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تشــویق و تنبیــه دو اصل مهم و اساســی در تربیت فرزند هســتند کــه بدون آنها
تقریباً تمام تالشهای تربیتی شما به بیراهه میرود ،اما یک مشکل وجود دارد؛
تا وقتی فرزندتان کوچک است شاید بتوانید راحت او را تنبیه کنید اما مهار کردن
رفتارهای اشــتباه نوجوان نســبت به کودک و خردسال دشوارتر است .بسیاری از
تنبیههایی که برای یک نوجوان در نظر گرفته میشود ممکن است با مقاومت،
مقابله به مثل یا بیتفاوتی مواجه شده و بیاثر شود .برای تربیت ،مهار کردن یا
آموزش دادن به نوجوان میتوانید از این روشهای تنبیهی استفاده کنید:
از دســت دادن امتیــازات :در این روش نوجوان به دلیل انجــام ندادن کاری که از
او خواســته شده است جریمه میشــود .مثالً وقتی به فرزند نوجوانتان میگویید
باید ساعت  8شب خانه باشد اما او دیرتر به منزل میآید ،باید بگویید« :قانون
خانه این اســت :ساعت  8شــب باید در خانه باشی ،در غیر این صورت برای هر
دقیقــهای که دیر کنی به همان نســبت فردا شــب باید زودتر بــه خانه بیایی ».یا
مثــاً بگوییــد« :در ازای هر روزی که دیر به خانه برگردی ،اجازه رفتن به باشــگاه
را نخواهی داشت».
تحریــم کردن یــا جلوگیــری از فعالیتهای مورد عالقــه نوجــوان :همانطور که
از اســم ایــن نوع تنبیه مشــخص اســت ،بایــد نوجوان بــه فعالیتی کــه خیلی به
آن عالقــه دارد مشــغول باشــد و شــما روش تنبیهیتــان را روی همین فعالیت
محبــوب ،پیــاده کنید .مثــاً از فرزند نوجوانتــان میخواهید که فقــط در روزهای
خاصی با رایانه بازی کند اما او این قانون را زیر پا میگذارد و هر روز پشت رایانه
وقــت میگذراند .در این صورت میتوانید به او بگویید که هر بار قانون را نادیده
بگیرد ،رایانه به مدت  3روز یا یک هفته جمعآوری خواهد شــد و در دســترس او
قرار نخواهد داشت.
محروم کردن از پاداش :تشــویق و تنبیه مکمل یکدیگر هســتند و حذف تشــویق
خود میتواند یک نوع تنبیه باشــد .مثالً ممکن اســت شــما به فرزندتان بگویید
کــه اگر هر روز بعــد از خواب اتاقش را مرتب کند یا اگر هر روز قبل از بیرون رفتن
از خانه دوش بگیرد ،به او  5هزار تومان جایزه میدهید .با عمل نکردن نوجوان
به این قانون شما میتوانید پاداش او را حذف کنید و این نوعی تنبیه خواهد بود.
کودکانه
نکته :قانون باید دقیق مشــخص باشــد تا بحث و جدل بر ســر اجرا شدن یا اجرا
ً
الهام آزاد
نشدن آن پیش نیاید و فرزندتان نتواند آن را انکار کند .مثال اگر قانون بگوید دعوا
کردن با خواهر و برادر ممنوع است ،باید مشخص کنید که دعوا کردن دقیقاً یعنی
چه؟ داد زدن ،کتک زدن و درگیر شدن ،بد و بیراه گفتن یا فقط یکی از اینها؟
باید از اخطار یا تذکر هم استفاده کنید .مثالً بگویید:داری قانون را زیر پا میگذاری و اگر یک بار دیگر تکرار شود تنبیه (جریمه)
خواهی شد.

روشهای مؤثر
برای تنبیه نوجوان

آنچــه بعــد از شکســت بــر آدمها میگــذرد خیلی بــا هم متفاوت نیســت و
دلزدگی ،افسردگی و حتی میل رها کردن کار در بیشتر آدمها دیده میشود.
گاهی هم بعضیها درون ذهنشان با خودشان حرف میزنند .این حرفها
که معموالً به صورت صدایی در ســرتان شــنیده میشود چندان مهربانانه و
دوست داشتنی نیست .جملههایی مثل :من همیشه کار رو خراب میکنم،
دیدی از پس هیچ کاری بر نمیام ،به درد هیچی نمیخورم و...
این جمالت منفی که به خودتان میگویید به مرور اعتماد به نفس شــما را
کــم میکنــد و در عوض باعث افزایش اضطرابتان میشــود و شــما قبل از
هــرکاری خود را یک بازنده احســاس میکنید .برای اینکــه با این حرفهای
درونی منفی کنار بیایید باید کارهایی انجام دهید:
توگوهای درونی را بشناسید .شناختن
اول سعی کنید نوع و لحن این گف 
هــر چیــزی باعث میشــود تصور درســت و آگاهانه از آن پیدا کنیــد و به این
شکل برایش راه حل بهتری پیدا کنید.
حاال فهرســتی از کلمات منفی که درباره خودتان استفاده میکنید تهیه
کنیــد .کلماتــی مثل نمیتوانم ،اشــتباه میکنم ،به درد نمیخــورم و ...بعد
فکــر کنید که چه چیزهایی باعث میشــود این کلمات را بــه کار ببرید؟ مثالً
توقعات زیاد دیگران ،زیاد شــدن کارتان یــا بگو مگو با همکاران .بعد به این
توگوهای درونی معموالً چه احساسی دارید.
فکر کنید که پس از این گف 
حاال سراغ راه حلها میرویم .میتوانید با خودتان قرار بگذارید و پس از
توگوهای منفی درونی آن جمله را بگویید .مثالً بگویید
شروع شدن این گف 
توگو شروع میشود با گفتن این جمله این جریان ذهنی را
بس است .تا گف 
متوقف کنید .حتی میتوانید کمی بلند آن را بگویید.
توگوها
شــاید بــه موضوعــی کــه باعث میشــود خودتــان را در ایــن گف 
ســرزنش کنید زیاد منفی فکر کرده اید .بار دیگر آن موضوع را بررســی کرده
و ســعی کنیــد کمی مثبت فکــر کنید .مثالً شکســتتان در یک طــرح را طور
دیگری در نظر بگیرید و نکات مثبت از آن پیدا کنید یا به جای اینکه مدام به
توگو به این
خودتان بگویید نمیتوانم کاری را خوب انجام دهم با شروع گف 
موفقیت
فکر کنید که از چه راههایی میتوانید طرح را به بهترین شــکل انجام دهید.
یگانه خدامی
اگر مدام به خودتان میگویید که شرایط و اتفاقات جدید دشوار است ،از این
به بعد سعی کنید به آن بهعنوان یک آزمون و چالش فکر کنید.
توگوها
 البته باید کمی تمرین و این مراحل را بارها تکرار کنید تا افکار منفی ذهنتان نسبت به خودتان کم شده و گف 
به مرور از بین بروند .بعد از مدتی میبینید که با خودتان مهربان ترید و بیشتر هم موفق میشوید .در واقع شما اعتماد
به نفستان را هم باال بردهاید.

صدای منفی درون را
خاموش کنید
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اگر از آن زوجهایی هستید که
زندگیتان اسیر روزمرگی شده است

اگــر زندگــی شــما پس
از ســالها بــه یــک
همسرانه
مســئولیت عاطفــی و
ریحانه دوستدار
وظیفه برای نگهداری
از یکدیگــر تبدیــل شــده و هیجــان جایــش را به
روزمرگی داده اســت و اگر شــما آن کسی هستید
که متوجــه این همخانگی شــدهاید و میفهمید
که رابطه شــما چیزی کم دارد حتمــاً یکی از این
نشانهها را در رابطه احساس میکنید.

آخرین باری که با هم حرف زدید
مشــخص اســت که هر روز با هم حرف میزنید.
این کاری اســت کــه باالخره مجبور بــه انجام آن
هستید .همیشــه چیزهایی وجود دارد که آدمها
هم میگویند « صبحت بخیر» «،شــبت بخیر»،
« مراقــب خــودت بــاش» .اما هیچکــدام از اینها
توگــوی واقعــی که هــر دوی شــما را به
یــک گف 
هیجان بیاورد نیست .کی و کجا را به یاد میآورید
کــه با هم درباره یک موضــوع مورد عالقه حرف
توگویــی حــرف میزنیــم که
زدهایــد؟ مــا از گف 
هــردوی شــما بــدون آزار و اذیت یکدیگــر با هم
حرف زده باشید.
زندگی در دو اتاق مجاور
نگاهی بیندازید و ببینید که شــما کجا نشستهاید
و همسرتان کجاست؟ آیا او رفته توی اتاق کارش
و مشغول کارهای خودش است و شما هم جای
دیگری مشــغول کارهای خودتان؟ آیا شما توی
تاریکــی شــب،تنها جلــوی تلویزیون نشســتهاید
و همســرتان ساعتهاســت کــه مثــل همیشــه
خواب است؟ توجیه شــما برای این موقعیتها

چیســت؟ آیــا خودتــان را متقاعد کردهایــد که او
خستهاســت یا نیاز به تنهایی دارد و یا شــما باید
کتــاب بخوانیــد و به کارهای خودتان برســید؟ ما
دربــاره حفــظ حریــم خصوصی یکدیگــر حرف
نمیزنیم ما از زمان مشــترکی حرف میزنیم که
باید در کنار هم باشید.
تالشهای یکنفره
شما کار میکنید ،به همه امور رسیدگی میکنید.
مراقــب بچههــا هســتید .امــا دیگــری مثــل یک
همخانه و بهعنوان ســایه عمل میکند .او نظری
دربــاره هیچ چیز در خانه ندارد .مســئولیتها با
شماســت .همه کاره خانه شما هستید و دیگری
فقــط حضــور دارد .این رابطه مشــترک نیســت.
شــما تنها وزنه این زندگی هســتید و نبودن شما
بسیار محسوس است چون اگر نباشید هیچ چیز
ســرجای خودش نیســت و کاری پیش نمیرود.
ما از این نمیگوییم که شــما بایــد در زندگیتان
موجودی مؤثر باشــید ما بــه یادتان میآوریم که
شما تنها مسئول زندگی نیستید.
هرکدام از این موارد میتواند زنگ خطری برای
رابطه شــما باشــد .اگر اینطور اســت بایــد به فکر
تغییری دررابطه باشید .مشکالت باید حل شوند
و زندگیتــان بایــد از یک الگوی ســالم زناشــویی
پیروی کند.

