
مسوول  را  مادرها  و  پدرها  همه، 
نوجوانان  و  کودکان  مشکل های 
قلمداد می کنند. متخصصان سالمت 
روان هم معتقدند که والدین نقش 
تعیین کننده ای در مشکل های رفتاری 
و عاطفی کودکان دارند. حتی زمانی 
که بچه ها در مدرسه موفق نیستند، 
آموزگاران و اولیای مدرسه مدعی 
می شوند تقصیر پدر و مادرهاست. 
والدین حلقه مفقوده نظام آموزشی 
هستند! والدین سرزنش می شوند، اما 
آموزش نمی بینند. افرادی که به پدر و 
مادر تبدیل می شوند، عالوه بر نقش 
همسری، نقش جدیدی هم برای خود 
انتخاب می کنند بی آنکه آموزش ببینند 
و نسبت به آن آگاهی پیدا کنند. به 
همین دلیل زندگی فردی شان آسیب 
می بیند، رابطه با همسر بعد از تولد 
فرزند کمرنگ می شود و آنها که به 
خویشتن پذیری )حس خوب درباره 
خویشتن( آسیب زده اند، نمی توانند به 
فرزندشان کمک کنند چنین نگرشی 
را به خود و توانایی های خود پیدا 
و  ناآگاهی  همین  دلیل  به  کند. 
که  است  ناخوشایند  احساس های 
بیشتر والدین مهارت خوب گوش 
کردن و درک احساس های فرزندشان 
را ندارند. اینجا همان نقطه ای است 
که مشکل های ارتباطی بین والد و 
فرزند آغاز می شود. ما والدین با انکار 
مداوم احساس کودکان باعث خشم 
و سردرگمی آنها می شویم. زمانی که 
کودکان احساس خوبی داشته باشند، 
رفتارشان نیز خوب است. ما باید به آنها 
کمک کنیم عواطف و احساس های 
مثبت و منفی خود را بپذیرند. پذیرش 
به معنای تایید احساس های کودک 
نیست بلکه باید به او این اطمینان را 
داد که احساس او درک شده است، 
اما آیا در مورد خودمان این وضع 
اتفاق می افتد؟ وقتی آشفته و عصبی 
هستیم یا به نوعی لطمه دیده ایم، درک 
می کنیم تنها چیزی که نمی خواهیم 
بشنویم، پند و اندرز است؟ اگر قادر 
باشیم احساس خود را بشناسیم و 
درک کنیم در شرایط آشفتگی به چه 
چیزی نیاز داریم، قطعا می توانیم به 
بچه هایمان کمک کنیم. وقتی کسی 
واقعا به حرفمان گوش دهد و حس 
درونی ما را بفهمد به تدریج آشفتگی 
ما کم می شود و سعی می کنیم از عهده 
مشکل هایمان  برآییم و به راه حل 
نیز اگر گوشی  فکر کنیم. کودکان 
برای شنیدن و جوابی از روی همدلی 
پیدا کنند، با احساس های خود بهتر 
کنار می آیند. بهتر است جمله ها را 
به جای »تو« با »من« شروع کنیم. 
مثال به جای اینکه »تو همیشه منو 
از  »من  بگوییم:  می کنی.«  ناراحت 
وقتی  شدم.«  ناراحت  حرف هایت 
احساس خود را از عملکرد کودک 
بیان می کنیم باید به گونه ای باشد که 
او به این ذهنیت دچار نشود که او را 
دوست نداریم. شیوه نادرست بیان 
ماست که احساس و رفتار کودک را 
 دچار مشکل می کند. برای مثال وقتی 
مزاحم  کودک  بازی  و صدای  سر 
صحبت تلفنی شماست در قدم اول 
احساس خود را با روی خوش بیان 
»سر و صدات  بگویید:  مثال  کنید. 
کنم  تلفن صحبت  با  من  نمی ذاره 
جای  به  بعد  مرحله  در  عزیزم!« 
فریاد و امر و نهی چند انتخاب پیش 
 روی کودک بگذارید: »می تونی یا بی
 سر و صدا بازی کنی یا اگر دلت 
می خواهد اتاق را ترک کنی؛ تصمیم 

با خودته!«
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آداب تربیت

س��تون »آداب تربیت« به بررس��ی عادت های 
تربیتی شما والدین بزرگوار می پردازد. تجربه ها 
و پرسش های تربیتی تان را به نشانی هایی که در 
پایین این ستون آمده، بفرستید و منتظر پاسخ 

»آداب تربیت« باشید.

با »آداب تربیت« در تماس باشید
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١( مدیریت هیجان
والدین برای آگاهی از احساس های فرزندانشان، 
نخست باید از هیجان های خود آگاهی داشته 
باشند. آگاهی هیجانی به معنی شناخت هیجان 
و احساس های در خود و هوشیار بودن نسبت 
به وجود هیجان ها در دیگران است. روبرو شدن 
با احساس ها برای والدینی که می هراسند مبادا 
کنترل خود را در هیجان های منفی از جمله 
خشم، ناراحتی و ترس از دست بدهند، مساله ای 
بااهمیت است. چنین والدینی از اقرار به خشم 
و به خصوص به ترس اجتناب می کنند تا مبادا 
نتوانند خود را مهار کنند. ممکن است چنین 
 والدینی تالش کنند ترس از دست دادن کنترل را با 
عبارتی،  به  کنند.  جبران  بودن«  والد   »ابر 
هیجان های خود را از فرزندانشان پنهان کنند. 
پنهان کردن هیجان های خود  با  والدین  این 
کمترین  حتی  که  می کنند  تربیت  جوانانی 
هیجان های  با  رویارویی  برای  توانایی ای 
خشم،  مانند  )احساس هایي  منفی خود 
رنجش و حسادت( که بروز آنها در زندگي 
خانوادگي امري طبیعي است را ندارند و با این 
شیوه عمل کردن نمي توانند الگوي مناسبي براي 

فرزندان خود باشند. 

٢( مدیریت خشم
بروند  در  کوره  از  می هراسند  که  والدینی 
بیشتری  توانایی  احساس  تا  بکنند  باید  چه 
داشته  خود  فرزندان  با  هیجانی  همدلی  در 
باشند؟ این پرسش مهمي است اما نخست، 
به یاد داشته باشید اگر رفتار فرزندتان شما را 
خشمگین می کند، ابراز چنین احساسی امری 
طبیعی است. نکته مهم و اصلی، ابراز کردن 
احساستان به شیوه ای است که برای رابطه 

بین شما و فرزندتان آسیب زا نباشد. با 
چنین کاری، شما 2 مساله به او نشان 

می دهید: )1( احساس های شدید را 
می توان ابراز و مدیریت کرد و 

)2( رفتار فرزندتان برای شما 
واقعا اهمیت دارد. بیان خشم 

برای  شیوه ای  می تواند 
احساس ها  دادن  نشان 

و صمیمیت باشد به شرط اینکه به شیوه ای 
احترام آمیز ارتباط برقرار کنید. پژوهش ها نشان 
می دهد بهتر است از بیان جمله های طعنه آمیز، 
تحقیر کننده و مسخره کننده در مورد فرزندانتان 
بپرهیزید. همه این شیوه ها با عزت نفس پایین 
در کودکان ارتباط دارند. همچنین بهتر است به 
جای تمرکز بر شخصیت فرزندتان، به رفتار او 
بپردازید. جمله های خود را به شیوه ای عینی 
و مشخص بیان کنید و به فرزندتان بگویید 
اگر  می گذارد.  شما  بر  تاثیری  چه  او  رفتار 
احساس کردید خشمگین هستید اما می توانید 
به صحبت منطقی با فرزندتان ادامه دهید و تا 
حدی او را درک کنید به گفت وگو ادامه دهید. 
به فرزندتان بگویید چه چیزی در ذهن شما 
می گذرد، به پاسخ او گوش دهید و به گفت وگو 
ادامه دهید. اگر دریافتید به قدری خشمگین 
هستید که نمی توانید درست فکر کنید صحنه 
را ترک کنید و هر گاه احساس کردید آرام 
شده اید دوباره بازگردید. اگر والدین احساس 
کنند ممکن است رفتاری از آنها سر بزند یا 
صحبتی بکنند که برای رابطه آنها با فرزندشان 
آسیب زاست )برای مثال کتک زدن یا توهین 
کردن( بهتر است عقب نشیني کنند. والدین به 
جای کتک زدن و گفتن واژه های آزار دهنده 
به فرزندانشان باید نفسی تازه کنند و به آنها 

قول بدهند وقتی آرام شدند برای ادامه 
گفت وگو بازخواهندگشت.

3( شهامت عذرخواهي
همه والدین گهگاه مرتکب اشتباه می شوند. 
از دست فرزندان خود خشمگین می شوند 
یا  می گویند  چیزی  درمی روند،  کوره  از  و 
کاری انجام می دهند که بعدا از آن پشیمان 
می شوند. کودکان از حدود 4 سالگی مفهوم 
»ببخشید« را درک می کنند. بنابراین فرصت 
را از دست ندهید و وقتی پشیمان هستید، 
سعی کنید رابطه را دوباره بهبود ببخشید. به 
فرزندتان بگویید در آن لحظه چه احساسی 
داشتید. این شیوه می تواند الگویی مثبت برای 
فرزندتان باشد تا شیوه پرداختن به احساس 

پشیمانی را بیاموزد. 

4( معجزه یادداشت های روزانه
اثربخش آگاهي لحظه به  از دیگر شیوه هاي 
لحظه از احساس ها مي تواند داشتن روزنگار 
هیجاني باشد. دفترچه هیجاني روزانه اي که 
افکار و احساس های خود را به شکلي خالصه 
در آن یادداشت کنید. چنین یادداشت هایي 
یا  پیشامدها  از  بیشتر  آگاهي  در  مي توانند 
شیوه  و  هیجان ها  ایجاد  باعث  که  افکاري 
واکنش شما در مقابل این هیجان مي شوند، 
مفید باشند. برای مثال آیا آخرین دفعه ای که 

یاد  به  را  دررفتید  کوره  از  یا  کردید  گریه 
می آورید؟ دلیل آن چه بوده؟ داشتن چنین 
به وجود  هیجانی چه احساسی را در شما 
آرامش  احساس  آن  از  پس  آیا  می آورد؟ 
پیشامد  این  آیا در مورد  یا شرم؟  داشته اید 

با کسی گفت وگو کرده اید؟
می توانند  هیجانی  یادداشت های  همچنین 
برای افرادی که از پاسخ های هیجانی خودشان 
می ترسند و مضطرب هستند، مفید باشد زیرا 
فرآیند نام گذاشتن برای یک هیجان و نوشتن 
در مورد آن، می تواند در شناخت و مدیریت این 
احساس سودمند باشد. والدین هوشیار نسبت 
به هیجان خود، می توانند این هوشیاری را در 
هماهنگ کردن خود با احساس فرزندانشان 
نیز به کار گیرند مهم نیست که این احساس ها 
تا چه حد محسوس، مبهم و شدید باشند. 
هیجان ها  به  نسبت  بودن  حساس  چه  اگر 
الزاما بدین معنا نیست که همیشه می توانید 
به سادگی احساس فرزندتان را درک کنید.

5( دریافت پیام هاي غیرمستقیم
معموال کودکان هیجان های خود را به شیوه 
والدین  برای  گیج کننده ای  و  غیرمستقیم 
و  دقت  با  اگر  این وجود،  با  می کنند.  بیان 
پذیرش به کودکان گوش بدهیم، می توانیم پیام 
تمایالت،  در  پنهان  ناهوشیار 
رفتارهای  و  بازی ها 
آنها  روزمره 

را 

رمزگشایی کنیم. پدری می  گفت مریم تمام 
روز »بدخلقی« می کرد. دنبال دعوا با برادر 
4 ساله اش بود و از همه رفتار های برادرش 
»امیر  می گفت:  مثال  برای  می شد.  دلخور 
دوباره به من نگاه کرد«، گرچه امیر ظاهرا هیچ 
رفتاری از خود نشان نمی داد و او همیشه امیر 
را بی ادب می خواند. وقتی پدر از مریم دلیل 
برادر بی آزارش را پرسید،  از  او  عصبانیت 
هر  بود.  اشک  و  سکوت  تنها  مریم  پاسخ 
چه پدر بیشتر دلیل ناراحتی اش را جستجو 
می کرد، مقاومت مریم بیشتر می شد و چیزي 
اتاق مریم  به  پایان روز پدر  نمي گفت. در 
رفت تا او را برای آماده شدن برای خواب 
بود.  کرده  اخم  همچنان  مریم  کند.  یاری 
تا لباس خواب مریم  باز کرد  پدر کشو را 
تمیز  لباس  دست  یک  تنها  ولی  بیاورد  را 
پدر  پاره.  و  کوچک  بود، لباسی  آنجا  در 
همان طور که لباس را در دست گرفته بود 
با لبخند  و به دختر بلندقدش نگاه می کرد 
از او پرسید: »به نظرت این لباس اندازه ات 
می شه؟«. او به دخترش گفت: »باورم نمی شه 
اینقدر بزرگ شدی« او را در آغوش گرفت و 
گفت: »دیگه داری دختر بزرگی می شی.« 5 
دقیقه بعد مریم برای خوردن آب به آشپزخانه 
آمد. پدر دید که دخترش بچه دیگری شده؛ 
سرحال بود و پرحرفی می کرد و حتی با برادر 
کوچکش شوخی می کرد. مریم دختری جدی 
و حساس بود و همیشه به برادر خوش خنده 
و دوست داشتنی اش امیر حسودی می کرده. به 
دالیلی، به خصوص در آن روز نیاز به دلگرمی 
دوباره داشت تا جای خاص او در خانواده به 
او یادآوری شود. شاید می خواست بداند 
پدرش او را به شیوه متفاوت از امیر 
دوست دارد. نکته دیگر این است 
که اگر فکر می کنید کودکتان 
احساس ناراحتی، خشم یا 
ترس می کند، بهتر است 
تالش کنید خودتان را 
به جای او قرار دهید 
تا دنیا را از دیدگاه 

او ببینید.

چگونه می توانیم هوش هیجانی )EQ( کودکان را پرورش بدهیم؟

5 راز ای  کیو
 دكتر آذرمتين

روان شناس کودک و 
مدرس دانشگاه

فرزندپروری 15شماره پانصد وچهل وهشت  پنجشنبه بیست وهشت آبان نودوچهار

بسياري از راهنمايي هاي متداول امروزي به والدين، دنياي هيجان 
نظريه هاي  از  گونه اي  بر  آنها  تكيه  عوض  در  مي گيرند.  ناديده  را 
فرزندپروري است كه بر رفتار نامطلوب كودكان توجه دارند و به 
احساس هايي كه در پس اين رفتار نهفته است بي توجه هستند. يافته هاي 
پژوهش ها نشان مي دهند آگاهي از هيجان ها و توانايي مديريت احساس ها بيش از بهره 

هوشي تعيين كننده موفقيت و كاميابي در همه بخش هاي زندگي، به خصوص 
روابط خانوادگي خواهد بود. امروزه در شيوه های فرزندپروری توجه 

به هوش هيجانی از اهميت خاصی برخوردار است.
منظور از هوش هيجانی آگاهي از احساس های فرزندان، 

توانايي در همدلي كردن، آرام كردن و راهنمايي آنهاست. 
)خشم،  هيجان ها  كنترل  توانايي  معناي  همچنين به 

ترس، غم و...(، به تاخير انداختن لذت ها و باالبردن 
و  خودشان  در  انگيزش  ايجاد  ناكامي،  تحمل 

رويارويي با فراز و نشيب هاي زندگي است.
كودكان - مانند همه انسان ها - برای هيجان های 

خود دليل دارند، چه بتوانند اين داليل را به 
روشنی بيان كنند و چه نتوانند. وقتی فرزندانمان 
بر سر موضوعی كه كم اهميت به نظر می رسد 

خشمگين يا ناراحت می شوند، بهتر است به 
عقب برگرديم و ببينيم چه اتفاقی در زندگی آنها 
افتاده است؛ كودک 3 ساله نمی تواند به شما 

بگويد: »معذرت می خوام مامان! اين روزها خيلی 
عصبانی هستم چون از وقتی به مهدكودک جديد 
رفتم فشار عصبی زيادی رو تحمل می كنم.« كودک 
8 ساله به شما نمی گويد: »وقتی بحث شما و بابا 
رو در مورد مسائل مالی می شنوم احساس تنش 
می كنم.« معموال سر نخ های احساسی كودكان 7 

ساله يا كوچک تر در بازی های خيالی آنها آشكار می شود. كودكان با استفاده از بازی های 
تخيلی و انفرادی، جای گرفتن در قالب شخصيت های مختلف، بازی های نمايشی و ابزار 
بازی می توانند هيجان های خود را بيان كنند. دختر 4 ساله اي را در نظر بگيريد كه وقتی 
با عروسكش در وان حمام بازی می كند به مادر مي گويد: »مامان! وقتی عصبانی می شی 
عروسكم خيلی می ترسه.« اين روش او آغازی شد برای گفت وگوهای بين او و مادرش 
است چقدر  مادر عصبانی  وقتی  می كرد،  را خشمگين  مادر  آنچه  مورد  در 
به  اينكه چه احساسی در كودک  بلند صحبت می كند و  با صدای 
وجود می آيد. اين فرصتی برای گفت وگو با كودک بود. مادر 
را  او  نمی خواسته  كه  داد  اطمينان  دخترش  عروسک  به 
بترساند و عصبانيت به معنای دوست نداشتن او نيست. 
از آنجا كه كودک احساس خود را در قالب عروسک 
بيان می كرد، مادر نيز مستقيما با عروسک صحبت 
و او را آرام كرد. كودک با اين شيوه راحت تر 
می توانست به صحبت در مورد احساسش هنگام 

عصبانيت مادر ادامه دهد.
پيدا كردن رد پاي تنش هيجاني در رفتار كودک، 
يا رمزگشايی همه پيام های كودكان به همين 
سادگی نيست كه در مثال باال آورديم. گاهی 
نشانه های تنش هيجانی كودكان در رفتارهايی 
مانند پرخوری، از دست دادن اشتها، كابوس های 
شبانه و شكايت از سردرد يا معده درد نمايان 
می شوند. كودكانی كه از پوشک گرفته شده اند 

نيز گاهی يكباره شروع به شب ادراری می كنند.
بهتر است در اين موارد از مشاوره كارشناسان روان 
بهره بگيريم تا ما را در اين كار تخصصي ياري كنند، 
اما براي اينكه بتوانيد در ريشه يابي علل رفتاري فرزندتان 

موفق شويد، پله پله مراحل زير را اجرا كنيد.


