
خشم یکی از هیجان هایی 
آنکه  وجود  با  که  است 
و  الزم  گاهی  آن  اعمال 
ضروری است؛ وقتی نابجا 
و بی مورد بر دیگران اعمال شود می تواند 
این  در  بگذارد.  بر جای  مخربی  تاثیرات 
میان، اعمال خشونت بر کودکان ازجمله 
ناهنجاری هایی است که تأثیر مخربی بر رشد 
و تکامل کودکان دارد و معمواًل نیز بسیار 
توسط  کودک  علیه  خشم  است.  زیان بار 
والدین، معلمان و مربیان با هدف آگاه سازی او 
و ایجاد احساس گناه و پشیمانی در کودکان، 
گاهی غیرقابل جبران است و آینده آن ها را 

تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
چه  به  کودکان  علیه  خشونت  اصواًل  اما 
معناست و چطور می توان آن را با قاطعیت 
و تربیت و پرورش استعدادهای کودکان که 
برای آن ها الزم و ضروری است تفکیک 
کرد؟ در این خصوص با دکتر سیما قدرتی، 
هیات علمی  روان شناس، مشاور و عضو 

دانشگاه آزاد تهران گفت وگو کرده ایم. 

: خانم دکتر، به طور کلی چه تعریفی 
می توانیم از خشونت داشته باشیم؟ 

خشونت انواع مختلفی دارد؛ گاهی می تواند 
کالمی باشد مثل زمانی که کالم خشونت آمیزی 
در مورد کسی به کار می بریم یا او را تحقیر 
و همچنان مدام نقطه ضعف های او را خاطر 
به طور  می تواند  هم  گاهی  می کنیم.  نشان 
فیزیکی باشد که والدین اغلب فکر می کنند 
تنبیه بدنی می تواند باعث شود کودک بهتر 
تربیت شود. در صورتی که اعمال خشونت 
از این جنس به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و 
تجربه خشونت در دوران کودکی بر سالمت 

فرد تأثیر می گذارد. 
همچنین خشونت می تواند هم به طورمستقیم 
خشونت  غیرمستقیم.  هم  و  شود  اعمال 
غیرمستقیم هنگامی است که از طریق دیگران 
نسبت به کودک خشم داشته باشیم یا مثاًل پشت 
سر آن ها حرف بزنیم که چنین رفتارهایی هم 

ناشی از خشونت تلقی می شوند. 

: والدین برای جلوگیری از خشم 
خود در مقابل شیطنت های فرزندشان چگونه 

باید رفتار کنند؟ 
صبوری یکی از مهم ترین کارهایی است که 
والدین باید در مقابل کودکان اعمال کنند. حتی 
گاهی  کودکان هم  آسان ترین  و  صبورترین 

رفتارها و شیطنت های غیر قابل کنترلی دارند 
و ممکن است نتوانند چارچوب ها و قواعد 
و قوانین خانواده ها را رعایت کنند. در واقع 
والدین همیشه باید انتظار آن را داشته باشند 
مغایر  کاماًل  رفتاری  نه تنها  فرزندان شان  که 
آن  نتوانند  بلکه  باشند؛  داشته  آن ها  نظر  با 
را بپذیرند و قبول کنند، بنابراین نباید چنین 

انتظاراتی از کودکان داشته باشند. 
در چنین مواقعی والدین به چند شکل می توانند 
رفتار کنند. نخست آنکه با مهربانی نظرکودک را 
جلب کنند و آنچه را الزم است به او آموزش 
دهند. این کار حتمًا باید به زبانی باشد که 

برای کودک قابل درک است. 
گام بعدی آن است که اگر کودک رفتار درستی 
داشت حتمًا او را تشویق کنند. اما اگر همچنان 
اصرار دارد فقط به گونه ای مطابق میل خود 
عمل کند و مدام لجبازی می کند؛ خانواده ها 
پیامدهای  و  عواقب  متوجه  را  کودک  باید 
رفتاری او بکنند. اگر والدین این گونه رفتار 
کنند، نمی توان گفت خشونتی اتفاق افتاده؛ 
بلکه اینها در واقع مجموعه ای از رفتارهایی 
برای آموزش به کودک هستند که می توانند 

مؤثر واقع شوند. 

: والدینی که سریع عصبانی می شوند 
چگونه می توانند پرخاشگری خود را در مقابل 

کودکان کنترل کنند؟ 
پدر و مادرهایی که نمی توانند رفتار آرامی با 
فرزند خود داشته باشند و فوراً عصبانی می شوند 
و پرخاشگری می کنند ابتدا باید سعی کنند بر 
خودشان تسلط داشته باشند چون این گونه 
رفتارها می توانند بر فرزندشان تأثیرگذار باشد. 
ضمن آنکه باعث لجبازی بیشتر آن ها هم خواهد 
شد. در واقع پدر و مادرها نمی توانند بدون اینکه 
فرزندان خود را در مورد کارهای درستی که انجام 
می دهد تشویق کنند، فقط سر او داد بزنند و به 

فکر تنبیه آن ها باشند. 
مناسب  فرزندپروری  شیوه های  یادگیری 
نیز موضوع بسیار مهمی است که مطابق آن 
می توانند رفتاری مناسب با فرزندان خود داشته 
باشند؛ یعنی به جای اعمال پرخاشگری علیه 
آن ها شیوه های تربیتی مناسبی را برگزینند. در 
حال حاضر رویکردهای مختلف روان شناسی 
در این خصوص وجود دارند. روش هایی که 
والدین بتوانند با فرزندان خود روبه رو و در 
واقع مواجه شوند تا بتوانند شناخت بهتری از 

آن ها داشته باشند. 

: خشم پدر و مادرها با فرزندان شان 
ریشه در چه مشکالتی دارد؟ 

طبق گفته آدلر، روان شناس اتریشی فرق بین تنبیه 
و دعوت به نظم و انضباط دو گزینه ای است 
که با هم متفاوت است. تنبیه زمانی است که 
والد به خاطر حس های منفی که خودش دارد 
برای کودک جریمه ای اعمال می کند و چون از 
کودک عصبانی است و نمی تواند خشم خود را 
مدیریت کند برای کم شدن شدت عصبانیت خود 
فرزندش را تنبیه می کند. در صورتی که منظور 
از آموزش انضباط به کودک آن است که والدین 
به فرزند خود بیاموزند که برای راحت تر زندگی 
کردن باید قوانینی را رعایت کنند. یعنی کودک 
باید یاد بگیرد رفتارهای منفی معموالً پیامدهایی 
دارد. بنابراین کودک می تواند متوجه رفتار منفی 
خود شود. همچنین والدین تا آنجایی که ممکن 
است باید با فرزند خود صبوری و مدارا کنند 
و شیوه های تنبیهی و محروم سازی را به عنوان 

آخرین راه در نظر بگیرند. 

: والدین چگونه می توانند رفتاری به 
دور از خشم با فرزندان خود داشته باشند؟ 

اگر پدر و مادرها از سبک فرزندپروری مقتدرانه ای 

استفاده کنند می توانند با استفاده از این سبک، خشم 
خود را در برابر کودکان کنترل کنند. بعضی کودکان 
می توانند برای جلب توجه پدر و مادرهایشان آن ها 
را عصبانی کنند؛ اما آن ها می توانند برای حل این 
مشکل نسبت به رفتار آن ها بی توجهی نشان دهند. 
وقتی کودک مدام همه چیز را می شکند، وسایل 
را خراب می کند و رفتار او غیر قابل کنترل است؛ 
والدین باید در مقابل چنین رفتارهایی آرامش 
خود را حفظ کنند. برای این کار بهتر است به 
کودک پیشنهاد بازی جذابی بدهند که می توانند 
به کمک یکدیگر آن را انجام دهند. همچنین اگر 
کودک مدام وسایل را خراب می کند و رفتارهای 
غیر قابل کنترلی انجام می دهد به او بگویند که اگر 
دفعه بعد چنین کاری انجام دهد نمی تواند کارهای 
مورد عالقه اش را انجام دهد، مثاًل کارتون نگاه 
کند یا به پارک برود، در غیر این صورت باید منتظر 
عواقب و پیامد کارهای خود باشد. موضوع مهم 
در این میان آن است که والدین باید روی حرف 
خودشان بمانند و با وساطت و درخواست اطرافیان 
از موضع خود پایین نیایند و قاطعانه رفتار کنند. 
چون اگر فراموش کنند و روی حرف خود نمانند 
کودک فکر می کند والدین فقط حرف می زنند اما 

هیچ وقت عمل نمی کنند. 

: تأثیر خشم والدین بر فرزندان شان 
اغلب به چه شکل است؟ 

با توجه به اینکه کودکان به طور کامل یعنی به طور 
مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر رفتارهای والدین 
خود هستند خشم آن ها نیز می تواند بر رفتار 
فرزندان شان تأثیر بگذارد؛ به گونه ای که وقتی مدام 
شاهد رفتارهای خشونت آمیز والدین خود باشند، 
خودشان هم به تدریج رفتاری مطابق با والدین خود 
خواهند داشت یعنی مانند آن ها نمی توانند بر خشم 
خود غلبه کنند. وقتی والدین قادر به کنترل رفتار 
خود نیستند و محیطی سرشار از هراس و بیم برای 
فرزندان خود به وجود می آورند؛ قدرت به ابزار 
رعب و وحشت تبدیل می شود، تهدید جای امنیت 
را می گیرد و بی اعتمادی جایگزین اعتماد می شود. 
این فضای ناشی از ترس و اضطراب، توانایی های 
کودکان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به گونه ای 
که نمی توانند به آسانی احساساتشان را بیان کنند 
بنابراین حساسیت هایشان نیز بیشتر خواهد شد. 

: وقتی ترس و خشونت در فضای 
خانه حاکم باشد چه عواقبی در انتظار کودکان 

خواهد بود؟ 
وقتی کودکان تحت تأثیر رفتارهای خشونت آمیز 
والدین خود رفتارهایی غیر قابل کنترل انجام 
دهند، احتمال توسل والدین به خشونت بیشتر 
می شود بنابراین آن ها وارد دور باطل فرسایشی 
می شوند که کنترل و مهار آن کار آسانی نیست. 
 گاهی هم برنامه های خشن تلویزیونی یا کارتون ها 
و بازی های مورد عالقه کودکان، دلیل تحریک 
و افزایش خشونت آن هاست بنابراین والدین 
باید به فرزندان شان بیاموزند چیزی را که در 
برنامه های تلویزیونی می بینند با اتفاقات واقعی 
مقایسه نکنند. در واقع تأثیر خشونت والدین بر 
کودکان به عوامل زیادی بستگی دارد؛ از جمله 
ماهیت و نوع خشم و اینکه آیا خشمگین شدن 
والدین موردی است و گاهی پیش می آید یا اغلب 

رفتار آن ها از روی خشم و عصبانیت است. 
موضوع مهم دیگر، سن یا دوره ای از رشد کودک 
است که مورد خشم قرار می گیرد؛ البته هر سنی 
عواقب و پیامدهای خود را خواهد داشت. اما 
توجه داشته باشیم رابطه کودک با والدین خشنی 
که مدام رفتارهایی ناشی از خشم دارند نمی تواند 
رفتاری دوستانه باشد و همیشه نوعی ترس بر 
آن حاکم است که عاری از آرامش و امنیت 
خواهد بود. وقتی کودک نتواند آرامش را در 
محیط خانه به دست آورد در جست وجوی 
از خانه می رود که می تواند  بیرون  یافتن آن 

عواقب خطرناکی به دنبال داشته باشد.

وقتیوالدین،مربیانواطرافیان،خشمخودرارویکودکخالیمیکنند
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برخی افراد بر این باورند که فریاد 
زدن بر سر فرزندان شان، بدون دست 
بلند کردن روی آن ها و بدون آسیب 
جسمی، بی ضرر است اما این که مدام 
با آن ها بدخلقی  از دست شان عصبانی می شوند و 
مضر  زدن  کتک  اندازه  همان  به  می تواند  می کنند، 
باشد و به اعتماد به نفس و عزت نفس بچه ها آسیب 

جدی وارد سازد.
فریاد زدن، توهین و تهدید در واقع نوعی خشونت 
کالمی و روانی محسوب می شوند که بر احساس 
منفی  تأثیر  خود  والدین  حضور  در  کودک  امنیت 
می گذارد. این رفتارها باعث می شوند که کودک در 
کنار والدین خویش احساس امنیت نداشته باشد. این 
ناامنی می تواند باعث ایجاد ترس هایی در او شود که 
پیامدهای مستقیمی بر سایر ابعاد زندگی اش خواهد 
داشت. به عنوان مثال، کودک با الگوبرداری از والدین 
خویش، ممکن است این عادت بد را پیدا کند که هر 
زمان از دست خواهر، برادر یا دوستانش عصبانی شد، 
بر سر آن ها فریاد بزند. همچنین مطالعات مختلف نشان 
می دهند که فریاد زدن بر سر کودکان می تواند از نظر 
عاطفی، ذهنی و جسمی به آن ها آسیب برساند. فریاد 
زدن بر سر کودکان هرگز بهترین گزینه برای تربیت 
آن ها نیست. باور کنید یا نکنید، فریاد زدن نیز نوعی 
خشونت محسوب می شود که می تواند آسیب هایی 

طوالنی مدت بر شخصیت و مغز کودک وارد کند.

فریادهای والدین
در مقام والدین، آیا تا به حال دالیل فریاد زدنتان را 
تحلیل کرده اید؟ فریاد زدن بیانگر این است که شما 
کنترل خویش را از دست داده اید. ما اغلب زمانی 
به فریاد متوسل می شویم که مصر هستیم تا افکار 
بر این  خود را تحمیل کنیم. با این حال، آیا واقعاً 

باور هستید که می توانید پیام خویش را با باال بردن 
صدای خود منتقل کنید؟

روانشناسان معتقدند که وقتی شما صدای خود را بلند 
می کنید، سیستم لیمبیک مغز کودک فعال می شود. این 
سیستم در بروز احساساتی چون ترس، خشم و لذت 
نقش مهمی ایفا می کند. این دستگاه که در زیر مخ 
و نسبتاً باالی ساقه مغز قرار دارد، به »مغز احساسی« 
معروف است و رفتارهای هیجانی را کنترل می کند. 
بنابراین، فریاد زدن بر سر کودکان به جای وادار کردن 
آنها به گوش دادن و توجه، نتیجه معکوس دارد و 
درنهایت نتیجه  این خواهد شد که وی نیز فریاد می زند 
و بی آن که مؤفقیتی برای شما حاصل شود، از دست 
شما فرار می کند. همچنین وقتی سر فرزندان مان فریاد 
می زنیم، احساس بدی پیدا می کنیم. بیایید با هم ببینیم 
که این فریادها چه عواقبی می توانند داشته باشند و 
چه تأثیری بر ذهن بچه ها برجای خواهند گذاشت.

چرا باید از فریاد زدن بر سر کودکان 
خودداری کنیم؟

نوزادان می شود.  مغز  در  تغییراتی  باعث  فریاد   .1
مطالعه ای که اخیراً انجام شده  است، نشان می دهد که 
قرار گرفتن زودهنگام و مداوم در معرض استرس ناشی 
از فریاد زدن، می تواند نحوه پردازش اطالعات دریافتی 
از طریق زبان را در مغز تغییر دهد. فریاد زدن بر سر 
کودکان می تواند نحوه رشد مغزی نوزاد را تغییر دهد 
بنابراین مغز کودک، اطالعات و رویدادهای منفی را 
جامع تر و سریع تر از موارد مثبت پردازش خواهد کرد.
2. فریاد زدن بر سر کودکان باعث افسردگی و کاهش 
عزت نفس آن ها می شود. آیا به یاد می آورید وقتی 
مادر، پدر یا معلم تان سر شما فریاد می زد چه احساسی 
داشتید؟شما، وقتی سر بچه ها فریاد می زنید باعث 
شکل گیری ترس، ناامیدی و اندوه در وجود آن ها 

می شوید. با این حال، این رفتار شما، فراتر از برانگیختن 
احساسات گذرا، می تواند تأثیر جدی بر روان کودک 
بگذارد. بلند کردن صدایتان به گونه ای که بچه ها آن 
 را بشنوند، پیامی بلند و واضح به آن ها ارسال می کند. 
شما به فرزندان خود این پیام را منتقل می کنید: »شما 
قادر نیستید کارها را همان طور که من دوست دارم 
شما  شکیبایی  و  صبر  عدم  دهید.«  انجام  به خوبی 
می تواند باعث شود آنها احساس کنند که انتظارات 
والدین خویش را به خوبی برآورده نمی کنند و در 

نتیجه عزت نفس آنها آسیب جدی می بیند.
برخی تحقیقات همچنین نشان می دهد که آزار کالمی 
بزرگسالی  در  روانی  مشکالت  علت  است  ممکن 
بچه ها باشد. فریاد زدن در واقع با بروز افسردگی 
و اضطراب و حتی اعمال رفتارهای خودویرانگری 
مانند سوءمصرف الکل و مواد مخدر یا فعالیت های 

جنسی پرخطر همراه بوده است.
3. آزار روانی، مشکالت رفتاری را تشدید می کند. 
همانطور که قباًل توضیح دادیم، فریاد زدن بر سر کودکان 
سیستم لیمبیک آنها را تحریک و بنابراین احتمال بروز هر 
خشونت رفتاری را در کودکان تقویت می کند. از این رو 
اگر قرار باشد که به جای حال مشکل، بر سر کودکان 
فریاد بزنیم، وضعیت را بغرنج تر خواهیم کرد و در یک 

کالم زمینه را برای طغیان لجاجت ایشان فراهم 
می سازیم. طبق مشاهدات محققان، کودکان 13 

ساله ای که موقعیت های استرس زا را به دلیل 
فریاد زدن والدین خود تجربه کرده اند، 

در میان مدت بروز رفتارهای منفی در 
آن ها بیشتر بوده  است بنابراین اگر 
نمی خواهیم شرایط سخت تر شود، 
توصیه می شود که از فریاد زدن بر 

سر کودکان خودداری کنیم.
بدترین  والدین،  زدن  فریاد   .4

با  مواجهه  در  فرزندان  برای  الگو 
مشکالت و اتفاق های زندگی. والدین 

آینه ای هستند که کودکان، خود را در آن 

مشاهده می کنند. اگر ما در مقام والدین، از پس مدیریت 
احساسات خویش برنیاییم، چگونه می توانیم از آنها 
انتظار داشته باشیم که احساسات خود را در زندگی 
مدیریت کنند؟ وقتی کنترل خویش را از دست می دهیم، 
ناخودآگاه به آنها یاد می دهیم که مانند ما رفتار کنند. 
این روش،  آنها نشان می دهیم که  به  با فریاد زدن 

تنهاترین راه برای رسیدن به خواسته هایشان است.
به  نمی زنیم؟ چرا  زدن، حرف  فریاد  به جای  چرا 
کودکان یاد نمی دهیم که ناامیدی و خشم خود را به 
شیوه ای مثبت مدیریت کنند؟ بیایید الگوی مناسبی 
برای دلبندان مان باشیم تا آن ها به بزرگساالنی با اعتماد 

به نفس، همدل و محترم تبدیل شوند.
5. فریاد زدن می تواند بر سالمت جسمانی کودکان 
تأثیر بگذارد. برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند 
که استرسی که کودکان از قرار گرفتن در معرض 
فریادهای مداوم تجربه می کنند، می تواند منجر به بروز 
بیماری های مزمن شود. درحقیقت استرس، عملکرد 
غدد درون ریز را مختل می کند و درنتیجه بیماری های 
مختلف ظاهر خواهند شد. از جمله این بیماری ها 
می توان به آرتروز، میگرن یا سردرد شدید، مشکالت 

کمر و گردن و سایر دردهای مزمن اشاره کرد.
در پایان، اگر می خواهیم فرزندان مان به بزرگساالنی شاد، 
سالم، همدل و انعطاف پذیر تبدیل شوند، باید یاد بگیریم 
که احساسات خود را مدیریت کنیم. فریاد زدن سر بچه ها 
راه حل مشکالت ما نیست. فریاد زدن، آنها را تشویق 
نمی کند که سریع تر یاد بگیرند یا سریع تر لباس بپوشند!
همین امروز فریاد زدن را متوقف کنید و تکنیک های 
فرزندپروری محترمانه و مثبت را امتحان نمایید. پیشنهاد 
روانشناسان به والدین این است که به محض 
این که احساس کردند از فرط خشم در آستانه 
انفجار هستند، محل را ترک کنند. بنابراین 
اگر در چنین شرایطی قرار گرفتید، از 
اتاق یا از خانه خارج شوید. نفس 
را  آرامش خود  تا  بکشید  عمیق 
بازیابید. سپس با فرزندتان گفت وگو 
کنید و خود را تا سطح درک و فهم 
وی پایین بیاورید. به یاد داشته باشید 
که شما آینه ای هستید که او در آن 
به خود نگاه می کند و اینکه ارزیابی و 
برآوردی که او از خودش دارد، تا حد 

زیادی به شما بستگی دارد.

مضرات فریاد زدن بر سر کودکانمضرات فریاد زدن بر سر کودکان
 ترجمه: 

عفت 
عباسیان

برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند برخی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند 
که استرسی که کودکان از قرار گرفتن در که استرسی که کودکان از قرار گرفتن در 

معرض فریادهای مداوم تجربه می کنند، معرض فریادهای مداوم تجربه می کنند، 
می تواند منجر به بروز بیماری های مزمن می تواند منجر به بروز بیماری های مزمن 
شود. درحقیقت استرس، عملکرد غدد شود. درحقیقت استرس، عملکرد غدد 

درون ریز را مختل می کند و درنتیجه درون ریز را مختل می کند و درنتیجه 
بیماری های مختلف ظاهر خواهند شد. از بیماری های مختلف ظاهر خواهند شد. از 

جمله این بیماری ها می توان به آرتروز، جمله این بیماری ها می توان به آرتروز، 
میگرن یا سردرد شدید، مشکالت کمر و میگرن یا سردرد شدید، مشکالت کمر و 

گردن و سایر دردهای مزمن اشاره کردگردن و سایر دردهای مزمن اشاره کرد

 رابطه کودک با  رابطه کودک با 
والدین خشنی که والدین خشنی که 
مدام رفتارهایی مدام رفتارهایی 

ناشی از خشم دارند ناشی از خشم دارند 
نمی تواند رفتاری نمی تواند رفتاری 
دوستانه باشد و دوستانه باشد و 

همیشه نوعی ترس همیشه نوعی ترس 
بر آن حاکم است که بر آن حاکم است که 

عاری از آرامش و عاری از آرامش و 
امنیت خواهد بود. امنیت خواهد بود. 
وقتی کودک نتواند وقتی کودک نتواند 
آرامش را در محیط آرامش را در محیط 

خانه به دست آورد در خانه به دست آورد در 
جست وجوی یافتن آن جست وجوی یافتن آن 
بیرون از خانه می رود بیرون از خانه می رود 

که می تواند عواقب که می تواند عواقب 
خطرناکی به دنبال خطرناکی به دنبال 

داشته باشدداشته باشد

 یکتا 
فراهانی
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