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7 والدین و فرزندان

. . . اشتباه های رايج

بچه ها آنقدر به نوازش جسمي و روحي از سوي 
والدينشان محتاج اند که اگر اين نوازش را به صورت 
مثبت )محبت و عش���ق کالمي و آغوش( دريافت 
نکنند، ممکن است بخواهند نوازش منفي بگيرند. 
نوازش منفي يعني هر نوع توجهي که با سرکوب، 

دعوا، خشم و توجه منفي شما همراه است. براي همين است که وقتي چند ساعتي از فرزندتان غافل مي شويد 
او شروع به پرخاشگري، بهانه گيري و بدقلقي مي کند. کودک با اين رفتارها سعي در جلب توجه شما دارد؛ 

حتي اگر اين جلب توجه منفي است. 
بنابراين، بار ديگر که کودکتان بهانه گيري کرد، به جاي جر و بحث با او فقط او را در آغوش بگيريد و 
ببوسيد. چند دقيقه وقت گذراندن با کودک بيقراري هاي او را خاتمه مي دهد و بهترين درمان بدخلقي هاي او 
است. اجازه بدهيد کودک تا زماني که مي خواهد در آغوش شما بماند. يادتان باشد اين نوع از محبت ها سن و 

سال نمي شناسد و حتي نوجوان ها هم به آغوش پدر و مادرشان محتاج هستند. 

نتايج پژوهش هاي يک تيم تحقيقاتي نشان 
داد شرايط استرس زا در دوران کودکي باعث تغييراتي 
در سازه هاي اصلي مغز مي شود.  اين در حالي است 
که مطالعات قبلي نشان داده  بودند که تجربه هاي 
استرس زا در دوران کودکي پيامدهايي مانند اضطراب، 

افسردگي، بيماري هاي قلبي و سرطان در زندگي بزرگسالي کودک دارند. 
يک تيم تحقيقاتي از دانش���گاه ويسکانسين مديسون دريافتند حوادث استرس زا در دوران کودکي در 
رشد مغزي ارتباط مستقيم دارد. محققان آزمايشي بر روي 460 کودک 12 ساله که بين سنين 2 تا 4 سال با 
خشونت هاي جسمي و رواني، غفلت، فقر و محروميت مواجه بود انجام داده و مغز آنها را اسکن کردند. نتايج 
نشان داد دو ساختار هيپوکامپ و آميگدال در دوران کودکي اين افراد کمتر توسعه يافته اند؛ اين مناطق مرتبط با 
عملکردهايي مانند يادگيري، حافظه، کنترل رفتار و مديريت احساسات در ارتباط هستند و مي تواند باعث برخي 

از مشکالت در دوران نوجواني و بزرگسالي شود. 

. . . بچه ها و يافته ها

يکي از چيزهايي که مادران در مورد کودکشان نسبت به آن گله مند 
هستند، بي نظمي فرزندشان است. اينکه کودک در سني که راه مي افتد 
تازه شلوغ کاري هايش در خانه شروع مي شود، چون کشف کردن را آغاز 
کرده است. کشف کردن هم هميشه همراه با يک سري بريز و بپاش 
است. بدني صورت که کودک از اسباب بازي هاي خودش گرفته تا تمام 
وس���ايلي را که در کابينت هاي آشپزخانه است، بيرون مي آورد و همان 
وسط س���الن مي اندازد. آن وقت است که خانه تبديل به ميدان جنگ 
مي شود و والد در مقابل خانه بهم ريخته نمي داند چه واکنشي نشان دهد. 
براي آموزش نظم و انضباط مثبت مي توانيد از سني که کودک مسائل را 
درک مي کند شروع کنيد، معمواًل کودکان از سن يک سالگي مي توانند 
مسائل را درک کنند. زماني که کودک کوچک شما اسباب بازي هايش را 
رها کرده و شروع به گريه مي کند به آرامي به او بگوييد که دست از گريه 

کردن بکشد و اسباب بازي هايش را جمع کند. اين کار به او ياد مي دهد 
که به جاي اين که به کسي وابسته باشد و تسليم احساسات خود شود، 

به تنهايي مسئوليت کارهايش را به عهده بگيرد. 
سوالي که االن پيش مي آيد اين است که چطور به کودک نظم و 
انضباط را آموزش دهيم به طوري که نه سخت گيري زيادي کرده باشيم 
و کودک را به سمت وسواسي بودن ببريم و نه اينکه آن قدر غفلت کنيم 
که او گمان کند مسئول جمع کردن وسايلش هرکسي جز خودش است. 

در زير چند روش مثبت را به شما آموزش مي دهيم.

1( توبيخ رفتار نه توبيخ شخصيت
اگر کودک ش���ما کاري را به اشتباه انجام داد و يا رفتار نامناسبي 
داشت به جاي اين که به او بگوييد امروز بچه بد و شيطوني بودي، در 
کمال آرامش به او بگوييد که امروز رفتارهاي اشتباه زيادي داشتي. سعي 
کنيد در اين مواقع کل شخصيت او را زير سوال نبريد و فقط رفتارش 
را توبيخ کنيد. مثال به او بگوييد: »نبايد هر وسيله اي را يک جا بيندازي 
و اين طور همه جا را ش���لوغ کني. بهتر است بعد از تمام شدن کارت 
هرچيزي را سر جايش بگذاري.« به اين ترتيب کودک شما مي آموزد که 

بايد تغييراتي در رفتار خود ايجاد کند. 

2( از  سيستم پاداش و تقويت استفاده کنيد
پاداش داراي چند نوع است:

پ�اداش غيرم�ادي: پاداش غيرمادي مانن���د توجه به رفتار 
مثبت با نگاه، لبخند زدن، در آغ���وش گرفتن کودک، نوازش کردن، 
 پاداش کالمي و تحس���ين کردن همگ���ي در تقويت رفتار مطلوب

 مؤثر است.
پ�اداش م�ادي: مي توانيد در مقاب���ل رفتارهاي مثبت کودک 
جايزه هايي مانند خوراکي هايي که کودک دوس���ت دارد، مثل آبنبات، 
شکالت، و پاستيل، اسباب بازي هاي مورد عالقه کودک براي او در نظر 

بگيريد تا رفتار مثبت او را تقويت کنيد.
پ�اداش موقعيت�ي: اي���ن نوع پاداش ش���امل فراهم کردن 
فرصت هايي است که کودک دوست دارد. مثل پارک بردن، بازي کردن، 

گردش خانوادگي و رفتن به جايي که کودک عالقه دارد. 
در به کار بردن هر سه اين پاداش ها بايد چند نکته را در نظر بگيريد: 
اول اينکه کودک بايد علت پاداشش را بداند و به صورت مبهم از پاداش 
دهي استفاده نکنيد. نکته مهم بعدي اين است که  به کودک باج ندهيد. 
فرق باج دادن با پاداش دهي اين است که در باج دادن قبل از انجام رفتار 

به خواست کودک چيزي که مي خواهد داده مي شود. 

3( تميزکاري همراه با شادي و سرگرمي
روند تميز کردن را به سرگرمي مفرح براي کودک تبديل کنيد و 
هنگام مرتب کردن اطراف خانه آواز بخوانيد تا کودک به مشارکت در اين 
کار ترغيب شود. شما مي توانيد جمع کردن اسباب بازي ها از روي زمين 

را به يک بازي سرگرم کننده تبديل کنيد. 

4( آموزش  به صورت معکوس
براي کاهش رفتار منفي و بي نظمي مي توان از روش هاي مختلفي 
شامل ناديده گرفتن، ايجاد محدوديت و سکوت استفاده کرد. اين روش ها 
بس���ته به نوع رفتار متفاوت اس���ت. براي آموزش نظم به کودکان از 

روش هاي معکوس زير استفاده نماييد: 
 � رفتار مطلوب را به کودک نگوييد بلکه رفتار منفي را شناسايي 
کنيد و رفتارهايي که مي خواهيد اصالح شود را جايي ثبت کنيد و کودک 

را از رفتار نامطوب آگاه کنيد.
� براي کودک قانون مشخص بگذاريد و در مورد دليل اشتباه بودن 

رفتار توضيح منطقي دهيد.
� رفتارهايي که صرفا براي جلب توجه ديگران اس���ت و آسيبي 
به خود کودک يا ديگران نمي رس���اند را کامل ناديده بگيريد و حتي 

بازخوردهاي منفي مثل نگاه، اخم، دعوا کردن و.. نداشته باشيد.
� در واکنش به برخي رفتارهاي منفي کودک براي او پيامدهاي 
منفي مش���خص ايجاد کنيد. کودک بايد بداند همواره در مقابل چنين 

رفتاري، چنين پيامدي دريافت مي کند.
� معموال در مورد رفتارهايي که کمتر قابل کنترل هس����تند و 
براي ديگران آسيب زننده اند، روش زمان سکوت به کار مي رود. صبر 
کنيد تا آرام ش����ود و دوباره کاري که مي خواهيد انجام دهد را از او 

درخواست نماييد. 

    عطیه میرزا امیری

کارشناس ارشد روانشناسی

چطور به کودک،  منظم بودن را ياد   بدهیم؟

معج�زه در آغ�وش گرفتن تأثیر استرس بر مغز کودکان
کودک


