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  مقدمه
ارتباط برقرار کردن موثر با کودکان یک هنر اسـت و ماننـد هـر        
هنر دیگري نیاز به بیـنش و آمـوزش مهارتهـاي خاصـی دارد امـا          

 همه پدر و مادرها بـا تمـرین و   ،برخالف بسیاري از هنرهاي دیگر    
  .توانند در آن استاد شوند استقامت می

ـ         دل ف همانطور که اَ   د داد، آنهـا    بر و الـین مـازلیش توضـیح خواهن
اي که والدین با  هاي جدید و شیرینی براي مشکالت روزمره   تکنیک

ها بهترین تفکرات روانشناسی را بـا       آن. شوند دارند   آن مواجه می  
هـا را    کنند تا به شما کمک کنند ایـن ایـده           دانش عملی ترکیب می   

  . ي خود عملی کنید امروز در خانه
 والـدین  "پ اولـین کتابـشان،   و الین مازلیش از زمـان چـا  اَدل فبر  
هایی  را در  هاي آموزشی و سخنرانی ، کارگاه"هاي آزاد    بچه  آزاد،

ت متحده برگزار کردند و حاال براي هر پدر و مادري سراسر ایاال
ي خیلـی      بچه او واقعاً : که تا بحال در این مورد فکر کرده است که         

دهـد؟ پاسـخی      خوبی است امـا چـرا بـه حـرف مـن گـوش نمـی               
  :جواب اینجاست.رنددا

چگونه با کودکان صحبت کنیم تـا گـوش دهنـد و چگونـه گـوش                
  .دهیم تا کودکان صحبت کنند

این بهانه اي شد براي نگارش کتاب تربیت کودکان همیشه موفق           
  .که هم اکنون در دستان شماست



 

 

  1 بخش

  دل فبرحاال اَ
خواهم بدانید که مـن قبـل از اینکـه      ر هستم و می   دل فبِ سالم من اَ  

من در زمینـه اینکـه چـرا        .  بودم  فوق العاده اي   دار شوم مادر    بچه
 تـا اینکـه   . هاي خود مشکل دارند متخصص بودم       افراد دیگر با بچه   

  . بار باردار شدم3خودم 
 درسـهایی بـه انـسان       توانـد   هاي واقعـی مـی      زندگی کردن با بچه   

امـروز متفـاوت خواهـد      ": گفتم  هر روز صبح به خودم می     . بدهد
  . و هر روز متفاوت با روز قبل بود".بود

  "!تو به او بیشتر دادي"
  ".خواهم من فنجان آبی می.  این فنجان صورتی است"
  ".او به من مشت زد"
  ". به او دست نزدم من اصالً"
  ". من نیستیتو رئیس. من به اتاقم نمی روم"

با . ها باالخره من را شکست دادند       آن! رسد؟ خب   آشنا به نظر می   
کردم آخرین کاري که انجام خواهم داد این است که  اینکه فکر می

  .به گروه والدین بپیوندم اما این آخرین کار را انجام دادم
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 2 بـود و     "هـا     احـساس بچـه   "موضوع آن   . جلسه خیلی جالب بود   
مـن بـا ذهنـی پـر از افکـار جدیـد و       .  شدساعت با سرعت سپري   

  .هاي جدید به خانه برگشتم اي پر از ایده دفترچه
هـا رابطـه      ها و چگونگی رفتـار آن       دل فهمید که بین احساس بچه     اَ

ها کمـک کنـیم کـه حـس           پس چگونه به آن   . مستقیمی وجود دارد  
  درستی داشته باشند؟

  !ها با قبول کردن احساس آن

  
. پذیرند ها را نمی   احساسات بچه   والدین اغلب،   : اما مشکل اینجاست  

  ". این احساس را نداريتو واقعاً": گوییم به عنوان مثال ما می
  ".اي گویی چون خسته تو این را می "یا 



  تربیت کودکان همیشه موفق

 

7

  ".دلیلی وجود ندارد که اینقدر ناراحت باشی "یا 
ها را گـیج و عـصبانی     تواند بچه   عدم پذیرش مداوم احساسات می    

دهــد کــه نفهمنــد  هــا یــاد مــی مچنــین بــه آنایــن امــر ه. کنــد
  .احساساتشان چیست و به آن اعتماد نکنند

اوه شاید  "کردم    بعد از آن جلسه به یاد دارم که فکر می         : ردل فبِ اَ
بعـد  . کـنم   کنند اما من این کار را نمـی         والدین دیگر این کار را می     

در اینجـا چنـد مثـال از        . شروع به گـوش دادن بـه خـودم کـردم          
  :ي من تنها در یک روز رخ داده بود هایی که در خانه همحاور
  . من خسته هستم مامان،: کودك
  .تو همین االن خوابیده بودي. توانی خسته باشی تو نمی: مامان
  .اما من خسته هستم: کودك
حاال بیا لباس   . آلود هستی      تو خسته نیستی فقط کمی خواب      :مامان
  .بپوش
  .ه هستم من خست نه،) فریادزنان: (کودك

  :و حاال نمونه دیگر
  .اینجا گرم هست مامان، : کودك
  .کاپشنت را در نیار. سرد است: مامان
  .نه من گرمم است: کودك
  ! گفتم کاپشنت را در نیار:مامان
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  . من گرمم است نه،: کودك
  :اي دیگر و نمونه
  .کننده بود آن برنامه تلویزیونی کسل: کودك
  .لب بودخیلی جا. نه اینطور نیست: مامان
  .احمقانه بود: کودك
  .آموزشی بود: مامان
  .افتضاح بود: کودك
  .اینجوري صحبت نکن: مامان

  
ي مکالمات ما بـه جروبحـث         بینید چه اتفاقی افتاد؟ نه تنها همه        می

گفـتم کـه بـه     هایم می   شد بلکه من بارها و بارها به بچه         منتهی می 
 مـن اعتمـاد     ادراکات خود اعتماد نکنند و در عـوض بـه ادراکـات           

  .کنند
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کـردم تـصمیم گـرفتم     زمانی که متوجه شدم داشتم چه کـار مـی       
در حقیقـت   . تغییر کنم اما مطمئن نبودم که چطور این کار را بکنم          

چیزي که باالخره بیشتر از همه به من کمـک کـرد ایـن بـود کـه                  
کـنم   فـرض مـی  ": از خودم پرسـیدم . ها بگذارم   خودم را جاي بچه   

ام سـر رفتـه    ام یا گـرمم اسـت یـا حوصـله     هاي هستم که خست     بچه
است؟ و فهمیدم که دوست دارم تمام بزرگساالنی که در زندگیم      

  ؟...هستند بدانند چه احساسی دارم
کـردم    طی چند هفته بعد تالش کردم بـا احـساسی کـه فکـر مـی               

هایم ممکن است داشته باشند هماهنگ شوم و وقتی این کـار              بچه
. شدند  رفهایم به طور طبیعی جاري می      رسید ح  م به نظر   را کردم، 

زدم را بـاور   حرفهایی که مـی . کردم تنها از یک تکنیک استفاده نمی   
پس با وجود اینکه تـازه خـواب بـودي هنـوز هـم خـسته                 "داشتم  
 یـا  ".من سردم است امـا اینجـا بـراي تـو گـرم اسـت            "یا  . "هستی

  ".بینم که زیاد از آن نمایش خوشت نیامده است می"
ال ما دو آدم جدا با قابلیت داشـتن مجموعـه احـساسات             به هر ح  

ما هر کـدام    . یک از ما درست یا غلط نبودیم       هیچ. متفاوت هستیم 
  . احساس خودمان را داشتیم

تعــداد . مهــارت جدیــدم کمــک بزرگــی بــود     بــراي مــدتی،  
. ها به طرز قابل توجهی کاهش یافت        هاي بین من و بچه      جروبحث

 و او داشـت  "ز مادربزرگ متنفـرم   من ا "بعد روزي دخترم گفت     
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بـه او گفـتم     . اي تعلل نکـردم     لحظه. زد  درباره مادر من حرف می    
خـواهم ایـن را از    دیگـر هرگـز نمـی   . این حرف خیلی بدي اسـت     "

  ".زبانت بشنوم

  
مـن  .  این ارتباط کوتاه چیز دیگري درباره خودم بـه مـن یـاد داد        

امـا وقتـی یکـی از       ها را بپـذیرم       توانستم بسیاري از احساسات بچه    
من را عصبانی و ناراحت کـرد  فـوراً          ها چیزي به من گفت که         آن

  . گشتم  قبل برمیبه رویۀ
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  .العمل من غیرعادي نبود بعد یاد گرفتم که عکس
  :در اینجا یک مثال دیگر وجود دارد

 دقیقـه دیـر    2فقط بخاطر اینکه    . من خیلی عصبانی هستم   : کودك
  . ه تیم راه ندادبه باشگاه رسیدم معلمم مرا ب

تقصیر خودت  . تو حقی نداري از آن معلمت ناراحت باشی       : امانم
  .شدي باید سر موقع حاضر می. بود

ها براي بسیاري از ما عادي است امـا وقتـی             اینگونه صحبت کردن  
  کنند؟  شنوند چه احساسی می ها آن را می بچه

  :خب، سعی کنید خودتان را در این موقعیت تصور کنید
خواهد که قبـل از اتمـام         رکار هستید و رئیستان از شما می      شما س 
 بـه آن  کنیـد فـوراً   شما سـعی مـی  .  کاري را به پایان برسانید    ،روز

آید و به طـور کلـی    گی کنید اما کارهاي اورژانسی پیش می رسید
اي هستند کـه زمـانی بـراي        کارها آنقدر عجله  . کنید  فراموش می 

  .  ناهار خوردنتان هم پیدا نکردید
خواهید علت انجام ندادن کار را توضیح دهید اما  در پایان روز می

در . کنـد   به جاي گوش کردن با عصبانیت حرف شما را قطـع مـی            
 رئـیس    شنوند،  کنند که چیزي نمی     حالی که همکارانتان وانمود می    

زند و شـما بـا عـصبانیت از اتـاق خـارج               به شما حرفهاي تندي می    
  .شوید می
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ینکـه هنـوز ناراحـت    بینیـد و بـدلیل ا     ی را می  در مسیر خانه دوست   
دوسـتتان  . کنیـد    اتفاقات پیش آمـده را تعریـف مـی         هستید، همۀ 

هاي مختلف بخواهـد بـه شـما کمـک           ممکن است به یکی از روش     
  . کند

  
دهیـد، بـه احـساساتتان        ها گـوش مـی      همانطور که به این واکنش    

ملی نشان  الع  به عنوان مثال چه عکس    . نسبت به هر یک رجوع کنید     
  شد؟ دادید اگر احساسات شما پذیرفته نمی می

این نوع احساس . هیچ دلیلی وجود ندارد که اینقدر ناراحت باشی  "
.  خسته هستی و همه چیـز را بـزرگ کـردي           احتماالً. احمقانه است 
  ".شوي خندي، خیلی زیبا می وقتی می.  بخند زود باش،
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همیـشه همـه    .  است زندگی اینگونه   ببین،  ": یا واکنش فلسفی باشد   
باید یاد بگیري که همه چیز را       . رود  چیز طبق خواسته ما پیش نمی     

  "راحت بگیري
کـنم بایـد    دانی من فکر مـی  می":ها شما را نصیحت کنند ن یا اگر آ 

ببـین،  "چه کار کنی؟ فردا مستقیم بـه دفتـر رئیـست بـرو و بگـو                 
ي  بعد بشین و کـاري را کـه امـروز کوتـاهی کـرد              ".اشتباه کردم   

بخـواهی شـغلت را    انجام بدهی را تمام کن و اگر باهوش باشی و        
  ". مطمئن شو اتفاق مشابه هیچ وقت پیش نیاید نگهداري،

 آن  دقیقـاً ": شاید دوست شما شروع بـه پرسـیدن سـواالتی کنـد           
فکـر  " "کارهاي اورژانسی چه بودند که باعث شد فراموش کنی؟        

هی خیلـی عـصبانی     اش را انجـام نـد        پـروژه  نکردي که اگـر فـوراً     
چرا وقتی رفت دنبالش نرفتی و سعی نکردي دوباره         " "شود؟  می

  "؟برایش توضیح بدهی
تـوانم واکـنش    من مـی ": ممکن است حق را به شخص دیگر بدهد  

  ". زیر فشار زیادي استاحتماالً. رئیست را درك کنم
.  این افتضاح است اوه، بیچاره، ".  یا ممکن است دوستتان ترحم کند     

  ".رایت می سوزددلم ب
تا به حال برایت پیش آمـده اسـت       ". اي  یا حتی روانکاوي غیرحرفه   

اي که تو را ناراحت کـرده ایـن اسـت کـه               که فکر کنی علت اصلی    
  "؟کند رئیست نقش پدر را در زندگیت بازي می



 تربیت کودکان همیشه موفق

 

14

پـسر، بـه نظـر      ": یا ممکن است واکنش همدردي دریافـت کنیـد        
ر قـرار گـرفتن جلـوي      اینجوري مورد تحقی  . رسد  تجربه تلخی می  

تحمل آن باید خیلی سـخت  . دیگران، آن هم بعد از آن همه فشار    
  ".باشد

  
وقتـی کـسی    . براي بسیاري از ما فقط واکنش آخر درسـت اسـت          

وقتی کسی درد درونی ما را درك کند و فرصت . واقعا گوش کند
صحبت کردن به ما بدهد آنگاه کمتـر احـساس نـاراحتی خـواهیم       

 خـواهیم شـد و توانـایی بیـشتري بـراي غلبـه بـر                 کمتر گیج   کرد،
  . احساسات و مشکالتمان خواهیم داشت

انــد کــه ایــن فراینــد بــراي  بــر و الــین مــازلیش یــاد گرفتــهدل فاَ
کودکان اگر یک گوش شـنوا و یـک    . هایمان به این گونه است      بچه

توانند به خودشان کمـک کننـد    واکنش همدردي داشته باشند می   
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احساسات اکثر مـا هنگـام   . ي براي ما راحت نیستاما زبان همدرد 
بـراي اینکـه در ایـن زبـان      .  شـوند   بزرگ شدن نادیده گرفته می    

هـایش را     پذیرش جدید راه بیافتیـد، بایـد یـاد بگیـریم کـه روش             
  همانطور که الین مازلیش بـه مـا نـشان خواهـد داد،        . تمرین کنیم 

هایمان در برخورد  هاي زیادي وجود دارد که ما بتوانیم به بچه راه
و این می تواند شـاه کلیـدي بـراي          ساتشان کمک کنیم    با احسا 

داشتن کودکانی همیشه موفـق و نابغـه در دنیـاي امـروز             
  .باشد

  
براي کـودك بـسیار     . اول، با دقت تمام گوش کنید     : الین مازلیش 

 گـوش    نیمـه  سخت است که بـا والـدي صـحبت کنـد کـه نـصفه              
 تمام حواستان را به ندهید حس       کودك تا زمانی که شما    . دهد  می
بـسیاري از اوقـات حتـی الزم        . دهیـد   کند که شما گـوش مـی        نمی
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اغلب سکوت دلسوزانه تنها چیزي اسـت کـه         . نیست چیزي بگویید  
  .کودك به آن احتیاج دارد

روش دوم براي کمک به کودکان در برخورد با احساستشان ایـن            
 یـا   "اوهـوم " یا   "اوه": ها را با کلماتی مانند      است که یاد بگیریم آن    

زمـانی کـه کـودك مـورد سـوال قـرار            .  تاییـد کنـیم    ".فهمم  می"
تواند به طور     شود، نمی   شود یا نصیحت می     گیرد، سرزنش می    می

  .واضح فکر کند
  . یکی امروز توي مدرسه مداد قرمز جدیدم را دزدیده: کودك
  مطمئنی که گمش نکردي؟: مادر

  رفتم  مـداد روي  میـزم          وقتی به دستشویی  . گم نکردم : کودك
  بود
گـذاري چـه      خب وقتی وسایلت را این طرف آن طرف مـی         : مادر

 هم وسـایلت برداشـته      قبالً. انتظاري داري؟ این اولین بارت نیست     
ام وسایل با ارزشت را داخل میزت         همیشه به تو گفته   . شده بودن 

  . دهی مشکل تو این است که هیچ وقت گوش نمی. بگذار
  ".تنهام بگذار  اوه،": کودك
  "مرد جوان با من جروبحث نکن": مادر

پس به جاي   . اید  بینید حاال وارد بحث و جدل شده        همانطور که می  
سوال یا نصیحت یا سرزنش کردن، سـعی کنیـد بـا کلمـات سـاده          

 ".فهمـم   می" یا   "اوهوم" یا   "اوه". احساسات کودکتان را تایید کنید    
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دك را ترغیـب    اگر این کلمات با توجه همـراه شـوند کـو          
شود تا احساسات و افکارش را مورد بررسی قرار دهـد            می

  . هایی پیدا کند حل و شاید هم خودش راه

  
  .                      یکی امروز توي مدرسه مداد قرمز جدیدم را دزدیده: کودك
  !اوه: مادر

وقتی به دستشویی  رفتم  مداد روي  میزم بود و کـسی              : کودك
  .استآن را برداشته 

  اهوم : مادر
  . این سومین باري است که مدادم را بر می دارند: کودك
  !هآ: مادر

روم   از حاال به بعـد وقتـی از کـالس بیـرون مـی             . فهمیدم: کودك
                .مدادم را توي کشوي میزم قایم می کنم
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  .فهمم می: مادر
. هـا را نامگـذاري کنیـد        سومین تکنیک این است که احـساسات آن       

اري از ما والدین تمایل داریم احساسات کودکانمان را نادیـده           بسی
   :به عنوان مثال. بگیریم
  .  امروز صبح زنده بود و حاال مرده است. پشتم مرده الك: کودك
اون فقط  . گریه نکن . عزیزمحاال خیلی خودت را ناراحت نکن،       : پدر

  ...پشت بودیک الك 
  ".یک الك پشت دیگر برایت می خرم. گریه نکن
پشت خـودم     من الك . خواهم  پشت دیگه نمی    من یک الك  : کودك
  . خواهم را می
  . دیگر داري غیر منطقی می شوي: پدر
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عجیب است وقتی به کودك اصرار می کنـیم احـساس بـدي را از               
خود دور کند حتی اگر این کار را با لحنـی آرام و مهربـان انجـام                 

حاال ببینیـد   . شود  یرسد کودك بیشتر ناراحت م      به نظر می    دهیم،  
هـا را نامگـذاري کنیـد         منظورم  از اینکه می گویم احساسات بچـه        

  . چیست
امـروز صـبح زنـده بـود و حـاال مـرده          . الك پشتم مرده  : کودك
  .     است
  !کننده است وه نه خیلی شوکهاُ: پدر

      .او دوستم بود: کودك
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تونـه دردآور     فهمم عزیزم و از دست دادن دوست مـی          می: پدر
   .باشه

من به او یاد دادم کارهاي عجیب غریب و کارهاي دیگـه      : کودك
  .بکند
  .گذراندید بله شما دو تا خیلی با هم خوش می: پدر

  . من هر روز به او غذا می دادم: کودك
  تو خیلی الك پشتت را دوست داشتی، اینطور نیست؟: پدر

  بله     : کودك
هنـد چـون    د  هـایی نمـی     والدین به طور معمول چنین پاسخ     

ترسند مبادا با نام نهادن روي یک احـساس آن را بـدتر          می
کودکی . در حالی که عکس این موضوع درست است       . کنند

شنود به شـدت      کند کلماتی می    که براي آنچه احساس می    
اش را تایید کـرده       شود چون کسی احساس درونی      آرام می 
  "دردآور" و "کننده شوکه"در این مثال کلماتی مانند . است

روش . ها کمی تخیـل الزم دارد  چهارمین روش براي کمک به بچه 
  .کار این است که به شکلی خیالی آرزوهایشان را برآورده کنید

تواننـد داشـته باشـند     خواهنـد کـه نمـی    هـا چیـزي مـی     وقتی بچه 
ي اینکـه چـرا بچـه         بزرگساالن اغلب با توضیحات منطقـی دربـاره       
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اغلب هر چه   . دهند  پاسخ می تواند چنین چیزي را داشته باشد         نمی
  .کنند بیشتر توضیح دهیم بچه ها بیشتر اعتراض می

          .خواهم کیک می نمن پ: کودك
  .زم دیگر پنکیک نداریمعزی: مادر

  .می خواهمکیک  نپمن : کودك
  .در عوض فرنی بخور. به تو گفتم که تمام شده است: مادر

  .تدمزه اسب. رنی متنفرمنه، من از ف:  کودك
  .کنی ها رفتار می دیگر داري مثل بچه: مادر

در عوض سعی کنید آرزوي کودك را به شکلی خیـالی بـرآورده             
  . کنید

     .خواهم میکیک  نپمن : کودك
  .ند بسته براي تو توي خانه داشتیماي کاش چ: مادر

    .می خواهمکیک  نپمن : کودك
اي . اشـتم می دانم که چقدر آن را می خواهی و اي کـاش د  : مادر

 و یـه  "عجـی مجـی الترجـی   "کاش قدرت جادویی داشتم تا بگفتم  
  .کردم ات ظاهر می بسته بزرگ آن هم فقط براي صبحانه

       .رنی بخورمخوب شاید کمی ف: کودك
  .باشه: مادر
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بعضی اوقات بـراي کـودك همـین کـه کـسی درك کنـد چقـدر                  

  .شود تر می خواهان چیزي هستند تحمل واقعیت برایشان راحت
بنابراین چهار روش احتمالی دارید تا کمکهاي اولیه احساسی را بـه            

 با توجه کامل به او گـوش کنیـد،         .کودکی که ناراحت است بدهید    
با استفاده از کلمات احساسات را تایید کنید، اسمی به احـساساتش            

امـا مهمتـر   . هایش را به طور خیالی برآورده کنید     بدهید، خواسته 
اگـر احـساس    . بریم احساس واقعی ماست     از کلماتی که به کار می     

گـوییم   مان پر از محبت و دلسوزي نباشد آنگاه هر چه مـی             واقعی
به نظر کودك ساختگی یا حـاکی از تـسلط یـافتن بـر او برداشـت                 

زمانی که کلمات ما با احساسات واقعی و یکدلی مملو          . خواهد شد 
  .نشیند باشد آنگاه به طور مستقیم بر قلب کودك می

ــه   از ایــن چهــار مهــارت شــاید دشــوارترین آنهــا گــوش دادن ب
 بـر احـساس او      هاي هیجانی کودك و سپس نام نهادن        ریزي  برون
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براي فهمیـدن احـساسات کـودك بایـد فراتـر از حرفهـاي              . باشد
با این وجـود    . کودك برویم و این کار نیاز به تمرین و دقت دارد          
اي بـه او ارائـه        مهم است که براي حقیقت درونی کودکـان کلمـه         

کنند کلماتی داشته باشند      وقتی آنها براي آنچه احساس می     . دهیم
  .ن کمک کنندتوانند به خودشا می

  
تواند توضیح دهد که چطور به کودکان کمک کنیم تـا           بر می دل ف اَ

  :با احساساتشان برخورد کنند
کنند و  ها وقتی احساس شدیدي را بیان می بعضی از بچه  : َدل فبر ا

دهنـد خـشمگین      والدینشان واکنش درست اما سردي نـشان مـی        
اي را    کننـده   ناراحـت  وقتی کودکتان خـشمگینانه تجربـۀ     . شوند  می
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بیـنم کـه      مـی "اي ماننـد      کند و بعد بدون احـساس جملـه         بیان می 
کنید که   می گویید، در اصل از کودك خواهش می"ناراحت هستی

  "!نه بابا"با تمسخر بگوید 

  
 تو  پسر،". در عوض سعی کنید با احساس کودکتان هماهنگ شوید

ن  از طـرف دیگـر وقتـی والـدی         ".باید خیلی ناراحـت شـده باشـی       
. کننـد   دهند نیز کمکـی نمـی       شدیدتر از احساس کودك پاسخ می     
کس رازم  تو نباید به هیچ"  کند، اگر نوجوانتان از موضوعی گله می

 الزم نیست واکنش تند و شدید داشته باشید تا به او            ".گفتی را می 
این نوع واکنش تنها کار کودك      . نشان دهید که طرفدار او هستید     

 شود تـا او مجبـور شـود از عهـدة         میاعث  کند و ب    تر می   را سخت 
  .احساسات شدید شما نیز بر بیایند
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و در پایان کودکان دوست ندارند والدین اسمی را که کودکان بر 
گویـد کـه      وقتی کودك به شـما مـی      . خودشان نهادند، تکرار کنند   

پس  وه، اُ"کند که بگویید  کندذهن یا زشت یا چاق است، کمکی نمی
 وقتـی او روي خـودش اسـم         ". کندذهن هستی  کنی که   تو فکر می  

توانید بدون تکرار آن اسم بـا او          می. گذارد با او همراه نشوید      می
  .همدردي کنید

 دقیقـه   15معلم گفته است ما امـشب فقـط الزم اسـت            ": کودك
امـا یـک سـاعت تمـام از مـن وقـت             . روي ریاضی وقت بگـذاریم    

  ".ندذهن باشممن باید کُ. گرفت
کار بیشتر از زمانی که انتظار داري طول بکـشد          خب، وقتی   : مادر
  ".تواند کمی ناامیدکننده باشد می

  
برخورد با احساسات یک هنر است نه علم و اکثـر والـدین بعـد از         

بعـد از  . توانند در ایـن هنـر اسـتاد شـوند      کمی آزمون و خطا می    
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مدتی احساس خواهید کـرد کـه چـه چیـزي بـه کودکتـان کمـک                 
کند؟ بـا تمـرین خیلـی زود متوجـه      مک نمیکند و چه چیزي ک   می

ي مایـه   آور اسـت و چـه چیـز         خواهید شد که چـه چیـزي عـذاب        
انـدازد و چـه چیـزي          فاصله می  آسایش است؟ چه چیزي بین شما     

گـذارد و چـه       کند؟ چه چیزي زخمی به جا مـی         صمیمیت ایجاد می  
کند؟ به یاد داشته باشـید هـیچ جـایگزینی بـراي              چیزي درمان می  

  . اسیت شما وجود نداردمیزان حس
توانیـد بـه      بر و الین مـازلیش روي اینکـه چطـور مـی           دل ف تا االن اَ  

شان کنار بیایند، تمرکـز       کودکانتان کمک کنید تا با احساسات منفی      
  . کرده بودند

کننـد   ها روي کمک کردن به شما یعنی  والدین تمرکز می         حاال آن 
 کودکانتـان کنـار   تا با برخی از احساسات منفی خودتان در تربیـت     

  .بیایید
اي است که انجام       تالش روزانه   ها در ناامیدي والدین،     یکی از بنیان  

ها را مجبور کنیم به طریقی که براي مـا و جامعـه           دهیم تا بچه    می
دانـیم ایـن      ي ما می    همانطور که همه  . قابل قبول است رفتار کنند    

ز مـشکل در    بخـشی ا  . اي باشد   کننده  تواند کار دشوار و دیوانه      می
  . نامیم نهفته است  می"تضاد نیازها"آنچه که ما آن را 

از .  نظـم، ادب و روال اسـت        نیاز بزرگساالن مقداري ظاهر تمیـز،     
چـه تعـداد  از   .  براي کودکان اهمیـت نـدارد  طرف دیگر اینها اصالً   
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 یـا  "ممنون" یا "لطفاً"گویند  روند، می ها خودشان به حمام می     آن
بسیاري از تعـصبات والـدین   . کنند  را عوض می   حتی لباس زیرشان  

هـاي   مربوط به این است که به کودکان کمک کننـد تـا بـا هنجـار          
تـر باشـیم،      جامعه خود را وفق دهند و هرچه در این کـار تعـصبی            

  .کنند ها بیشتر مقاومت می آن
کردند من دشمن آنهـا       دانم که اوقاتی کودکان خودم فکر می        می

کرد کاري را که دوسـت    ها را مجبور می     ن کسی بودم که آ     بودم،
 یـا   ".هایت را بنویس    مشق" ".دستت را بشور  "ندارند انجام دهند    

کـردم    ها را از انجام دادن کارهایی که دوست داشتند منع می            آن
 نگرش کودکان تبدیل شـود      ".روي مبل نپر  " ".با انگشتانت نخور  "

ش مـن   نگـر ".دهـم  من کاري را که دوسـت دارم انجـام مـی        "به  
 و  ".گـویم انجـام خـواهی داد         کاري را که من می     "شود به     تبدیل  

  .آغاز دعوا بود
  هایی وجود دارد که کودك با ما همکاري کند؟ حل دل، چه راهاَ

هــاي متــداول کــه  خــب ابتــدا بیاییــد بــه برخــی روش: ادل فبــر
سـعی کنیـد واکـنش      . برند نگـاهی بیانـدازیم      بزرگترها به کار می   

  .ها تصور کنید  به هر یک از این روشکودکان را نسبت
  :اولین مورد سرزنش و متهم کردن است
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چرا همیشه این  . دوباره جاي انگشتان کثیفت روي در است      ": مادر
توانی هیچ کاري را درست انجام        کنی مشکلت چیه؟ نمی     کار را می  
  "بدهی؟

 
هاي آزمایش فهمیدیم که واکـنش متـداول کـودك اینهـا       از گروه 
  :هستند

  ".او از من متنفر است"
  ".من احمق هستم"
  ".تر است  در از من مهم"

  : مورد بعدي برچسب زدن است
. اي  امروز هوا زیر صفر است و تـو لباسـی نـازك پوشـیده             : مادر

 اي است؟  این کار احمقانهچقدر ممکن است احمق باشی؟ واقعاً

  :واکنش کودك
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  ".من احمق هستم. گوید او درست می": کودك
  : هدیدهاو بعد ت
فقط یک بـار دیگـر بـه آن المـپ دسـت بـزن اون وقـت                  ": مادر

 . رسم حسابت رو می

کنـد بـه آن       وقتـی او نگـاه نمـی      ": و کودك ممکن است فکر کنـد      
  ".زنم دست می

  : دهند بعضی والدین دستور می
 خواهم اتاقت را تمیز کنی  همین حاال می: مادر

  : کند و کودك چیزي شبیه این فکر می
  .عی کن مجبورم کنیس: کودك

  و حاال درباره وعظ کردن و پند اخالقی دادن 
اي کـه کتـاب را        کنـی کـار خـوبی انجـام داده          آیا خیال می  ": مادر

آیـد کـسی چیـزي را از تـو            آنطور از سوزي قاپیدي؟ خوشت می     
هر طور . بقاپد؟ دوست نداري نه؟ پس هیچ تو هم این کار را نکن 

کنند ما هم همان رفتار را بایـد بـا          می خواهیم دیگران با ما رفتار       
 ".آنها داشته باشیم

حـرف، حـرف،    ": و واکنش متداولی که پیدا کـردیم ایـن بـود کـه            
  "دهد؟ حرف، کی حتی گوش می

  :کنند والدین حتی اخطار کردن را هم امتحان می
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 . سوزانی خودت را می! مواظب باش": مادر

  .خوري کاپشنت را بپوش وگرنه سرما می
ایـن کلمـه ترسـناك و خطرنـاك     ": کن است فکر کندو کودك مم 

  توانم هواي خودم را داشته باشم؟ چطور می. است

  
نمـایی    کنیم که مظلـوم     هایی استفاده می    ما گاهی از عبارت   

  : کنیم
خواهید  شود شما دوتا این قدر جیغ نکشید چه بالیی می می": مادر

 خواهید از دستتان سکته کنم؟ سرم بیاورید می
شما دارید من . بینی؟ این بخاطر توست  را میسفیدموهاي این م"

  ".کنید را جوان مرگ می
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