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بانك ملت برای خدمت به مردم عزيز ايران اسالمي با هدف 
ارتقاي فرهنگ و دانش عمومي ، اقدام به انتش��ار مجموعه اي 

با عنوان »بروشور � كتاب« نموده است. 
يك جل��د از اين مجموعه پيش روي شماس��ت كه در كنار 
اطالع رس��اني و معرفي خدمات بانك ملت ، به يك موضوع 
»مورد نياز و عالقه جامعه« پرداخته و به صورت چکيده ای از 
كتاب »كليدهای پرورش رفتار و ارزش��های اخالقی« تقديم 

می شود. 
اميد است با خواندن اين متن شوق مطالعه بيشتر شود. 

همچنين قدرداني خود را از انتشارات صابرين كه متن حاضر را 
در اختيار بانك ملت قرار داده است، ابراز مي دارد.

تقديم به
مشتريان ارجمند بانک ملت

و عالقه مند به مطالعه

روابط عمومی/ پاييز 89



4

  مقدمه
اگر »هوش« را ظرفيت سازگاري با موقعيت جديد قلمداد كنيم، 
را  موقعيت  اين  به  ارزشي  سازماندهي  ظرفيت  »اخالق«،  آنگاه 
پوشش خواهد داد. از اين رو »هوش اخالقي« مي تواند گستره 
و ژرفاي توانمنديهاي فكري و عاطفي را در همة مراحل و ابعاد 

زندگي نمايان كند و نيكي و نيكخويي را پديد آورد.
اما تا چه اندازه موضوع »رشد اخالقي« در كنار »رشد هوشي« 
مورد توجه اولياء و مربيان قرار مي گيرد؟ تا چه اندازه رابطة بين 
كودكان  زندگي  در  عاطفي«  »فرآيندهاي  با  ذهني«  »فرآيندهاي 

مطالعه و ارزيابي مي شود؟
آيا به همان اندازه كه والدين نگران »هوش منطقي« كودكان 
خود هستند، نسبت به »هوش اخالقي« آنها نيز حساسيت دارند؟
آيا به همان ميزان كه از فرزندان خود انتظار دارند كه در »كارنامة 
آموزشي« خود نمرات باال رديف كنند، از آنها انتظار دارند كه در 

رفتارها و ارزشهاي اخالقي نيز نمرة باال به دست آورند؟

كليدهاي پرورش
رفتار و ارزشهاي اخالقي 

در كودكان و نوجوانان
)هوش اخالقي(
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آيا به همان اندازه كه والدين به »خوشگلي« و »خوش لباسي« 
به »خوش دلي« و »خوش خلقي«  فرزندان خود حساس هستند 

آنها نيز توجه دارند؟
مغز  ذهن ورزي  قدرت  به  والدين  كه  اندازه  همان  به  آيا 
فرزندانشان توجه مي كنند، به مهرورزي قلب و زيبايي عواطف و 

احساسات آنها نيز توجه مي كنند؟
به نظر مي رسد پاسخ به اين پرسش ها در بيشتر موارد منفي 
باشد؛ زيرا نگاه تك ساحتي به تربيت كودكان و نوجوانان موجب 
مي شود كه ابعاد وجودي ديگر آنها ناديده گرفته شود. در حقيقت، 
بسياري از فرزندان ما بزرگ مي شوند، اما اندكي از آنها بلوغ و 
رشد  مراحل  ما  فرزندان  از  بسياري  مي كنند.  تجربه  را  پختگي 
منطقي را به سرعت طي مي كنند اما اندكي از آنها موفق مي شوند 

كه مراحل رشد اخالقي را طي كنند.
ابعاد رابطه معني داري برقرار شود  پس براي آنكه بين اين 
كودكان  در  شناختي«  »تحول  موازات  به  اخالقي«  »تحول  بايد 
پرورش يابد و »پايگاه عاطفي قلب« به ميزان »پايگاه شناختي 
پرورش  بدون  مهم  اين  و  گيرد  قرار  توجه  مورد  كودك  مغز« 
رفتارها و ارزشهاي اخالقي يا به عبارت بهتر »هوش اخالقي« 

امكان پذير نخواهد بود.
اما هوش اخالقي چيست؟ چگونه شكل مي گيرد؟ كاركرد آن 
چيست؟ آيا روشهايي براي پرورش آن وجود دارد؟  عوامل مؤثر 
در هوش اخالقي كدام اند؟ آيا هوش اخالقي يك مقولة فطري 
است يا اكتسابي؟ وراثت و محيط، در شكل دهي هوش اخالقي 

چه نقشي دارند؟ 
چه عواملي به رشد هوش اخالقي سرعت مي دهند؟ آيا قواعد 
و روشهايي وجود دارد كه بتوان از طريق آن كودكان را با ضريب 
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باالي هوش اخالقي پرورش داد؟
اخالقي  بزرگي در حيطة رشد  پژوهشگران  روان شناسان و 
در  نظريه ها  اين  از  بسياري  و  كرده اند  نظريه پردازي  كودكان 
قرار  استفاده  مورد  كودك  تحول  و  رشد  روان شناسي  كتابهاي 

مي گيرد.

  هوش اخالقي چيست؟
»هوش اخالقي« توان تشخيص درست از نادرست است؛ يعني 
داشتن اعتقادات اخالقي محكم و عمل كردن بر اساس آنها، به 
گونه اي كه شخص رفتاري درست و محترمانه داشته باشد. اين 
قابليت عالي، ويژگيهاي مهمي را در بردارد كه مي توان از جمله، 
توان  توان تشخيص درد و رنج ديگران؛  برد:  نام  را  اين موارد 
مهار بي رحمي و وسوسه ها در خود؛ به تأخير انداختن كامجويي؛ 
گوش دادن بي طرفانه و همه جانبه پيش از قضاوت كردن؛ پذيرش 
گزينه هاي  نپذيرفتن  گوناگوني؛  ارزش  به  بردن  پي  و  تفاوتها 
و  ديگران  درك  بي عدالتي؛  با  مبارزه  بودن؛  غيراخالقي؛ همدل 

رفتار محترمانه با آنها.
اين ويژگيها زيربناي شخصيتي باثبات و توانمند است؛ و هر 

والدي، اين گونه براي فرزندش آرزو مي كند.
مورد  دو  اما  است،  پيچيده  اخالقي  سقوط  علل  اگرچه 
مانند:  اجتماعي  عوامل  فروپاشي  اول،  است:  چشمگيرتر 
با  بامعنـا  روابط  اخالقي؛  رفتار  الگوهاي  بزرگساالن؛  نظارت 
تربيت  اجتماعي؛  پشتيباني  مسئوليت پذير؛  مدارس  بزرگساالن؛ 
باكفايت. دوم، كودكانمان به طور مداوم مورد هجوم  باثبات و 
پيامهايي هستند كه با ارزشهايي در تضاد هستند كه ما همواره 
سعي داريم آنان را تحكيم كنيم و استوار سازيم؛ مانند پيامهاي 
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سمي تلويزيون، سينما، بازيهاي ويدئويي، ترانه هاي عامه پسنـد 
اينها بي اعتمادي، بي احترامي، مادي گرايي،  و آگهيهاي تجارتي. 
هرزگي و خشونت را با اهميت جلوه مي دهند و ترويج مي كنند. 

حتي اطرافيان كودك هم در اين سم پراكني سهمي دارند.
واقعيت اين است كه عوامل مسموم به اندازه اي در فرهنگ 
ما ريشه دار شده اند كه دور كردن كودكان از آنها تقريباً ناممكن 
است. به همين دليل، بسيار مهم است كه هوش اخالقي فرزندتان 
را به گونه اي پرورش دهيد كه او به طور عميق قدرت تشخيص 
درست از نادرست را پيدا كند و بتواند در برابر عوامل بيروني 

مقاومت كند.
از  مي توانيد  و  است  اكتسابي  اخالقي  هوش  خوشبختانه 
هنگامي كه كودكتان يكی دو ساله مي شود، آن را در او پرورش 
نوزادان  كه  است  اين  اخالقي  رشد  دربارة  يافته  آخرين  دهيد. 
شش ماهه به ناراحتي ديگران واكنش نشان مي دهند و همدلي 
را مي آموزند. اشتباه بيشتر والدين اين است كه به طور معمول 
صبر مي كنند تا فرزندشان شش هفت ساله شود؛ يعني به سن 
استدالل برسد و سپس در جهت پرورش استعدادهاي اخالقي 
او مي كوشند. تأخير پدر و مادر، اين زمينه را فراهم مي كند كه 
احتماالً باعث مي شود كودك عادات منفي مخربي را بياموزد كه 
هم رشد اخالقي اش را ُكند و هم تغيير را برايش دشوار مي كند.

هفت فضيلت يا نيكخويي، اساس هوش اخالقي هستند:

  1. همدلي
احساس  بتواند  كه  مي دهد  را  قدرت  اين  فرزندتان  به  همدلي 
به فرزندتان كمك مي كند  نيكخويي  اين  ديگران را درك كند. 
نيازها و احساسهاي ديگران حساس تر شود، و به  تا نسبت به 
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احتمال زياد به اشخاصي كمك كند كه دچار مشكل يا رنجيده 
خاطر هستند، و با ديگران بيش از پيش رفتار محبت آميز داشته 

باشد.
عالوه بر اينها؛ همدلي، عاطفة اخالقي قدرتمندي است كه 
فرزندتان را به انجام كارهاي درست تشويق مي كند؛ زيرا يك 
شخص همدل، تأثير آزار عاطفي را بر ديگران تشخيص مي دهد 

و در نتيجه بي رحمانه رفتار نمي كند.

  2. وجدان
وجدان نداي دروني قدرتمندي است كه سبب مي شود فرزندتان 
باقي  نادرست تشخيص دهد و در مسير اخالقي  از  درست را 
بماند. هر گاه او از مسير درست خارج شود، به كمك وجدان 

خود،  دچار احساس گناه مي شود.
اين نيكخويي؛ فرزندتان را در برابر نيروهاي مخالف با نيكي 
تقويت مي كند و او را قادر مي سازد تا حتي در برابر وسوسه، 
رفتاري درست داشته باشد.   وجدان؛ سنگ بناي رشد و پرورش 

نيكخوييهاي مهمي مانند صداقت، مسئوليت و اصالت است.

  3. خويشتن داري
كند  مهار  را  فرزندتان هوسهايش  خويشتن داري سبب مي شود 
و پيش از عمل، فكر كند تا رفتار درستي داشته باشد. در نتيجه، 
احتمال كمي وجود دارد كه تصميم هاي شتابزده اي بگيرد كه به 

نتايج خطرناك منجر شود.
نفس  به  متكي  تا  مي كند  فرزندتان كمك  به  نيكخويي  اين 
شود؛ زيرا مي داند كه مي تواند رفتارش را كنترل كند. عالوه بر 
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اين، خويشتن داري، دست و دلبازي و مهرباني را به همراه دارد؛ 
زيرا به كودك كمك مي كند تا به دنبال كسب لذت فوري نرود و 

به كمك وجدانش كاري مفيد انجام دهد.

  4. احترام
احترام، سبب مي شود فرزندتان تشويق شود كه در برابر ديگران 
باارزش مي داند.  افرادي  را  آنها  باادب و توجه رفتار كند؛ زيرا 
اين نيكخويي فرزندتان را راهنمايي مي كند تا با ديگران همان 
گونه رفتار كند كه دوست دارد با خودش رفتار شود. بنابراين او 
در اين صورت مي تواند اساس جلوگيري از خشونت؛ كه همان 

بي عدالتي و نفرت است را پايه گذاري كند.
هنگامي كه كودك شما احترام را به عنوان بخشي از رفتارش 
به  زياد  احتمال  به  مي دهد  قرار  توجه  مورد  روزانه  زندگي  در 
حقوق و احساس ديگران توجه مي كند و در نتيجه براي خود هم 

احترام بيشتري قائل مي شود.

  5. مهرباني
احساس  به  و  خوشبختي  به  فرزندتان  مي شود  سبب  مهرباني 
كودكتان  نيكخويي؛  اين  پرورش  با  دهد.  نشان  عالقه  ديگران 
خواهد  ديگران  به  نسبت  بيشتري  محبت  و  كمتر  خودخواهي 

داشت و درك خواهد كرد كه رفتار پرمهر، رفتار درست است.
هنگامي كه فرزندتان به مهرباني دست مي يابد، دربارة نيازهاي 
ديگران بيشتر فكر مي كند، و به مردم عالقة بيشتري نشان مي دهد. 
همچنين براي كمك كردن به نيازمندان، بيشتر آماده مي شود و 
آزار و  يا مورد  افرادي مي شود كه دچار مشكل شده اند  مدافع 

اذيت قرار گرفته اند.
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  6. بردباري
بردباري به فرزندتان كمك مي كند تا براي ويژگيهاي گوناگون 
ديگران ارزش قائل شود؛ در برابر ديدگاهها و اعتقادات جديد 
گوش شنوا داشته باشد؛ و با وجود تفاوتهاي نژادي،  جنسيتي، 

ظاهري، فرهنگي و اعتقادي، به ديگران احترام بگذارد.
اين نيكخويي بر كودكتان اثر مي گذارد تا با فهم و مهرباني با 
ديگران رفتار كند؛ در مقابل نفرت،  خشونت و تعصب بايستد و 

براي اشخاص بر مبناي شخصيتشان احترام قائل شود.

  7. انصاف
داشتن انصاف فرزندتان را راهنمايي مي كند تا با ديگران درست، 
احتمال  به  او  اين صورت،  در  كند.  رفتار  عادالنه  و  بي تعصب 
بيشتر، فردي قانون  مدار مي شود، نوبت را رعايت مي كند، آنچه را 
دارد با ديگران سهيم مي شود و پيش از قضاوت، و بدون تعصب 

به سخنان همه گوش مي دهد.
را  فرزندتان  اخالقي  حساسيت  نيكخويي  اين  كه  آنجا  از 
افزايش مي دهد، او شجاعت پيدا مي كند تا از افرادي كه دچار 
برخورد غيرمنصفانه شده اند، دفاع كند و بخواهد با همة مردم )با 
هر نژاد، فرهنگ، وضعيت اقتصادي، توانايي يا مذهب و آييني( 

مساوي رفتار شود.
اكنون نگاه دقيق تري به همدلي و خويشتن داري مي اندازيم، كه 
دو فصل از كتاب »كليدهاي پرورش رفتار و ارزشهاي اخالقي 
در كودكان و نوجوانان« از مجموعة »كليدهاي تربيت كودكان و 
نوجوانان« منتشر شده توسط انتشارات صابرين را تشكيل مي دهند.
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  فصل 1: همدلي
نگرانيهاي  و  عالئق  كردن  احساس  و  درك  توانايي  »همدلي« 
ديگران است. اگرچه كودكان با توانايي همدلي به دنيا مي آيند، 
اما بايد اين توانايي را به درستي در آنها تقويت كرد؛ در غير اين 

صورت به همان صورت رشد نيافته باقي مي ماند.
از  بسياري  اخير،  سالهاي  كه طي  است  اين  موجود  بحران 
دارند،  نقش  همدلي  تقويت  در  كه  مهم  بسيار  محيطي  عوامل 
آنها  جايگزين  منفي  عوامل  و  گرفته اند  قرار  نابودي  آستانة  در 
شده است. اگرچه بي ترديد شرايط ديگري هم وجود دارد كه 
توانايي درك كردن واحساس كردن ديگران را در كودك ضعيف 
مي كنند، اما اين پنج عامل كه به تفصيل آنها را شرح مي دهيم، 
به خصوص براي ايجاد همدلي مهلك هستند و براي پرورش 

همدلي فاجعه اي به شمار مي آيند:

  در دسترس نبودن والدين از نظر عاطفي
بر اساس پژوهشهاي انجام شده؛ براي تقويت همدلي كودك، هر 
والدي مفيد نيست. والديني در پرورش همدلي ميان كودكانشان 
فعاالنه  فرزندانشان  زندگي  در  دو  هر  كه  موفق ترند  ديگران  از 

شركت داشته باشند و از نظر عاطفي در دسترس باشند.

  غيبت پدران حمايتگر
پرورش  در  دارند،  شركت  فرزندانشان  زندگي  در  كه  پدراني 
كه  پژوهشهايي  اساس  بر  دارند.  بسزايي  سهم  همدل  كودكان 
انجام شده است؛ كودكاني كه در پنج سالگي، پدرانشان به شكل 
مثبتي در مراقبت از آنها فعال بودند؛ سي سال بعد بزرگساالن 

همدل تري شدند تا آنهايي كه پدرانشان غايب بودند.
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موضوع نگران كننده اين است كه بسياري از پدران به شكل 
اختياري خود را از زندگي فرزندانشان كنار كشيده اند.

  رگبار تصاوير خشن رسانه ها
فيلم،  تلويزيون،  رگبار  زير  فرزندانمان  كه  است  سالي  چند 
موسيقي، بازيهاي ويدئويي و برنامه هاي اينترنتي قرار گرفته اند كه 

بيشتر آنها بر خشونت، بدجنسي و بي رحمي تأكيد دارند.
همة پژوهشهايي كه دربارة تأثير خشونت رسانه ها بر كودكان 
پيش دبستاني انجام شده است؛ بدون استثنا به اين نتيجه رسيده اند 
كه تماشاي خشونت، كودكان را ستيزه خوتر، ناآرام تر و هراسان تر 

مي كند و خالقيت و شهود آنها را كاهش مي دهد.

  پسران بايد احساساتشان را پنهان كنند
با بروز عواطف؛  پژوهشها نشان مي دهند كه والدين، در رابطه 
پسران و دخترانشان را بسيار متفاوت از هم بزرگ مي كنند. آنها 
دخترانشان را تشويق مي كنند تا احساساتشان را نشان دهند، در 
حالي كه معموالً به پسرهايشان مي گويند ناراحتي شان را پنهان 

كنند.
به  نسبت  داشتن  احساس  توانِ  پرورِش  در  كه  آنجايي  از 
ديگران، يك عامل بسيار مهم اين است كه كودك بتواند به خوبي 
احساساتش را درك و ابراز كند؛ اما به سادگي شاهد آن هستيم كه 
نگرش والدين در رابطه با ابراز عاطفه و احساس پسرها، همواره 

مي تواند رشد همدلي آنان را با مانع روبه رو كند.

  بدرفتاري در گهواره
پژوهشي جديد و شگفت انگيز در دانشكدة پزشكي بايُلر انجام 
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شده است كه نشان مي دهد سه سال نخست زندگي كودك در 
پرورش توانايي همدلي يا كاشت بذر خشونت بسيار مهم است. 
مسير رشد اخالقي كودك به طور عمده به رفتار مراقبان كودك 

با او بستگي دارد.
كودكي كه همدلي را مي آموزد بسيار مهربان تر و فهميده تر 
خواهد بود و به طور معمول در مديريت خشم ماهرتر است. 
افراد به شيوه هاي گوناگوني با ديگران همدلي مي كنند و هر چه 
كودكان اين شيوه ها را بهتر بشناسند احتمال بيشتري دارد كه آن 

رفتارها را در زندگي روزانه شان بگنجانند.

  نوع كالم افراد همدل
انگار ناراحتي...	
مي فهمم چه احساسي داري.	
ناراحت شدم كه دلت شكست.	
قلبم مي خواهد از خوشحالي از سينه ام بيرون بپرد؛ درست 	

مثل اينكه خودم برنده شدم.
برايت خوشحالم...	

  عملكرد افراد همدل
هنگامي كه ديگران آزرده مي شوند، متوجه مي شوند و با 	

آنها همدردي مي كنند. از مشاهدة گرية ديگران ناراحت 
مي شوند.

به مالقات مردم دردمند مي روند و آنها را دلداري مي دهند.	
ديگران را تسكين مي دهند؛ زيرا درد آنها را درك مي كنند.	
از موفقيت ديگران به شوق مي آيند.	



14

  آزموني براي ارزيابي ميزان همدلي فرزند
شرح  را  كودكاني  رفتارهاي  مي آيند،   ادامه  در  كه  عباراتي 
مي دهد كه از همدلي بااليي برخوردارند. براي اينكه تواناييهاي 
فرزندتان را در اولين نيكخويي يعني همدلي بسنجيد؛ عددي را 
بنويسيد كه از نظر شما با وضعيت كنوني فرزندتان تناسب دارد 

و سپس امتيازها را جمع ببنديد.

عالي   50-40
تقويت همدلي در كودكتان مفيد خواهد بود.   40-30
ممكن است در همدلي مشكل داشته باشد.   30-20

ممكن است وضعيت او خطرناك باشد. بهتر است    20-10
براي تقويت همدلي در او، از افراد متخصص كمك 

بگيريد.

اكنون شروع كنيد:

1. هرگز 2. به ندرت 3. گاهي 4. اغلب 5. هميشه
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كودكي با همدلی سالم:
امتياز كودك من

به  و  حساس  فردي  اجتماعي؛  لحاظ  از  ـ  
ديگران خيلي عالقه مند است.

ـــ

ـ  نسبت به نيازها و احساسات ديگران حساس 
است.

ـــ

ـ  نشانه هاي غيركالمي ديگران،  يعني حركات، 
را  صدا  لحن  و  چهره  حالتهاي  بدن،  پيام 

خيلي خوب تشخيص مي دهد.

ـــ

ـ  تغيير حالتهاي چهرة  ديگران را به سرعت 
درك مي كند و واكنش مناسب نشان مي دهد.

ـــ

ـ  هنگامي كه فردي ناراحت است،  احساس او 
را مي فهمد و پاسخ مناسب مي دهد.

ـــ

ـ  نشان مي دهد كه احساسات ديگران را درك 
مي كند.

ديگر  فرد  ناراحتي  از  كه  مي دهد  نشان  ـ  
ناراحت است.

ـــ

يا  بي توجهي  مورد  فردي  كه  هنگامي  ـ  
بي انصافي ديگران قرار مي گيرد، به گونه اي 
رفتار مي كند كه نشانگر عالقه و توجه او به 

فرد مظلوم است.

ـــ

اشتياق  ديگر  شخص  ديدگاه  درك  براي  ـ  
نشان مي دهد.

ـــ

ـ   اين توانايي را دارد كه احساسات شخص 
ديگر را به كالم در بياورد.

ـــ

ـــجمع امتياز
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با »جيمز«  زماني در »مينه سوتا« مشاور مدرسه بودم و در دفتر 
گفت و گو  بودند(  سوم  كالس  شاگردان  دو  هر  )كه  »جرمي«  و 
مي كردم. آموزگار آنها گفته بود كه اگرچه اين دو پسر، خوش 
قلب به نظر مي رسند؛ اما دائم هم شاگرديهايشان را مسخره مي كنند 
و در ظاهر متوجه نيستند كه چه آزاري به آنها مي رسانند. با وجود 
تذكرات آموزگار؛ باز هم آن دو، كودكي را تحقير كرده بودند و 

به گريه انداخته بودند.
درك  چگونه  را  »تمسخر«  آنها  كه  بفهمم  اينکه  براي  ابتدا 
كرده اند، پرسيدم: به نظر شما در چه شرايطي قرار بگيريم، مي توانيم 

ديگران را مسخره كنيم؟
جيمز گفت: »من كه مدام جري را مسخره مي كنم و هنوز هم 

با هم دوست هستيم.«
جرمي اين گونه حرف دوستش را تأييد كرد و گفت: »او هميشه 

به مدل موي سرم مي خندد، اما مهم نيست.«
گفتم: گاهي از اينکه ما را مسخره كنند زياد ناراحت نمي شويم. 
امروز چه چيز هم كالسي تان را مسخره كرديد؟ حتماً خيلي ناراحت 

شده كه به گريه افتاده!«
جيمز گفت: »فقط بهش گفتيم عجيب و غريب حرف مي زند. 

بيشتر حرفهايش قابل فهم نيست. دروغ كه نگفتيم.«
حتماً  باشد.  داشته  گفتاري  مشکل  جيمز  دارد  احتمال  گفتم: 
خيلي ها سر به سرش مي گذارند و او ناراحت مي شود. به نظر شما 

وقتي براي گفتارش تحقير مي شود چه احساسي پيدا مي كند؟
پسرها نمي توانستند جواب بدهند. پرسيدم: اگر چيزي برايتان 
واقعاً مهم باشد و دربارة آن شما را مسخره كنند، چه احساسي پيدا 

مي كنيد؟
آنها باز هم سکوت كردند.
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مسخره اش  اينکه  از  پس  شما  نظر  به  ديديد.  را  ست  »شما 
كرديد، چه احساسي داشت؟« حاال ديگر هر دو آنها كاماًل گيج 

شده بودند.
ناگهان متوجه شدم! موضوع اين نبود كه پسرها نمي فهميدند 
مسخره كردن آزاردهنده است. مشکل اين بود كه آنها نمي توانستند 
احساس ست را تشخيص دهند و در نتيجه برايشان تقريباً ناممکن 
بود كه با آزردگي او احساس همدلي كنند. اين پسرها در رابطه با 
بروز عواطفشان آن قدر آموزش نديده بودند كه بتوانند تشخيص 
دارد.  احساسي  ديگري چه  يا  دارند  احساسي  دهند خودشان چه 

آن ها به هيچ وجه نمي توانستند ناراحتي قرباني شان را مجسم كنند.

  سه گام پرورش همدلي
به منظور پرورش همدلي، رعايت اين سه گام ضروري است:
را  عاطفي  واژگان  كارگيري  به  دايره  و  هشياري  اول:  گام 
پرورش دهيد. كودك به اين مهارت نياز دارد تا بتواند عواطف 
گوناگون را تشخيص دهد و با احساسات ديگران هماهنگ شود.
كنيد.  تقويت  را  ديگران  احساسات  به  دوم: حساسيت  گام 
به اين ترتيب كودك نسبت به نيازها و دل مشغوليهاي ديگران 

هشيارتر مي شود.
گام سوم: توانايي درك ديدگاه فرد ديگر را رشد دهيد. فقط 
مي تواند خودش را جاي  اين حالت است كه كودك واقعاً  در 

ديگران بگذارد و خود را همراه آنها حس كند.
ماه گذشته در فرودگاه ميان صف بلند تحويل بار ايستاده بودم. 
پسر سه ساله اي را ديدم كه از انتظار خسته شده بود. هنگامي كه 
عاقبت نوبت به مادرش رسيد، پسربچه شروع كرد به كشيدن پتويش 

از كيف مادر و با غرغر گفت: »پتويم را مي خواهم.«
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مادر با خشونت به او گفت كه رفتارش بچگانه است و پتو را به 
داخل كيف برگرداند. اين حركت پسر را ناراحت تر كرد و در حالي 
كه با صداي بلندتري فرياد مي كشيد،  تالش كرد تا پتو را دوباره 
افزايش يافت و مادر خجالت زده  بيرون بکشد. تنش ميان آن دو 

آماده بود كه فرزند بدرفتارش را كتك بزند.
همان موقع پسري كه حدود سيزده سال داشت، جلوي پسربچه 
زانو زد و به نرمي پرسيد: »مي ترسي پتويت گم شود؟ مادرت كيفش 

را داخل هواپيما مي آورد. نگران نباش!«
پسر كوچولو فوري دست از گريه كردن برداشت و به مادرش 
داده  بار  به  است  آن  در  پتو  كه  كيفي   « گفت:  مادر  كرد.  نگاه 
نمي شود.« پسربچه فوري آرام شد. مادر از پسر بزرگ تر تشکر كرد 
و سپس از او پرسيد؛ از كجا متوجه شد كه علت ناراحتي فرزندش 
چه بوده است. او با لبخند گفت: »وقتي بچه بودم،  هر وقت به سفر 
را  او  براي همين احساس  بودم.   پتويم  نگران گم شدن  مي رفتيم، 

درك كردم.«
در آن لحظه شاهد همدلي بودم.

»جان گاتمن« استاد شهير روان شناسي، طي دو پژوهش ده 
نتيجه  اين  است،  به  داده  انجام  خانواده  ميان 120  در  كه  ساله 
رسيده است؛ كودكاني كه والدينشان به آنها مي آموزند چگونه 
دارند؛  بيشتري  اعتماد به نفس  دهند،   تشخيص  بهتر  را  عواطف 
از نظر جسماني سالم ترند؛ در رياضي و خواندن نمرات بهتري 
مي گيرند؛ و مهارتهاي اجتماعي بهتر، سازگاري بيشتر و سطح 

استرس پايين تري دارند.
به  را  فرزندانتان  اين چهار گام، شما مي توانيد  از  پيروي  با 

عواطف هشيار كنيد:
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با احساسهاي فرزندتان هماهنگ شويد و با همدلي به  1ـ 
سخنان او گوش دهيد.

علت پيدايش احساس او را مشخص كنيد. 2ـ  
بر احساس كودك نام بگذاريد. 3ـ  

بر اساس نياز كودك به نتيجه برسيد. 4ـ  

اخالقي،  رشد  سرشناس  مراجع  از  يكي  هافمن«  »مارتين 
معتقد است كه رشد همدلي در كودكان تدريجي است و آنها 
از ديدگاه »فقط من خودمحور«، به جايي مي رسند كه نه تنها به 
شخص ديگر اهميت مي دهند، بلكه حتي مي توانند ديدگاه او را 
درك و احساس كنند. هر چه اين مراحل و سطح كنوني همدلي 
فرزندانتان را بهتر درك كنيد، بهتر مي توانيد به او كمك كنيد تا 
به مرحلة بعدي برسد. اما به ياد داشته باشيد كه كودكان از نظر 
نوع تجربه ها و سطح تواناييهايشان با هم بسيار متفاوت هستند و 

سنيني كه در اينجا بيان مي شود، تقريبي است.
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  مراحل رشد همدلي

  مرحلة 1: همدلي كلي 
          سال نخست زندگي

قائل  تمايز  پيرامونش  بين خود و  به روشني  نمي تواند  كودك 
ناراحتي  كسي  كه چه  نيست  روشن  برايش  نتيجه  در  و  شود 
به  مي كند،  مشاهده  كه  را  ناراحتي اي  هر  او  مي كند.  تجربه  را 
عنوان ناراحتي خود تعبير مي كند. براي نمونه؛ نوزاد شش ماهه 
همين كه صداي گرية نوزاد ديگري را مي شنود، شروع به گريه 

مي كند.

  مرحلة 2: همدلي خودمحور
              از حدود يك سالگي

تدريج عوض مي شود.  به  ديگران  ناراحتي  به  واكنش كودك 
او در اين سن درك مي كند كه ناراحتي يك نفر ديگر ناراحتي 
مي بيند  كه  دوساله اي  كودك  نمونه؛  براي  نيست.  او  خود 
نوازشش  آرامي  به  و  مي نشيند  او  كنار  مي كند،  گريه  مادرش 

مي كند.

  مرحلة 3: همدلي عاطفي
سنين كودكستان       

فرد  احساسهاي  مي شود  متوجه  سالگي   3-2 حدود  از  كودك 
ديگر با احساسهاي او تفاوت دارد و در نتيجه بهتر مي تواند علت 
ناراحتي شخص ديگر را تشخيص دهد و راههاي ساده اي براي 
»ناراحت  براي نمونه مي گويد:  پيدا مي كند.  دلداري و حمايت 

هستي. ماشينت شكست. مي تواني اين را برداري.«



21

  مرحلة 4: همدلي شناختي
         سالهاي دبستان،  از حدود شش سالگي

در اين سن كودك مي  تواند از ديدگاه شخص ديگري چيزها را 
ببيند و بنابراين براي حمايت و دلداري اشخاِص نيازمند بيشتر 
اين؛ از قدرت تسلي بخش زبان، بيش  تالش مي كند. عالوه بر 
زن  »آن  مي كند:  فكر  او  نمونه؛  براي  مي كند.  استفاده  پيش  از 
سالخورده براي وارد شدن به آسانسور به كمك نياز دارد« پس 
در آسانسور را باز نگه مي دارد تا آن زن بتواند بدون خطر وارد 

آسانسور شود.

  مرحلة 5: همدلي آرماني            10-12 سالگي

يا  از آشنايان خود  به غير  افرادي  براي  اكنون مي تواند  كودك 
ابراز همدلي  مستقيم مي بيند،  به طور  را  آنان  كه  براي كساني 
كند. همدلي او حتي شامل مردمي هم مي شود كه تا كنون نديده 
هفته  هر  اگر  گرسنه اند.  هند  مردم  »چقدر  نمونه؛  براي  است. 
بخشي از پول توجيبي ام را براي آنها بفرستم، شايد خوشحال 

شوند.«
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  با بحران رشد همدلي، چگونه برخورد كنيم؟
براي آنكه همدلي را به كودكان بياموزيد، بايد همدلي را 	

به آنان نشان دهيد. به طور معمول بهترين لحظات آموزش 
پيش  به خود  و خود  نيست  پيش مشخص  از  همدلي، 
مي آيد. از اين لحظات بهره ببريد و به كودكتان كمك كنيد 

تا بفهمد كه »احساس كردن ديگران« چه قدرتي دارد.
با پرسيدن مداوم اين پرسش كه »چه احساسي داري؟« 	

بايد  دهيد. كودكان  را گسترش  فرزندتان  هوش عاطفي 
خود  در  را  گوناگون  احساسي  حالتهاي  بتوانند  ابتدا 
احساسهاي  به  نسبت  بتوانند  سپس  تا  دهند  تشخيص 

ديگران حساس شوند.
گوش 	 را  برنامه هايي  چه  فرزندانتان  كه  موضوع  اين  از 

مي دهند يا تماشا مي كنند، اطالع كامل داشته باشيد. آنها را 
از تصاوير بي رحمانه، تحقيرآميز و كاهندة احساسات كه 

مخرب رشد همدلي هستند، حفظ نماييد.
اگر كودك بفهمد چرا همدلي مهم است و چه تأثيري بر 	

ديگران دارد، بيشتر به همدلي گرايش پيدا مي كند. پس 
تأثير مثبت همدلي بر ديگران را به او نشان دهيد.

اگر مي خواهيد فرزندتان نسبت به ديگران احساس داشته 	
باشد، از او بخواهيد و انتظار داشته باشيد كه ديگران را 

احساس كند.
تا 	 كنيد  بيشتر  و  واضح تر  را  خود  همدالنه  رفتارهاي 

فرزندتان مرتب ببيند كه به »نيازها و آزردگيهاي« ديگران 
توجه مي كنيد. سپس در جهت تسكين ديگران اقدام كنيد 

تا فرزندتان از كارهاي شما تقليد كند.
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فرصتهايي را براي كودكتان پيش بياوريد تا ديدگاههاي 	
گوناگون را در جامعه تجربه كند. براي نمونه؛ با رفتن به 
خانة سالمندان، مراكز نابينايان، بخش كودكان بيمارستانها، 
مراكـز خيـريه و ستـادهاي انتخـاباتي، فـرزندتان هر چـه 
بيشتر بتواند ديدگاههاي گوناگون را تجربه كند،  در نتيجه 
احتمال بيشتري دارد كه بتواند با اشخاص نيازمند و آنهايي 
كه ديدگاههايشان با او متفاوت است،  همدلي داشته باشد.



24

  فصل 2: خويشتن داري
افكاري شرارت بار داشته ايم؛ حال حاضر  اين،  از  پيش  ما  همة 
باشيم كه اعتراف كنيم يا حاضر نباشيم. از ميان اين نوع افكار 
مي توان به چند مورد اشاره كرد: »دلم مي خواهد بكشمش!« يا 
»اگر باز هم به اين كار ادامه دهد،  خفه اش مي كنم!« اما خوشبختانه 
بيشتر ما اين تخيالت را عملي نمي كنيم. علت آن است كه يك 
سازوكار دروني به نام خويشتن داري پادرمياني مي كند و مانع از 

آن مي شود كه اين هوسها را به واقعيت درآوريم.
خويشتن داري به كودكان كمك مي كند تا رفتارشان را تنظيم 
كنند و كاري را انجام دهند كه در دل و فكرشان مي دانند درست 
است. »خويشتن داري« به كودكانمان اراده مي دهد كه در مواقع 
را  اخالقي  رفتار  و  دهند  انجام  درست  كار  بگويند؛  »نه«  الزم 
انتخاب كنند. اين ساز و كار دروني كودكان را راهنمايي مي كند 
تا نه تنها ايمن تر، بلكه خردمندانه تر انتخاب كنند. خويشتن داري 
به كودكان چند ثانيه فرصت حياتي مي دهد تا پيامدهاي احتمالي 
رفتارشان را تشخيص دهند و ترمز خود را بكشند تا بر اساس 

افكار خطرناكشان عمل نكنند.
رشد  بحران زاي  عوامل  از  خصوص  به  مورد،   چهار  اين 

خويشتن داري به شمار مي روند:

والدين خسته و زير فشار	
آسيب ها و خشونتهاي كودكي	
وابستـگي بيـش از انـدازه بـر بـازدارنده هـاي شيمـيايي 	

به جـاي خويشتن داري
بزرگداشت بي بند و باري در برنامه هاي تفريحي	
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خويشتن داري به شيوه هاي گوناگوني در زندگي افراد نشان 
داده مي شود و هر چه كودكان بيشتر بدانند كه اين رفتارها چگونه 
است، احتمال بيشتري دارد كه آن رفتارها را در زندگي به كار 

گيرند.

  نوع كالم افراد خويشتن دار 
»بايد آرام بگيرم؛ احساس خشم مي كنم.«

»به جاي خريدن آن اسباب بازي، پولم را پس انداز مي كنم.«
»پيش از حرف زدن،  دستم را بلند مي كنم و اجازه مي گيرم.«

»قانون را مي فهمم، پس آن را نمي شكنم.«
»كيك خيلي هوس انگيزي است،  اما وقت شام نزديك است.«

»واقعاً دوست داشتم با تو بيايم، اما بايد درس بخوانم.«
تماشا  تلويزيون  بعد  انجام دهم، پس  را  تكليف شبم  »بايد 

مي كنم.«

  عملكرد افراد خويشتن دار
هر وقت احساس فشار مي كنند،  سه نفس عميق مي كشند.
صبورانه در صف مي ايستند، هل نمي دهند و تنه نمي زنند.

به تمايالتي كه مي دانند انتخابهاي بدي هستند، »نه« مي گويند.
دست  از  را  كنترلشان  هستند،   عصباني  يا  ناراحتي  وقتي 

نمي دهند.
خوش رفتار  هم  باز  نيست،  آنها  متوجة   كسي  وقتي  حتي 

هستند.
بدون امروز و فردا كردن،  كارشان را شروع مي كنند.

براي كارشان برنامه ريزي مي كنند و آن را تا پايان اجرا مي كنند.
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  خويشتن داري فرزندتان را بسنجيد
عباراتي كه در ادامه مي آيند، رفتارهايي را شرح مي دهند كه به طور 
معمول در كودكاني مشاهده مي شود كه مي توانند رفتارهايشان را 
تنظيم، و در برابر وسوسه ها مقاومت كنند. براي سنجش قدرت 
خويشتن داري فرزندتان، عددي كه به نظر شما مناسب با وضعيت 
كنوني اوست را در برابر هر عبارت بنويسيد و سپس امتيازها را 

جمع ببنديد.

عالي   50-40
تقويت خويشتن داري در كودكتان مفيد است.   40-30

ممكن است فرزندتان در خويشتن داري مشكل داشته    30-20
باشد.

مرحلة  در  فرزندتان  خويشتن داري  است  ممكن    20-10
تقويت  براي  است  بهتر  پس  باشد،  خطرناكي 
كمك  متخصص  افراد  از  فرزندتان  خويشتن داري 

بگيريد.

اكنون شروع كنيد:
1.هرگز 2. به ندرت 3. گاهي 4. اغلب 5. هميشه
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 كودكي با خويشتن داري سالم
           امتياز كودك من

مي كند  قطع  را  كسي  حرف  ندرت  به   -
يا پاسخ از دهانش  يا بي مقدمه پرسش 

بيرون مي پرد

ـــ

به ندرت  و  مي ماند  خود  نوبت  منتظر   -
دخالت مي كند يا از ديگران جلو مي زند.

ـــ

- مي تواند بــدون كمـك بـزرگ تـرهـا، 
وسوسه ها و اميالش را مديريت كند.

ـــ

- هنگامي كه هيجان زده، كالفه يا عصباني 
است، به راحتي آرام مي شود

ـــ

- به ندرت پيش مي آيد كه منفجر شود، يا 
به سرعت  يا  و  كند  طغيان  خشمش 

كنترلش را از دست دهد.

ـــ

لگد  زدن،  مانند  جسمي  خشونت  از   -
پراندن، كتك كاري يا هل دادن خودداري 

مي كند

ـــ

بدون  يا  بي فكري  روي  از  به ندرت   -
مالحظة ديگران عمل مي كند.

ـــ

با  مي تواند  و  دارد  كردن  صبر  قدرت   -
وسوسه هاي رفتاري كنار بيايد.

ـــ

- به ازاي رفتار مناسبي كه دارد،  به ندرت 
به يادآوري، تشويق يا تنبيه نياز دارد.

ـــ

- اگر بخواهد از ناراحتي، خشم و... رها 
شود،  برايش كار سختي نيست

ـــ

ـــجمع امتياز
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مسافر  چند  با  بود،   مانده  عيد  به  روز  سه  دو  پيش،  سال  چند 
به  براي رسيدن  تا  مي كرديم  فرودگاه سنت لوئيز تالش  در  ديگر 
خط  كاركنان  پروازها،  از  پيش  درست  كنيم.  پيدا  بليطي  مقصد 
هوايي TWA دست به اعتصاب زده بودند و همة مسافران آن خط 
بالتکليف و البته عصباني در صف ايستاده بودند تا پرواز جايگزيني 
بيابند. صف به كندي حركت مي كرد و من شاهد برخوردي بودم 
كه ميان يکي از مسافران و نمايندة فروش بليط پيش آمده بود كه 

البته هرگز فراموش نخواهم كرد.
آن مرد كه سرانجام به جلوي گيشه رسيده بود، قصد داشت 
براي خود و پسر خردسالش كه در كنار او ايستاده بود،  بليط تهيه 
كند. ابتدا برخوردش دوستانه بود،  اما همين كه شنيد تا چند روز بعد 

جايي در پروازها نيست، خونش به جوش آمد.
صورتش مثل لبو سرخ و نفسش بريده بريده شد. مشتش را گره 
كرد و نزديك بود كاري بکند، كه به پسر كوچکش نگاه كرد. 
ظاهراً  در افکار او وقفه اي ايجاد شد. به نمايندة فروش بليط گفت: 
»ببخشيد! من يك دقيقه وقت الزم دارم، وگرنه ممکن است كاري 

كنم كه بعد موجب پشيماني ام شود.«
كارمند  صورت  نگريستند.  يکديگر  به  نگراني  با  مسافر  چند 
هواپيمايي مثل گچ سفيد شده بود. همه به آن مرد خيره شده بوديم. 
او پشتش را به ميز كرد، چند نفس عميق كشيد و آرام گرفت. سپس 
رو به گيشه ايستاد و در حالي كه آرام به فروشنده نگاه مي كرد، 
گفت: »ُخب، حالم جا آمد. حاال بياييد به راه حلي برسيم تا پسرم 

بتواند پيش از عيد به خانه برسد.«
زدند.  دست  او  براي  همه  بود.  شگفت آور  جمع  واكنش 
نادر،  بسيار  مسافران  ميان  در  خويشتن داري  مشاهدة  روزها  اين 
آن  پسر  است.  رايج تر  خشونت  حتي  و  ناسزاگويي  بي تربيتي،  و 
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مرد بهترين واكنش را نشان داد. او كه ساكت همة ماجرا را نگاه 
كرده بود، در حالي كه از رفتار پدرش احساس سربلندي مي كرد، 
نشان  مثال  اين  از همه دست مي زد.  با چهره اي خندان، محکم تر 
ما  نگاه مي كنند و رفتارهاي  ما را  به واقع  مي دهد كه فرزندانمان 

گوياتر از كلماتمان هستند.

  سه گام پرورش خويشتن داري
براي پرورش خويشتن داري الزم است اين سه گام را رعايت 

كنيد:
گام1. در خويشتن داري سرمشق باشيد و آن را براي فرزندتان 

در اولويت قرار دهيد.
گام2. فرزندتان را تشويق كنيد تا خود،  مشوق خود باشد.

گام3. به فرزندتان ياد بدهيد اميالش را كنترل و پيش از عمل 
فكر كند.

  به كمك پنج راه ساده، به كودك خود كمك كنيد 
تا براي كار خوبي كه كرده است خود را تشويق كند.

خطرناك ترين آفت رشد اخالقي آن است كه كودك با اين باور 
بزرگ شود كه فقط بايد هنگامي كاري كند، كه در مقابل چيزي 
بگيرد: براي مثال »من اسباب بازي ام را براي اين به سالي مي دهم 
كه مادر فكر كند دختر خوبي هستم« يا »اگر واقعاً خوب و ساكت 

باشم،  مادربزرگ برايم جايزه مي خرد.«
در اين حالت؛ كودك به جاي آنكه كار درست را انجام دهد؛ 
چون از درون وجود خود مي داند كه آن كار درست است؛ يعني به 
دليل اينكه مي خواهد خويشتن دار باشد، به شيوه اي رفتار مي كند 
كه ديگران را راضي كند يا به عبارتي مي خواهد »مردم دار« باشد. 
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اين موضوع مي آيند؛ راههاي ساده اي  ادامه  راهكارهايي كه در 
هستند براي اينكه به كودكان كمك كنيد تا در تنظيم رفتارهايشان 

مسئوليت بيشتري احساس كنند:
1. به جاي »من«، تو به كار ببريد: يكي از ساده ترين راههايي كه 
مي توانيد كودكان خود را از طريق كنترل بيروني مستقل كنيد،  اين 
مورد است. به جاي اينكه بگوييد: »من واقعاً از تالش امروزت 
سربلند  امروزت  تالش  از  حتماً  »تو  بگوييد:  هستم«،  سربلند 

هستي.«

2. تحسين دروني را تشويق كنيد: مي توانيد از صبح تا شب مدام، به 
فرزندانتان بگوييد كه چقدر به آنها افتخار مي كنيد، اما در نهايت 

آنها بايد قدر خود را بدانند و متكي به نفس شوند.
فرض كنيد پسرتان در مواقعي كه در مسابقة فوتبال مي بازد، 
بار متوجه  اين  نمي تواند خشمش را به خوبي كنترل كند. اگر 
شديد كه او واقعاً تالش كرده است تا خويشتن دار باشد، و براي 
شكست خود كسي را سرزنش نكرده است؛ هنگامي كه با او تنها 
هستيد، تشويقش كنيد كه اين موفقيت را محترم بشمارد، براي 
مثال به او بگوييد: »جان! تو واقعاً تالش كردي تا ناسزا نگويي. 
خويشتن داري خوبي نشان دادي. يادت بود به خودت بگويي چه 

كار خوبي كردي؟«

3.  از كودك بخواهيد خود را تأييد كند: طي يكي از بازديدهايي 
كه انجام دادم، آموزگاري را ديدم. او براي پرورش شاگردي كه 
هميشه حرفهاي منفي و بي مهر به هم كالسي هايش مي زد، از اين 

روش استفاده كرد.
همكاري خوبي  گروهش  افراد  با  تنها  نه  پسر  آن  روز،  آن 
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داشت، بلكه حرفهاي دلگرم كننده اي هم به آنها زد. آموزگار او 
امروز  »اِلي!  او داد و گفت:  به  پاكت و كاغذي  را صدا كرد و 
كار تو با گروه عالي بود. تو با آنها همكاري كردي و حرفهاي 
دلگرم كننده اي به آنها زدي. االن به پدر و مادرت نامه اي بنويس. 
كاري را كه كردي برايشان شرح بده و بگو چه پسر خوبي هستي. 
من زير نامه ات را امضا مي كنم و با هم نامه را به پست مي دهيم.«
تعريف  تشنة  اندازه اي  به  فرزندانش  مي گفت  نامادري  يك   .4
و تأييد ديگران هستند كه معموالً تالشها و دستاوردهايشان را 
ناديده مي گيرند. او به هر يك از فرزندانش يك دفتر يادداشت 
مي دهد و دست كم هفته اي يك بار از آنها مي خواهد تا چند دقيقه 
دربارة موفقيتهاي خود بنويسند يا نقاشي كنند. اين برنامة ساده به 
كودكان كمك مي كند تا به تدريج پي ببرند كه در زندگي داراي 

اختيار هستند.

5. تقديرنامه درست كنيد: يك آموزگار كالس سوم گوشه اي از 
تعدادي  او  است.  داده  اختصاص  تهية گواهي نامه  به  را  كالس 
روان نويس، برچسب، كاغذ، مقوا، تمبر، منگنه،  چسب و نوار را 
در جعبه اي مي گذارد و هر بار كه رفتار پسنديده اي از شاگردي 
مي بيند؛ اظهارنظر مثبت، مهرباني، بخشندگي، راست گويي،  تالش 
و... او را به ميز تهية تقديرنامه مي فرستد تا براي خود تقديرنامه اي 

درست كند.
تنها قانوني كه آموزگار قرار داده،  اين است كه كودك بايد 
رفتارش را مشخص كند و بگويد چه كرده است كه شايستة اين 
تقديرنامه است و سپس پيش از بازگشت به خانه،  آن را به امضاي 

آموزگار برساند.
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  هشت روش براي مهار ولخرجي در كودكان
پس انداز  قدرت  امروز  كودكان  كه  مي دهند  نشان  پژوهشها 

ندارند.

بگيرد  ياد  تا  بدهيد  يا هفتگي  ماهيانه  به كودك مقرري   .1
مخارج خود را تنظيم كند )ميزان مقرري ماهيانه به سن او 

بستگي دارد(.

برايش قلك بخريد تا پول خردش را نگه دارد. اين قانون را   .2
بگذاريد كه براي خرج كردن سكه ها،  ابتدا بايد قلك پر شود.

ابتدا  بخرد،   مي خواهد  كه  را  چيزي  هر  بخواهيد  او  از   .3
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  يک فرمول سه بخشي كه به كودكتان كمک 
مي كند تا بر وسوسه پيروز شود

فكر  كردن  عمل  از  پيش  تنها  نه  اخالقي  هوشمند  اشخاص 
مي كنند، بلكه مسئوليت كارهايشان را هم مي پذيرند. اين فرمول 
سه بخشي به كودكان ياد مي دهد كه كمتر تابع هوسها باشند و 
بيشتر خويشتن داري كنند. آنها ياد مي گيرند در شرايط پرتنش 

پيش از اقدام فكر كنند و در نتيجه كار درست را انجام دهند.

1. ايست!
2. فكر كن!

3. درست عمل كن!

  با كودكان دربارة خويشتن داري گفت وگو كنيد
ارزش  دربارة  تا  مي كنند  كمك  كودكان  به  پرسش ها  اين 

خويشتن داري فكر كنند و آن را در زندگي شان به كار ببرند.

خويشتن داري چيست؟ وقتي مي گوييم كسي خويشتن دار 	
است، چه معنايي دارد؟ چرا بعضي ها بيشتر از ديگران 

خويشتن دار هستند؟
آيا تاكنون مشاهده كرده ايد كه كسي كنترلش را از دست 	

بدهد؟ او در آن موقعيت چه كار كرده است؟
چه عواملي موجب مي شود كه افراد كنترلشان را از دست 	

از  را  كنترل خود  تو  مي شود  باعث  عاملي  چه  بدهند؟ 
دست بدهي؟

چـه حـرفهـا يـا كارهـايي مـوجب مي شـود كـه افـراد 	
خويشتن داري بيشتري از خود نشان دهند؟

آيا مي تواني حرفهايي بزني يا كارهايي بكني كه به كسي 	
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كمك كند تا دوباره بر خودش مسلط شود؟ چه حرفها و 
چه كارهايي؟

يادت مي آيد كه زماني خيلي ناراحت و كالفه شده باشي، 	
اما خودت را كنترل كرده باشي؟ وقتي عصباني مي شوي 
چه حالي داري؟ درست پيش از عصباني شدن، اعضاي 
موجب  چيزي  چه  مي دهد؟  نشانه هايي  تو  به  بدنت 

مي شود دوباره كنترل خود را به دست آوري؟

  مراحل رشد خويشتن داري
پژوهشگران دريافته اند كه خويشتن داري به تدريج و طي مراحلي 
كه قابل پيش بيني است، رشد مي كند. آنان هشدار مي دهند كه 
سنين ذكر شده قطعي نيستند. هر چه سطح خويشتن داري كنوني 
فرزندتان را بهتر درك كنيد،  بهتر مي توانيد به او كمك كنيد تا به 

سمت مرحلة بعدي گام بردارد.

  مرحلة 1: شكل گيري زيربناي امنيت 
            نوزادي )تولد تا 1 سالگي(
كودك بسيار خودمحور است و با تكيه بر مراقبان خود )به عنوان 
را كشف  را مي سازند(،  محيطش  او  امنيت  زيربناي  افرادي كه 
مي كند. نوزاد به سوي اسباب بازي خود كه يك حيوان پنبه اي 
است، مي رود و سپس به پشتش نگاه مي كند تا مطمئن شود هنوز 

پدرش در اتاق هست.

  مرحلة 2: آشنايي با كنترل بيروني
           نوپا )1-3 سالگي(

كـودك به كـنـترل بيـروني بـزرگـساالن پاسـخ مـي دهـد و از 
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درخواست هايشان اطاعت مي كند. »باشه مادر، اسباب بازيهايم را 
جمع مي كنم.«

  مرحلة 3: اطاعت محض از قوانين
            پيش دبستاني )3-6 سالگي(

كودك از قوانيني اطاعت مي كند كه بزرگساالنِ مسئول او وضع 
كرده اند و به طور معمول هم براي كنترل رفتار خود افكارش را 
با صداي بلند بيان مي كند: »بهتر است شكالت نخورم چون وقت 

شام نزديك است و مادر دوست ندارد االن چيزي بخورم.«

  مرحلة 4: هشياري دربارة وسوسه ها
           دبستان )6-12 سالگي(

كودك از افكار دروني خود استفاده مي كند تا بتواند رفتارش را 
كنترل و وسوسه هايش را مديريت كند. او مهارتهاي ابتدايي حل 
پيدا  بيشتري  را مي آموزد و دربارة رفتارش هشياري  مشكالت 
مي كند. پسر به هم كالسي زورگويش نگاه كرد و به خود گفت: 
از  او سربه سرم مي گذارد،  كنترلم را  بمانم. هر وقت  آرام  »بايد 

دست مي دهم.«

  مرحلة 5: آشنايي با كنترل دروني
              نوجواني )12-20 سالگي(

نوجوان براي حل مشكالت خود،  مهارتهاي پيچيده تر را كسب 
مي كند و نسبت به وسوسه ها و محركهاي رفتاري اش هشيارتر 
سيگار  مي خواهند  او  از  دوستانش  مي دانست  كوين  مي شود. 
آنها بگويم مريض  به  نتيجه فكري كرد: »مي توانم  بكشد و در 
هستم، يا مي توانم بگويم به پدر و مادرم قول داده ام سيگار نكشم. 

حقيقت را به آنها خواهم گفت.«
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  با بحران خويشتن داري ضعيف چه كنيم؟
آنها 	 به  بايد  كودكان،  به  خويشتن داري  آموزش  براي 

زندة  سرمشق  بايد  شما  دهيد.  نشان  را  خويشتن داري 
خويشتن داري باشيد.

انواع 	 تلويزيوني،  برنامه هاي  در  كه  خشونتي  ميزان  به 
موسيقي ها، فيلم هاي سينمايي و بازيهاي ويدئويي وجود 
فرزندتان  براي  مشخصي  معيارهاي  باشيد.  آگاه  دارد، 

تعيين كنيد و در اجراي آنها كوتاهي نكنيد.
در مقابل كوشش هاي فرزندتان هميشه پاداشهاي مادي به 	

او ندهيد. به او كمك كنيد تا سيستم پاداش دروني خود 
را رشد دهد و در برابر هر كار خوبي كه مي كند، خودش 

را تأييد كند.
آنجا 	 در  فرزندتان  كه  است  مكاني  بهترين  شما  خانة 

بر  كه چگونه  بياموزد  و خطا  آزمون  طريق  از  مي تواند 
بر خود  پرتنش  پيروز شود و در شرايط  وسوسه هايش 
به  آنكه  تا  كنيد  حمايت  او  تالشهاي  از  شود.  مسلط 
اندازه اي از خود مطمئن شود كه بتواند مستقل و بدون 

حمايت شما درست عمل كند.
به 	 بگيرند.  اخالقي  تصميم هاي  بتوانند  بايد  كودكان 

اجتماعي  نتايج  دربارة  بتواند  تا  كنيد  كمك  فرزندتان 
عملش فكر كند و سپس با او همراه شويد تا تصميم هاي 
ياد  سرانجام  او  ترتيب  اين  به  بگيرد.  درست  و  ايمن 

مي گيرد كه بدون كمك شما بتواند درست عمل كند.
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  كالم آخر
آنچه خوانديد چكيده اي از دو بخش كتاب »كليدهاي پرورش 
رفتار و ارزشهاي اخالقي در كودكان و نوجوانان« از مجموعة 
»كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان« نوشتة »دكتر ميشل بُربا«، 
ترجمة »فرناز فرود«،  با پيشگفتاري از دكتر »عبدالعظيم كريمي« 

و نشر مؤسسه »انتشارات صابرين« است.
اين كتاب طي هفت بخش، راههاي پيدايش جهاني را بررسي 
باشد.  سرشار  نيكي  و  احترام  بردباري،  همدلي،   از  كه  مي كند 
نويسنده عقيده دارد كه نقطة شروع براي آفرينش چنين جهاني، 
خانة هر يك از ماست. ما پدران و مادران،  نخستين و مهم ترين 
مربي اخالق فرزندانمان هستيم و مي توانيم اين وظيفة خطير را 
در فرصت كوتاهي كه داريم، با اراده، عشق و اعتقاد انجام دهيم.
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