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وقتی که بحث تربیت مطرح می شود، تاثر 
به  ترغیب کودکان  مثبت شوخ طبعی در 
انجام کارهای خود جالب به نظر می رسد. 
خانم الفایت پسر سه ساله ای به نام تدی 
دارد که هر وقت با یکدیگر به پیاده روی 
می افتاد.  عقب  تدی  می رفتند  خانوادگی 
عقب افتادن تدی باعث ناراحتی مادرش 
می شد. به همین دلیل تصمیم گرفت که 
شیوه خود را تغیر دهد و به او تشر نزند 
و روی او فریاد نکشد. بنابراین، سعی کرد 
که بهترین مهارت های تربیت خود را به 
کار ببندد. درنتیجه به جای آنکه با فریاد و 
پرخاشگری به او بگوید که »زود بیا اینجا 
ببینم« با مالیمت و مهربانی جمله های »اآلن 
میام دنبالت می کنم! می خوام بگیرمت« را 
به او می گفت. سپس او را دنبال می کرد 
و او را در آغوش می گرفت و درحالی که 
او را در آغوش خود داشت و به سمت 

دیگر اعضای خانواده حرکت می کرد او را باال و پایین 
می انداخت. و درنهایت هم مادر و هم کودک شروع 

به خندیدن می کردند.
این نکته را از این مادر یاد بگیرید که در امور مربوط 
به تربیت فرزند زیاد جدی نباشید، بلکه شوخ طبعی 

و بازیگوشی را نیز در تربیت فرزند خود بگنجانید.
خانم جین نلسن نویسنده کتاب هایی همچون »نظم 
و تربیت مثبت« و »تربیت کودک متکی به خود در دنیای 
عنان گسیخته« می گوید که شوخ طبعی  یک ابزار کلیدی 
برای نظم و تربیت یا همان دیسیپلین موفق است. او 
می گوید: »شوخ طبعی  باعث می شود که به سطح کامال 
متفاوتی از خودآگاهی پناه ببریم.« شوخ طبعی  نه تنها 
در از بین بردن روحیه منفی کودکان موثر است، بلکه 
در از بین بردن روحیه منفی بزرگ ترها نیز موثر است. 
خانم نلسن توضیح می دهد: »شوخ طبعی  به والدین 
کمک می کند تا خود را از حالت واکنشی خارج کنند.« 
وقتی که پدرها یا مادرها با خشونت به فرزندان خود 
دستور می دهند، کودکان معموال پای خود را در یک 

مقاومت  آن ها  دستورات  مقابل  در  و  می کنند  کفش 
می کنند. اما اگر والدین با مالیمت و حتی با عبارات 
شوخی آمیز از کودک خود بخواهند که کاری را انجام 
دهد، کودک مقاومت کمتر یا هیچ مقاومتی از خود 

نشان نمی دهد.
از میان شوخی ها و بازیگوشی های که والدین با 
کودکان تازه راه افتاده خود انجام می دهند می توان به 
قلقلک دادن یا دنبال کردن آن ها اشاره کرد. یکی از دیگر 
از شوخی های مرسوم جان بخشیدن به اسباب بازی های 
تو پر است. برای مثال، اگر والدین عروسکی را در 
دست بگیرند و به جای او حرف بزنند در تشویق کردن 
کودک خود به انجام کاری موفق تر خواهند بود. برای 
نمونه می توانید یک عروسک را در دست بگیرید و 
که  »وقتشه  بگویید:  را  این جمالت  بجای عروسک 
بری مسواک بزنی! فقط مواظب باش که از مسواک 
من استفاده نکنی.« به زودی خنده به لب های کودک 
شما می آید و شما فورا به شخصیت خود برمی گردید 
و می گویید: »خب عزیزم...بیا زودتر بریم مسواک بزنیم 

تا عروسک نرفته مسواک نزده.« همین شوخ طبعی و 
بازی همراه با شوخی باعث می شود که کودک شما 

به استفاده از مسواک تشویق شود.
به جای آنکه والدین و کودک بر ضد یکدیگر کار 
کنند باید با استفاده از شوخ طبعی با یکدیگر و در جهت 
رسیدن به اهداف مشترک کار کنند. خانم نلسن می گوید: 
»همواره سعی کنید که با کودک خود مشارکت کنید و 
به او بگویید که بیا با یکدیگر کاری را انجام دهیم نه 
اینکه تو باید این کار را انجام دهی.« به عبارت دیگر، 
سعی کنید که همواره در هر کاری با کودک خود همراه 
باشید و با او با مالیمت صحبت کنید. اگر والدین و 
کودکان به جنبه خنده دار زندگی توجه کنند و زندگی 
را زیاد سخت نگیرند در درازمدت با فوایدی مواجه 
می شوند. خانم نلسن می گوید: »در کالس های آموزشی 
خودم این سوال را از والدین می پرسم که اگر کارفرما 
یا همسری داشتید که همواره به شما دستور می داد 
چه حسی داشتید؟ در این صورت آیا شغل یا همسر 
خود را رها نمی کردید؟« قطعا هر یک از ما اگر یک 

رئیس یا یک همسر مستبد و خشن داشته 
باشیم در ارتباط با او دچار مشکل می شویم 
شرش  از  تا  می کنیم  را  سعی مان  تمام  و 
خالص شویم. برای آنکه نگاه مالیم تری 
به زندگی داشته باشید می توانید توصیه های 

زیر را بکار ببرید:

به نتایج درازمدت تربیت فکر کنید
خانم نلسن می گوید: »ما نمی خواهیم که 
فرزندان ما افراد مطیع و فرمان بری شوند، 
اما ازآنجایی که فرزندان ما احساس توانایی 
می کنند، خواهان مشارکت هستند و چیزها 
را می فهمند خواهان انجام کارهایی از آن ها 

هستیم.«

به کودک خود احترام بگذارید
خانم نلسن می گوید: »کودکان این قابلیت 
را دارند که چیزها را به شیوه متفاوتی بنگرند 
و احساس کنند، درنتیجه والدین باید به این رفتار آن ها 
احترام بگذارند و احساس ها و نگرش های خود را به 

آن ها تحمیل نکنند.«

به شیوه مثبتی فرزندان خود را تربیت کنید
خانم نلسن می گوید: »مثبت فکر کنید و سعی کنید که 
یک فرد کنترل کننده و خودخواه نباشید. تمام شیوه های 
مثبتی را که می توان در فرزند پروری به کار برد در 
کلماتی همچون مهربان بودن، محکم بودن و محترم 

بودن خالصه می شوند.«

از مسخره کردن کودک خود خودداری کنید
که  شوخ طبعی  نوع  »هر  می گوید:  نلسن  خانم 
آزاردهنده یا غیرمحترمانه باشد می تواند روی شخصیت 
کودک تاثیر بگذارد. بنابراین، باید مواظب شوخی های 
خود باشید و ازشوخی های نامناسب خودداری کنید.« 
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استفاده خیلی زیاد والدین از صفحات نمایشگر زمینه بروز اختالالت 
رفتاری کودکان را افزایش می دهد. والدینی که مدت زمان طوالنی 
گوشی های هوشمند، تبلت و... می کنند فرصت کمتری برای فرزندان 
دارند و در انجام فعالیت های روزمره دچار مشکل می شوند. بر اساس 
آخرین تحقیقات، حتی همین فاصله های کوتاه والد – فرزندی به علت 
تکنولوژی های نوین نیز می تواند با اختالالت رفتاری کودکان مرتبط 
باشد.  محققان دانشگاه ایالتی ایلینوی و دانشگاه میشیگان آمریکا مطالعه 
ای روی بیش از 300 والد ) 168 مادر و 165 پدر( از 170 خانواده دارای 
کودکان کمتر از 5 سال انجام دادند. شرکت کنندگان در این طرح به استفاده 
از فن آوری های دیجیتال و عواقب استفاده از آن در تعامل با فرزندان و 
رفتار آنها اذعان داشتند و چک کردن پیام ها حین بسیاری از فعالیت های 
معمول مانند صرف غذا، بازی، صحبت با کودکان و... انجام می شود. 
سپس والدین به پرسش های روانشناختی در مورد مشکالت رفتاری 

فرزندانشان طی دو ماه اخیر پاسخ دادند.  
نتایج این بررسی تاثیر استفاده از صفحات نمایشگر توسط بزرگساالن 
و رفتارهای کودکان را برای والدین روشن کرد. در واقع، نیمی از والدین 
متوجه شدند چنین رویه ای روابط و تعامل با فرزندان را تغییر می دهد 
و تنها 11درصد آنها طی روابط خانوادگی به کلی این وسایل را کنار می 
گذارند.  در نتیجه، والدین معتاد به صفحات نمایشگر ) 40درصد  مادران 
و 32درصد پدران( دریافتند این دوری روابط زمینه ساز تغییرات رفتاری 
کودکان می شود. پاسخگویی به سواالت کودکان به هنگام استفاده از تلفن 
همراه و تبلت قطعا تغییر می کند و واکنش های بین والدین با فرزندان 
چندان مناسب و سازنده نخواهد بود. از طرفی توجه بیشتر به این وسایل 

استرس هیجانی کودکان را تشدید می کند. 
 مریم سادات کاظمی

 www.Top Santé.fr

والدین عزیز؛ »موبایل« و » تبلت« 
را کنـار بگـذارنـد! با فرزندتان شوخی شوخی، جدی باشید

تــازه هاآیا می توان از شوخ طبعی برای تربیت فرزند خود استفاده کرد؟


