مشاور
روانشناس

خان�م س�یما میرل�و پزش�ک عموم�ی و
روانش�ناس بالینی،تخص�ص در ک�ودک،
خانواده ،ازدواج ،و واقعیت درمانی
مشاوره تلفنی شنبهها از ساعت  11تا 13

سوال :با سالم ،دختري  7ساله دارم كه بسيار
لجباز است و هر کاري از او ميخواهم برعکسش
را انج��ام ميده��د .از زبان تنبي��ه ،تهديد ،باج و
جايزه و ...هم استفاده کردهام ،ولي هيچ فايدهاي
نداش��ته،واقعًا نميدانم با او چگون��ه رفتار کنم.
لطفًا کمکم کنيد.

رعنا ـ ع ـ اندیمشک

پاسخ: با سالم به ش��ما مادر دلسوز ومهربان.
ابتدا بايد گفت روش��هايي که شما تا به حال به کار
بردهاي��د همگي در ي��ک کلمه خالصه ميش��ود:
کنت��رل بيروني .کنترل بيرون��ي يعني من ميتوانم
ب��ا تنبيه و تهديد تو را مجبور ب��ه انجام کاري کنم
ک��ه ميخواهم .يا ׳׳ من ص�لاح تو را بهتر از خودت
ميدان��م ׳׳ .اي��ن والدين به ک��رات از اين جمالت
استفاده ميکنند :׳׳پاش��و درست رو بخون׳׳ ،׳׳بگير
بخواب׳׳ ،׳׳خونه دوس��تت نرو׳׳،،׳׳با فالني دوس��ت
نشو׳׳ و...همه يک زبان مشترک دارند و آن اينکه:
کنترل تو دست من است نه خودت و منم که تعيين
ميکنم تو چه کار بکني و چه کار نکني.
 کنت��رل بيرون��ي ش��امل يک چرخه اس��ت:
׳׳اگ��ر فرزندت کار خطايي انج��ام داد او را تنبيه
کن.در نتيجه او کاري راک��ه تو ميخواهي انجام
ميدهد.سپس به او پاداش بده يا تشويقش کن پس
او به انجام کاري که تومجبورش کردي ادامه خواهد
داد .׳׳ مي بينيد که اين چرخه بس��يار روش آشنايي
اس��ت .کاري که بس��ياري از مادران و پدران انجام
داده و ميدهند .اما کنترل بيروني روشي است که
با تغيير نس��ل و شخصيت کودکان امروزي ديگر
جواب نميدهد .حقيقت اين اس��ت که انس��انها به
آساني تحت کنترل قرار نميگيرند و در واقع تالش
ب��راي به کنت��رل در آوردن آنه��ا موجب مقاومت
بيشتر فرزندان ميش��ود چرا که در ژنتيک انسانها
آمده که׳׳ نبايد تحت سلطه کسي قرار گرفت׳׳.

بهترين روشي که امروزه توانسته در رفتار با
فرزندان ،زن و شوهر ،معلم و شاگرد،حتي مدير
و کارمن��د به خوبي جواب ده��د ،روش ׳׳ کنترل
دروني׳׳ اس��ت .در فرزند پروري نوين که توس��ط
دکتر گالس��ر معرفي ش��ده اس��ت به سه موضوع
تاکيد بيشتري شده است:
׳׳ کنترل دروني׳׳و نه کنترل بيروني.
׳׳مسئوليت پذيري ׳׳ و نه مسئوليت گريزي.
׳׳ ارضاي نيازهاي اساسي׳׳و نه لجبازي و مقابله جويي.
واقعيت اين اس��ت که فرزندان ما بايد در يک
محيط ׳׳امن و آرام ׳׳قرار بگيرند تا بتوانند بهتر رشد
کنند.بنابراين قرار دادن كودك در موقعيت ترس
از والدين يا اس��ترس تح��ت کنترل بودن و نگراني
از تنبيه ،س��رزنش و انتقاد باعث ميشود که فرزند
نتواند رش��د کند.چرا که رشد زماني اتفاق ميافتد
که کودک احس��اس امنيت کند و آزادانه و بدون
ترس از شکس��ت و پيامدهاي منفي آن دس��ت به
تجربه کردن بزند.
 در׳׳نظري��ه انتخاب׳׳ اعتقاد بر اين اس��ت که
׳׳ما هم��ه رفتارهايمان را خودمان انتخاب ميکنيم
׳׳از جمل��ه نوع رفتار ب��ا فرزندانمان را ،اما والدين
باي��د بدانندکه نميتوانن��د فرزند خود را مجبور
ب��ه انجام کاري يا عدم انج��ام کاري کنند بلکه
فق��ط ميتوانند روي فرزند خود ׳׳تاثير׳׳ بگذارند
تا او ،با׳׳خواست دروني خودش׳׳تصميم به انجام
کاري يا عدم انجام کاري بگيرد.
بنابراين ش��ما م��ادر عزيز ،بهتري��ن کاري که
ميتواني��د در رفتار با کودک لجبازتان انجام دهيد
برقراري يک رابطه خوب با اوست از دو راه:
 -1اين هفت رفتار مخرب را کنار بگذاريد:
انتق��اد يا عيب جويي ،س��رزنش ،تنبيه ،تهديد ،غر
زدن ،ش��کايت و ب��اج دادن .و به جاي آنها از هفت
رفتار پيوند دهنده رابطه استفاده کنيد که عبارتند
از :گ��وش دادن ،پذيرفتن او همانگونه که هس��ت،
محبت کردن ،هم��کاري ،اعتماد ک��ردن ،احترام
گذاشتن ،پاداش و تشويق کردن.
-2کودک ش��ما با هر رفتاري که ميکند به دنبال
برط��رف كردن نيازه��اي خودش اس��ت و قصد

حقوقی

آقای سعید مجیدی نژاد

وکیــ�ل پای�ه ی�ک د ادگس�ــتری و
کارشـــناس ارشــد حقوق خصوصی

مشاوره تلفني چهارشــــنبه ها
از ساعـــت  14/30تا 16

حقوقی

  حقوقی

آقـایاکبرخوبکردار
وکیـل دادگستــری
مشاوره تلفني شـنبه ها
از ساعت 15تا 16

مش��اوره حض��وري ب��ا تعيي��ن وق��ت قبلي

 23آبان  97اطالعات هفتگی

خانم الهام سادات طباطبايي
وکیـل پايه يك دادگستــری
كارشناس ارشد حقوق خصوصي
مشاوره تلفني چهارشنبههای
اول هر ماه از ساعت  13تا 14

طب سوزني

شماره مشاوره تلفني29993238:
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لجبازي و آزار شما را ندارد.
پنج نياز ژنتيکي که هر انساني دارد:
نياز به بقا ،عش��ق و تعلق ،قدرت و ارزشمندي،
آزادي و تفريح .کودکي که در ظاهر با شما لجبازي
ميکن��د در واقع به دنبال ارض��اي نياز به آزادي و
اس��تقالل خودش است.پس با درک اين مطلب به
جاي تنبيه و تهديد ،نياز به استقاللش را درک کنيد
تا کودکي با عزت نفس تربيت کنيد.
بس��ياري از والدين ب��ه طور ش��ناور بر فرزند
خود نظارت ميکنن��د يعني در هر لحظه با آزادي
و کنج��کاوي ک��ودک واز طرفي ديگرب��ا امنيت و
سالمت او دس��ت و پنجه نرم ميکنند.اين والدين
دو خطا انجام ميدهند؛ اول اينکه بيشتر از امنيت و
سالمتي کودک به او آزادي دادهاند و دوم اينکه از
روش کنت��رل بيروني مثل تهديد و تنبيه و غر زدن
و ..استقاده کردهاند .و نتيجه اينکه کودک هر جا که
دلش بخواهد بازي ميکند و شما هم دايم نگران او
هستيد و سر او داد ميزنيد.
پس چه بايد کرد؟ قبل از اينکه به پارک برويد
ب��ا زبان محبت و در يک فضاي دوس��تانه راجع به
محدوديتها و قوانين ب��ازي در پارک با او صحبت
کنيد .سپس در گوش��هاي از پارک بنشينيد و اورا
نظاره کنيد .همي��ن کار را در موقعيتهاي ديگر هم
انجام دهيد .به ياد داشته باشيد ،آزادي به معناي
نداش��تن محدودي��ت و نبود حد و مرز نيس��ت،
به اين معناس��ت كه به کودک اج��ازه دهيد در
مرزهايي که شما تعيين کردهايد آزادانه دست
به انتخابهاي خودش بزند.
 ׳׳نظري��ه انتخ��اب ׳׳به ما آموزش ميدهد که
چگونه ميتوانيم روي فرزندان خودتاثير بگذاريم
ب��دون اينکه رابطهم��ان با آنها به ه��م بخورد .در
واق��ع نظريه انتخ��اب به ما ميآم��وزد که چگونه
کنت��رل بيروني را ب��ه کنترل درون��ي تبديل کنيم
والدين خيالش��ان براي هميش��ه راحت باشد.چرا
که ميدانند چه در کنار فرزندش��ان باش��ند و چه
نباشند،فرزندشان خطايي مرتکب نخواهد شد .در
ش��مارههاي بعدي در صورت نياز بيشتر شما را با
تئوري انتخاب آشنا خواهم کرد.

خانواده

28

چطور روی فرزندمان تأثیر بگذاریم

آقاي دكتر بيژن عمويان
مشاوره پزشكي ،ترك اعتياد
مشاوره تلفنی دوشنبهها
از ساعت  13تا 14:30
آق�ای س�ید محم�د حس�ینی
کارشناسی ارشد مشاوره ،تخصصی
فرزندپ�روری ،خانواده ،اضطراب و
ترس ،وسواس و افسردگی

