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 یکتا فراهانی 

مهارت جراتمندی در افراد 
به عوامل مختلفی بستگی 
دارد. یعنی عالوه بر اینکه 
ذاتی  تا حدودی  می تواند 
باشد، می تواند به کودکان آموزش هم داده 
شود. این مهارت در برخورداری کودکان 
از ارتباطات سالم بسیار موثر است. اینکه 
افراد بتوانند با جرات، شهامت و قاطعیت با 
دیگران ارتباط برقرار کنند زیرا روابط همراه 
با شجاعت از سالم ترین سبک های ارتباطی به 
شمار می رود. آموزش این مهارت به کودکان 
نیز اهمیت زیادی دارد. چون به آنها کمک 
اما  باشند  داشته  باالیی  عزت نفس  می کند 
چگونه می توانیم چنین مهارتی را در آنها 
تقویت کنیم؟ در این خصوص با دکتر گالویژ 
محمدی، روان شناس بالینی، روان درمانگر در 
حیطه طرحواره درمانی و مدرس دانشگاه 

گفت وگو کرده ایم. 

: خانم دکتر! جراتمندی و شهامت 
در کودکان به چه معنا است؟

جرات ورزی و شهامت در کودک به این معناست 
که بتواند احساسات خود را در هر موقعیتی بیان 
کند و ابراز احساسات مناسبی داشته باشد. یعنی 
اگر از موضوعی خشمگین یا عصبانی است 
آن را بیان و ابراز کند. بدین ترتیب می تواند 
به تدریج هیجانات خود را هم به خوبی شناسایی 
کند. فرد جراتمند می تواند حق خود را بگیرد، 
احساساتش را بیان کند و در صورت لزوم هم 
پاسخ منفی به خواسته های دیگران بدهد؛ البته 
بدون پرخاشگری یا اینکه حقی از فرد دیگری 
ضایع شود. کودکان احساساتی ترس و شادی 
را از دو سالگی به بعد شناسایی می کنند. بعد 
از آن احساساتی مانند گناه، خجالت، حسادت 
و... به آنها آموزش داده می شود. مثال کودکی 
که از موضوعی ناراحت است و می خواهد آن 
را ابراز کند ولی والدین، آن را سرکوب می کنند 
کم کم الگوبرداری رفتاری در او شکل می گیرد و 
نتیجه می گیرد که نباید احساسات خود را نشان 
دهد و ابراز هیجانات او می تواند پیامد بدی 
به دنبال داشته باشد. بنابراین ترجیح می دهد 
با جرات و شهامت احساس و هیجان خود را 
نشان ندهد. چون معموال با تنبیه والدین مواجه 
خواهد شد. به این ترتیب، یکی از عوامل بازداری 
احساسات کودکان، مواجهه اشتباه والدین با ابراز 

احساسات آنهاست.

: طرحواره ترس از چه زمانی می تواند 
در وجود کودک نهادینه شود؟ 

شکل  طرحواره ای ترس در واقع پدید آمدن 
نوعی هیجان است که کامال طبیعی است اما 
این نحوه مدیریت ترس است که می تواند در 

عملکرد افراد مهم و تاثیرگذار باشد. طرحواره های 
مختلف از جمله ترس، از دو سالگی در کودکان 
شکل می گیرد. در واقع پدر و مادر با سبک های 
فرزندپروری خود آنها را شکل می دهند. مثال 
والدین کمال گرایی که مدام فرزندانشان را امر و 
نهی می کنند و ترس از ارتکاب اشتباه آنها را دارند 
و می خواهند همیشه بهترین باشند، مدام اضطراب 
دارند که نکند فرزندشان نتواند موفق شود. بنابراین 
والدین مدام به فرزندان شان هشدارهای نابجا 
می دهند. به این ترتیب ترس از اینکه »نکند مطابق 
میل پدر ومادرم رفتار نکنم« در کودک نهادینه 
می شود. وقتی چنین ترسی در ذهن کودک نقش 
می بندد طرحواره های دیگری هم مانند ترس از 
شکست و آسیب پذیری در او شکل می گیرد. 
در واقع می توان گفت »ترس از آسیب پذیری«، 

عامل اصلی ترس در بزرگسالی است. 
نیازهای اصلی کودکان نیاز به محبت، توجه 
و همچنین  بقا  تفریح،  به  نیاز  بی قیدوشرط، 
نادیده  اگر  که  هستند  واقع بینانه  ناکامی های 
آسیب پذیری  طرحواره  نه تنها  شوند،  گرفته 
در کودکان شکل می گیرد؛ بلکه طرحواره های 
شکست، بی اعتمادی و نقص و شرم هم در 
آنها نهادینه خواهد شد. والدینی که مدام نگران 
آسیب رسیدن به فرزندان شان هستند، اجازه 
نمی دهند آنها خطا کنند. در صورتی که بچه ها 
نیاز دارند که فرصت خطا کردن داشته باشند. 

کودک باید بارها افتادن را تجربه کند تا باالخره 
بتواند بایستد و راه برود. 

: والدین چگونه باعث ترسو بار آمدن 
فرزندان خود می شوند؟ 

 پدر و مادرها با تنبیه و سرزنش، فرزندان خود را 
ترسو بار می آورند و آنها را آسیب پذیر می کنند. 
البته امکان دارد دو کودک در یک خانواده با دو 
تربیت کامال یکسان، اخالق متفاوتی داشته باشند 
بنابراین سرشت خود کودکان هم در چگونگی 

رفتار آنها نقش مهمی دارد. 
الگوبرداری هم یکی دیگر از عوامل موثر بر 
رفتار کودکان است. محیط خانه نخستین جایی 
است که کودک می تواند از آنجا الگو بگیرد. مثال 
وقتی در خانه شاهد زور گفتن یکی از والدین 
به دیگری است، کم کم یاد می گیرد که باید برای 
دوری از تنش، مطیع و فرمانبردار باشد و همین 
موضوع باعث ایجاد ترس در او خواهد شد. 

وسواس هم یکی دیگر از عوامل مهم در به 
وجود آمدن ترس در افراد می شود. در حال 
بیماری کرونا،  دلیل شیوع  به  حاضر هم که 
بسیاری از والدین دچار وسواس های رفتاری 
یا ترس از ابتالی به بیماری هستند به راحتی 

می توانند آن را به فرزندان خود منتقل کنند.
: وسواس های دوران کرونا چطور 

باعث ایجاد ترس در کودکان می شود؟

بسیاری از افراد از بیماری کرونا ترس و واهمه 
زیادی دارند و آن را به نوعی فاجعه می دانند 
خطاهای  و  منفی  پیشگویی های  با  بنابراین 
خودشان  ذهن  بر  منفی  تاثیرات  شناختی، 
افراد معموال  این  و اطرافیان می گذارند. دید 
یک بعدی و به اصطالح »تونلی« است. چنین 
دیدی در والدین تاثیر زیادی بر ترس کودکان دارد. 
پدر و مادرها معموال با توجه به شناختی که از 
فرزند خود دارند، متوجه می شوند که او ترسوتر 
از بچه های همسن و سالش است. در این شرایط 
والدین باید ابتدا به رفتار خودشان توجه کنند و 
ببینند چگونه رفتار کرده اند که باعث ترسو شدن 
فرزندشان شده است. بعد از آن سعی کنند به 
گونه ای رفتار کنند که ترس و اضطراب را به 

فرزند خود منتقل نکنند.
تقویت رفتار همیشه با آموزش موثر خواهد بود. 
عدم جراتمندی، ترس و رفتارهای وسواس گونه، 
اغلب بسیار زود توسط والدین و مراقبان کودک 
به او منتقل می شود. این افراد معموال پرخاشگر 
و منفعل می شوند چون ترس، مانع از خالقیت 

و پویایی آنها خواهد شد. 

: آیا والدین جراتمند حتما می توانند 
شجاعت و جراتمندی را به فرزندان شان هم 

منتقل کنند؟ 
عاری  رفتاری  خودشان  که  والدینی   

نمی توانند  لزوما  دارند  وسواس  و  ترس  از 
فرزندان شجاعی داشته باشند و شجاعت را به 
آنها منتقل کنند. چون آگاهی از تاثیر رفتارهای 
ما بر کودکان نیز در این خصوص بسیار موثر 
ناآگاهی پدر و مادرها باعث  است. در واقع 
می شود فرزندان شان سال ها با ترس، وسواس 
و هراس از بیان احساسات و عواطف خود 

مواجه باشند و آن گونه زندگی کنند.
این است که  تنهایی  از  یکی از دالیل ترس 
کودکان هنگامی که نباید تنها گذاشته می شدند؛ 
ساعت ها تنها یا با مراقب دیگری که نمی توانسته 
به آنها احساس امنیت بدهد تنها مانده و در 
واقع می توان گفت رها شده اند. به این ترتیب 
یکی از مهم ترین ترس ها که ریشه بسیاری از 
ترس هاس دیگر هم به حساب می آید یعنی 

»ترس از تنهایی« در آنها شکل می گیرد.

: والدین چطور می توانند مانع از انتقال 
ترس و وسواس های دوران شیوع کرونا در 

فرزندان خود شوند؟ 
مهم ترین عاملی که می تواند ترس و وسواس 
دوران همه گیری کرونا را در بچه ها کاهش دهد 
نوع رفتار والدین است؛ نه اینکه فقط در کالم 
»نباید  کنند  ادعا 

از  ناشی  رفتارهایی  خودشان  ولی  ترسید« 
وسواس داشته باشند، چون رفتار آنها کامال 

توسط بچه ها الگوبرداری می شود. 
یکی دیگر از ترس هایی که والدین به ویژه مادر 
باید آن را به خوبی در فرزندش مهار و کنترل 
در  کند، ترس و اضطراب جدایی است که 
دوران بیماری کرونا هم بسیار با آن دست به 
گریبان شدیم. چنین اضطرابی در این دوران 
توسط محیط هم به کودک منتقل خواهد شد. 
در واقع وقتی استرس از سطح بهینه که باعث 
هوشیاری می شود عبور کند، نه تنها نمی تواند 
مانع خطا کردن کودک شود بلکه برعکس باعث 
می شود به دلیل ترس، استرس و واهمه ای که 
دارد، نتواند رفتار درست را انتخاب کند. در 
چنین شرایطی فرد نمی تواند موقعیت های خطر 
را شناسایی و بهترین موقعیت را انتخاب کند و 
درست تصمیم بگیرد. حتی اگر ترس والدین 
هم در این دوران بیش از اندازه باشد، ممکن 
است قدری آنها را محدود کند یعنی ترس از 
ابتالی به بیماری باعث خانه نشینی خودشان و 
فرزندشان شود. به همین خاطر، والدین باید 
ابتدا ترس های وجودی خود را حتی قبل از 
کرونا شناسایی کنند تا با ریشه کن کردن همه 
آنها بتوانند بر ترس، وسواس و استرس ناشی 
از بیماری کرونا و حواشی آن مانند تنهایی، 
مشکالت اقتصادی و... غلبه کنند. فقط به این 
و  ترس  از  مانع  می توانند  که  است  صورت 

وحشت بیش از حد در کودکان شوند. 

: شجاعت و جراتمندی در مقابل 
ترس و واهمه ای که در دوران کرونا وجود 

دارد چطور تعریف می شود؟
شجاعت به معنای بی خیالی، خطر کردن و در 
نهایت رعایت نکردن دستورالعمل ها و نکات 
بهداشتی در دوران کرونا نیست. چنین رفتاری، 
سر دیگر طیف ترس و اضطراب است که باعث 
به خطر انداختن جان خود و اطرافیان خواهد 
شد بنابراین جراتمندی در بحران هایی مانند 
کووید-19، شناخت و ارزیابی درست از موقعیت 
است. همچنین اینکه افراد بتوانند موقعیت را 
به خوبی تحلیل کنند و در نهایت موقعیت درستی 
از شرایط پیش رو داشته باشند. فقط با مدیریت 
رفتار صحیح و تحلیل موقعیت است که کودکان 
هم می توانند دست به انتخاب درستی بزنند. 
یعنی وقتی والدین بتوانند به گونه ای شرایط را 
ارزیابی کنند که کمترین افت عملکرد را داشته 
باشند و همچنین ارتباطات اجتماعی خود را نیز 
در حد مجازی یا با در نظر گرفتن همه شیوه نامه های 
بهداشتی و موارد پیشگیری از بیماری حفظ 
کنند؛ کودکان هم نه تنها دچار وسواس و استرس 
نخواهند شد، بلکه کم کم با رفتارهای جراتمندانه 

و شجاعت آشنایی پیدا می کنند.

بررسی جراتمندی بچه ها در شرایط سخت 

حفظ شجاعت در کودکان 

pa
re
nt
s.f
r :

بع
من

شما به عنوان والدین ممکن است مراحل ناراحتی، 
ناامیدی یا حتی احساس ناکافی بودن را پشت سر 
گذاشته باشید. فرزند شما کار خودش را انجام می دهد 
و وقتی سعی می کنید اقتدار خویش را نشان دهید، 
وضعیت بدتر می شود و گاهی حتی احساس می کنید 
او شما را به چالش می کشد و اعتماد به نفس شما به 
صفر می رسد! با این حال، این حوادث و رودررویی ها 

نباید چنین تاثیراتی بر شما بگذارد. 
باید بدانید که قبل از 3 سالگی کودکان نمی دانند که چگونه خواسته ها 
و امیال خود را کنترل کنند. در این سنین، کودک نمی تواند درست 
و غلط را از هم تشخیص دهد و دقیقا نمی داند چگونه احساسات 
خویش را کنترل کند بنابراین وقتی احساسی را تجربه می کند، از آنجا 
که هیچ کنترل و شناختی نسبت به آن ندارد، ممکن است توان کنترل 
احساسات خود را نداشته باشد. در این شرایط برای اینکه آرامش خود 

را بازیابد، قطعا به کمک والدینش نیاز خواهد داشت.
کودکتان را تصور کنید که احساسی مثبت را تجربه می کند: او با 
دویدن، فریاد زدن، بازی کردن و... این حس خوب را نشان می دهد. 
برعکس، وقتی حسی منفی را تجربه می کند، دور اتاق می چرخد، 
فریاد می زند، گریه می کند، خودش را روی زمین می اندازد یا وسایل 
را پرتاب می کند. همین رفتارهای افراط گونه به وضوح نشان می دهند 
که او توان کنترل احساسات خود را ندارد. در این مقاله بر آن هستیم 
نکاتی را به شما والدین عزیز بیاموزیم تا به کمک آنها فرزندان حرف 

گوش کنی داشته باشید. 

1. سر کودکتان فریاد نکشید!
هنگامی که در ادامه کشمکش با کودک، مجبور می شوید تا صدایتان را 
باال ببرید، فراموش نکنید که نتیجه عکس خواهید گرفت و در عمل 

با سه گزینه روبرو خواهید شد:

 کودک به شما گوش نمی دهد و بیشتر از شما سر و صدا می کند 
و صدایش را باال می برد.

 کودک شروع به گریه می کند چون با فریاد شما ترسیده است.
 به محض پایان بحران، احساس گناه خواهید کرد و به او اعتراف 

می کنید که پدر یا مادر خوبی نیستید. 
در حقیقت، فریاد زدن هر شرایطی را تشدید و شما را خسته می کند 
بنابراین تا حد امکان از این کار اجتناب کنید. وقتی احساس می کنید 
که تمام وجودتان از خشم پر شده است، برای دقایقی تنها باشید و 
نفس عمیق بکشید. پس از آرام شدن، نزد فرزند خود بازگردید، او 
را روبروی خود بنشانید، در چشمانش نگاه کنید و با لحنی محکم 

اما آرام هر آنچه الزم است را به وی بگویید. 

2. جمالت مثبت به کودک بگویید!
رشد مغز کودک زمانبر است و قبل از سن خاصی توان درک جمالت 
منفی را ندارد بنابراین وقتی به او می گویید کاری را انجام ندهد ولی 
او به هر حال این کار را انجام می دهد، عصبانی نشوید زیرا این پیام 
شماست که برای کودک شفاف نیست. با درک نکردن این نفی، کودک 

شما جمله را مثبت شنیده 
است. به عنوان مثال کودک 

جمله »چاقو را پرتاب نکن« 
را به صورت مثبت یعنی »چاقو 

را پرتاب کن« شنیده است. اگر 
شما در مقام والدین،  این موضوع 

را ندانید، قطعا کودک را درک نخواهید 
کرد و درادامه چیزی جز سردرگمی، ناامیدی و 

درنتیجه توفان و بحران احساسات در کودک به جای نخواهد ماند. 

3. مراقب کلماتی که استفاده می کنید، باشید!
هنگامی که به دلیلی از دست کودک ناراحت هستید و قصد دارید 
تا به او بفهمانید که رفتار وی مناسب نیست و شما را اذیت می کند، 
الزم است مراقب کلماتی که استفاده می کنید، باشید. در واقع آنچه 
شما را آزار می دهد شخصیت کودک نیست بلکه عمل اوست و باید 
مراقب حرف های خود باشید و این دو مقوله را از هم جدا کنید. 
همچنین الزم است که کودک و مهارت هایش را نقد نکنید، مثال به 
او نگویید: »تو کودن یا دست و پاچلفتی هستی«. فراموش نکنید که 
ادای بعضی کلمات از هزار بار کتک زدن کودک بدتر است و ممکن 
است باورهای محدودکننده ای را در کودک شما خلق کند. اگر به او 
بگویید که بدجنس و خبیث است در مقایسه با اینکه به او بگویید 
رفتاری اشتباه داشته است، قطعا یکسان نیست. صحبت های شما 
ممکن است او را در معرض شکل گیری هویتی قرار دهد که برای 

خالص شدن از آن تالشی مافوق بشری نیاز خواهد بود.

4. برای کودک محدودیت  و قانون وضع کنید
از نظر علمی ثابت شده است که تعیین محدودیت ها و قوانین برای 
کودک، احساس امنیت عاطفی بیشتری به وی می دهد و درنتیجه او 

رشد بهتری خواهد داشت. 
با این حال، ممکن است 
احساس کنید که به اندازه 
کافی در برابر کودک اقتدار 
مرتبا  او  اینکه  یا  ندارید 
محدودیت هایی  با  را  شما 
کرده اید،  تعیین  خودتان  که 

آزمایش می کند.
فراموش نکنید که اطاعت کردن یک 
ویژگی ذاتی در انسان نیست بلکه باید 
یاد گرفته شود. مانند هر یادگیری دیگری، 
کودک شما برای فهم محدودیت ها و قوانین، نیاز به 
تکرار دارد تا آنها در وجودش نهادینه شوند. مثال وقتی که رنگ ها 
را به او می آموزید، ممکن است چند ماه طول بکشد تا آنها را به 

درستی تشخیص دهد یا نام ببرد.
همچنین، ممکن است کودک شما این تصور را ایجاد کند که به حرف 
شما گوش نمی دهد زیرا اقدامات ممنوعه را به طور منظم تکرار می کند 
اما آنچه شما باید بدانید این است که به محض اینکه کودک مثال فهمید 
که نباید به پریز اتاق نشیمن دست بزند، ممکن است درعوض پریز 
آشپزخانه را لمس کند. فراموش نکنید که کودک قصد لجبازی ندارد، 
بلکه شما باید صبور و خونسرد باشید و دوباره قانون منع لمس پریز 

برق را برای او توضیح دهید و چه بسا بارها و بارها تکرار کنید.
هنگامی که کودک خود را از انجام کاری منع کردید، فقط به »نه« 
گفتن بسنده نکنید بلکه قضیه را با جمالت ساده و مثبت توضیح 
دهید و به او بگویید چرا اجازه ندارد که مثال فالن کار را انجام 
اووف  نکنی،  اگر ولش  »پریز رو ول کن،  مثال:  عنوان  به  دهد. 

می شی یا بدجور دردت میاد!«
نکته مهم در مورد محدودیت ها این است که هرگز تسلیم نشوید. 
در غیر این صورت کودک گیج می شود و دیگر نمی داند چه کاری 
بنابراین محدودیت ها را  دهد  نباید انجام  را باید و چه کاری را 
کامال مشخص کنید تا در ذهن کودک جا بیفتند و درادامه توسط 

کودک رعایت شوند.

توصیه هایی برای داشتن کودکانی حرف شنوا

 دکتر حسین 
ابراهیمی مقدم

روانشناس و مشاور 
خانواده

شجاعت به معنای 
بی خیالی، خطر کردن 

و در نهایت رعایت 
نکردن دستورالعمل ها 

و نکات بهداشتی در 
دوران کرونا نیست. 

چنین رفتاری، سر 
دیگر طیف ترس 
و اضطراب است 
که باعث به خطر 

انداختن جان خود و 
اطرافیان خواهد شد 

بنابراین جراتمندی 
در بحران هایی مانند 

کووید-19، به معنای 
شناخت و ارزیابی 

درست از موقعیت 
است

قبل از 3 سالگی کودکان نمی دانند که چگونه خواسته ها 
و امیال خود را کنترل کنند. در این سنین، کودک 
نمی تواند درست و غلط را از هم تشخیص دهد و 
نمی داند چگونه احساسات خویش را کنترل کند 

بنابراین از آنجا که هیچ کنترل و شناختی نسبت به 
آن ندارد، ممکن است توان کنترل احساسات خود را 

نداشته باشد. در این شرایط برای اینکه آرامش خود را 
بازیابد، قطعا به کمک والدینش نیاز خواهد داشت


