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چگونگی کمک به
پیش دبستانی ها
برای کنترل احساسات
و اجتناب از سرکشی
با کمک به فرزندتان برای یادگیری راه هایی برای
کنترل موقعیت های استرس زا ،از سرکشی های
بیش از حدش جلوگیری کنید.
ممکــن اســت کــودکان پیشدبســتانی بزرگتــر از
کــودکان نوپــا بــه نظــر برســند ،امــا بهرغــم گســترش دایــرهی
واژگان و رشــد اســتقالل ،آنهــا هنــوز هــم میتواننــد بــا
احساســات قــویای ماننــد :خشــم ،غــم ،تــرس و اضطــراب
دســتپاچه شــوند و بــه هــم بریزنــد .کتــی هارلــی ،درمانگــر
روان کــودک و نویســندهی "کتــاب راهنمــای کــودک شــاد:
چگونــه در دنیــای پــر از اســترس ،فرزنــدان شــادی تربیــت
کنیــم" میگویــد" :مغــز بچههــا بهســرعت در حــال رشــد
اســت امــا احساســات آنهــا همیشــه باهمیــن ســرعت رشــد
نمیکنــد".
بااینحــال ،محققــان در دانشــگاه ایالتــی آریزونــا دریافتنــد
کــه بچههایــی کــه میتواننــد احساســات چالشبرانگیــز را
تحمــل کننــد ،در توجــه و متمرکــز بــودن در خانــه و مدرســه
انعطافپذیرتــر و بهترنــد .و مطالع ـهای از دانشــگاه کارولینــای
شــمالی در گیرینزبــورو قاعــدهی عاطفــی بچههــا را بــا موفقیت
تحصیلیشــان در آینــده شــامل :نمــرات بــاال در ریاضــی و
خوانــدن بــه هــم مرتبــط دانســت .انتظــار نداشــته باشــید کــه
فرزندتــان بالفاصلــه دســت از سرکشــی و یاغیگــری بــردارد.
عقبنشــینی در ایــن ســن اجتنابناپذیــر اســت ،امــا شــما
میتوانیــد ابزارهایــی را بــرای کمــک بــه چــک کــردن ایــن
احساســات پیشــنهاد کنیــد.
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احساسات آنها را تائید و نشانهگذاری کنید!
بچههــا احساساتشــان را ازلحــاظ فیزیکی تجربــه و درک
میکننــد ،ماننــد :مشــکلی در شــکم ،انقبــاض ماهیچه یا
اشــکهای غیرقابلکنتــرل؛ امــا هیچوقــت نمیداننــد
لــورن
کــه معنــی ایــن احساســات چیســت .دکتــر
ِ

نیکربوکــر اســتادیار بالینــی در مرکــز مطالعــات کــودک در
النگــون میگویــد" :وقتــی فرزندتــان در حــال تجربــهی
یکچیــز غیرمعمــول اســت ،آن را برایــش نشــانهگذاری
کنیــد" .ســعی کنیــد بگوییــد" :تــو ناراحتــی کــه مادربزرگ
بایــد مــا را تــرک کنــد ،اینطــور نیســت؟" یــا "وقتــی
برجــی کــه از روی لگــو ســاخته بــودی فروریخــت ،تــو
بســیار ناراحــت شــدی" .دکتــر نیکربوکر توضیــح میدهد
کــه نامگــذاری احساســات باعــث میشــود آنهــا
کمتــر بترســند و بــه بچههــا کمــک میکنــد پاســخ
مناســبتری پیــدا کننــد.

پاســخ شــما بــه احساســات منفــی یــک پیــام قدرتمنــد

شــد و شــما ســرش فریــاد کشــیدید ،میتوانیــد بگوییــد:

بــه فرزندتــان القــا میکنــد .دکتــر ســارا بــاره یــک

"مــن کمــی از دســت آن راننــده عصبانــی شــدم .فکــر

متخصــص رشــد و رفتــار کــودکان در بیمارســتان آنــه

میکنــم بایــد چنــد نفــس عمیــق بکشــم تــا خشــمم را

و رابــرت در شــیکاگو میگویــد" :مــا از طریــق رفتــار

از بیــن ببــرم" .بگذاریــد فرزندتــان بدانــد کــه احســاس

خودمــان بــه بچههــا یــاد میدهیــم کــه چطــور تــرس،

بــد داشــتن اشــتباه نیســت و بــه او توضیــح دهیــد کــه

خشــم و اســترس را کنتــرل کننــد" .بــه خاطــر داشــته

"وقتــی مادربــزرگ مــا را تــرک میکنــد نیــز عصبانــی

باشــید کــه فرزندتــان شــمارا بهعنــوان نشــانههای

میشــوم" یــا "وقتــی هفت ـهی گذشــته نتوانســتم شــیر

اجتماعــی میبینــد و واکنــش شــما نســبت بــه اســترس

آب را تعمیــر کنــم مثــل تــو عصبانــی شــدم و احســاس

یــا فریــادزدن بــر ســرمربی بســکتبال یــا حــرف زدن با تن

ناامیــدی کــردم".

صــدای پاییــن میتواننــد طرحــی بــرای واکنشهــای او
در آینــده باشــند .از خودتــان بپرســید آیــا ایــن پاسـخها
و ایــن رفتارهــا همــان پاسـخها و رفتارهایــی ســت کــه
دوســت داریــد در آینــده از فرزندتــان ببینیــد و او طبــق
آنهــا عمــل کنــد .اگر اشــتباه کردیــد ،از تجربـهی آن برای
ارائـهی یــک درس بــه فرزندتــان بــرای مدیریــت عواطف

همهچیز را دربارهی مدیریت عواطف بخوانید!
کتابهــای کــودکان کــه روی مدیریــت احساســات تمرکز
دارنــد را معرفــی کنیــد .هارلــی میگویــد" :برداشــتن یک
گام بــه عقــب و دیــدن چیزهــا از زاویهی نگاه شــخصیت
موجــود در کتــاب ،بــه فرزندانتــان اجــازه میدهــد تــا در
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با رفتارتان به آنها آموزش دهید!

اســتفاده کنیــد .اگــر کســی در ترافیــک ،وارد مســیر شــما

بگــذرد و بتوانیــد ایــن نــوع از گفتگــو را داشــته باشــید.
وقتــی او وســط یــک اتفــاق ناگوار اســت ،دوســت نــدارد
درســی مبنــی بــر کنتــرل احساســات را یــاد بگیــرد .دکتــر
کینربوکــر میگویــد :بهمحــض اینکــه دوبــاره آرام شــد،
میتوانیــد از او ســواالتی بپرســید ماننــد :چــه چیــزی
میتوانــد باعــث شــود حالــت بهتــر شــود یــا دفعــهی
بعــدی کــه عصبانــی بشــود چــهکاری میتوانــد انجــام
دهــد .در برخــی مــوارد ،ایــن اســتراتژیهای مقابلــهای
بــه راهــی کــه فرزندتــان بــر اســاس آن به لحظــات تحول
یکفاصل ـهی ایمــن روی احساساتشــان کار کنند".

راهحلهایی پیدا کنید!

عاطفــی پاســخ میدهــد تبدیــل خواهنــد شــد .در طــول
زمــان ،اســتراتژیهایش تغییــر میکنــد .توانایــی او در
کنتــرل احساســات چــه خواهــد بــود ،در آغــوش گرفتــن

وقتــی زمــان کنتــرل احساســات میشــود ،هــر کــودک

عروســک موردعالقـهاش در  4ســالگی یــا تمریــن یــوگا در

پیشدبســتانی رفتــار متفاوتــی دارد .بعضــی از بچههــا

 14ســالگی.

بــا در آغــوش گرفتــن شــما یــا یــک حیــوان اســباببازی
پولیشــی راحــت خواهنــد بــود ،درحالیکــه ممکــن
اســت دیگــران نیــاز داشــته باشــند از خانــه بیــرون
برونــد .پادزهــر فرزندتــان بــرای ناامیــدی در برابــر ماننــد:
پرتــاب تــوپ در خــاف جهــت درســت یــا تصــور یــک
مــکان شــاد ،احتمــاال ً درراهی کــه او بــرای مدیریــت
احســاس عصبانیــت انتخــاب میکنــد متفــاوت اســت
کــه میتوانــد صحبــت کــردن بــا شــما یــا کشــیدن
تصویــری از نگرانیهایــش باشــد .دکتــر نیکربوکــر
میگویــد" :درابتــدا میتوانیــد پیشــنهادهایی را ارائــه
دهیــد .ســعی کنیــد بگوییــد" :وقتی مــن احســاس بدی
دارم ،در آغــوش گرفتــن یــک عروســک آرامــم میکنــد.
چــرا ایــن را امتحــان نمیکنــی؟" یــا "درســت کــردن
حبــاب میتوانــد کمــک کنــد کــه حــس عصبانیــت
فروکشکنــد" .درنهایــت ،شــما بایــد فرزندتــان را تشــویق
کنیــد تــا خــودش راهحلهایــی کــه مناســبش هســتند
را پیــدا کنــد ،امــا صبــر کنیــد تــا طوفــان احساســات
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راهنمای سن به سن
برای کتاب خواندن
برای فرزندتان

کاری کنید که فرزندتان در همان اوایل زندگی عاشق کتاب خواندن شود!
فوایدخواندن

خوانــدن نیســتند.

کــه والدینشــان برایشــان کتــاب

پاتریــکا کــوان هماهنگکننــدهی

خوانــدن بــرای بچههــا همچنیــن

نخواندهانــد ،صحبــت کننــد و کلمات

ملــی بــرای داشــتن و خوانــدن؛

ی ـکراه عالــی بــرای غوط ـهور کــردن

بیشــتری را متوجــه شــوند .ســخت

پــروژهای کــه در طــول چــکاپ هــای

آنهــا در صداهــا و ریتمهــای

اســت اثبــات کنیــم کــه آیــا تاریــخ

پزشــکی کتابهایــی را بــه بچههــا

ســخنوری ســت کــه بــرای توســعهی

انقضــای ایــن مزیــت گذشــته اســت

تجربــهی

زبــان بســیار مهــم اســت .در یــک

یــا نــه ،امــا بســیاری از والدیــن بــه

گروهــی بینظیــر اســت .وقتی شــما

مطالعــه در دانشــکدهی پزشــکی

ایــن بــاور رســیدهاند کــه قــراردادن

بــرای فرزندتــان کتــاب میخوانیــد،

دانشــگاه بــراون در پراویدنــس در

کتابهــا در معــرض دیــد بچههــا

درواقــع تمــام توجــه شــما متمرکــز

جزیــرهی ُرد ،بچههــای  18تــا 25

ســبب یــک تفــاوت طوالنیمــدت

فرزندتــان میشــود و ایــن دلیــل

ماهــهای کــه والدینشــان اذعــان

هــم میشــود؛ کــه هــم تواناییهــای

عالق ـهی آنهــا بــه خوانــدن اســت.

کردنــد بــه مــدت یــک ســال بهطــور

زبانــی کــودک را تقویــت میکنــد و

هیچچیــز -نــه برنامــهی تلویزیونــی

منظــم برایشــان کتــاب میخواندنــد،

هــم اشــتیاق آنهــا را بــرای یادگیری

نــه اســباببازی هیــچ یــک بهتــر از

میتواننــد بیشــتر از بچههایــی

نحــوهی خوانــدن بیشــتر میکنــد.

میدهــد

میگویــد:
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راهنمای سن به سن برای کتاب خواندن برای فرزندتان

خواندن؛ یک اعتیاد مفید است که والدین باید
قبل از یک ساله شدن فرزندشان ،او را به خوبی
برای این کار تشویق کنند.

متولد شده ها تا  12ماهه ها
متولدشــدهها تــا  6ماهههــا :ازآنجاکــه بینایــی نــوزاد هنــوز در حــال رشــد اســت،

کتابهــای تصویــری بــزرگ بــا متــن کــم یــا ترجیحـ ً
ـا بــدون متــن ،بــا کنتراســت باال
انتخــاب کنیــد .دکتــر پامــا هــای نویســندهی مطالعـهی خوانــدن در دانشــگاه براون
و اســتاد پزشــکی کــودک در همــان دانشــگاه توصیــه میکنــد :همچنیــن کتابهایــی
بــا چیزهــای تعاملــی ماننــد عروســکها ،آینههــا یــا پنجرههــا را در دســتور کار

خــود داشــته باشــید .هرچقدرراههــای بیشــتری بــرای لــذت بــردن هــر دو از کتــاب
خوانــدن داشــته باشــید ،بهتــر اســت .اگــر دوســت داریــد ،میتوانیــد از کتابهــای
بزرگســاالن یــا مجــات نیــز بــرای فرزندتــان بخوانیــد .درک مفاهیــم کلمــات در
بچههــای کوچــک هــدف اصلــی نیســت .بــرای نــوزادان؛ خوانــدن بــه معنــی تــن
صــدای شــما و در آغــوش شــما بــودن اســت.
 7تــا  12ماهههــا :دکتــر کاســبی راجرز اســتاد رشــد انســانی در موسسـهی پلــی تکنیک
ویرجینیــا میگویــد :کــودکان احتمــاال ً از نیمــهی اول ســال تولــد شــروع بــه درک
کلماتــی میکننــد کــه برایشــان خوانــده میشــود .معنادارتریــن کلمــات برایشــان
نامهــا و چیزهایــی از زندگــی روزمرهشــان اســت کلماتــی ماننــد" :ســگ کوچولــو"،
"مامــان"" ،بابــا"" ،شــیر"یا "شیشــه شــیر" اســت.
کتابهایــی بــا یــک شــی یــا یــک شــخصیت داســتانی بــرای هر ســنی بهتر اســت،
بــا شــنیدن و تشــخیص آن چیــزی کــه شــما اســمش را میگوییــد ،دایــرهی واژگان
کودکتــان تقویــت میشــود و کمکــم بــه او کمــک میکنــد تشــخیص دهــد کــه
تصاویــر بهجــای چیزهــای واقعــی قرارگرفتهانــد .تصاویــری را بــه او نشــان دهیــد
کــه عالق ـهی بیشــتری بــه آنهــا دارد .دکتــر راجــرز پیشــنهاد میکنــد ،آنچــه را کــه
میخوانیــد بــا چهــره ،دس ـتها و صدایتــان نمایــش دهیــد .ایــن "گفتگــو" بــه او
کمــک میکنــد تغییــرات را یــاد بگیــرد و بــه او تمرکــز روی چیــز دیگــری مثـاً یــک
شــخص دیگــر را آمــوزش میدهــد.
یــک نکتـهی دیگــر :ازآنجاکــه نــوزادان در ایــن ســن بــه وســایل بــازی ســخت تمایــل
دارنــد ،غالبــا چســباندن آنهــا بــه کتابهــای مقوایــی بــه دلیــل پــاره کــردن یــا
جویــدن آنهــا نیازمنــد رســیدگی زیــادی خواهــد بــود .کتابهــای پارچــهای یــا
پالســتیکی نیــز خــوب هســتند ،گرچــه ورق زدن آنهــا بــرای بچههــا میتوانــد
پیچیدهتــر باشــد.
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 13تا  24ماهه ها
 13تــا  18ماهــه هــا :اکنــون میتوانیــد کتابهــا را در هــر صفحــه بــا یــک یــا دو
جملــه معرفــی کنیــد .هرچقــدر کــه هنــگام بــازی کــردن داســتان کودکانهتــر باشــید،
بهتــر اســت .بهعنوانمثــال ،اگــر کتابــی در مــورد حیوانــات میخوانیــد ،صــدای
حیوانــات را درآوریــد .کــوان میگویــد :کودکتــان فکــر خواهــد کــرد کــه ایــن بســیار
خنــدهدار و ســرگرمکننده اســت .دیــر یــا زود ،او صــدای "مومــو" یــا "بــع بــع" را بــه
شــما برمیگردانــد و شــما بایــد آمــاده خندیــدن باشــید.
بــا پرســیدن ســوا التــی ماننــد" :ســگ چــی میگــه؟" یــا "آیــا گربـهرو میبینــی؟" او
را بــه مشــارکت دعــوت کنیــد .از کــودک خــود ســوا التــی بپرســید تــا بــه نمونههــای
زندگــی واقعــی کــه در تصویــر آمــده اســت اشــاره کنــد ،ماننــد( :دماغــت کجاســت؟)
در ایــن ســن ،شــما میتوانیــد تصاویــر بیشــتری از چیزهایــی کــه کودکتــان معمــوال ً
بــا آن روبــرو نمیشــود را بــه او نشــان دهیــد .همچنیــن در  15تــا  18ماهههــا،
احتمــاال ً فرزندتــان قــادر بــه پاس ـخهای تککلم ـهای بــه ســؤالها باشــد ،پــس بــا
پرســیدن ســوا التــی ماننــد" :ایــن چیســت؟" فرصتهایــی را برایــش فراهــم کنیــد.
اگــر پاســخ داد ،شــما میتوانیــد دایــرهی واژگانــش را بــا گســترش افــکار او افزایــش
دهیــد" .آره ماشــین ،اون یــه ماشــین بــزرگ و ســبز رنگــه".
 19تــا  24ماهههــا :بســیاری از کــودکان نوپــا بــه رونــدی آشــنا از اطمینــان خاطــر و
آرامــش از خوانــدن میرســند .ایــن حــس نســبت بــه خــود کتابهــا نیــز در آنهــا
بــه وجــود خواهــد آمــد .ایــن کمــک میکنــد کــه توضیــح دهیــم ،چــرا بــا آغــاز
خوانــدن بــرای بچههــای تقریبـ ً
ـا  18ماهــه؛ ممکــن اســت بچههــا بخواهنــد یــک

کتــاب را بارهــا و بارهــا و بارهــا برایشــان بخوانیــد و چــرا بــه شــما اجــازه نخواهنــد
داد کــه عملکــرد خواندنتــان نســبت بــه کلم ـهای را تغییــر دهیــد .بااینحــال ،ایــن
تکــرار سرســختانه یــک مزیــت یادگیــری نیــز دارد" :کارشناســان فکــر میکننــد ایــن
امــر بــه کــودکان کمــک میکنــد بچههــا کلمــات را احســاس کننــد و ســپس کلمــات
جدیــدی را بــه یــاد بیاورنــد.
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چه زمانی کودک نوپای شما شروع به
آزمایش محدودیت هایش می کند؟

فرزند شما به شدت خواهان اظهار استقالل خویش است .و شما در حالیکه او را
تحت کنترل دارید می توانید این اجازه را به او بدهید که استقاللش را نشان دهد.

فرزندتــان وقتــی بچــه بــود از هدایــت و

هویــج دیگــر میخــوری؟ او میگویــد:

کوچــک" میگویــد" :بچههــا در ایــن ســن

رهبــری شــما خوشــحال بــود .امــا اکنونکه

نــه ،اگــه یکــی دیگــه بــه هم بــدی همــراه

خودشــان را موجوداتــی جــدا از والدیــن

او یــک کــودک نوپاســت متوجــه میشــود

بــا کبابهــای بوقلمــون و ایــن چنــگال

میبیننــد و بــرای تصمیــم گرفتــن خــود را

که مجبور نیســت همیشــه هم بــه حرفتان

پرتشــون میکنــم روی زمیــن.

آزاد میداننــد" .فرزندتــان همچنیــن آنچــه

گــوش کنــد ،اجــازه دهــد شــما لباســش را
عــوض کنیــد یــا بیشــمار کارهایی که شــما
انتظــار داریــد را انجــام دهــد .ماننــد :شــما
میگوییــد :حمــام مــیروی؟ او میگویــد:
میشــه مــن فقــط بــدون لبــاس بــدوم
و جیــغ بکشــم؟ شــما میگوییــد :یــک

مسئله را شخصی نکنید!

رفتارهــای احمقانــهی او بهانــدازهی
مخالفتهایــش خواهــد بــود ،کــه
همچنیــن نشــانهای مثبــت از رشــد او
بــه شــمار مــیرود .دکتــر تــواه کلیــن
نویســندهی "نحــوهی موفقیــت بچههــای

میتوانــد (و نمیتوانــد) از آن دور شــود
را اندازهگیــری میکنــد .ایــن تاکتیکهــا
همــکاری او را تشــویق خواهــد کــرد
درحالیکــه بــه شــما نیــز کمــک خواهــد
کــرد تــا در طــی ایــن مرحلــهی چالشــی
خونســرد و آرام باشــید.

میشــد و اشــیایی بــرای بــازی بــا

کنیــد .یــک کــودک ایــن ســنی

ً
"لطفــا دســت از پــرت
میگوییــد:

آنهــا بــه او داده میشــد .حــاال او

تمایــل دارد بــا شــخصی بــازی کنــد

خــودش میتوانــد آنهــا را بــردارد

کــه در کنــارش احســاس امنیــت

کــردن اســباببازیهایت بــردار".

و کنتــرل کنــد .دکتــر هــدر ویتنبــرگ

کــرده و بیشــترین اعتمــاد را بــه او

او پوزخنــد مغرورانــهای بــه شــما

یــک روانپزشــک کــودک در مــوای

دارد (یعنی،شــما!) .ایــن امــر باعــث

تحویــل داده و بــه پــرت کــردن

میگویــد" :کــودک نوپایتــان هــرروز

نخواهــد شــد کــه مخالفتهــای او

آنهــا ادامــه میدهــد .ممکــن

درحالتوســعهی

و

کمتــر شــمارا ناراحــت کنــد ،امــا باید

اســت اینطــور بــه نظــر برســد

آگاهــی بیشــتر اســت و میخواهــد

بــه شــما کمــک کنــد کــه بهجــای

کــه او از روی عمــد و باهــدف شــمارا

قــدرت تــازه کشفشــدهی خــود را

نــگاه کــردن بــه عملکردهــای او

عصبانــی میکنــد امــا درواقــع

پیــدا کند" .ســعی کنیــد بــه اعتراض

بهعنــوان یــک نفــرت شــخصی؛

اینگونــه نیســت .تــا همیــن چنــد

و مخالفتهــای او بهعنــوان

صبــر و بردبــاری خــود را حفظکنیــد.

وقــت پیــش او بــه اطــراف بــرده

وســیلهی آزمایــش و یادگیــری نــگاه

شــما بهآرامــی بــه کــودک نوپایتــان
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مهارتهــا

رئیس باشد!
کــودکان در ایــن ســن مرزهــا

بگیــرد چطــور پــارک را تــرک کنیــد.
منع و پیشگیری را تمرین کنید!

وقتــی بــه فرزندتــان بگوییــد" :در
کابینــت رو محکــم نبنــد!" همــهی

را پــس میزننــد ،زیــرا تــاش

بــرای کــودک نوپایتــان همــکاری

چیــزی کــه او میشــنود ایــن

میکننــد تــا قــدرت و اختیــار خــود را

تحــت

ایــدهآل،

اســت" :محکــم بســتن در کابینــت".

ثابــت کننــد .بــه همیــن دلیل اســت

چالشبرانگیــز اســت .بنابرایــن

کــه احتمــاال ً عبــارات موردعالقــهی

آنچــه میتوانیــد را بــرای از بیــن

رشــد انســانی و مربــی والدیــن

کودکتــان اینهــا خواهنــد بــود،

بــردن موانــع موجــود ســر راه

"خــودم انجامــش میــدم" یــا "نــه!

یــک رفتــار خــوب انجــام دهیــد.

ِین تگــزاس میگویــد:
در آســت ِ

رویکــرد مؤثرتــر ایــن اســت کــه:

مــال خودمه" .کارشناســان پیشــنهاد

کشانکشــان بــردن فرزندتــان بــه

"آنچــه دوســت داریــد انجــام دهــد

میکننــد وقتــی ازنظــر ایمنــی

فروشــگاه درحالیکــه او گرســنه،

را بــه او بگوییــد" .اگــر او در طــی

مشــکلی وجــود نــدارد ،بــه او اجــازه

خســته و مضطــرب اســت او را بــرای

خــوردن شــام پــای خــود را روی میــز

دهیــد کــه آن را انجــام دهــد .ایــن

شکســت آمــاده میکنــد .دکتــر

اســتراتژی ایــن حس را بــه او خواهد

ویتنبــرگ یــادآور میشــود کــه بــه

رو از روی میــز بــردار .آیــا میتونــی

داد کــه او مورداحتــرام و توجــه

همیــن ترتیــب؛ دادن یک اســتراتژی

پــات رو زیــر میــز بــذاری؟" بــه خاطر

قرارگرفتــه و احتمــاال ً باعــث خواهــد

که بهطــور غیرمســتقیم بــه او بگوید

داشــته باشــید کــه هــر توجهــی کــه

شــد کــه دفعــات بعــد مقاومــت و

چــرا نبایــد فــان کار را انجــام دهــد

شــما نســبت به رفتــار منفــی از خود

سرســختی کمتــری از خــود نشــان

تــا اینکــه برایــش توضیــح دهیــد

نشــان دهیــد بــه ایــن معنــی ســت

دهــد .راهحــل ایــن اســت کــه

بهتــر اســت .اگــر او دســت از کنــدن

کــه ایــن رفتــار هنــوز خــوب اســت.

فقــط دو گزینــهی قابلقبــول بــه او

گلهــای حیــات خلــوت برنم ـیدارد،

آرام باشــید هرچقــدر پاســخ شــما

بدهیــد .بهعنوانمثــال ،وقتــی او

ســعی کنیــد او را بــه پیــادهروی

بلندتــر و پرانرژیتــر باشــد ،احتمــال

در وان حمــام اســت از او بپرســید

ببریــد یــا او را داخــل خانــه

اینکــه او بــه حرفتــان گــوش کنــد

کــه آیــا میخواهــد حبــاب درســت

بیاوریــد کــه از حیــات خلــوت دور

بیشــتر اســت .همچنیــن بــه دنبــال

کنــد یــا بــا اســباببازیهای آبــی

باشــد .شــما همچنیــن میتوانیــد

فرصتهایــی باشــید تــا فرزندتــان

بــازی کنــد .و یــا وقتیکــه داریــد

جایگزینهــای مناســبی را بهجــای

را دوســت داشــته باشــید و مــورد

زمینبــازی را تــرک میکنیــد،

رفتــار بــد بــه او پیشــنهاد کنیــد ،مثالً

ارزش قــرار دهیــد .بهســادگی بــا گــه

ببینیــد ترجیــح میدهــد درراه خانــه

دادن یــک کیســه از توپهــای نــرم

گاه در آغــوش گرفتــن او میتوانیــد

خطکشــیهای پیــادهرو تماشــا

بــرای پرتــاب (بهجــای بشــقابش)

کنــد یــا اســباببازیهای شــنی

یــا آوردن یــک سرســره در داخــل

را .بهاینترتیــب ،تنهــا گزینــه تــرک

خانــه بــرای متوقــف کــردن بــاال و

کــردن پــارک اســت ،امــا میتوانیــد

پاییــن پریدنهــا او روی مبلمــان.

شــرایط

دکتــر َکــری ُکن ِتــی یــک متخصــص

ً
"لطفــا پــات
میگــذارد ،بگوییــد:

انحصـ ً
ـارا مخالفــت و اعتراضهــای

او را کاهــش دهیــد.
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چه زمانی کودک نوپای شما شروع به آزمایش محدودیت هایش می کند؟

(گاهی اوقات) اجازه دهید او

بــه او اجــازه دهیــد کــه تصمیــم

روی رفتار مثبت تمرکز کنید!

موضع خود را مشخص کنید!

ســرزنش میکنیــد یــا بــا او معاملــه

بازمیزنــد؟ اجــازه دادن بــرای

امتحــان محدودیــت فقــط زمانــی

میکنیــد ،شــاید وقــت آن باشــد

انجــام چیزهــای کوچــک نهتنهــا

اتفــاق میافتــد کــه فرزندتــان

کــه قوانیــن خــود را دوبــاره ارزیابــی

ســطح اســترس شــمارا کاهــش

حــس کنــد کــه شــما همیشــه

کنیــد .آیــا واقعـ ً
ـا مهــم اســت کــه

میدهــد بلکــه باعــث میشــود

کنترلــش میکنیــد .دانــا اِنتیــن

کــودک نوپای شــما لبــاس شــاهزاده

وقتــی واقعـ ً
ـا مســئلهی مهمــی بــود

یــک پرســتار اطفــال و مربــی

خانــم را بــرای خــواب بپوشــد؟ یــا

فرزندتــان همــکاری بیشــتری بــا

والدیــن در لسآنجلــس میگویــد:

چــه میشــود اگــر زمینبــازی را

شــما داشــته باشــد.

اگــر شــما بهطــور مــداوم بــه

ده دقیقــه دیرتــر تــرک کنیــد ،زیــرا

فرزندتــان میگوییــد "نــه" یــا او را

او از پوشــیدن چکمههایــش ســر
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آیا فرزندتان مشکل رفتاری دارد؟

هیچ چیز بیشتر از حاضر جوابی بچه ها ،خون والدین را به جوش نمی آورد.
اما رسیدن به یک دعوای بزرگ و بیشتر شدن استرس شما یا فریاد زدن باعث
نخواهد شد که او به شما احترام بگذارد.
بــه ســن گســتاخی در بچــه هــا خــوش
آمدیــد .نحــوه ی کنتــرل حاضــر جوابــی در هــر
ســنی را کشــف کنیــد .نادیــده گرفتــن مشــکل
رفتــاری فرزندتــان بــه طــور معجــزه آســایی آن
را ناپدیــد نخواهــد کــرد .دکتــر میشــل بوربــا،
مشــاور والدیــن و نویســنده ی "ایــن رفتــار را در
قبــال مــن انجــام نــده 24 :رفتــار اعــم از گســتاخی،
انجــام مــی دهنــد و نحــوه ی متوقــف کــردن آن
هــا" مــی گویــد" :بزرگتریــن اشــتباه مــا ایــن اســت
کــه فــرض را بــر ایــن مــی گذاریــم کــه رفتــاری مثل
گســتاخی ،یــک دوره اســت و بــه خــودی خــود از
بیــن مــی رود .اســتراتژی هــای ســن بــه ســن
مــا بــه شــما کمــک خواهــد کــرد کــه در لحظــات
عصبانیــت آرام باشــید و فرزندتــان را بــه مســیر
احتــرام برگردانیــد.

بازخــورد تنــد شــاید بتوانــد بــه شــما کمــک کنــد خشــمتان
را از بیــن ببریــد امــا درواقــع هیــچ ســودی نخواهــد داشــت.
در عــوض ،بــه یــاد داشــته باشــید کــه اینیــک لحظـهی قابــل
تعمــق و آمــوزش اســت :چیــزی مثــل ایــن را بگوییــد" :مــن

مــی دونــم اون چیــزی کــه تــو واقعـ ً
ـا میخواهــی بگــی اینــه
کــه ،درســته مامــان؛ مــن اســباببازی هــام رو جمــع خواهــم
کــرد" .ســپس بــا دادن دســتورالعملهای مشــخصی کــه او

کودکان نوپا :رئیس مآبانه و لوس
کوچولــوی دوستداشــتنی شــما بــه یــک
کــودک  2ســالهی خــودرأی تبدیلشــده
کــه بــه درخواســت شــما مبنــی بــر اینکــه
اســبابباز یهایش را جمــع کنــد در حالــی
پاســخ میدهــد کــه دســتهایش را روی
کمــرش گذاشــته و میگویــد" :تــو رئیــس
مــن نیســتی!".
نمــای کوچــک :تــا ســه میشــمارم .یــک

میتوانــد از آنهــا پیــروی کنــد بــه او کمــک کنیــد .بــه خاطــر
داشــته باشــید؛ او فقــط  2ســالش اســت شــما بایــد بــه او
کمــک کنیــد کــه روی آنچــه شــما میخواهیــد انجــام دهــد
تمرکــز کنــد.
نمــای بــزرگ :بــه کــودکان نوپایتــان بهعنــوان یــک دانشــمند
فکــر کنیــد .او دارد ســعی میکنــد باحالــت ترحــم برانگیــزش
کشــف کنــد کــه بــا چــه نــوع واکنشــی میتوانــد شــمارا
تحریــک کنــد .او احتمــاال ً تشــخیص داده اســت کــه اگــر وقتی
ازش میخواهیــد اســبابباز یهایش را جمــع کنــد و ایــن کار
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خودخواهــی ،و بــی احساســی ای کــه بچــه هــا

را انجــام دهــد شــما میرویــد کــه ایمیلهایتــان را
چــک کنیــد یــا شــام بخوریــد .امــا کمــی حاضرجوابــی
میکنــد و میگوید--:هــوم ،درواقــع تمــام توجــه
شــمارا بــه خــود جلــب میکنــد و شــما از ســر
صــر درنرویــد
جایتــان تــکان نمیخوریــد .پــس قِ ِ

ً
واقعــا خوشــحال
و وقتــی کودکتــان در انجــام کاری
اســت بــه او ملحــق شــوید .در عــوض ،روی او تمرکــز
کنیــد .ایــن حمایــت مثبــت بهتدریــج بــه او آمــوزش
میدهــد کــه او بــرای جلبتوجــه شــما نیــازی بــه
تحریــک کردنتــان نــدارد .وقتــی او رفتــاری را انجــام
میدهــد ،آن را تشــویق نکنیــد البتــه نبایــد هــم آن
را نادیــده بگیریــد .دکتــر بوربــا میگویــد" :آن را بــه
روشــی واضــح ،ســاده و غیراحساســی برایــش توضیح
دهیــد" .یــک جملـهی خــاص داشــته باشــید کــه هــر
وقــت او خــط قرمــز را رد کــرد بهطــور خــودکار از آن
اســتفاده کنیــد .بهعنوانمثــال؛ "ایــن حرفــت خیلــی

زشــت بــود .لطفـ ً
ـا کمــی فکــر کــن و بعــد حرفــت رو
بگــو".

امــا بچههــای  4ســاله نیــز چالشبرانگیــز هســتند".
آنهــا میخواهنــد مســتقل باشــند امــا اغلــب بهطــور
باورنکردنــیای احســاس درماندگــی میکننــد .وقتــی
او شــمارا "احمــق" مینامــد بهتــر اســت بــا عصبانیــت
جــواب او را ندهیــد؛ در عــوض بــه او یــادآوری کنیــد
کــه اســم گذاشــتن بــرای دیگــران بدجنســی ســت و
احساســات افــراد را جریحــهدار میکنــد .ســپس از او
بخواهیــد آنچــه میخواهــد بگویــد را بــه یــک روش
خــوب و بهتــر بیــان کنــد.
نمــای بــزرگ :درســت رفتار کــردن تمــامروز در مدرســه
کار ســختی ســت .بنابرایــن جــای تعجــب نیســت
کــه بســیاری از بچههــا صبــر میکننــد بــه خانــه
برســند تــا آتــش بســوزانند .درک ایــن خلقوخــو
یــک اســتراتژی مقابل ـهای ســت کــه بــه شــما کمــک
میکنــد خونســردی خودتــان را حفــظ کنیــد .ابتــدا،
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کودکتــان میــان وعــدهی
ســالمی داشــته و خســته نشــده اســت .برعکــس،
ممکــن اســت او انــرژی زیــادی از نشســتن در تمــامروز

کودکان پیشدبستانی :اخمو و بدجنس
کــودک  4ســالهی شــما از یــک روز طوالنــی از مدرســه

باحالــت عصبانــی بــه خانــه میآیــد؛ روی مبــل َلــم
میدهــد و بــا دادوفریــاد بســتنی میخواهــد .وقتــی

داشــته باشــد کــه بایــد یــک جایــی آن را تخلیــه کنــد.
اگــر اینطــور اســت ،بــه دوچرخهســواری برویــد یــا
موســیقی گــوش کنیــد و دور اتــاق پذیرایــی برقصیــد.
ً
بعــدا کــه روی مبــل او را در آغــوش میگیریــد بــه

شــما بــه او بگوییــد" :تــا بعــد از شــام خبــری از دســر

او یــادآوری کنیــد کــه قانونــی در برابــر اســتفاده از

نیســت"؛ او چشــمانش را درشــت میکنــد و فریــاد

کلمــات بدجنســانه در خانــهی شــما حکمفرماســت.

میزنــد" :تــو احمقــی مامــان! ازت متنفــرم!".

گرانشــتاین میگویــد" :یــکراه عالــی بــرای ارتبــاط

نمــای کوچــک :احتمــاال ً حاضرجوابــی فرزندتان بیشــتر

دادن ظرافتهــای گفتگــوی مؤدبانــه در مقابــل

بیانگــر ناامیــدیای باشــد کــه او بهعنــوان یــک بچـهی

ســخن بیادبانــهی کــودک  4ســالهتان ایــن اســت

کوچــک در یــک دنیــای بــزرگ دارد نــه یــک گســتاخی

کــه برایــش داســتآنهایی در مــورد رفتــار نادرســت

عمــدی .دکتــر ســارا گرانشــتاینیک مؤســس

کــودکان هــم ســن و ســالش بخوانیــد و تعریــف

پزشــکی بالینــی در ِب ِرکلــی کالیفرنیــا میگویــد" :مــا

کنیــد"" .کودکتــان ایــن درس را حتــی بدون تشــخیص

در مــورد موجــودات ترســناک صحبــت میکنیــم،
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آن فــرا خواهــد گرفــت"

 5سالهها :عصبانی و مستقل
شــما بــه کــودک  5ســالهتان میگوییــد کــه تلویزیــون
را خامــوش کنــد و او کنتــرل را روی زمیــن میانــدازد،
بــه اتاقــش مـیرود و در را محکــم میکوبــد.
نمــای کوچــک :عصبانــی بــودن اشــکالی نــدارد ،امــا
کودکتــان بایــد یــاد بگیــرد کــه پــرت کــردن اشــیاء و

بــه فرزندتــان شــیوههای ســازنده بــرای ارتبــاط بــا
احساســاتش را بدهیــد .بــه او کمــک کنیــد عــادت کند
کــه احساســاتش را بــا کلمــات یــا نقاشــی توصیــف
کنــد نــه بــا بداخالقــی.

 6سالهها :طعنهآمیز و پر رو

ً
تقریبــا آمــاده اســت و شــما از آشــپزخانه
شــام

کوبیــدن درهــا همــواره برخــاف قوانیــن حاکم اســت.

فریــاد میزنیــد؛ "آمــادهای کــه میــز رو بچینــی؟"

در  5ســالگی ،بچههــا هنــوز کار ســختی بــرای مقابلــه

طبــق معمــول ،فرزندتــان از بــاز یای کــه دارد انجــام

باخشــم دارنــد ،امــا بهانــدازهی کافــی بزرگشــدهاند

میدهــد چشــم برنمــیدارد .بعدازاینکــه چنــد بــار از

کــه از عواقــب آن درس بگیرنــد .هیــاری فــاور

او میپرســید ،او بــا تمســخر میگویــد" :نمــی دونــم،

نویســندهی "ماجراجوییهــا در تعلیــم و تادیــب آرام"

آمــادهام؟"

میگویــد" :وقتــی فرزندتــان چنیــن رفتــاری را انجــام

نمــای کوچــک :درواقــع کــودکان ایــن ســن فرصتــی

داد؛ بایــد بــا تنبیــه واضــح و قاطــع شــما مواجــه

بــرای حاضرجوابــی را دوســت دارنــد .ایــن کام ـاً بــا

شــود"" .اگــر او بدانــد کــه شــما رفتــارش را تحــت نظر

حــس شــوخطبعی یــک بچهمدرســهای ،تمایــل بــه

داریــد؛ رفتــار بــد خیلــی زود ناپدیــد خواهــد شــد".

امتحــان کــردن شــما و تــاش بــرای از بیــن بــردن

در ایــن مــورد ،بهآرامــی امتیــازی را بــرای او قائــل

موانــع بــرای قلمــرو مســتقل جــور درمیآیــد .دکتــر

شــوید؛ ماننــد :تماشــا کــردن یــک برنامـهی تلویزیونی

کاریــن پرایــس یــک روانشــناس بالینــی در مرکــز

موردعالقـهاش بــه مــدت یک هفتــه و برایــش توضیح

حمایــت از یادگیــری کــودکان بیمارســتان کــودک

دهیــد کــه چــرا داریــد ایــن کار را انجــام میدهیــد.

درزمینــهٔ ی روانشناســی میگویــد" :اشــتباه شــما ایــن

از حرفتــان کوتــاه نیاییــد ،مهــم نیســت کــه فرزندتــان

بــود کــه بهجــای دادن دســتورالعمل بــه فرزندتــان از

چقــدر التمــاس یــا عذرخواهــی میکنــد.

او ســؤال پرســیدید"" .اگــر چیــزی کــه میخواهیــد

نمــای بــزرگ :یادگیــری نحــوهی احســاس عصبانیــت

را بــه یــک درخواســت تبدیــل کنیــد ،درواقــع از او

بــدون انجــام رفتــار بــد چیــزی ســت کــه حتــی

دعــوت کردهایــد کــه آن را نپذیــرد".

بزرگترهــا هــم بــا آن دســت بــه گریبانانــد.

نمــای بــزرگ :بچههــای  6ســاله زیــاد از دوســتان

دکتــر هنــری پائــول نویســندهی "زمانــی کــه بچههــا

خــود تأثیــر میپذیرنــد .فرزندتــان تقریبـ ً
ـا نمیتوانــد

عصبانــی هســتند نــه اینکــه بچــهی بــدی باشــند"

از آوردن خرتوپرتهایــی کــه مثــل مــور و ملــخ

میگویــد :کودکانــی کــه وقتــی احســاس خشــم دارنــد

اطــراف زمینبــازی ریختهانــد ،خــودداری کنــد.

آن را بهصــورت فیزیکــی نشــان میدهنــد ،معمــوال ً

حتــی اگــر تلویزیــون ،فیلمهــا و باز یهــای ویدئویــی

بــه ایــن دلیــل اینطــور رفتــار میکننــد کــه راه

کــه در معــرض دیــد بچههاســت را سفتوســخت

دیگــری بــرای بیــان ایــن احســاس قریبالوقــوع

محــدود کنیــد بازهــم محبوبتریــن فرهنــگ ازنظــر

ندارنــد .بنابرایــن پــروژهی بلندمــدت ایــن اســت کــه

بچهمدرســهایها شــوخیهای احمقانــه و اســم
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گذاشــتن بــرای بچههــای لــوس اســت .اکنــون وقــت
آن اســت کــه قوانینــی در مــورد روشهــای مناســب

متقابــل بیادبانــه ممنــوع هســتند .درنهایــت،
ِ

فرامــوش نکنیــد کــه وقتــی فرزندتــان مــودب اســت

بــرای صحبــت در حضــور بزرگترهــا و در مقابــل

او را ســتایش کنیــد .دکتــر پرایــس میگویــد" :وقتــی

دوســتان خودشــان وضــع کنیــد .ازآنجاکــه مناســب

فرزندتــان بازخــورد مثبتــی بــه خاطــر رفتــار خوبــش

بــودن بســیار مهــم اســت ،و شــما نمیخواهیــد لــذت

دریافــت کنــد ،راحتتــر متوجــه خواهــد شــد کــه

پچپچهــای دوســتانه در زمینبــازی را بگیریــد ،امــا

شــما انتظــار داریــد او چطــور رفتــار کنــد".

در مــورد انتظاراتتــان هــم واضــح و قاطع باشــید؛ مثالً:
وقتــی بزرگترهــا در اطــراف هســتند ،جوابهــای
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چگونه خشونت را
در کودکان نوپا
کم کنیم؟

بچههــای نــو پــا بــه بدعنقــی معروفانــد .اینجــا

فقــط بایــد نحــوهی برخــورد بــا آنهــا را یــاد بگیریــد.

نحــوهی برخــورد بــا رفتارهــای آنهــا از قبیــل

ممکــن اســت فرزندتــان فکــر کنــد "اگــر کویــن را هــل

کتــکزدن ،هــل دادن و گاز گرفتــن وجــود دارد.

بدهــم چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟"" ،آیــا اشــکالی

امــا درگیر یهــا بــر ســر عــدم بــه اشــترا کگذاری،

نــدارد کــه بــازوی مولــی را گاز بگیــرم؟" اینهــا ممکــن

معمــوال ً در ســن  4ســالگی فروکــش میکننــد ،یعنــی

اســت عالئــم سادیســم (لــذت بــردن از زجــر دیگــران)

زمانــی کــه بچههــا نهتنهــا بهتــر درک میکننــد کــه

باشــد امــا ایــن رفتــار هــم بــا کنجــکاوی بیپایــان

چــرا بــه اشــترا کگذاری خــوب اســت ،بلکــه کنتــرل

کــودک نوپایتــان و هــم بــا توانایــی محــدودش

بهتــری هــم دارنــد.

بــرای همــدردی مطابقــت دارد .همچنیــن بســیاری

یکــی دیگــر از رفتارهــای ناخوشــایند در هنــگام

از بچههــا در ایــن ســن ،توانایــی ابــراز احساســات

"دورهمــی کــودکان نوپــا" رفتــار پرخاشــگرانه،

درراههایــی کــه کمتــر توهینآمیــز باشــند را ندارنــد.

هــل دادن و حتــی گاز گرفتــن اســت .ایــن رفتارهــای

احتمــاال ً خســتگی یــا خشــم ،اولیــن واکنش او نســبت

آزاردهنــدهی ناخوشــایند اغلــب از خشــم یــا مســائل

بــه همبــازی خــود در زمــان بــازی باشــد.

منطقــهای ناشــی میشــود درواقــع همــان ذهنیــت

میگوینــد ایــن رفتــار نبایــد تحمــل شــود حتــی بــرای

انســانی کــه قبــاً گفتــه شــد .امــا نمونههــای دیگــر

یــکذره .والدیــن یــا کســی کــه از کــودک مراقبــت

کامــاً تصادفــی بــه نظــر میآینــد (و ازایــنرو

میکنــد بایــد بالفاصلــه خیلــی آرام و صحیــح بــا

میتواننــد منجــر بــه نگرانــی پــدر یــا مــادر شــود(.

آن برخــورد کنــد .ابتــدا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه

بااینحــال ،بهجــای اینکــه ایــن را یــک نشــانه

فرزندتــان قواعــد و دالیــل ایــن قواعــد را درک میکنــد:

بدانیــد کــه پــس قــرار اســت فرزندتــان در زندگــی

"مــا هرگــز افــراد را کتــک نمیزنیــم .کتــک زدن باعــث

آینــدهاش یــک مجــرم باشــد بهتــر اســت بدانیــد

ناراحتــی افــراد میشــود" .اگــر فرزندتــان در حالــت

کــه کنتــرل ایــن رفتارهــا معمــوال ً تجربــی هســتند و

خشــم و عصبانیــت قــرار دارد ،وقتــی دارد باهــم ســن
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چگونه خشونت را در کودکان نوپا کم کنیم؟

اگر می ترسید که کودک نوپایتان هرگز
هیچ دوستی نداشته باشد ،زیرا حاضر
نیست اسباب بازی هایش را به دیگران
بدهد ،ترستان درست است.

و ســالهایش صحبــت یــا بــازی میکنــد بهخوبــی

رفتــار پرخاشــگرانه قبــل از اینکــه اتفــاق بیفتــد ،مث ـاً

او را تحــت نظــر داشــته باشــید .ســعی کنیــد درســت

بــا ســتایش فرزندتــان بــرای رفتارهــای اجتماعــی

همــان زمانــی کــه رفتــار بــد اتفــاق میافتــد مداخلــه

"خــوب" .میتوانیــد بــه او بگوییــد" :تــو امــروز بــا

کنیــد .خیلــی جــدی بــه او بگویید نــه و ســپس او را به

ِکلــی خیلــی خــوب بــازی کــردی ،آفریــن .وقتــی

مــدت دو دقیقــه بــه منطق ـهی تعیینشــده بفرســتید

بهراحتــی و بــا مهربانــی اســبابباز یهایت را بــه او

(یــا اگــر در خانــه نیســتید ،چنیــن مکانــی را بــرای

ً
واقعــا منــو خوشــحال کــردی".
دادی

ایــن کار تعبیــه کنیــد) .هرگــز پرخاشــگری فرزندتــان

همانطــور کــه فرزندتــان شــمع سهســالگیاش را

را بــا کتــک زدن یــا گاز گرفتنــش بــرای اینکــه بــه او

فــوت میکنــد و بزرگتــر میشــود و مهارتهــای

نشــان دهیــد "ایــن کارهــا چــه حســی دارد" تنبیــه

کالمــی و اســتداللی او گســترش مییابــد ،او را بــرای

نکنیــد .درواقــع بــا ایــن کارهــا ایــن پیــام را بــا صــدای

داشــتن رفتــار بهتــر بــرای برخــورد بــا احساســات

بلنــد و واضــح القــا کردیــد کــه اگــر کســی از شــما

منفــیاش کمــک کنیــد .بهعنوانمثــال ،اگــر او در

کوچکتــر اســت میتوانیــد او را کتــک بزنیــد یــا گاز

زمــان بــازی ســر یــک حیــوان پولیشــی داد میزنــد

بگیریــد.

و بــا او بــا عصبانیــت صحبــت میکنــد ،میتوانیــد

مهــم ایــن اســت کــه رفتــار پرخاشــگرانهی
فرزندتــان نتیجــهی مطلوبــی نداشــته و
محرومیتهایــی برایــش در پــی داشــته
باشــد ،ماننــد :نداشــتن یــک اســباببازی جــذاب
یــا داشــتن چیزهایــی دیگــری کــه دوســت دارد
داشــته باشــد .همچنیــن ،توجــه بــه جلوگیــری از
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از او بپرســید" :فکــر میکنــی وقتــی کروالیــن را کتــک
زدی ،چــه حســی داشــت؟" و "آیــا مــی تونــی بــه
راه بهتــری بــرای برخــورد بــا خــرس کوچیکــت تــدی
فکــر کنــی؟" .وقتــی کــودک نوپایتــان در پیــدا کــردن
راهحــل مشــارکت میکنــد ،پــس او در کنــار گذاشــتن
ایــن رفتارهــا و داشــتن رفتارهــای مناســب تمایــل
زیــادی دارد.

چگونه به
کشمکش های
بچه ها برای
خوابیدن پایان
دهیم؟

دکتر جودی میندل مشاور والدین و
دستیار مدیر مرکز خواب در بیمارستان
کودکان فیالدلفیا می گوید« :کودکان
پنج ،شش ساله نسبت به بچه های
کوچکتر برای به رختخواب رفتن بیشتر
تعلل می کنند که می تواند نا امید کننده
و خسته کننده باشد».

خاتمــه دهید.زمــان خــواب در بیشــتر خانههــا یــک کار ســخت و طاقــت
فرســات کــه خان ـهی مــن نیــز ایــن قاعــده مســتثنا نیســت .مث ـاً وقتــی
ســاعت را نــگاه میکنیــد و میبینیــد فرزندتــان بایــد بخوابــد و داریــد
ســعی میکنیــد آخریــن کار را هــم تمــام کنیــد .یــا حتــی اگــر زمــان خــواب
نشــده و فرزندتــان از االن بــا روال خــواب شــبانهاش ســر جنــگ دارد .اگــر
زمــان خــواب یــک داســتان معرکــه بــود ،خــوب نبــود؟ البتــه کــه بــود .هنوز
هــم خیلــی دیر نیســت کــه داســتان خــواب خانــوادهی خــود را بازنویســی
کنیــد .ایــن برنامــه را بــا کارشناســان خــواب تنظیــم کنیــد.

به حداقل رساندن عوامل حواس پرتی شبانه
کیــم وســت نویســندهی "بانــوی قصــه گــوی خــواب ،خــواب خــوب:
راهحلهــای اثباتشــده مهربانانــه تــا بــه فرزندتــان کمــک کنیــد در شــب
خــواب خوبــی داشــته و بــا شــادی از خــواب بیــدار شــود" میگویــد:
فرزندتــان بایــد یــک ســاعت قبــل از خــواب بــرای آن آمــاده شــود .دیــر
شــام خــوردن و وســایل الکترونیکــی در شــب بچههــا را تحریــک میکنــد
و کار آنهــا را بــرای خوابیــدن ســختتر میکنــد .وســت میگویــد" :اگــر
والدیــن بعــد از ســاعت  7بــه خانــه میآینــد ،شــام بچههــا را زودتــر
بدهنــد و بــه آنهــا بگوینــد اگــر بخواهنــد دیرتــر میتواننــد بــا ســایر
اعضــای خانــواده ماســت یــا میــوه بخورنــد".
اگــر فرزندتــان بــرای بــازی بــا وســایل الکترونیکیــش اصــرار و پافشــاری
میکنــد ،بــه او هشــدار دهیــد کــه فقــط پنــج دقیقــه تــا خامــوش شــدن
دســتگاه زمــان دارد .اگــر وقتــی زمــان خامــوش کــردن فرامیرســد و او
شــمارا نادیــده میگیــرد؛ قاطعانــه و بهآرامــی بــه او بگوییــد" :اگــر مــن
تبلتــت را خاموشکنــم ،در مــورد زمــان دوبــاره روشــن شــدنش هــم خــودم
تصمیــم خواهــم گرفــت .ممکــن اســت تصمیــم مــن را دوســت نداشــته
باشــی" .دکتــر وندیســو سوآنســون مشــاور والدیــن و متخصــص اطفــال در
بیمارســتان ســیاتل میگویــد :دوبــاره بــه او یــادآوری نکنید یا درخواســتتان
را مجــدد مطــرح نکنیــد ،زیــرا ایــن کار بــه او یــاد خواهــد داد کــه میتوانــد
از قوانیــن پیــروی نکنــد تــا زمانــی کــه شــما چندیــن بــار آنهــا را برایــش
تکــرار کنیــد.
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چگونه به کشمکش های بچه ها برای خواب پایان دهیم؟

بــه کشــمکشهای فرزندتــان بــرای خوابیــدن یکبــار بــرای همیشــه

استراتژی های بیشتر برای خواب
یک برنامه ریزی مشخص داشته باشید!

میگویــد کــه او بایــد ســاعت  7صبــح بیــدار شــود،
زمــان خــواب او بایــد نزدیــک  8:30شــب باشــد.
روال معمــول مهــم اســت امــا نــه بــه ایــن انــدازه

احتمــاال ً وقتــی فرزندتــان کوچکتــر بــود ،شــما

کــه فرزندتــان را باعجلــه و رأس ســاعت  8:30بــه

یــک برنام ـهی روتیــن ثابــت و منظــم بــرای خوابــش

رختخــواب بفرســتید .دکتــر سوآنســون میگویــد:

ً
ظاهــرا خســته شــدهاید؟ وســت
داشــتید ،امــا

"بچههــا بهخوبــی ذهــن مــا را میخواننــد و اگــر

میگویــد :داشــتن ایــن برنامــه آســان اســت کــه

بخواهیــد آنهــا را باعجلــه بــه رختخــواب بفرســتید

میتوانــد بعــد از تمرینهــای درس ،تکالیــف یــا

معمــوال ً مقابلــه میکننــد یــا بــا شــما جروبحــث

حتــی آبوهــوای بهــاری کــه برنامههــای نرمال شــمارا

میکننــد" .بنابرایــن حتــی اگــر خیلــی خســته هســتید

بــه هــم میریــزد باشــد .امــا یــک کــودک خســته،

یــا دیــر بــه خانــه رســیدهاید 10 ،تــا  15دقیقــه

ســتیزهجوتر اســت و مقاومــت بیشــتری از خــود

وقــت بگذاریــد کــه بــا فرزندتــان وقــت بگذرانیــد و

نشــان میدهــد کــه یــک عامــل مهــم در جدالهــای

او را بهآرامــی بــه رختخوابــش ببریــد .اگــر بــه دلیــل

زمــان خواببیــن والدیــن و فرزنــدان اســت .فرزنــد

اینکــه بــرای شــام یــا کار دیگــری بیــرون رفتــه بودیــد

 6 - 5ســالهی شــما هنــوز بــه  10تــا  11ســاعت

و زمــان خــواب فرزندتــان دیــر شــده اســت ،حمــام

خــواب نیــاز دارد ،بنابرایــن بــرای محاســبهی بهتریــن

قبــل از خــواب را فرامــوش کنیــد و کتــاب کوتاهتــری

زمــان بــرای خوابیــدن؛ محاســبهی زمانــی ســت کــه او

را بــرای خوانــدن انتخــاب کنیــد.

بایــد بیــدار شــود .بهعنوانمثــال؛ اگــر زنــگ هشــدار
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راههای گریز را ببندید!

شــما یــک داســتان را پیشــنهاد میکنیــد ،امــا
فرزندتــان دو داســتان را درخواســت میکنــد .شــما

شبهای ترسناک را مدیریت کنید!

ترسهــای زمــان خــواب در میــان کــودکان ایــن ســن

طبیعــی ســت و واقعـ ً
ـا فقــط بهانـهای بــرای بــه دســت

اصــرار میکنیــد کــه او بخوابــد امــا او آرام میگویــد

آوردن زمــان بیشــتری بــرای بیــدار مانــدن نیســت.

کــه گرســنهاش اســت .دکتــر مینــدل توصیــه میکنــد

بنابرایــن آنهــا را جــدی بگیریــد امــا اجــازه ندهیــد

کــه یــک نمــودار زمــان خــواب روی دیــوار اتاقخــواب

برنام ـهی زمــان خوابــی کــه تنظیــم کردیــد را بــر هــم

بچههــا بچســبانید .هــر گام در روالتــان بایــد

بزننــد .بــه فرزندتــان ایــن اطمینــان خاطــر را بدهیــد

بهوضــوح بیانشــده یــا تصویــری باشــد .دکتــر

کــه شــما از دور مراقبــش هســتید و اجــازه نمیدهیــد

مینــدل توضیــح میدهــد" :نمــودار بــرای بســیاری

چیــزی بــه او آســیب برســاند .وســت میگویــد:

از بچههــا ملموستــر اســت ،بهطوریکــه احتمــال

"مــن بــه بچههــا میگویــم ،مامــان و بابــا بهخوبــی

اینکــه آنهــا ســعی کننــد روال نوشتهشــده را نادیــده

مراقــب شــما هســتند و وقتــی شــما در خــواب

بگیرنــد کمتــر اســت".

هســتید ،آنهــا بــه شــما ســر میزننــد"" .اکنــون
زمــان آن رســیده اســت کــه افــکار ترســناک خــود را بــا
یــک اندیشــهی خــوب و شــاد جایگزینکنــی .چطــوره
بــه بــازی بــا بهتریــن دوســتت فکرکنــی؟"

اگــر فرزندتــان بــه دالیــل مختلــف ماننــد :اســتفاده از
دستشــویی ،آب خــوردن ،یــا درخواســتهای دیگــر
از مانــدن در رختخــواب ســرباز میزنــد و صبرتــان
بــه ســر آمــده ،پیادهســازی روش "گذرانــدن زمــان
خــواب" را در نظــر داشــته باشــید .یــک ســند رســمی
ایجــاد کــرده و ســپس آن را چــاپ کنیــد و آن را
هــر شــب کنــار تخــت فرزندتــان تنظیــم کنیــد .او
میتوانــد هــر شــب فقــط از یکــی از خواســتههای
بعــد از زمــان خوابــش اســتفاده کنــد .هنگامیکــه
یکــی از خواســتههایش بــرآورده شــد در آن عالمــت
میزنــد و بــه شــما تحویــل میدهــد ،شــما هــم در
مــورد نادیــده گرفتــن خواســتههای اضافــی قاطــع
باشــید و ایســتادگی کنیــد.
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چرا افتادن دندان های شیری
برای بچه ها مهم است؟

افتادن دندان کودک به معنی بزرگ شدن اوست .در حقیقت ،احتماال افتادن دندان برای
بچه های  5و  6ساله از یادگیری خواندن ،نوشتن یا دوچرخه سواری مهم تر است.
افتــادن دنــدان کــودک بــه معنــی بزرگ شــدن اوســت .در
حقیقــت ،احتمــاال ً افتــادن دنــدان بــرای بچههــای  5و 6

گاهــی تــا هفتههــا ادامــه پیــدا کنــد .آیــا بچههــا

ســاله از یادگیــری خوانــدن ،نوشــتن یــا دوچرخهســواری

میتواننــد خودشــان آنهــا را دربیاورنــد؟

مهمتــر اســت.

افتــادن دنــدان میتوانــد بــا ســختی همــراه باشــد ،و

البتــه .دکتــر جرالــد فِ ِرتــی اســتاد دندانپزشــکی کــودکان

افتــادن دندانهــای کــودک یــک مرحلــهی مهــم و

در دانشــگاه کنتاکــی در لکســینگتون توضیــح میدهــد:

هیجانانگیــز بــرای بچههــای کوچــک اســت .اینجــا

"بهتــر اســت فرزندتــان را تشــویق کنیــد کــه خــودش

آنچــه بــه هنــگام آمــدن پــری دنــدان اتفــاق میافتــد

دنــدان لقــش را دربیــاورد" .دکتــر وایــت اضافــه میکنــد:

وجــود دارد.

"اگــر دنــدان در شــرف افتــادن اســت ،میتوانیــد ریشــه

بچههــا بهطــور رقابتــی تعــداد دندانهــای افتــادهی

را بگیریــد و ســعی کنیــد دنــدان را بچرخانیــد" .اگــر هیــچ

همکالسیهایشــان را پیگیــری میکننــد ،آنهــا
دهانشــان را بــاز میکننــد تــا بــا تعــداد دندانهــای
افتادهشــان پُ ــز بدهنــد و اینیــک داســتان بیپایــان
اســت .دختــر مــن اِمــی ،هرگــز روزی را کــه در جمــع
مدرســه دندانــش افتــاد را فرامــوش نمیکنــد؛ مدیــرش
او را جلــوی صــف بــرد و همــه برایــش هــورا کشــیدند و
کــف زدنــد.
دکتــر جــورج وایــت اســتاد دندانپزشــکی کــودکان در
دانشــگاه توفِ ســت در بوســتون توضیــح میدهــد:
دندانهــای کــودک میافتــد زیــرا ریشههایشــان از
بیــن مــیرود .معمــوال ً دو دنــدان جلــوی پاییــن زودتــر
میافتنــد و بعــدازآن دو دنــدان جلــوی بــاال.
اغلــب بچههــا اولیــن دندانهــای افتــادهی خــود در
ســنین  5یــا  6سالگیشــان رادارنــد ،امــا افتــادن دنــدان
میتوانــد در پایینتریــن ســن یعنــی  4ســالگی و
باالتریــن ســن یعنــی  8ســالگی باشــد( .بچههایــی کــه
دندانهــای ابتداییشــان زودتــر پوســیده میشــود،
معمــوال ً زودتــر از بقیــه بچههــا دندانهایشــان میافتــد).

معمــوال ً فاصلـهی بیــن افتــادن دنــدان و درآمدنــش چنــد
مــاه اســت .دندانهــا معمــوال ً خودشــان میافتنــد،
ممکــن اســت در غــذا گیــر کننــد یــا حتــی بلعیــده شــوند
کــه دندانپزشــکان آن را بیضــرر میداننــد .امــا گاهــی
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ریشــهای وجــود نــدارد ،بایــد بتوانیــد آن را بهآســانی
بکشــید .امــا ایــن کار را بــهزور انجــام ندهیــد و هرگــز
چیــزی بــرای کشــیدن دنــدان بــه آن نبندیــد و بــه آن
فشــار زیــادی نیاوریــد ،اگــر نصــف ریشــه کندهشــده
باشــد میتوانــد باعــث شکســتن دنــدان و عفونــی
شــدن آن شــود.

دندان های شیری
وقتــی دنــدان کــودک میافتــد ،معمــوال ً دنــدان

طــول کشــید ،بــا دندانپزشــک مشــورت کنیــد.

دنداندرد

بزرگــی در لثــه در حــال بیــرون آمــدن اســت.

فرآینــد افتــادن دنــدان معمــوال ً بــدون درد اســت،

دندانهــای دائمــی کــودک شــما در ابتــدا روی

امــا اگــر لبــهی دنــدان کــودک بــه لثــه برســد،

لبههــای لثــه بیــرون میآینــد (کــه هنــوز بــرای

دندانپرشــک بایــد او را تشــویق کنــد کــه دنــدان

جویــدن غــذا مناســب نیســتند) و کمــی ســفیدتر از

را بکشــد .همزمــان کــه دندانهــای کودکتــان

ـرد فرگوســن
دندانهــای اولیــه کودکتــان هســتند .فِ ـ ِ

سســت میشــوند و میافتنــد ،دندانهــای

اســتاد دندانپزشــکی کــودکان در دانشــگاه ایالتــی
نیویــورک در اســتونی بــروک و مؤســس ســایت

آســیای  6ســالگی رشــد میکننــد .ممکــن اســت
لثههــا متــورم شــوند و برخــی بچههــا از درد

 aboutsmiles.orgمیگویــد" :همانطــور کــه
چرا افتادن دندان های شیری برای بچه ها مهم است؟

دندانهــای بالــغ بیشــتری جایگزیــن دندانهــای
کــودک میشــود ،ایــن تفــاوت رنــگ بیشــتر بــه
چشــم میآیــد".
اگــر دنــدان کودکتــان کمــی از صورتــش بزرگتــر
اســت نگــران نباشــید ،ســر او نیــز در حــال رشــد
اســت امــا دندانهایــش دیگــر تغییــری نخواهنــد
کــرد .بااینحــال ،اگــر دندانهــا خیلــی نامرتــب و
تعدادشــان زیــاد اســت ،ممکــن اســت بخواهیــد بــا
دندانپزشــک خــود در مــورد مرتــب کــردن آنهــا
از طریــق ارتودنســی صحبــت کنیــد.
بعضــی بچههــا دو ردیــف دنــدان دارنــد کــه
اغلــب بــه آنهــا دنــدان کوس ـهای گفتــه میشــود
ایــن حالــت وقتــی پیــش میآیــد کــه دندانهــای
دائمــی قبــل از اینکــه دندانهــای شــیری بیافتنــد
درآمــده باشــند .دکتــر فِ ِرتــی میگویــد :معمــوال ً

دندانهــای جدیــد دندانهــای شــیری را بــه
جلــو ُ
هــل میدهنــد و اغلــب طــی چنــد هفتــه

آن شــکایت کننــد .اســتامینوفن ،ایبوپروفــن یــا
داروهــای موضعــی میتوانــد بــه تســکین درد
کمــک کنــد.

دندانهــای شــیری میافتنــد .اگــر دو ردیفــه

اگرچــه ممکــن اســت فرزندتــان اصرار داشــته باشــد

شــدن دندانهــای کودکتــان بیشــتر از ســه مــاه

کــه گاز زدن یــا جویــدن برایــش بــا دندانهــای
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شــل یــا افتــاده کار ســختی اســت ،امــا حفــظ رژیــم

اســترس دامــن میزننــد) .شــما میتوانیــد بــه او

غذایــی ســالم مهــم اســت .دکتــر وایــت پیشــنهاد

بگوییــد" :هــر کــس متفــاوت اســت .همانطــور

میکنــد :اگــر کودکتــان نمیتوانــد غــذا را بجــود

کــه برخــی بچههــا قدبلندتــر از بقیــه هســتند،

از ســوپ ســبزیجات ،میوههــای خالــص یــا ســایر

بعضــی بچههــا هــم ممکــن اســت زودتــر یــا دیرتــر

غذاهــای نــرم و ســالم اســتفاده کنیــد .اطمینــان

از بقیــه دندانهایشــان بیفتــد .دندانــت درســت

حاصــل کنیــد کــه او دو بــار در روز مســواک بزنــد و

وقتیکــه مناســب دهانــت شــود بیــرون خواهــد

بــه او در نــخ کشــیدن کمــک کنیــد.

دیر افتادن دندان
اگــر دندانهــای فرزندتــان تــا ســن  7ســالگی
نیفتــاد ،بــا دندانپزشــک مشــورت کنیــد.
بهاحتمالزیــاد مشــکلی وجــود نخواهــد داشــت،
امــا ممکــن اســت دندانپزشــک پیشــنهاد کنــد کــه
از اشــعه ایکــس اســتفاده کنــد تــا مطمئــن شــود
دندانهــا زیــر لثــه وجــود دارنــد.
دکتــر وایــت میگویــد :درواقــع،
دیــر درآمــدن دندانهــای دائمــی
بیفایــده هــم نیســت" .دندانهــا
بــه دلیــل بیشــتر مانــدن در فــک
مقاومــت بیشــتری دارنــد و بهتــر
جــای دندانهــای قبلــی را پــر
میکننــد".
بااینحــال کــودک شــما ایــن را
درک نخواهــد کــرد و احســاس
خواهــد کــرد کــه در بیــن
همکالســیهایش "بچــه" اســت.
(بعضــی معلمهــا بــا ایجــاد
نمودارهایــی از تعــداد دندانهــای
افتــادهی دانــش آمــوزان بــه ایــن
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آمــد و اگــر زودتــر از ایــن درآیــد قطعـ ً
ـا مناســب

دهــان تــو نخواهــد بــود".
اگرچــه دیــر یــا زود همــهی بچههــا دندانهــای
افتادهشــان را زیــر بالششــان خواهنــد گذاشــت.
امــا حتــی اگــر در مــورد پــری دنــدان کمــی تردیــد
داشــته باشــند ،وقتــی زمــان آمدنــش فرابرســد بــه
او ایمــان خواهنــد آورد و حتــی مشــتاق خواهنــد
بــود کــه زودتــر بــه رختخــواب برونــد.

بهترین سن برای
مستقل لباس پوشیدن بچه ها
چه سنی ست؟

پرســش :همســرم بــه

پاســخ :هــم بلــه و هــم خیــر .بــا توجــه بــه گفتــه ی

مــن مــی گویــد :وقتــی

ســل در شــهر
جکیوالیــن
هاینــس مدیــر موسســه ی ِگ ِ
ِ

مــن بــه دختــرم در بســتن
زیــپ شــلوارش ،بســتن

هــاون" :شــش ســالگی ســن فــوق العــاده چالــش
نیــو
ِ
برانگیز یســت"" .روزهایــی وجــود خواهنــد داشــت کــه

دکمــه لباســش یــا بســتن

شــما مــی بینیــد فرزنــد  6ســاله تــان مــی توانــد خــودش

بنــد کفــش هایــش کمــک

بــه تنهایــی ،دکمــه ،زیــپ لبــاس و بنــد کفــش هایــش را

میکنــم ،اجــازه نمــی دهــم

ببنــدد و ســپس روزهــای دیگــری کــه او نمــی توانــد یــا

او بــزرگ شــود؛ آیــا چنیــن

نمــی خواهــد ایــن کارهــا را انجــام دهــد زیــرا ذهنــش

چیــزی صحــت دارد؟

درگیــر چیزهــای دیگــری ســت".

بهعنــوان

یــک

بهترین سن برای مستقل لباس پوشیدن بچه ها چه سنی ست؟

بسیاری از بچه ها در سن  6سالگی هم هنوز والدین باید لباس تنشان کنند .در چه سنی
باید فرزندتان را تشویق کنید که مستقل از شما بند کفش هایش را ببندد و دکمه ی
لباسش را ببندد؟

قاعــدهی

مکــرری شــود؛ ماننــد :یــادت

پوشــیدن لباسهایــش از شــما

کلــی ،ایــدهی خوبــی ســت

نــره بنــد کفــش هــات رو ببنــدی

کمــک میخواهــد ،بــا کمــک

کــه فرزندتــان را تشــویق کنیــد

یــا دکمههــای لباســت بایــد

کــردن بــه او مانــع بــزرگ شــدن

کارهایــی را کــه میدانیــد

بســته بشــن"" .امــا والدیــن نیــز

او نمیشــوید"" .بــرای والدیــن

خــودش بهتنهایــی میتوانــد از

بایــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه

بهتــر اســت کــه در ایــن ســن

پسشــان بربیایــد را انجــام دهد.

گاهــی اوقــات کمــک کــردن بــه

بهجــای اینکــه لبــاس پوشــیدن

هاینــس میگویــد" :تشــویق
ِ

پوشــیدن لبــاس
فرزندشــان در
ِ

را یــک معضــل بداننــد بــه

شــامل یادآور یهــا و تذکــرات

میکنــد کــه" :اگــر دخترتــان در

اســتقالل او ممکــن اســت

هاینــس تأکید
اشــکالی نــدارد".
ِ

فرزندانشــان کمــک کننــد کــه
ایــن کار اغلــب بــه پایــان دادن
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بــه چالــش بــر ســر پوشــیدن

زیــرا او دیگــر بهنــدرت از شــما

میشــود.

بــرای پوشــیدن لباسهایــش

بچههــا میبیننــد والدینشــان

کمــک خواهــد گرفــت".

در مــورد کاری کــه انجــام

لبــاس

منجــر

باگذشــت زمــان کــه دخترتــان
شــش ســال و خوردهای یــا کمی
بزرگتــر میشــود ،احتمــاال ً
کمتــر از شــما میخواهــد کــه
در پوشــیدن لبــاس بــه او کمــک
کنیــد ،در حقیقــت ممکــن اســت
کمــی عجیــب بــه نظــر برســد،
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درعینحــال ،بــا توجــه بــه
تمــام مســائل مربــوط بــه رشــد
و پــرورش کــودک ،شــما و
همســرتان بایــد تــاش کنیــد
از یکدیگــر حمایــت کنیــد.

هاینــس میگویــد" :وقتــی
ِ

میدهنــد اتفاقنظــر دارنــد،
احســاس امنیــت و مراقبــت
بیشــتری

میکننــد".
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