را زمزمه مي كنند )بعد 
معنوي( اما هر چه بزرگ تر مي ش��ود فقط ب��ه او غذاي 
جسمي مي دهيد و در نتيجه ريسمانتان جدا مي شود. پدر 
مي گويد آنقدر كار دارم كه نمي رسم با فرزندم بازي كنم 

در نتيجه هر روز از فرزند خود دورتر مي شود. 
بايد براي فرزند خود زمان ب��ا كيفيت بگذاريد. با او بازي 
كنيد. همانطور كه هر روز غذاي جسمي او را مي دهيد، 
بايد غذاي رواني ك��ودك را هم بدهيد. هم كيفيت و هم 
كميت مهم است. پدر مي پرسد مي شود فقط آخر هفته ها 
بازي كنيم؟ من مي گويم آيا مي شود غذاها را جمع كنيم 
و فقط آخر هفته ها به او غ��ذا بدهيم؟ پدر و مادر بايد هر 
كدام جداگانه براي كودك خود وقت بگذارند و با او بازي 
كنند. براي كودك و نوج��وان هر كدام رفتار جداگانه اي 
داشته باش��يد. براي كودك در كنار او بازي كرده، قواعد 
بازي را مشخص و تايم بازي را معين كنيد. براي نوجوان 
مي توانيد كنارش بدويد، اگر فيل��م مي بيند در كنارش 
بنشينيد و فيلم ببينيد، در اين تايم اصاًل نصيحت نكنيد، 
از خودت��ان نگوييد، هر كاري كه مي كن��د با او همراهي 
كنيد. اگر تمايل داش��ت با او حرف بزنيد، مثل نوجوان 
خود صحبت كنيد، همسن نوجوان خود شويد، با او كوه 

برويد و خريد كنيد. 
در آخر مي توان گفت براي اينكه فرزند شما همراهتان باشد 
و ارتباط مناسبي داشته باشيد بايد از سرزنش ها و تنبيه به 
عنوان اصول تغيير رفتار، دس��ت برداريد. طبق تحقيقاتي 
كه انجام شده اس��ت تحقير قلب انس��ان را مي شكند و تا 
مدت ها جايش درد مي كند. دست از منفي گرايي برداريد و 
مثبت هاي فرزند خود را هم ببينيد. خود را قوي كنيد، زيرا 

شيوه رفتار با هر كودكي متفاوت است. 
براي فرزند خ��ود برنامه ايجاد كنيد، مانند هر ش��غلي كه 
نيازمند سر رسيد است، در امور روزانه و بزرگ كردن فرزند و 
ايجاد برنامه هم شما نيازمند سررسيد هستيد. با استفاده از 
اصول محدوديت به شيوه صحيح و همراه با اصول انگيزشي 
تغيير رفتار ايجاد كنيد و براي اينكه فرزندتان با شما لجبازي 
نكند و به ش��ما گوش بدهد به چهار بعد جسماني، رواني، 

اجتماعي و معنوي او رسيدگي كنيد. 
*روانشناس كودك


