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خانواده و مشاوره

روزنامهصبحایران
شنبه 6تیر 10 . 1394رمضان  . 1436شماره 19005
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از دو خصلت تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز که این دو مانع بهره گیری تو از دنیا و آخرت می شوند.
الکافی ،ج ،۵ص۸۵

خشمــــــــــــــــگینهایکوچک
توصیه هایی به والدین برای مدیریت خشم کودکان

فاطمهشیبک،کارشناسارشدروانشناسی-جیغ هایبیوقفه،
گریه های شدید و مشت و لگد زدن کودک به دیگران برای بعضی پدر و
مادرها عادی شده است .البته این عادی ش��دن به معنای لذت بردن از
ایناتفاقاتنیستبلکهمعموالازبروزچنینرفتارهاییازطرفکودک
شاندرجمعخجالتهممیکشنداماچوناحساسمیکنند،چارهای
نیستوبایدتحملکنند

برای تغییر چنی��ن رفتارهایی در کودک شان هی��چ تالشی نمی کنند.
در ادامه این مطلب قصد داریم توجه شم��ا را به نکاتی درباره دالیل بروز
خشم در کودکان و راهکارهای مدیریت این هیجان منفی جلب کنیم.
خشمچالشبرانگیزترینهیجاناست
بروزخشمبهخصوصدرکودکان،هیجانیطبیعیوسالماستچراکهبه
کودککمکمیکندکهدرمواقعبحرانیازخودشمحافظتکندپس
نبایدازخشمکودکانترسیدیانسبتبهآنموضعمنفیگرفتونسبتبه
سرکوبآنهااقدامکرد.خشمچنانچهدرجایمناسبوبهشکلمناسب
بروزپیداکندمیتواندبرایمثال،پاسخیبهیکبیعدالتیدرنظرگرفته
شود؛بنابراینفقطخشمیکهباموقعیتتناسبنداشتهباشدمشکل
زاستواحتماالاحساسگناهواضطرابرانیزدرکودکایجادمی
کند .خشم چالش بر انگیزترین هیجان برای کنترل محسوب
می شود که ج��ز با حمای��ت و راهنمایی بزرگس��االن درمورد
کودکانرخنمیدهد.
با 3سطحخشمدرکودکآشناشوید
خشم در کودکان ناش��ی از ناکامی ،غمگین��ی یا اضطراب
اس��ت .در خور ذک��ر است که پ��ا کوبی��دن روی زمین نشان
دهندهسطحپایینخشم،دادوفریادکردنوپرتکردناشیا
نشاندهندهسطحمتوسطخشموجیغزدنولگدزدنبه
دیگراننشاندهندهسطحشدیدخشمدرکودکاست.
مدت زمانی که خشم ادامه دارد ب��ه شدت پریشانی و
آشفتگی که ک��ودک در آن موقعی��ت احساس می
کند،بستگیدارد.والدینیکهبهاحساسات
کودکخودبهدرستیپاسخمیدهند
زمینه را ب��رای تنظی��م این گونه
هیجان های منفی فراهم
می آورن��د .حمایت
از ک��ودک و

آموختنمهارتهایکلیدیحتیبهکودکیکهدرگذشتهفشارروحی
زیادی را تحمل کرده است می توان��د به تعدیل رفتار کودک با خودش و
دیگرانمنجرشود.
ناآگاهانهکودکتانرابهابرازخشمتشویقنکنید
متاسفانه بعضی والدین ناآگاه و آسان گیر ،کودک شان را به ابراز خشم
تشویقمیکنندبهطورمثالاوراتشویقبهفریادکشیدنسریکعروسک
یا مشت زدن به بالش می کنند .این شیوه نه تنها راهکار مناسبی برای
آرامسازیکودکنیستبلکهآنهابهطورغیرمستقیم،تحکیموتثبیت
رفتارهایپرخاشگرانهرابهکودکخودآموزشمیدهند.
بیاعتناییبهخشمکودکشرایطرابدترمیکند
یکی از عوامل تاثیرگذار در تنظیم هیجانی خشم کودکان ،نوع واکنش
والدینبهخشمآنهاست.تنبیه،نداشتنهمدلیوبیاعتناییبهخشم
کودکباعثمیشودکهویاینهیجانراشدیدترتجربهکند؛بنابراین
والدینی که گمان می کنند با نشان دادن ب��ی اعتنایی به خشم کودک
می توان شرایط را بهبود بخشید ،باید بدانند ک��ه این کار تنها احساس
عصبانیتوتحقیررادرکودکشانافزایشمیدهد.
راهکارهاییبرایمدیریتخشمکودک
زمانیکهکودکتاندچارخشممیشودیعنیبههردلیلیخشمگینو
عصبانیمیشود،میتوانیدازراهکارهاییکهدرادامهمطرحمیشود
برایمدیریتهیجانمنفیویبهرهببرید.
به کودک تان بگویید که دوس��تش دارید :هرچند وقت یک بار الزم
است به کودک تان یادآوری کنی��د که اگرچه گاهی اوقات عصبانی می
شودولیبازهمویرادوستدارید.البتهآنرفتارخاصاورانمیپسندید
وبهویکمکخواهیدکردتاراهحلمناسبیبرایحلمشکلاشبیابد.
بااحساسکودکهمدلیوهمدردیکنید:آرامشخودراحفظکنید
و با کودک همدلی کنید؛ به طور مث��ال از خودتان بپرسید که کودکتان
چه حسی دارد؟ و از شما چه می خواهد؟ ب��ه وی بگویید که «به نظر می
رسدکهعصبانیهستی،بایددربارهایناحساساتبعداباهمصحبت
کنیم» .گاهی کودک با نوازش شدن و در آغوش گرفته شدن یا نشستن
بزرگسال در کنارش آرام می شود .حتی می توان از شوخی کردن برای
آرامسازیکودکبهرهبرد.اینکارباعثمیشودکهکودکحسکنداو
واحساساتشاهمیتدارند.
به حرف های ک��ودک گ��وش دهید :کودک��ان تمای��ل دارند
که درباره دلیل خشم خ��ود با شما صحبت کنن��د پس با بیان
عباراتیچون«دوستدارمبشنومکهچراعصبانیهستی»
وی را تشویق کنید تا علت خشم اش را به زبان آورد .در این

مواقع تا پایان به حرف هایش گوش دهید و از نصیحت خودداری کنید.
این شیوه باع��ث می شود که از مق��دار خشم وی کاسته ش��ود و فرصتی
فراهم می آید تا کودک احساساتش را تجربه کند و بپذیرد .هنگامی که
کودکبهاندازهکافیآرامشدبهاوکمککنیدتابهترینراهحلرادرآن
موقعیتحدسبزند.
بینخشمورفتارخشمگینانهکودکتمایزقائلشوید
وقتیکودکشماخشمگیناستوشیءیاوسیلهایراپرتمیکندباید
بینرفتارنادرستواحساسخشمکودکتمایزقائلشوید.بهاینصورت
کهبامالیمتودرعینحالقاطعانهبهاوبگوییدکه«:عصبانیبودنترا
می فهمم ولی پرت کردن کار درستی نیست» یا « می فهمم که ناراحتی
ولی ناسزا گفتن شایسته نیست» .سپس وقتی کودک کمی آرام تر شد
باید رفتار مناسب را در آن موقعیت به وی آموخت یا از وی بپرسید که «به
چه شکل های دیگری می توانسته رفتار کند؟» در واقع به این شکل می
توان به کودک آموخت که انتخاب کند که می خواهد خشمگین شود یا
خشمگیننشود.
خشمکودکراشبیهسازیکنید
بعد از این که کودک کمی آرام شد از وی بپرسید که «چه احساسی می
کردیوقتیکه...؟»وآیامیدانستهکهدرآنزمانخشمگیناست؟در
بدنشماننداعضایصورتچهاحساسهاییداشته؟و...توجهداشته
باشیدکهزباندرتنظیمهیجان،ابزاریاساسیاست.ازکودکانکمسن
ترمیتوانخواستتاخودشانرادرحالعصبانیتنقاشیکنند.راهبرد
دیگری که در ای��ن دسته می گنجد ای��ن است که با تع��دادی عروسک،
نمایشی ترتیب دهیم که خش��م کودک را بازسازی م��ی کند و سپس از
وی بخواهیم که به سواالت مذکور درب��اره خشم آن عروسک و رفتار وی
به هنگام خشم پاسخ دهد و به طور واضح رفتارهای مناسب و نامناسب
در هنگام خشم را با کودک بررسی کنید .برای این کار می توانید از وی
بپرسید که « عروسک��ت چرا این ط��وری رفتار کرد؟»ی��ا «عروسکت چه
کارهایدیگریمیتوانستانجامبدهدتاحالشبهترشود؟».
بانشانههایغیرکالمیکودکتانراتحسینکنید
توجهداشتهباشیدهنگامیکهکودکرفتارمناسبیدارد،عکسالعمل
هایغیرکالمیوالدیننظیرچشمکیالبخندزدن،طوریکهدیگران
متوجه نشوند تحسینی موثر است به ویژه ب��رای کودکانی که اضطراب
دارندوبهسرعتشکستراقبولمیکنند.تمامیاینراهبردهابایدبه
صورتروشنومستقیمبهکودکآموزشدادهشودوبهصورتعملیآن
ها را تمرین کند تا در خزانه رفتاری وی تثبیت شود و فقط در این صورت
استکههنگامآشفتگیبهخوبیقادربهکنترلهیجاناتشخواهدبود.

چاردیواری
فوتمادروحسرتهایآقایمهندس
رهگذر-بایتیمیبزرگشدهبود.سایهپدر،سالهاپیشدر
نورارجعیالیربکبقایافتهبودومادربودکهدردونقش،دو
سایهباالیسرمهندسوبرادرانوخواهرانشداشت؛سایه
مادروالبتهسایهپدر.مهندسهماینراخوبدرککردهبود
پس برای این که لبخند ،زینت چه��ره رنجور و پرتالش مادر
شود ،درس میخواند و درس میخواند و درس میخواند.
برای مادر هم ،بزرگترین داروی��ی که دستان زحمتکش
و دل دردمندش را ن��رم میکرد ،کارنامه پسر ب��ود با نمرات
ممتاز و مراتب باالتر.پسرکهمهندسشد،مادرپیرشدهبود
اما وقت آن رسیدهبودکهپسر،برایمادرآستینخدمتباال
بزند و باال هم زد ،با محبت ،همراه و همدل مادر بود حتی از
راه دور .هرگز از او غفلت نمیکرد .وقتی ه��م به دیدار مادر
میرفت،همدستانشپربودوهملبهایشپرلبخند،دست
مادر را میبوسی��د و قربان و صدقهاش میرف��ت .وقتی هم
خداحافظیمیکردوبازمیگشت،مادر،درجاهایمختلف
خانهمقداریپولمیدیدکهمهندسگذاشتهبود،بدوناین
کهچیزیبگوید.پولگذاشتهبودتامبادا،دستمادرخالی
بماند.اونمیگفت:برادرانم،چقدرکمکمیکنند،ازقضابه
آنها هم کمک میکرد .دستشان را می گرفت و اگر چه به
لحاظسنیازاوبزرگتربودند،امااوکمککارآنانمیشدو
دستگیرشانواینچقدرمادررابرسرشوقمیآوردتادلو
دستانشراراهیآسمانکند،تابهخاطرداشتنچنینفرزند
صالحیخدایراسپاسگزارباشد.مادرعشقمهندسبود،
اینرااززباناوشنیدهبودم،وقتیمادرفوتکردمیتوانستم
حال و روز مهن��دس را تصور کنم .وقت��ی دیدمش ،چشمان
بارانیاش ،تصورم را تصدیق کرد .مهندس ،اما رابطهاش را
بامادرقطعنکرد،بلکههموارهبهیادمادردستخیرازجیب
بیرون میآورد .من با این که رضایت مادر را از او میدانستم
و حتی این مقام واال را به او تبریک هم گفتم ،اما شنیدم از او
که:منبرایمادرمکارینکردهاموچقدرافسوسمیخورم
که نتوانستم ،ج��وری که دلم میخواهد ب��ه او خدمت کنم.
چقدرحیفشدکهفرصتخدمتبهمادرازدسترفت...او
افسوس میخورد ،اما مادر برای او همچنان زنده است و یاد
او همراه مهندس است که حاال میان سالی و دهه پنجم عمر
رابهپایانمیرساند.اوهنوزهمدستگیربرادرانوخواهران
خویش است و تکیهگاه خواهرزادهها و برادرزادهها و ...هر
چهداردراهمازبرکتدعایمادرمیداند،مادریکههمواره
برایموفقیتاو،دستبهآسمانداشت.کاش،سنتاحترام
به پدر و م��ادر ،دوباره در میان نسل ام��روز احیا شود آن وقت
درخواهیم یافت ،نه بهش��ت جای دوری اس��ت ،نه بهشتی
شدن دشوار ،همین که رضای��ت و دعای مادر باشد ،بهشت
خودشمیآید...

پیامکهای شما

پرسی که به خاطر اعتیاد پدرش ازدواج نکرده و دخرتی که خانواده اش را به خود بدبین کرده است
به دلیل اعتیاد پدرم ،از اقدام به ازدواج خجالت می کشم
پرسی هستم  ۲۴ساله .می خواهم ازدواج کنم ،اما خجالت می کشم به خانواده ام بگویم .درآمد بدی هم ندارم ،اما چون پدرم معتاد است خجالت می کشم این موضوع را به خانواده طرف مقابل بگویم.
باسالم .برادر گرام��ی ،سن شما سن مناسب��ی برای ازدواج
است البت��ه اگر شرای��ط عموم��ی و خصوصی ب��رای انتخاب
همسر و تشکیل خانواده را دارا باشید .از بین شرایط می توان
پایان خدمت سربازی و داشتن یک شغل ثابت حتی با درآمد
کم را از جمله ضروری ترین موارد دانست .پس از اطمینان از
فراهم بودن این دو پیش شرط اساسی با توکل بر خدا و کمک
گرفتن از واسطه های آبرومند نسبت به خواستگاری و انتخاب
همسر اقدام کنید.

ارتباط و خودب��اوری مشکلی ندارید می توانی��د با گفت وگو
این مسئله را صادقان��ه با خان��واده دختر در می��ان بگذارید،
البت��ه کام�لا معق��ول و منطقی اس��ت ک��ه خان��واده دختر به
خاطر دلسوزی و اهمیت قائل شدن ب��رای آینده فرزندشان
و همچنی��ن حفظ آب��رو ،احتیاط کنن��د و شاید با ای��ن مسئله
مخالفت کنند اما اگ��ر توسط یک واسطه امی��ن و تاثیرگذار،
بتوانید اعتماد آنان را جلب کنید ،به راحتی می توانید برای
ازدواجتان پا پیش بگذارید.

از خویشاوندان خود کمک بگیرید
به نظر می رسد اگر در فضایی ک��ه بزرگ ترهای شما واسطه
شوند و خانواده طرف مقابل شناخت الزم و کافی و صحیحی
از شخص خود شم��ا داشته باشن��د ،اعتیاد پ��در نباید مانعی
برای ازدواج شما باشد .فقط راه حل این است که توسط یک
واسطه بزرگتر و آبرومند و مورد قبول طرفین این مسئله را در
میان بگذارید و اگر واقعا فرد سالمی هستید و به هیچ وجه با
اعتیاد پدرتان موافق نیستید ،یقین بدانید که خداوند هم شما
را کمک می کند .بیشتر احساس م��ی شود ،خجالت شما به
خاطر اعتیاد پدر است نه اینکه خ��دای نکرده ،سرخوردگی
داشته باشید ی��ا احساس حقارت کنید .اگ��ر از نظر برقراری

حساب خود را از اعتیاد جدا کنید
نکته دیگری که مهم است و باید ب��ه آن اشاره شود ،این است
که اگر پدرتان با شما و در کنار خانواده تان زندگی می کند،
می توانی��د از او بخواهید که به خاطر آین��ده شما اعتیادش را
ترک کند واگر زندگیتان جدا از اوست ،می توانید به خانواده
دختر اطمین��ان خاطر دهی��د که به خاط��ر این ارتب��اط دور،
ان شاءا ...مشکلی در آینده پیش نمی آید و برای دخترشان
تهدیدی نیست.
اگر سابق��ه و رفتار شم��ا در گذشته به گونه ای ب��وده است که
اطرافیان و دوستان وآشنایان از شما ب��ه نیکی یاد کنند ،می
توانید با ارجاع خانواده دختر خانم ،به تحقیق از همسایگان،

اهل مح��ل و آشنایان ،ب��ه آنان اطمین��ان خاطر
دهید که شما همچون پدرتان نیستید و امکان
اینکه به اعتی��اد گرایش پیدا کنی��د بسیار کم یا
صفر است.
سخنی با خوانندگان
در پایان خوب است خوانندگان محترم بدانند
که نباید معایب ،نواق��ص و اشتباهات دیگران و
والدین را به پای جوانان گذاشت ،بلکه در واقع
موارد بسیار زیادی دیده ش��ده که تجربه هم آن
را تایید م��ی کند ،نسبت ه��ای خویشاوندی در
خانواده هایی که فردی به اعتیاد مبتالست ،با
وجود تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ،نتوانسته ،مانع
از پیشرفت دخترها و پس��ران و یا باعث گرایش
آنها به اعتیاد شود بلک��ه در مقابل بسیار انسان
های کامل و خ��وب و باشخصیت��ی تربیت یافته
اند که این امر نشان از این دارد که آدمی خودش
مسئول اعمال خودش است.
علی فروتن
مشاور خانواده

-4061دختری ۱۳ساله هستم .تازه به دبیرستان
وارد شدم  ،خیلی از دوستانم را که از دوران ابتدایی
باهم بودیم از دست داده ام و فقط  ۴نفر از دوستانم
با من در ای��ن دبیرستان هستند که  ۲نف��ر آن ها در
کالس من نیفتاده ان��د ولی  ۲نفر دیگ��ر در کالس
من هستن��د که کنار هم م��ی نشینی��م و آن دو با هم
امسال دوست صمیمی شدند و ح��رف های زشت
می زنند!!
-4062سالم من خانمی  ۳۰ساله هستم ۴،سال
است ازدواج کردم خیلی زود عصبانی می شوم و سر
مسائل الکی با همسرم دعوا می کنم البته همسرم
هم مثل من زود عصبانی می شود.در ضمن زود هم
پشیمان می شویم چون خیل��ی همدیگر را دوست
داریم.لطف��ا راهنمایی کنید چط��ور خشم خودم را
کنترل کنم.
 -4063زن��ی 20سال��ه هستم همس��رم 25سال
دارد ،ویک دختر 3ساله هم داریم.همسرم 4سال
است که اعتی��اد به تریاک پی��دا کرده اس��ت ،اوایل
مخفی می کردولی م��ن چندبارفهمی��دم کمکش
ک��ردم و ترک��ش دادم ام��ا فای��ده ای نداردب��از ب��ه
طورپنهانی مصرف می کنداین بار خانواده ام مچش
را گرفتند 5روز است قهریم دخترم نیز پیش خودم
است ،چه کار کنم؟ درضمن او لجباز و مغرور است.

خانواده ام نسبت به من بدبین شده اند
در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل هستم .از سال قبل با یک پرس ارتباط برقرار کردم .خانواده ام فهمیدند و رابطه مان به هم خورد .بعد از آن پدر و مادرم به من خیلی بی اعتامد شده اند و هنوز حرف هایی می زنند که بغض گلویم را
می گیرد و اشک می ریزم .باید چه کار کنم؟
خواهر گرامی ،توجه داشته باشید ک��ه اگر اعضای خانواده
تان از احساس های منفی ارتباط با شما شکایت دارند باید
بررسی کرد که چ��ه رفتارهایی از شما سب��ب به وجود آمدن
چنین حس��ی در آن ها شده اس��ت .همچنی��ن بازخوردها و
واکنش های آن ها نسبت به شما می توان��د شما را از مزایا و
معای��بالگوه��ایارتباط��یت��انآگ��اهکن��د.
احس��اسپدرتانتغییرکردهاس��ت
این که قب�لا با پسری ارتب��اط داشته اید ،نش��ان دهنده این
است که شم��ا در خانواده خ��ود ارتباط عاطف��ی مناسبی با
والدین تان نداشته اید .ب��ه طور طبیعی ،خان��واده شما بعد
از اط�لاع از ارتب��اط اشتباه شم��ا ،دچار ح��س بدبینی و بی
اعتم��ادی شده اند .به نظ��ر می رسد که پدرت��ان دچار غرور
عصبی شده اس��ت یعنی احس��اس بی ارزشی و ب��ی قدرتی
در براب��ر شما و رفتاره��ای ت��ان دارد؛ بنابراین پدرت��ان تنها

راه برای مرمت غرور از دست رفته خوی��ش را انتقام گرفتن
و تالفی ک��ردن می داند ت��ا از ای��ن طریق ،دوب��اره احساس
آرام��شوغ��رورکن��د.
علت این که پدرت��ان شما را سرزن��ش و تحقیر م��ی کند ،آن
است که ح��س می کند وقت��ی فرد بیگان��ه ای آن قدر قدرت
دارد که توانست��ه است غ��رور و غیرتش را جریح��ه دار کند،
می توان��د خ��ود را در موقعیت��ی برتر از پ��در برای شم��ا قرار
دهد .بنابر این نسبت به او احساس ضعف می کند و با خشم
ناشی از شکسته شدن غرور خود با میل به تحقیر و یادآوری
وقایع دردناک گذشته ،سعی در کم کردن احساس حقارت
خ��وددارد.
رفتارهای حساس��یت برانگیز را ترک کنید
با این ح��ال به نظ��ر م��ی رسد ک��ه شما بای��د ضم��ن احترام
گذاشتن به پدرتان و عذرخواهی به خاطر اشتباهات گذشته

تان ،به طور قاطعانه به پدرتان بگویید که دست از رفتارهای
اشتباه خ��ود برداشته ای��د .همچنی��ن از انج��ام رفتارهایی
که حساسی��ت پدرتان را بر م��ی انگیزد ،خ��ودداری کنید تا
پدرتان دوباره گمان بد به شما نکند .اگر می توانید خودتان
با پدرتان صحبت کنید و از او بخواهید که رفتارهایش با شما
را تغییر دهد .در این زمینه می توانید از مادرتان و حتی یکی
ازبزرگ��انفامی��له��مکم��کبگیری��د.
ایجاد رابطه دوس��تانه همراه با احترام
به پدرتان بگویید که به دنبال راهی هستید تا در یک موقعیت
مناسب به همه خواسته های منطقی پدرتان گوش دهید و به
آن ها عمل کنید .توجه داشته باشید که تنها با برقراری یک
ارتباط دوستانه همراه با احترام به حقوق پدرتان می توانید
مشک��لت��انراح��لکنی��د.
دکتر هادی صدری  -روان ش��ناس و مش��اور خانواده

پاسخ مردم به پیامک های شما

 -3253همس��رم مرا دوس��ت ن��دارد ،فقط
تظاهر می کند و وضعیت ب��د اقتصادی مرا به
رخممیکشد:
به نظر می رسد همسرت��ان هم شمارادوست دارد
و هم می خواه��د از دیگ��ران ک��م نیاورد.خانم ها
همیشه ب��رای متعادل ک��ردن خودش��ان از حرف
زدن درمورداحساسشان استف��اده می کنند این
طوری ذهنش��ان سبک م��ی شودوبهترمی توانند
درب��اره مشکالتش��ان فکرکنند.شمافق��ط گوش
دهیدونشاندهیدکهاحساسشرادرکمیکنید.

