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چکیده:

زمينــه و هــدف :تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه یکــی از عمــده تریــن مشــکل افــراد در زندگــی شــتاب زدگــی ،بــه طــور
تکانشــی تصمیــم گرفتــن در شــرایط حســاس زندگــی اســت .تکانشــی عمــل کــردن موجــب شکســت در تصمیــم گیــری
هــای روزانــه میشــود .بــه همیــن جهــت اســت کــه آمــوزش صبــر بــه کــودکان از همــان اوایــل دوران کودکــی الزم و
ضــروری اســت .هــدف از پژوهــش حاضــر آمــاده ســازی والدیــن بــرای آمــوزش صبــر بــه عنــوان فضیلــت بــرای دانــش
آمــوزان دور ه دبســتان میباشــد.
روش :در ایــن راســتا متــون اســامی عــاوه بــر قــرآن و حدیــث ،اقــوال حکمــا و بــزرگان در ایــن مــورد جمــع آوری شــدند
و مصاحبـ ه ســاختاری نیــز بــرای تکمیــل دانــش و اطالعــات از دانشــجویان بــه عمــل آمــد.

يافتــه هــا :نتیجــه بررســی نشــان داد کــه صبــر انواعــی دارد در مواقــع مختلــف از انــواع آن اســتفاده هــای فراوانــی میتــوان
نمــود و هرکــدام از انــواع آن تعریــف مشــخصی دارنــد ولــی آنچــه در همـ ه آن هــا موثــر اســت سیســتم بــازداری شــناختی
فــرد اســت .سیســتم بــازداری شــناختی عــاوه بــر تنظیــم هیجانهــا ،موجــب بهتــر فکــر کــردن و تدبــر نمــودن مــی شــود.
عــاوه بــر پیشــینه هــای تحقیقاتــی مصاحبــه هــای نیمــه ســاختاری نیــز داللــت بــر ایــن دارنــد کــه صبــر فوایــد زیــادی
دارد .از جملـه آن هــا میتــوان بــه بــازداری از رفتارهــای تکانشــی و جلوگیــری از تصمیــم هــای عجوالنــه ،تنظیــم هیجــان
هــا و دور اندیشــی را نــام بــرد.
نتيجــه گيــري :در ایــن نوشــته عــاوه بــر معرفــی صبــر و تشــریح ابعــاد آن ضــرورت آمــوزش ایــن ســازه بــه کــودکان و
نوجوانــان یــادآوری شــده اســت .در آمــوزش صبــر بــه والدیــن و توســط والدیــن بــه کــودکان و نوجوانــان از جدیدتریــن
روش هــای علمــی در روانشناســی اســتفاده شــده اســت.
مقدمه
پــرورش دادن فرزنــدان یکــی از ارزندهتریــن تجربههــای
زندگــی اســت .تماشــای رشــد فرزنــدان و بــزرگ کــردن آنهــا
بــه نحــو احســن عمیقـاً رضایتبخــش اســت .امــا ایــن کار قطعـاً
کار ســادهای نیســت .ممکــن اســت از رفتارهــای فرزنــدان خــود
کــه مــورد انتظــار شــما نیســت ،عصبــی شــوید و تمــام مــدت
نگــران آنهــا باشــید .توصیههــای مختلــف در مــورد روشهــای
تربیــت فرزنــد ممکــن اســت شــما را گیــج کنــد .پرداختــن
دائــم بــه امــور تحصیلــی ،وعدههــای غذایــی کــودکان ،مراقــب
رفتارهــای نامناســب آنهــا بــودن و فعالیتهــای کــه کــودکان
میبایســتی انجــام دهنــد و همچنیــن مابقــی زندگیتــان

ممکــن اســت موجــب شــوند کــه احســاس کنیــد کــه از پــا
درآمدهایــد و صبــوری خــود را از دســت بدهیــد .طبیعــی اســت
کــه گاهــی در مــورد ایــن مســائل احســاس اســترس داشــته
باشــید ،امــا بــا صبــوری بیشــتر و آرامــش دادن بــه خــود و
داشــتن انتظارهــای واقــع بینانــه از خــود و بهبــود دادن ارتبــاط
بــا اعضــای خانــواده و فرزنــدان میتوانیــد بــر ایــن اســترسها
غلبــه کنیــد.
همچنیــن آمــوزش صبــر بــه فرزنــدان شــما در مقابلــه بــا
فشــارهای روانــی کمــک میکنــد .اگــر بــه افــراد از همــان دوران
کودکــی صبــر آمــوزش داده شــود ،در آینــده از بــروز و تشــدید
بســیاری از مســائل روانــی ،خانودگــی و اجتماعــی پیشــگیری
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خواهــد شــد .بیصبــری کــردن ،عجلــه داشــتن ،بیقــراری،
تســلیم انــواع وسوسـهها شــدن و برخــورد هیجانــی بــا مســائل
و دیگــر ویژگیهایــی کــه در نقطــه مقابــل صبــر قــرار دارنــد،
بــه مســائل فــردی و بیفــردی و اجتماعــی دامــن میزننــد و
برخــورد صبورانــه شــما والدیــن گرامــی بــا کــودکان و پــرورش
فرزندانــی صبــور تأثیــر بســزاییی در آینــدة فرزندانتــان و
آینــده جامعــه خواهــد داشــت.

صبــر در لغــت بــه معنــای حبــس و در تنگنــا و محدودیــت قــرار
دادن اســت« .صبــر نفــس» بــه معنــای مهــار کــردن آن اســت.
صبــر کــردن بازداشــتن نفــس از افــراط و زیــادهروی اســت.
صبــر عبــارت اســت از بــازداری و مدیریــت رفتــار و عمــل و
هیجانهــا در راســتای هدایــت آنهــا بــه اعتــدال کــه موجــب
خودســازی و عمــل کــردن بــر طبــق عقــل و تدبیــر انســان
میگــردد و انســان را از شــتاب نســنجیده در رســیدن بــه
نتایــج مطلــوب -مالیــم و خوشــایند -و یــا فــرار و دوری کــردن
از نتایــج نامطلــوب بازمـیدارد تــا ایــن کــه فــرد رفتــاری را کــه
موافــق عقــل و اندیش ـهورزی اســت انتخــاب کنــد و از افتــادن
در دام رفتارهــای تکانشــی محفــوظ بمانــد.
در قــرآن کریــم ،واژة صبــر بیــش از هفتــاد بــار تکــرار شــده
اســت .جالــب آن کــه ،هیــچ یــک از فضیلتهــای دینــی بــه
ایــن انــدازه در قــرآن تکــرار نشــده اســت .قــرآن ،مؤمنــان را بــه
صبــر دعــوت میکنــد .زیــرا در صبــر فوایــدی بــرای تربیــت
نفــس و تقویــت شــخصیت و افزایــش توانمنــدی انســان در
برابــر ســختیها وجــود دارد .قــرآن کریــم ،ســختیها ،بالیــا و
مصائــب را امــری جداناپذیــر از زندگــی انســان میدانــد (بلــد:
 )4و رنــج و مصیبــت را آزمایــش الهــی بــرای انســانها بیــان
میکنــد (بقــره .)155-156 ،153 :از نظــر قــرآن ،شــکیبایی
و پرهیــزگاری نشــان قــدرت اراده انســان اســت (آلعمــران،
 ،)186و انســان را در هنــگام مشــکالت و ســختیها ،امــر بــه
صبــر و دعــا میکنــد (حدیــد.)22-23 :
فیــض کاشــانی در محجــه البیضــا در مــورد انــواع و اقســام
صبــر بیــان مــیدارد کــه« :صبــر دو نــوع اســت :صبــر تــن،
تحمــل ســختيهايى كــه بــر بــدن وارد مىشــود و
ماننــد ّ
پايــدارى در برابــر آنهــا و ايــن دو قســم اســت :يكــى از راه
ـم از عبــادات مثــل
انجــام دادن كارهــاى ســخت و دشــوار ،اعـ ّ
تحمــل ،ماننــد شــكيبايى
روزهداری و اقامــة نمــاز؛ و دوم از راه ّ
در برابــر ســختیها و پايــدارى در برابــر بيماريهــاى دشــوار و
زخمهــاى هولنــاك .امــا ســتودهترين نــوع آن ،صبــر روحــى در
برابــر خواســتهها ،امیــال و هوسهاســت .اگــر شــكيبايى در
برابــر مصيبتــى باشــد ،تنهــا بــه واژه صبــر اكتفــا مىشــود و
ـد آن حالتــى اســت كــه آن را «جــزع و بىتابــى» مىنامنــد.
ضـ ّ
تحمــل رنــج باشــد ،آن را ضبــط نفــس مىنامنــد
اگــر صبــر در ّ
ضــد آن حالتــى اســت كــه آن را «بطــر» مىگوينــد .اگــر
و
ّ
صبــر در جنــگ و كارزار باشــد آن را شــجاعت مىخواننــد و
ـد آن «تــرس» اســت .اگــر صبــر بــر فــرو بــردن خشــم باشــد،
ضـ ّ
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امــام علــی (ع) در نامهشــان بــه امــام حســن (ع) ،صبــر را
همتــای جهــاد کــردن -عــادت کــردن بــه جهــد و کوشــش
معرفــی میکننــد .یکــی از مهمتریــن اجــزای جهــاد کــردن،
صبــوری ورزیــدن بــه ویــژه بــر مکروهــات -ناخوشــایندیها
اســت .جهــان همــواره بــر وفــق مــراد انســان نمیگــردد.
صبرپیشــگی بــه ویــژه در برابــر مکروهــات محصــول دو عامــل
اســت :علــم و همــت .عامــل علــم -شــناخت بــه ایــن معنــی
اســت کــه شــخص بدانــد ایــن جهــان بــه کام هیــچ فــرد خاصی
نمیگــردد .ممکــن اســت انســان بــرای بــه دســت آوردن
مقصــود ،برنامهریزیهــای دقیــق کــرده باشــد و تــا حــد
امــکان در بــر طــرف کــردن نامالیمــات کوشــیده باشــد ،امــا
ایــن همــه هیـچگاه نمیتوانــد مطمئــن باشــد کــه دیگــر هیــچ
مانعــی بــرای او پیــش نخواهــد آمــد .از ســوی دیگــر ،ایــن علــم
بایــد بــا همــت همــراه گــردد .انســان بــرای ایــن کــه بتوانــد
ایــن علــم ،آگاهــی و بصیــرت را در عمــق جــان خــود بنشــاند و
بــه عمــل درآورد ،بــه همــت بلنــدی نیــاز دارد.
معانی و کارکرد صبر

صبــر کــردن جلــوی بســیاری از اعمــال ناشــیانه ،شــتاب زده و
نســنجیده را میگیــرد و انســان را در راســتای تفکــر و تدبــر،
هدایــت و رهنمــون میســازد .تصــور کنیــد کــه اگــر معلــم
در مقابــل نارســاییهایی کــه از ســوی دانشآمــوزان و رفتــار
آنهــا مشــاهده میکنــد ،صبــوری پیشــه کنــد ،میتوانــد بــر
مشــکالت شــغلی خــود غلبــه پیــدا کنــد و اگــر دانشآمــوزان
نســبت بــه همکالســیهای خــود رفتــار صبورانهتــر و
ســنجیدهتری داشــته باشــند ،بســیاری از دعواهــا و خشــونتها
در مدرســه جــای خــود را بــه صلــح و آرامــش خواهنــد داد.
معانی صبر از دیدگاه مذهبی

صبــر بــه معنــی تحمــل کــردن .از ایــن منظــر صبــر عبــارت
اســت از آن کــه انســان ســختی را تحمــل کنــد و امــر دشــوار را
بــه انجــام برســاند .گاهــی تحمــل مصیبتهــا و مکروهــات بــر
انســان ســخت هســتند و بنابرایــن انســان در برابــر مصیبتهــا
بــه صبــر دعــوت میشــود .گاهــی اطاعــت فرمــان الهــی بــر
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يافته ها:

ضــد آن «خشــمگينى» اســت .اگــر
حلــم گفتــه مىشــود و
ّ
صبــر در برابــر يكــى از حــوادث روزگار باشــد آن را ســعة صــدر
ضــد آن «دلتنگــى و آزردگــى و ضيــق صــدر»
مىگوينــد و
ّ
اســت .اگــر پايــدارى در پوشــيده داشــتن ســخنى اســت ،آن
را كتمــان مىخواننــد و صاحــب آن راز دار گفتــه مىشــود.
محروميــت از زرق و بــرق زندگــى اســت ،آن
اگــر صبــر بــر
ّ
ضــد آن «حــرص» اســت و اگــر صبــر
را زهــد مىگوينــد و
ّ
بــر مقــدار اندكــى از بهرههــاى زندگــى باشــد ،آن را قناعــت
ضــد آن را «شــره» يــا «حــرص» مىخواننــد .بنابرايــن،
و
ّ
بيشــتر خصلتهــاى خــوب ايمــان داخــل در صبــر اســت.
از ايــن رو هنگامــى كــه از پيامبــر خــدا (ص) دربــاره ايمــان
پرســيدند ،فرمودنــد« :آن صبــر اســت» ،زيــرا صبــر بزرگتريــن و
دشــوارترين اعمــال ايمــان اســت».

آدمــی دشــوار اســت و بنابرایــن اســنان بــه صبــر بــر طاعــت
دعــوت میشــود .گاهــی نیــز پرهیــز از معصیتهــا دشــوار
اســت و انســان بــه صبــر بــر معصیــت دعــوت میشــود.

صبــر یعنــی مقاومــت در برابــر ســختیها و از دســت نــدادن
تــاب و قــرار .یکــی ازمعانــی صبــر مقــاوت در برابــر ضربههــا و
مهــارت در بــه حداقــل رســاندن فشــارهای روانــی حاصــل از
آنهــا اســت .شــیخ طوســی در تعریــف صبــر میگویــد« :صبــر،
خــودداری از بیتابــی هنــگام پیشــایند ناخوشــایند اســت و
ایــن کار روان را از اضطــراب و ناآرامــی؛ زبــان را از شــکایت؛ و
اعضــاء را از حرکتهــای غیــرارادی بازمــیدارد» .بیتابــی در
روان انســان بــه شــکل اضطــراب ظاهــر میشــود و بــر زبــان
بــه شــکل شــکایت و ناســزا و مالمــت و در اندامهــا بــه شــکل
اقدامــات نســنجیده .بنابرایــن انســانی صبــور اســت کــه هــم
آرامــش روانــی دارد ،هــم شــکایت ،ناســزا و مالمــت خــود و
دیگــران بــر زبــان او جــاری نمیشــود و هــم در عمــل اقدامــی
نســنجیده مرتکــب نمیشــود.
صبــر بــه شــکل انتظــار کشــیدن .صبــر در ایــن مقــام یعنــی
دانســتن ایــن کــه در ایــن جهــان حاصــل و ثمــره برخــی
تالشهــا دیــر بــه دســت میآیــد .بایــد بــه انتظــار نشســت
ی خــود بــه ثمــر
تــا اقدامــات و برنامهریزیهــا در زمــان مقتض ـ 
بنشــیند .بــه قــول امیرالمؤمنیــن (ع)« :آن کــس کــه قبــل از
وقــت رســیدن بخواهــد میــوه را بچینــد ،همچــون کســی اســت
کــه در زمیــن دیگــری زراعــت کنــد( ».نهجالبالغــه ،خطبــة
 .)5ایــن مســئله بســیار مهــم اســت کــه انســان صبــر کنــد کــه
طبیعــت شــکوفههای خــود را بــه بــار نشــاند و قانونمندیهــای
خدایــی بــه موقــع خــود بــه کمــک او بشــتابند .وقتــی حضــرت
موســی (ع) در ســیر و ســلوک معنــوی میخواهــد رهــرو
حضــرت خضــر (ع) گــردد ،خضــر (ع) از او صبــر میخواهــد
تــا علــت کارهایــش بــر او هویــدا شــود ،ولــی موســی (ع) ظاهــرا ً
نمیتوانــد آن گونــه کــه خضــر (ع) میخواســت بــا او کنــار
بیایــد و خضــر (ع) از او جــدا میشــود .ایــن اتفــاق معنــای
بســیار ژرفــی دارد و آن ایــن کــه اتفاقهایــی کــه در زندگــی
بــرای مــا میافتنــد چــه خوشــایند و مطابــق خواســت مــا و چــه
دشــوار و ناخوشــایند ،معنایــی در زندگــی مــا دارنــد .زمانــی کــه
مــا نمیتوانیــم صبــر کنیــم تــا معنــای ایــن اتفاقهــا بــرای
مــا روشــن شــوند و میخواهیــم اتفاقهــای ناخوشــایند بــه
ســرعت از صحنــه زندگــی مــا محــو شــوند ،نخواهیــم توانســت
پیــام حــوادث ناگــوار را دریابیــم .بــه قــول حافــظ:

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

و یا در جای دیگر حافظ میفرماید:

این همه شهد و شکر کز سخنم میریزد

اجر صبری است کزان شاخ نباتم دادند

صبر از دیدگاه روانشناختی

از دیــدگاه روانشــناختی ،صبــر را میتــوان یکــی از
روشهــای خودتنظیمــی دانســت کــه موجــب اعتــدال روان
آدمــی میگــردد .منظــور از خودتنظیمــی قــدرت اســتفاده
از راهبردهایــی اســت کــه انســان را در مقابــل محرکهــای
درونــی (از قبیــل افــکار و حــاالت ماننــد غضــب و خشــم)
و یــا محرکهــای محیطــی (ماننــد مواجهــه بــا حــوادث
ناگــوار ،ناکامیهــا و یــا خوشــیهای افراطــی) متعــادل نــگاه
مــیدارد .صبــر کــردن موجــب آرام مانــدن افــراد در مواجهــه
بــا ناکامیهــا ،بدبیاریهــا و رنجهــا میگــردد .صبــر در
موقعیتهــای گوناگــون از فعالیتهــای معمولــی و روزمــره
گرفتــه تــا موقعیتهــای طوالنــی مــدت از قبیــل ســر و کار
داشــتن بــا بیمــاری وخیــم کاربــرد دارد.
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صبــر بــه معنــی خــود را بــاز داشــتن و خــودداری کــردن .هــر
گاه کســی خــود را از عملــی اختیــاری بــاز دارد ،صبــر کــرده
اســت .در لغتنامــه عربــی المنجــد آمــده« :صبــر بــر چیــزی بــه
معنــی جــرأت و شــجاعت و ایســتادگی و شکســتناپذیری
در آن چیــز اســت» .صبــر کــردن یعنــی بهتریــن واکنــش را
در بهتریــن زمــان ممکــن نشــان دادن .صبــر و اســتقامت بــا
شــناخت صحیــح از هســتی و خــود ،امکانپذیــر اســت.

بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

صبــر کــردن عــاوه بــر اینکــه در تغییــر محرکهــای بیرونــی
(محیطــی) اثــر میگــذارد و انســان صبــور بــدون شــتاب و
عجلــه منتظــر میمانــد تــا شــرایط محیطــی بــرای تصمیــم
مناســب او آمــاده گــردد ،بــرای تنظیــم شــرایط درونــی و تعدیل
آنهــا -مثــل مدیریــت هیجانهــا -نیــز کمــک میکنــد و بــه
انســان کمــک میکنــد کــه در حالــت خشــم و تــرس و طمــع
و غلبــه احساســات ،تصمیمگیــری نکنــد .عــاوه بــر ایــن ،طبــق
نظریــه روانشناســان ،انســانها در محیطهــای فرهنگــی
شــرطی میشــوند کــه بــه محرکهــا بــه نحــو مشــخصی
پاســخ دهنــد (مث ـ ً
ا در اثــر تأییــد دیگــران خوشــحال شــوند و
در مقابــل انتقــاد آنــان عصبانــی شــوند) ،صبــر کــردن و تأمــل
نمــودن بــه مــا کمــک میکنــد کــه کمتــر توســط تطمیــع و
تهدیــد دیگــران کنتــرل شــویم و تدبــر و اندیش ـهورزی و حــزم
و دوراندیشــی را جانشــین تکان ـشورزی نماییــم.
صبــر ،پاســخی اعتدالــی و ســالم بــه بیشــتر موقعیتهــا اســت.
معمــوالً صبــر یــک خصیصــه در نظــر گرفتــه میشــود ،مثــ ً
ا
وقتــی میگوییــم «علــی آدم صبــوری اســت» ،صبــر را یکــی از
خصیصههــای علــی در نظــر میگیریــم .امــا صبــر میتوانــد
یــک حالــت موقــت کــه حاصــل تعامــل افــراد بــا موقعیتــی
خــاص اســت ،نیــز در نظــر گرفتــه شــود ،بــرای مثــال ،در
موقعیتــی خــاص کــه فــرد ناچــار اســت کــه در صفــی معطــل
بمانــد ،فــرد صبــور میتوانــد خونســرد و آرام باقــی بمانــد.
صبــر شــامل جــزء هیجانــی (احســاس آرامــش) ،جــزء شــناختی
(باورهــای فــرد نســبت بــه خــود ،نســبت بــه موقعیــت و نســبت
بــه افــراد دیگــری کــه در موقعیــت قــرار دارنــد) و جــزء رفتــاری
اســت (واکنــش رفتــاری بــه موقعیــت خــاص) اســت.
افــراد صبــور ظرفیــت تحمــل نامالیمــات را دارنــد ،شــجاعانه
ویژه نامه سالمت معنوی
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نامالیمــات را تحمــل میکننــد ،در مواجهــه بــا موانــع یــا
معطلیهــا میتواننــد بــا آرامــش بــر خــود تســلط داشــته
باشــند ،خلــق و خــوی نســبتاً ثابــت و یکنواختــی دارنــد و
معمــوالً خونســرد و آرام هســتند.

گاهــی کــودکان در موقعیتهایــی قــرار میگیرنــد کــه
واکنشهــای نســنجیده و عجوالنــهای بــه مســائل نشــان
میدهنــد کــه بــرای خودشــان و دیگــران دردسرســاز
میشــود ،ماننــد درگیــری و نــزاع بیــن دانشآمــوزان .در
چنیــن موقعیتهایــی ،کــودکان بــا یادگیــری مهارتهایــی
بــرای ایــن کــه صبــر خــود را افزایــش دهنــد ،میتواننــد
پاســخهای مؤثرتــری بــه مســائل دهنــد.
ت صبــر ،ممکــن اســت افــراد دســت بــه
بــدون داشــتن مهــار 
اعمــال جبرانناپذیــر یــا آسیبرســانی بزننــد کــه جبــران ایــن
اعمــال بســیار دشــوار خواهــد بــود .برخــی از مصادیــق صبــر بــه
قــرار زیــر هســتند>
صبــر کــردن در برابــر آزار و اذیــت و قضاوتهــای نابهجــای
دیگــران ،گاهــی اوقــات افــراد در شــرایطی قــرار میگیرنــد کــه
مــورد آزار و اذیــت و قضــاوت قــرار میگیرنــد .بــه ویــژه در
زمانهایــی کــه فــرد هــدف خاصــی را دنبــال میکنــد کــه
از نظــر دیگــران غیرمتعــارف اســت و احتمــال دارد از روی
کنجــکاوی یــا حســادت حرفهایــی بزننــد یــا کارهایــی انجــام
دهنــد کــه بخواهنــد فــرد را از حرکــت در راســتای هــدف خــود
منصــرف کننــد .در چنیــن شــرایطی فــرد بــا صبــور بــودن و
بیتوجهــی بــه ایــن آزار و اذیتهــا و تمرکــز بــر هــدف خــود
میتوانــد بــه موفقیــت دســت یابــد.
صبــر در برابــر تعریــف و تمجیدهــای دروغیــن .برخــی مواقــع
افــرادی بــا تملقگویــی و چاپلوســی کــردن قصــد فریــب دادن
دیگــران را دارنــد .در ایــن شــرایط بــا صبــور بــودن و تأمــل
کــردن میتــوان از رفتارهــای نســنجیده در برابــر ایــن افــراد
پیشــگیری نمــود.

صبــر کــردن در موقعیتهــای غیرقابــل کنتــرل و احیان ـاً غیــر
قابــل پیشبینــی زندگــی ،ماننــد انتظــار در صفهــای مختلــف
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صبــر کــردن بــه معنــای تأمــل کــردن و پرهیــز از شــتابزدگی و
عجلــه در کارهــا ،ماننــد زمانــی کــه معلــم پرسشــی را در کالس
درس مطــرح میکنــد و برخــی از دانشآمــوزان بــه طــور
شــتابزده و بــدون تأمــل در مــورد پاســخ آن پرســش داوطلــب
جــواب دادن میشــوند یــا زمانــی کــه دانشآمــوز بــا وجــود
ایــن کــه خــود را بــرای آزمونــی آمــاده کــرده اســت ،امــا در
زمــان برگــزاری آزمــون بــدون ایــن کــه پرسـشها را بــا دقــت
بخوانــد و درک کنــد ،بــه طــور شــتابزده بــه آن پاســخ نامناســب
میدهــد.
صبر کردن به معنای مهار خشم خود.

بــه ایــن نــوع صبــر کــردن ،در اســام کظــم غیظ یــا حِ لــم گفته
میشــود .در بســیاری از مواقــع ،کــودکان در مواقــع عصبانیــت،
واکنشهــای نامتناســب بــا موقعیــت و آنــی از خــود نشــان
میدهنــد و گاهــی اوقــات بــا کینهتــوزی و انتقــام جویــی
برخــورد میکننــد کــه در هــر حــال ،بــرای خــود و دیگــران
مشــکالت زیــادی را ایجــاد میکننــد و آمــوزش مهارتهــای
مهــار خشــم بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا بتواننــد بــه مســائل
بــه گون ـهای منطقــی و ســالم پاســخ دهنــد.

صبــر کــردن بــه معنــی مداومــت در انجــام کارهــا و
ناامیــد و ســرخورده نشــدن.

در ایــن مــورد ،در آمــوزش صبــر ،افــراد میآموزنــد کــه آنچــه
مهــم اســت ،ســعی و تــاش اســت و در درجــه دوم اهمیــت،
رســیدن بــه نتیجــه اســت .زیــرا ســعی و تــاش در راه هــدف ،به
خــودی خــود ،دارای فوایــد زیــادی اســت .انســان صبرپیشــه،
اگــر ظاهــرا ً بــه اهــداف مــورد انتظــار خــود نرســد ،دچــار ادراک
ناکارآمــدی ،کــه یکــی از علــل اضطــراب اســت ،نمیشــود.
صبــر کــردن در مقابــل وسوسـههای گوناگــون .تمریــن کنتــرل
شــخصی ،یکــی از مــوارد آمــوزش صبــر اســت کــه بــه افــراد
کمــک میکنــد ارضــای بعضــی از نیازهــا را بــه تأخیــر انداختــه
یــا کمتــر کنــد .میتــوان بــه کــودکان صبــوری را یــاد داد
تــا در برابــر وسوســههای گوناگــون مقاومــت کننــد و تســلیم
وسوســهها نشــوند.
صبــر کــردن بــه معنــای پرهیــز از قضــاوت عجوالنــه و
پیشــداوری کــردن.

یکــی دیگــر از مصادیــق صبــر ایــن اســت کــه فــرد در مــورد
دیگــران قضــاوت عجوالنــه نداشــته باشــد و بــر اســاس حــدس
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افــراد صبــور در انجــام امــور دارای ثبــات قــدم و اســتقامت
هســتند ،میتواننــد خشــنودی خــود را بــه تعویــق بیندازنــد،
شــتابزده نیســتند ،در انجــام کارهــا تعمــق میکننــد و احســاس
میکننــد زمــان کافــی بــرای انجــام کارهایشــان را دارنــد.
همچنیــن در روابــط بیــن فــردی ،افــراد صبــور اهــل مــدارا و
تحمــل هســتند .انســان صبــور در مواجهــه بــا ســختیها م
نامالیمــات زندگــی آرامــش خــود را حفــظ میکنــد و بــدون
گلــه و شــکایت کــردن ،بــا عشــق ،امیــد و ایمــان بــه خــدا ،روز
و شــب زندگــی را میگذرانــد ،زیــرا بــاور دارد کــه زندگــی در
دنیــا همــواره آمیختــه بــه دشــواری اســت .تنهــا کســانی ماننــد
کــوه اســتقامت میکننــد کــه دلهایشــان بــا یــاد خــدا آرام
میگیــرد .صبــر و صبــوری ،مهیــا ســاختن بســتری مناســب
بــرای نزدیــک شــدن بــه کمــال انســانی اســت.

یــا رویدادهــای غیرمنتظــره از قبیــل پیــش آمــدن تأخیــر در
برنامــه پــرواز هواپیمــا ،یــا پیشــامدهای غیــر منتظــرهای کــه
در مدرســه اتفــاق میافتــد و موجــب ناراحتــی دانشآمــوزان
میشــود ،مثــل زمانــی کــه بــه علــت آلودگــی یــا ســرمای
هــوا دانشآمــوزان از ورزش کــردن در حیــاط مدرســه منــع
میشــوند یــا زمانــی کــه برنامــه گــردش علمــی بــه دلیلــی لغــو
میشــود یــا زمانــی کــه بــه هــر دلیلــی ســرویس رفــت و آمــد
دانشآمــوزان بــا مشــکلی مواجــه میشــود.

و گمــان رفتارهایشــان را تعبیــر و تفســیر نکنــد.
فواید صبر

افزایــش ســامت جســمانی و روانــی .صبــر بــا کــم کــردن
هیجانهــای منفــی ماننــد تــرس ،نگرانــی ،خشــم ،دلخــوری
و ســرزنشگری در موقعیتهــای اســترسزا ،بــه افــراد امــکان
میدهــد کــه بــا ناکامیهــای بهتــر مقابلــه کننــد و روابــط
بی ـن افــراد بهبــود پیــدا کنــد و از ایــن طریــق طــور مســتقیم
بــر ســامت روانــی و جســمی افــراد تأثیــر دارد .صبــر بیشــتر
بــا کاهــش عواطــف منفــی ،افســردگی و مســایل مربــوط بــه
ســامتی ارتبــاط دارد.
صبــر دســتیابی بــه اهــداف را افزایــش میدهــد و از ایــن
راه موجــب افزایــش هیجانهــای مثبــت ماننــد شــادکامی،
آرامــش و رضایتمنــدی منجــر میشــود و بدیــن ترتیــب بــه
طــور غیــر مســتقیم بــر ســامت روانــی و جســمی تأثیــر دارد.
صبــر بــه افــراد امــکان میدهــد تــا اهــداف و فعالیتهــای
ارضــا کنندهتــری را انتخــاب کننــد ،هــر چنــد کــه ایــن اهــداف
و فعالیتهــا دشــوارتر و ناکامکنندهتــر باشــند .دســتیابی بــه
ایــن اهــداف بــه تحقــق نیازهــای اساســی روانشــناختی از قبیل
خودمختــاری ،کفایــت میانجامــد .صبــور بــودن بــا امیــدواری
و خوشبینــی ارتبــاط نیرومنــدی دارد .از طرفــی ،بیــن
بیصبری/تحریکپذیــری و مشــکالت خــواب ،ناراحتیهــای
گوارشــی و عفونتهــای تنفســی همبســتگی باالیــی وجــود
دارد.
صبــر موجــب تعــادل روانــی افــراد شــده و مانــع از افــراط و
تفریــط در کارهــا میشــود .بــر اســاس نظــر ارســطو ،یــک
عمــل پرهیزگارانــه همیشــه حــد وســط بیــن دو بینهایــت
بــدی اســت کــه بازتابــی از افــراط و تفریــط هســتند .همیشــه
خیلــی زیــاد و خیلــی کــم مشکلســاز هســتند؛ عمــل درســت
همیشــه در حــد وســط قــرار دارد .در ایــن مــورد ،صبــر حــد
وســط بیــن شــتاب و عــدم توجــه بــه پیامــد رفتارهــا از یــک
طــرف و وســواس در اجــرای عمــل از ســوی دیگــر اســت.
بیــن صبــر و تمرکــز بــر کارهــا در زمان حــال رابطه وجــود دارد.
افــراد صبــور میتواننــد روی کاری کــه در زمــان حــال انجــام
میدهنــد تمرکــز کننــد و در آن کار غــرق شــوند و متوجــه
گــذر زمــان نشــوند .در نظــر بگیریــد در صــف ســوپرمارکت
منتظــر هســتید .اگــر خــود را در لحظــات لذتبخــش زمــان
حــال غــرق کنیــد و حــواس خــود را بــه محیــط اطــراف در
ســوپرمارکت دهیــد ،میتوانــد صبورانــه منتظــر بمانیــد.

صبــر موجــب پــرورش معنــوی افــراد میگــردد .ثمــره
معنویــت ،عشــق ،آرامــش ،صبــر و مهربانــی اســت .متــون دینــی
مــا مســلمان بــه ویــژه قــرآن مــا را بــه صبــر فرامیخواننــد و
امــا کســانی کــه شــکیبایی و عفــو پیشــه کننــد ،ایــن از کارهــای
پــرارزش اســت (ســورة شــورا ،آیــه  .)42صبــر موجــب میشــود
کــه افــراد در ســختیها و گرفتاریهــا معنــی پیــدا کننــد
و بــه درجــات بــاالی معنــوی ماننــد تســلیم ،تفویــض و رضــا
دســت یابنــد.
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صبــر فوایــد و ثمــرات بســیاری دارد کــه از آن جملــه عبارتنــد
از :تدبــر ،تعقــل و پختگــی ،فرصــت پیــدا کــردن بــرای مدیریــت
هیجانهــا و بــه دســت آوردن تعــادل روانــی ،راهحلهــای
بیشــتر و انتخــاب گزینههــای بهتــر و ســنجیدن پیامدهــای
راهحلهــای گوناگــون و واکنشهــای مختلــف رفتــاری و
 . ....در زیــر هــر کــدام ایــن فوایــد بــه اختصــار توضیــح داده
میشــوند:

صبــر بــا صفــات و ارزشهــای جامعهپســند مانند خویشــتنداری،
بخشایشــگری ،دوراندیشــی ،و عدالــت همبســتگی مثبتــی دارد.
صبــر بــا کنتــرل خــود ارتبــاط دارد .توانایــی فــرد بــرای نظــم
دادن بــه خــود در موقعیتهایــی کــه بایــد منتظــر بمانــد ،صبــر
را زیــاد میکنــد.

صبــر بــه بهبــود روابــط بیــن افــراد میانجامــد .افــراد صبــور در
زمــان بــروز مســائل بیــن فــردی کمتــر بــه دنبــال پیــدا کــردن
مقصــر و ســرزنش گــردن دیگــران هســتند بیشــتر اهــل مــدارا
هســتند ،بــا دیگــران همدلــی بیشــتری دارنــد ،بنابرایــن تنــش
کمتــری را در روابــط تجربــه میکننــد.
روشهای پرورش صبر در کودکان

دوران کودکــی اغلــب آن طــور کــه تصــور میشــود دوران
بیخیالــی و آســودگی نیســت .بســیاری از کــودکان در جــ ّوی
پــر تنــش و اضطــراب آور زندگــی میکننــد ،فشــارهایی کــه از
طــرف مدرســه بــه آنهــا وارد میشــود و احســاس عجلــه بــرای
پــی
انجــام تکالیــف مربــوط بــه مدرســه ،امتحانــات پــی در ِ
اضطــراب آور ،توقعــات باالیــی کــه بعضــی والدیــن از فرزنــدان
خــود دارنــد ،مقایســههای دائمــی بــا هــم ســن و ســالها،
تــرس از ایــن کــه مــورد پذیــرش پــدر و مــادر ،معلمــان و
ســایرین نباشــند و گاهــی مشــاجرات والدیــن و نگرانیهــای
کــودکان از ایــن بابــت ،همــه و همــه بــرای آنهــا اضطــراب
آور اســت و میتوانــد بــه رفتارهــای نامناســب ،نســنجیده و
غیرصبورانــه در دنیــای پــر شــتاب و اســترسزای کنونــی
بینجامــد .آشــنا کــردن کــودکان بــا مفهــوم صبــر و روشهایــی
بــرای صبــور بــودن آنهــا بــرای مدیریــت کــردن اســترس
کمــک خواهــد کــرد .اســتفاده از روشهایــی بــرای صبــور بــودن
و آرامســازی خــود میتوانــد بــه شــما و فرزندانتــان کمــک
کنــد تــا ســالمتر و شــادتر زندگــی کنیــد.
الگودهی

بهتریــن روش بــرای آمــوزش صبــر بــه کــودکان ایــن اســت
کــه در تعامــات خــود بــا آنهــا صبــور باشــید .کــودکان از
راه مشــاهده کــردن یــاد میگیرنــد ،بنابرایــن ســعی کنیــد
ارتباطتــان بــا آنهــا تــا حــد امــکان صبورانــه و منطقــی
باشــد .بــرای ایــن کــه فرزندانتــان صبــوری کــردن را بیاموزنــد،
بهتریــن الگــو بــرای آنهــا باشــید .کــودکان ،چیزهایــی را کــه
میبیننــد ،انجــام میدهنــد .بنابرایــن ،تــا جایــی کــه برایتــان
امــکان دارد یــک الگــوی کامــل بــرای او باشــید .آیــا وقتــی
ویژه نامه سالمت معنوی
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عصبانــی هســتید ،بیطاقــت میشــوید؟ آیــا میتوانیــد هنــگام
جــر و بحــث ،صبــور باشــید و آرامــش خــود را حفــظ کنیــد؟
آیــا بــا دیگــران ،احســاس همدلــی میکنیــد و میتوانیــد در
برابــر دیگــران صبــور باشــید؟ همــة ایــن کارهــا را او از شــما
میآمــوزد.

ایفای نقش

از طریــق بــازی کــردن نقشهــای متفــاوت میتــوان صبــر
را بــه کــودکان آمــوزش داد .والدیــن میتواننــد از فرزنــدان
خــود بخواهنــد در برخــورد بــا یکدیگــر و در برخــورد بــا والدیــن
رفتارهــای صبورانــه و غیرصبورانــه را بــه نمایــش بگذارنــد و
ایــن دو نــوع رفتــار و پیامدهــای آنهــا را بــا هــم مــورد مقایســه
قــرار دهنــد .همچنیــن والدیــن خودشــان میتواننــد از طریــق
نمایــش دادن رفتارهــای صبورانــه و غیرصبورانــه بــه کــودکان و
بحــث در مــورد تفــاوت ایــن دو نــوع رفتــار ،بــه آنهــا رفتارهای
صبورانــه را آمــوزش دهنــد.
برقراری نظم و انضباط در خانواده

یکــی از عواملــی کــه در ایجــاد رفتارهــای غیرصبورانــه در
کــودکان نقــش دارد ،نظــم و انضبــاط ناکافــی در خانــواده ماننــد
بــروز زیــاد اتفاقهــای غیرقابــل پیشبینــی در خانــواده مثــل
مشــاجرات زیــاد والدیــن و قهرهــای طوالنــی آنهــا و تــرک
کــردن منــزل ،ســفرهای ناگهانــی ،مهمانهــای ناخوانــده،
مشــخص نبــودن ســاعت خــواب شــبانة کــودکان و از ایــن
قبیــل اســت .وقتــی کــودکان در جــ ّوی پرتنــش و آشــفته
بــزرگ میشــوند ،صبــوری را یــاد نمیگیرنــد.
از طــرف دیگــر بــرآورده کــردن آنــی تمــام نیازهــای کــودکان
و بــه اصطــاح نازپــرورده و لــوس بــار آوردن کــودکان باعــث
میشــود کــه در برابــر نامالیمــات و ناکامیهــای زندگــی بــه
ســادگی نــاکام و دلســرد شــوند و پشــتکار و اســتقامت الزم
بــرای پیگیــری خواســتههای خــود را نداشــته باشــند و انتظــار
داشــته باشــند تمــام خواســتههای آنهــا بــدون ایــن کــه
بــرای رســیدن بــه آنهــا تــاش کــرده باشــند بــرآورده شــوند و
صبــر و بردبــاری الزم را در راه رســیدن بــه خواســتههای خــود
نداشــته باشــند.
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فصلنامه ارتقای سالمت

آنچــه ممکــن اســت موجــب بیصبــری شــما نســبت بــه
رفتارهــای فرزندانتــان گــردد ،نپذیرفتــن آنهــا همانطــور کــه
هســتند و پرتوقعــی نســبت بــه آنها اســت .شــما ناچاریــد که از
فرزنــدان خــود انتظاراتــی داشــته باشــید ،امــا اگــر ایــن انتظارها
خیلــی بــاال باشــند ،باعــث میشــوید کــه هــم خوتــان و هــم
فرزندانتــان ناشــاد و ناخشــنود باشــید .الزم اســت فرزنــدان شــما
احســاس کننــد کــه شــما آنهــا را همانطــور کــه هســتند،
میپذیریــد .البتــه ،ایــن بــدان معنــا نیســت کــه هرگــز آنهــا
را بــه بهتــر شــدن تشــویق نکنیــد .نکتــه اصلــی برقــراری تعــادل
صحیــح اســت ،بــه همیــن خاطــر از اصطــاح پذیــرش متعــادل
اســتفاده کردهایــم .نظــم و انضبــاط و راهنمایــی و هدایــت
کــردن الزم هســتند ،امــا فرزنــدان شــما درســت ماننــد خودتــان
از مــورد تحســین و پذیــرش قــرار گرفتــن بــه خاطــر آن چــه
هســتند ،لــذت میبرنــد.

شناخت هیجانهای کودکان

هیجانهــای افــراد تأثیــر مســتقیم بــر رفتــار آنهــا دارد.
زمانــی کــه کــودکان هیجانهــای ناراحــت کننــده ماننــد
احســاس بیقــراری ،عصبانیــت و ناراحتــی را تجربــه میکننــد،
رفتارهــای غیرصبوران ـهای را از خــود بــروز میدهنــد .بنابرایــن،
الزم اســت هیجانهــای کــودکان را بشناســید و برخــورد
مناســبی بــا ایــن هیجانهــا داشــته باشــید .هیجانهــای
فرزنــدان خــود را فرصتــی مغتنــم بــرای افزایــش صمیمیــت
روابــط خــود بــا آنهــا و آمــوزش ایــن کــه چگونگــی صبــور
بــودن در زمانهایــی کــه هیجانهــا پیــش میآینــد ،تلقــی
کنیــد.
بــه زبــان ســاده ،هیجانهــا عالئمــی در بــدن هســتند کــه در
واکنــش بــه اتفاقهــا پیــش میآینــد .واکنشهــای آنــی بــه
اتفاقهــا را هیجانهــای اولیــه میگوینــد ،چــون افــکار در
پدیــد آمــدن ایــن هیجانهــا نقشــی ندارنــد .بــرای مثــال،
زمانــی کــه فــردی یکــی از عزیــزان خــود را از دســت میدهــد،
بالفاصلــه غمگیــن میشــود و وقتــی فــردی مــورد بدرفتــاری
قــرار میگیــرد ،بالفاصلــه عصبانــی میشــود .هیجانهــای
ثانویــه را میتــوان واکنــش هیجانــی بــه هیجــان اولیــه تعریــف
کــرد .بــرای مثــال ،رضــا بــر ســر خواهــرش زهــرا فریــاد
میکشــد ،چــون زهــرا کاری انجــام داده اســت کــه باعــث
عصبانیــت او شــده اســت .او خیلــی ســریع عصبانــی میشــود،
امــا کمــی بعــد دچــار احســاس گنــاه میشــود کــه چــرا از
دســت خواهــرش عصبانــی شــده اســت و بــر ســر او داد زده
اســت ،در صورتــی کــه میتوانســت صبورانهتــر برخــورد کنــد.
خشــم هیجــان اولیــه رضــا و احســاس گنــاه هیجــان ثانویــه او
اســت.
هیجانهــای فرزنــدان خــود را مــورد توجــه قــرار دهیــد و
نســبت بــه آنهــا بیاعتنــا و بیتوجــه نباشــید همچنیــن
زمانــی کــه فرزندتــان هیجانهــای خــود را بــروز میدهــد ،او
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بــا صبــوری کــردن بــه ویــژه در برابــر رفتارهــای نامناســب
کــودکان در عمــل بــه آنهــا نشــان دهیــد ،چگونــه صبور باشــند.
در موقعیتهــای مختلــف کــه نیازمنــد صبــر و بردباری هســتند،
بــا رفتــار خــود بــه کــودکان صبــر کــردن را بیاموزیــد .زمانــی
کــه شــما بــه عنــوان والدیــن در برابــر رفتارهــای غیرصبورانــه
کــودکان ،بیقــراری کــردن و پرخاشــگری کــردن آنهــا
رفتــار صبورانــه نشــان میدهیــد ،آنهــا از شــما الگوبــرداری
میکننــد و صبــور بــودن را یــاد میگیرنــد .کــودکان معنــای
آرامــش بخشــیدن را از والدیــن میآموزنــد و یــاد میگیرنــد
کــه چگونــه نیازهــای خــود را کنتــرل کننــد و در زندگــی،
چگونــه خــود را در برابــر مشــکالت ،آرام نگــه دارد و صبــور
باشند.

پذیرش متعادل خود و فرزند خود

را مــورد ســرزنش قــرار ندهیــد و بــه او اعتــراض نکنیــد و بــه
خاطــر ایــن کار او را تنبیــه نکنیــد ،زیــرا ایــن گونــه برخــورد
بــا هیجانهــای کــوک باعــث پاییــن آمــدن عــزت نفــس آنهــا
خواهــد شــد و همچنیــن باعــث میشــود در زمینــه یادگیــری
نحــوه تنظیــم هیجانــات و حــل مشــکل خویــش ،یادگیــری،
تمرکــز و کنــار آمــدن بــا همســاالن خــود مشــکل پیــدا کننــد و
در برابــر موقعیتهــای گوناگــون نتواننــد صبــور باشــند.

بــرای ایــن کــه بتوانیــد بــه فرزندتــان کمــک کنیــد تــا
هیجانهــای خــود را بشناســد ،نــکات زیــر را مــورد
توجــه قــرار دهیــد:

از احساســات حــرف بزنیــد .زمانــی بــرای ســرگرمی
و شــناخت احساســات ،در نظــر بگیریــد .هنگامــی کــه بــا
کودکتــان ،کتابــی را میخوانیــد یــا فیلمــی را تماشــا
میکنیــد ،از او ،در مــورد اتفاقاتــی کــه در کتــاب رخ داده و
شــخصیتها ،ســؤال کنیــد و دربــاره چیســتی و چرایــی ایــن
احساســات بــا او گفتگــو کنیــد .بــرای مثــال ،از او بپرســید:
«فکــر میکنــی شــخصیت ایــن داســتان یــا فیلــم چــه
احساســی داشــت؟ از کجــا فهمیــدی؟ چــه چیــزی باعــث شــد
ایــن احســاس را داشــته باشــد؟ ایــن احســاس را چگونــه نشــان
داد؟»

موقعیــت ســازی کنیــد .از او بپرســید« :چــه احساســی داری
و چــه کار میکنــی ،اگــر...؟» هنگامــی کــه در ماشــین و پشــت
ترافیــک هســتید یــا هنــگام صــرف شــام دور میــز ،ایــن بــازی
را بــا کــودکان انجــام دهیــد .ســؤالهای مختلــف بــه او کمــک
میکننــد تــا در مــورد روشهــای صبورانــه و غیرصبورانــه
واکنــش نشــان دادن در موقعیتهــای مختلــف فرضــی ،فکــر
کنــد .بــرای مثــال ،از او بپرســید« :اگــر یکــی از دوســتانت بــه
تــو حــرف بــدی بزنــد ،چــه احساســی پیــدا میکنــی و چــه
کار میکنــی؟»« ،اگــر معلــم تــو را بــه خاطــر کاری کــه فکــر
میکنــد کــه تــو کــردهای ســرزنش کنــد ،امــا تــو آن کار را
نکــرده باشــی ،چــه احساســی پیــدا میکنــی و چــه کار
میکنــی؟» و از او بخواهیــد خــودش چنیــن موقعیتهایــی
را در ذهــن خــود خلــق کنــد و از شــما بپرســد و شــما هــم
احســاس و رفتــار خــود را در چنیــن موقعیتهایــی بیــان کنیــد.

هیجانهــای فرزنــد خــود را تأییــد کنیــد .هیجانهــای
فرزندتــان را بپذیریــد و آن را تاییــد کنیــد .بــه او بگوییــد
کــه اشــکالی نــدارد کــه هیجــان خاصــی ماننــد عصبانیــت،
غمگینــی ،تــرس و اضطــراب یــا هــر هیجــان دیگــری را در درون
خــود احســاس کنــد ،تجربــه کــردن هیجــان طبیعــی اســت،
امــا میتوانــد یــاد بگیــرد کــه هیجــان خــود را چگونــه نشــان
دهــد و بــر اســاس هیجانــی کــه دارد رفتــاری نامناســب را بــروز
ندهــد.
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والدینــی کــه نســبت بــه هیجانهــای فرزنــدان خــود
بیتوجهــی میکننــد ،یــا آنهــا را ســرزنش میکننــد ،معمــوالً
ایــن کار را بــه آن دلیــل انجــام میدهنــد کــه نگــران فرزنــدان
خــود هســتند و اتفاقـاً تــاش میکننــد کــه فرزندانــی مقــاوم و
صبــور بــار بیاورنــد .بــرای مثــال بــه بهانــه آن کــه میخواهنــد
پسرشــان در آینــده بــه مــردی مقــاوم و اســتوار تبدیــل شــود،
او را بــه خاطــر ابــراز تــرس و ناراحتــی خــود تنبیــه میکننــد
یــا بــه خاطــر ایــن کــه دخترشــان در آینــده بــه زنــی مهربــان و
صبــور تندیــل شــود ،او را تشــویق میکننــد کــه خشــم خــود
را بخــورد و عصبانیــت و ناراحتــی خــود را بــروز ندهــد ،امــا در
نهایــت تمــام ایــن کارهــا نتیجــه معکــوس بــه بــار م ـیآورد.

خودتــان آرام و صبــور باشــید .زمانــی کــه فرزندتــان
واکنــش هیجانــی بــه موقعیتهــا نشــان میدهــد ،بــرای مثــال
زمانــی کــه او پرخاشــگری میکنــد ،پرخاشــگری او را بــا رفتــار
پرخاشــگرانه متقابــل پاســخ ندهیــد و بــرای صبــر و آرامــش
خودتــان ،بــرای او الگــوی صبــوری و آرامــش بــرای او باشــید.

بــا فرزنــد خــود همدلــی کنیــد .زمانــی کــه بــرای احســاس
ناراحتــی یــا عصبانیــت فرزنــد خــود ،نمیتوانیــد کاری انجــام
دهیــد ،بهتریــن کار ،همدلــی کــردن بــا اوســت .انســانها،
وقتــی بداننــد کســی هســت کــه آنهــا را درک کنــد ،راحتتــر،
بــا مشــکالت احساســی خــود ،کنــار میآینــد .همدلــی کــردن،
بــه کــودک کمــک میکنــد کــه متوجــه شــود هیجانهــا
خطرنــاک یــا شــرمآور نیســتند و همــه ،در زندگیشــان ،بــا
هیجانهــای مختلــف ،درگیــر هســتند .همچنیــن او ،همدلــی
کــردن بــا دیگــران را یــاد میگیــرد .شــما میتوانیــد از ایــن
جملههــا هــم کمــک بگیریــد« :میدانــم کــه برایــت ســخت
اســت بــازی را تمــام کنــی و بیایــی بــا هــم شــام بخوریــم ،امــا
االن ،زمــان شــام خــوردن اســت».

صبورانــه گــوش کنیــد .بــه هیجانهــای کودکتــان گــوش
دهیــد .گاهــی وقتهــا ،کــودکان نیــاز دارنــد احساساتشــان را
ی شــما بازگــو کننــد و شــما ،آنهــا را بشــنوید .ایــن کار ،بــه
بــرا 
آنهــا کمــک میکنــد تــا بــا احســاس خــود ،کنــار آینــد و آن
را رهــا کننــد .زمانــی کــه فرزندتــان در مــورد احساســات خــود
بــا شــما صحبــت میکنــد ،همدالنــه بــه حرفهــای فرزنــد
خــود گــوش کنیــد و او را در آغــوش بگیریــد ،دلــداری دهیــد و
بــرای احساســاتش ارزش قائــل شــوید .میتوانیــد از جملههایــی
ماننــد «ناراحــت بــه نظــر میرســی .اشــکالی نــدارد .همــه
ناراحــت میشــوند .مــن کنــارت هســتم .میتوانــی بــا مــن
صحبــت کنــی» یــا «میدانــم آنقــدر ناراحــت و عصبانــی
هســتی کــه میخواهــی فریــاد بزنــی و گریــه کنــی .مــن هــم
گاهــی وقتهــا ،اینطــوری میشــوم» اســتفاده کنیــد.

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بــه آن چــه فرزندانتــان
میگوینــد ،گــوش میدهیــد و بــه لحــن صــدا و
زبــان بــدن آنهــا توجــه میکنیــد .بــه ایــن ترتیــب،
بــه حرفشــان خــوب گــوش کنیــد و حالــت هیجانیشــان و
نیازشــان را بــه خوبــی درک میکنیــد .گــوش دادن بــه خودتــان
هــم مهــم اســت ،احساســات خــود و آن چــه الزم داریــد تــا بــه
طــور مؤثرتــری عمــل کنیــد را ارزیابــی کنیــد.
ویژه نامه سالمت معنوی
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دربــاره اتفاقــات دردنــاک ســکوت نکنیــد .بــه کــودک
خــود یــاد بدهیــد تــا در مــورد اتفاقــات دردنــاک و ناراحــت
کننــده صحبــت کنــد .ایــن کار ،بــه کــودک کمــک میکنــد
در زمانهایــی کــه بــا اتفاقــات دردنــاک مواجــه میشــود،
احساســات خــود را بیــان کنــد تــا بــه جــای نادیــده گرفتــن
چنیــن موقعیتهایــی ،بهتــر بتوانــد در چنیــن موقعیتهایــی
صبــور باشــد و بــا ایــن موقعیتهــا کنــار بیایــد.

آمــوزش صبــر بــه کــودکان در موقعیتهــای
غیرمنتظــره و نامطلــوب

موقعیتهــای غیرمنتظــره ،غیــر قابــل پیشبینــی و نامطلــوب
کــودکان ،ممکــن اســت موجــب بیصبــری و بیتابــی کــردن
کــودکان شــود .بــه اســتفاده از روشهــای زیــر میتوانیــد بــه
کــودکان خــود یــاد بدهیــد کــه چگونــه خــودش را تســکین
دهنــد و آرام کننــد .بــا آمــوزش نکاتــی ماننــد نــکات زیــر
میتوانیــد بــه کــودکان کمــک کنیــد تــا خودشــان را آرام
کننــد تــا بهتــر بتواننــد بــا موقعــت کنــار بیاینــد و بــا صبــوری
کــردن از و حفــظ آرامــش خــود از عهــده شــرایط برآینــد:
توجــه برگردانــی .توجــه کــودکان را بــه موضــوع دیگــری
معطــوف کنیــد .بــرای مثــال ،توجــه کــودکان را بــه طبیعــت
پیرامــون جلــب کنیــد :گلهــا ،درختــان ،آســمان .از آنهــا
بخواهیــد بــه صداهــای اطــراف گــوش کننــد و حــواس خــود را
بــه محیــط اطــراف بدهنــد.
شــمارش .از کــودکان بخواهیــد دســتان خــود را روی شــکم
خــود قــرار دهنــد و آهســته و عمیــق نفــس بکشــند و احســاس
کننــد کــه بــا هــر نفــس کــه میکشــند شکمشــان مثــل
بادکنــک بــزرگ میشــود .ســپس نفسهــای خــود را بشــمارند.
همچنیــن میتوانیــد از کــودکان بخواهیــد کــه اعــداد را
بشــمارند .مثـ ً
ا از عــدد صــد شــروع کننــد و هفــت تــا هفــت تــا
از آن کــم کننــد .ایــن کار بــه ایــن دلیــل کــه نیازمنــد توجــه
و تمرکــز دقیــق اســت ،واقعــاً میتوانــد توجــه کــودکان را از
موضــوع ناراحــت کننــده بــه موضــوع دیگــری جلــب کنــد.
به تأخیر انداختن ارضای خواستهها

یکــی از راههایــی کــه بــه کــودکان صبــر کــردن را میآمــوزد
ایــن اســت کــه خواستههایشــان بالفاصلــه بــرآورده نشــود و
تشــویق شــوند ارضــای نیازهــا و خواســتههای خــود را بــه
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روش دیگــر یــاد دادن پسانــداز کــردن اســت .بــرای مثــال،
از او بخواهیــد کــه بعضــی چیزهــا را بــا پولــی کــه بــرای
مدتــی پسانــداز میکنــد تهیــه کنــد .بــه ایــن ترتیــب او
یــاد میگیــرد از وسوســه ارضــای آنــی بعضــی خواســتههای
کوچــک خــود بگــذرد و پولــش را بــرای خریــد کاالیــی کــه
میخواهــد پسانــداز کنــد.
تقویت رفتارهای صبورانه کودکان

هــر رفتــاری زمانــی تقویــت میشــود کــه آن رفتــار یکــی
از نیازهــای اساســی فــرد از قبیــل نیازهــای جســمی ،روانــی،
اجتماعــی و معنــوی را بــرآورده کنــد .بــا مشــاهده رفتــار کودک
زمانــی کــه بــه فعالیــت مــورد عالقـهاش میپــردازد و همچنیــن
بــا پرســیدن از خــود کــودک ،میتــوان دریافــت کــه کــودک
چــه نیازهایــی دارد .بــه طــور کلــی ،تقویــت کنندههــا بــه دو
نــوع تقویــت مثبــت و تقویــت منفــی تقســیم میشــوند .اگــر
تقویــت کننــدهای نیازهــای فــرد را تأمیــن کنــد و موجــب شــود
احســاس خوشــی بــه او دســت دهــد ،تقویــت مثبــت نامیــده
میشــود و اگــر تقویــت کننــدهای موجــب رهایــی فــرد از درد
رنــج و ناراحتــی شــود تقویــت منفــی نامیــده میشــود.
تقویــت مثبــت ،بهتریــن و مؤثرتریــن روش افزایــش رفتــار
اســت .تقویــت مثبــت فراینــدی اســت کــه در آن ارائــه تقویــت
کننــده مثبــت بعــد از رفتــار منجــر بــه نیرومنــد شــدن آن
رفتــار میشــود .بــرای مثــال ،زمانــی کــه والدیــن پــس از ایــن
کــه کــودک رفتــاری صبورانــه از خــود نشــان داد بــه او لبخنــد
میزنــد (تقویــت کننــدة اجتماعــی) موجــب میگــردد رفتــار
صبورانــه او افزایــش یابــد .تقویــت منفــی نیــز ســبب افزایــش
رفتــار میشــود .تفــاوت تقویــت مثبــت و منفــی ایــن اســت
کــه در تقویــت مثبــت ،ارائــه تقویــت کننــده مثبــت رفتــار را
نیرومنــد میســازد ،در حالــی کــه در تقویــت منفــی ،حــذف
محــرک ناخوشــایند یــا جلوگیــری از وقــوع آن رفتــاری را کــه به
نتیجــه انجامیــده اســت ،افزایــش میدهــد .بــرای مثــال ،رفتــار
صبورانــه کودکــی در برابــر کودکــی دیگــر موجــب میشــود
کــه بیــن آنهــا دعــوا اتفــاق نیفتــد و از بــروز ناراحتیهــای
بعــدی جلوگیــری میشــود یــا تأمــل کــودک و ســنجیده رفتــار
کــردن کــودک موجــب رهایــی او از پیامدهــای منفــی و ناراحــت
کننــده دیگــر میگــردد.
تقویــت کنندههــای مثبــت و منفــی از پدیدههــای معمــول
زندگــی روزانــه هســتند .انجــام رفتارهــای صبورانــه در
زندگــی روزانــه پیامدهــای مثبــت بــرای افــراد دارد و از وقــوع
پیامدهــای ناگــوار جلوگیــری میکنــد .خــوب اســت کــودکان
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صبورانــه بــه فرزنــد خــود کمــک کنیــد تــا مســائل
خــود را حــل کنــد .بــه کودکتــان بیاموزیــد کــه چگونــه
مشــکالت را حــل کنــد .گاهــی وقتهــا ،زمانــی کــه کــودکان
احســاس کننــد درک میشــوند ،راحتتــر میتواننــد
مشکالتشــان را قبــول و همچنیــن حــل کننــد؛ البتــه گاهــی
اوقــات آنهــا بــرای حــل مســایل خــود ،بــه کمــک والدیــن
خــود نیــز نیــاز دارنــد .بهتریــن کار ایــن اســت کــه صبــر کنیــد
تــا آنهــا ،خودشــان بــرای حــل مشــکالت ،ســراغتان بیاینــد
و کمــک بخواهنــد .در ضمــن ،راه حلهــای خــود را بــه آنهــا
تحمیــل نکنیــد.

عقــب بیندازنــد .یــک روش بــرای ایــن کار ،انجــام ایــن بــازی
اســت کــه او را بــا گزینههایــی رو بــه رو کنیــد کــه در آنهــا
هــر چــه ارضــای خواســتهها بیشــتر بــه عقــب انداختــه شــوند
بــا پــاداش بیشــتری همــراه باشــد .بــرای مثــال ،بــه او بگوییــد:
«اگــر االن ایــن بیســکوییت را نخــوری و صبــر کنــی ،بعــدا ً
میتوانــی خوراکــی خوشــمزهتری را بخــوری».

بــا پیامدهــای رفتارهــای خــود روبــهرو شــوند .زمانــی کــه
رفتارهــای صبورانــه کــودکان بــرای آنهــا پیامدهــای خوبــی
داشــته باشــد ،آنهــا تشــویق میشــوند بــه رفتــار خــود ادامــه
دهنــد .همچنیــن وقتــی کــه کــودکان بــا پیامدهــای منفــی
رفتارهــای غیرصبورانــه خــود مواجــه شــوند ،احتمــال بــروز ایــن
گونــه رفتارهــا در آنهــا کمتــر خواهــد شــد.

پایدارســازی رفتارهــای صبورانــه بــر اســاس اصــول تقویــت
رفتــار
بــرای ایــن کــه رفتارهــای صبورانــه کودکانتــان در طــول
زمــان تــداوم داشــته باشــند ،از روشهــای زیــر میتــوان
اســتفاده نمــود:
تقویــت تفکیکــی .در تقویــت تفکیکــی ،تنهــا رفتــار درســت
تقویــت میشــود و رفتارهــای نادرســت تقویــت نمیشــوند تــا
کــودکان کــم کــم دســت از انجــام رفتارهــای نادرســت بردارنــد
و بــه انجــام رفتارهــای درســت ادامــه دهنــد .بــرای مثــال ،تنهــا
زمانــی کــه فرزن ـ د شــما از خــود رفتــار صبوران ـهای نشــان داد،
بــه رفتــارش توجــه کنیــد و رفتــارش را مــورد تشــویق قــرار
دهیــد و بــه رفتارهــای غیرصبورانــه او توجهــی نکنیــد ،بــرای
مثــال ،زمانــی کــه فرزندتــان در برابــر بــا تــاش و پشــتکار بــه
انجــام تکالیــف خــود میپــردازد ،رفتــارش را تقویــت کنیــد و
زمانــی کــه در انجــام تکالیفــش تعلــل م ـیورزد ،بــه رفتــارش
توجهــی نکنیــد ،همچنیــن زمانــی کــه نیازهــای جســمی ماننــد
گرســنگی و یــا ســایر نیازهــای خــود را بــه تأخیــر میانــدازد،
او را تقویــت کنیــد و در غیــر ایــن صــورت بــه رفتارهایــش
بیاعتنایــی نشــان دهیــد ،تــا بــه مــرور زمــان رفتارهــای
تقویــت شــدهاش حفــظ و نگهــداری شــوند و از رفتارهــای مغایــر
بــا صبــر دســت بــردارد.
تقویــت تفکیکــی رفتارهــای صبورانــه بــا نــرخ بیشــتر .در ایــن
روش ،کــودک تشــویق میشــود تــا فراوانــی رفتارهــای صبورانــه
خــود را بیشــتر کنــد .بــرای مثــال ،کودکــی کــه بــه عجلــه و
بیصبــری تکالیــف خــود را انجــام میدهــد و در نتیجــه آنهــا
را ناخوانــا ،بدخــط و پــر از اشــتباه انجــام میدهــد ،تقویــت
میشــود تــا آهســته و بــا تأمــل تکالیفــش را انجــام دهــد تــا
بتوانــد آنهــا را بــا خــط خــوش و درس ـتتر بنویســد .کودکــی
کــه تحمــل ســختیها (مث ـ ً
ا انجــام تکلیــف) برایــش مشــکل

تقویــت تفکیکــی رفتارهــای ناهمســاز .در ایــن روش ،رفتارهــای
غیرصبورانــه تقویــت نمیشــوند و رفتارهــای ناهمســاز یــا مغایــر
بــا ایــن رفتارهــا ،یعنــی رفتارهــای صبورانــه تقویــت میشــوند
تــا بتدریــج رفتارهــای غیــر صبورانــه کــودکان کمتــر شــوند و
جــای خــود را بــه رفتارهــای صبورانــه دهنــد.
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عــاوه بــر مــوارد طبیعــی ،والدبــن غالبــاً بــا ترتیــب دادن
وابســتگیهای تقویتــی میتواننــد بــه افزایــش رفتارهــای
صبورانــه در کــودکان بپردازنــد .والدیــن عــاوه بــر فراهــم
کــردن محیــط مناســب بــرای تســهیل وقــوع رفتارهــای
صبورانــه ،بــا تقویــت کــردن رفتارهــای صبورانــه ،میتواننــد
کمــک کننــد ایــن رفتارهــا در خزانــه رفتــاری دانشآمــوزان
حفــظ و پایــدار گردنــد .بــرای مثــال ،زمانــی کــه کــودک در
برابــر موقعیتهــای ناخوشــایند روزمــره برخــورد صبورانــهای
دارد ،والدیــن میتواننــد بــا تشــویق کــردن رفتــار صبورانــه او
کمــک کننــد تــا رفتــار صبورانــه کــودک افزایــش یابــد.

ـختی در منــزل نشســتن
اســت ،در ابتــدا وقتــی یــک ســاعت سـ ِ
و کار کــردن را بــه خــود م ـیداد تقویــت میشــد ،رفتــه رفتــه
مــاک تقویــت بــرای تحمــل یــک ســاعت و نیــم و دو ســاعت
و دو ســاعت ونیــم و ســه ســاعت افزایــش مــی یابــد و دیگــر در
مالکهــای پیــش تقویــت نمیشــود (تقویــت افزایــش تحمــل
ســختی).

شــکلدهی رفتارهــای صبورانــه .در ایــن روش ،یکــی از
اجــزای ســاده رفتــار کــودک انتخــاب میشــود و بــه تدریــج
بــر پیچیدگــی آن اضافــه میشــود تــا بــه رفتــار مــورد نظــر
برســد .در روش شــکلدهی ،بــا انتخــاب جــزء ســادهای از
رفتــار و تقویــت تفکیکــی آن ،انــدک انــدک آن رفتــار ســاده را
پیچیدهتــر میکنیــم و بــا طــی چندیــن مرحلــه متوالــی آن را
بــه رفتــار نهایــی مــورد نظــر تغییــر میدهیــم .بــه ایــن دلیــل،
ایــن روش را تقریبهــای متوالــی نیــز مینامنــد .تقریبهــای
متوالــی بــه مراحلــی گفتــه میشــود کــه رفتــار فــرد در جریــان
تغییــر شــکل بــه ســوی رفتــار نهایــی ،آن مراحــل را پشــت ســر
میگــذارد و هــر یــک از آنهــا از مرحلــه قبلــی کاملتــر و از
مرحلــه بعــدی ســادهتر اســت.
شــکلدهی :عبــارت اســت از تقویــت تفکیکــی تقریــبهــای
متوالــی در راســتای رســیدن بــه رفتــار نهایــی .ایــن روش
زمانــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه رفتــار نهایــی
(صبــر) وجــود نــدارد کــه آن را تقویــت کنیــم .در هــر صــورت
رگههــای اصلــی و یــا تقریبهــای اولیــهاش وجــود دارد کــه
میتــوان آنهــا را تقویــت کــرد .مثــ ً
ا بــرای کودکــی کــه
نمیدانــد صبــر چیســت و چــه موقعــی الزم اســت از آن
اســتفاده کنــد ،داســتانی را نقــل مــی کنیــم کــه مصــداق و
مثــال رفتــار صبورانــه را نشــان مــی دهــد و همچنیــن نشــان
دهنــده مصــداق رفتــار هــای غیــر صبورانــه نیــز در آن باشــد در
ایــن صــورت رفتارهــای صبورانــه تقویــت مــی شــوند در حالــی
کــه رفتارهــای غیــر صبورانــه تقویــت نمــی شــوند .ســپس بــه
او ســر نــخ کالمــی مــی دهیــم کــه صبــر کنــد و بــا تأمــل بــه
همــه ســؤالها پاســخ دهــد و عجلــه نکنــد .اگــر کــودک پــس از
شــنیدن ســؤال ،توقــف کــرد و فــوری جــواب نــداد او را تقویــت
مــی کنیــم .دفعــه بعــد عــاوه بــر توقــف کــردن ،در مــورد
ســؤال پرســیده شــده بایســتی خــوب فکــر کنــد ،دفعــه بعــدی
زمانــی کــه هــم توقــف کنــد ،هــم بیندیشــد و هــم فکــر کنــد
کــه بــا چــه روشهایــی میتوانــد بــه جــواب صحیــح دسترســی
پیــدا کنــد ،تقویــت میشــود .همــان طــور کــه مالحظــه
میکنیــد هــر دفعــه تقویــت بــه رفتارهایــی داده میشــود
کــه بــه صــورت دقیقتــر و پختهتــر صبــر را در رفتــار نشــان
میدهنــد .رفتارهــای خامتــر قبلــی در معــرض خاموشــی قــرار
ویژه نامه سالمت معنوی
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Abstract
Background and objectives:
It is documented impulsive decision-making in difficult and high-pressure situations can
impose serious threats to individuals’ health, success, and prosperity. Impulsive decisionmaking may lead to consecutive failures in everyday decision-making situations. Therefore,
educating necessary tolerance and patience skills from early periods of childhood can be of
great benefit. The main objective of the current study is to equip parents with the necessary
insight and skills they need for teaching toleration and patience skills to their primary school
childrenas practical virtues.
Methods:
For the purpose of this study, Islamic scripture and literature including Holy Quran and
Hadith as well as quotationsfrom saints, scholars, and pioneers in theological studies are
collected and a structured interview with the experts is carried outto enhance the trainee’s
knowledge and skills.
Results:
Our findings demonstrate that the concept of patience can be divided into different
subcategories with a various practical applications. However, the most important component
of all was found to behuman cognitive deterrence. It can also be concluded that besides
controlling emotions, cognitive deterrence leads to development of better intuition power and
wiser decision-making faculties. In addition to the information extracted from the literature,
outcomes of several semi-structured interviewsalso indicate that acquisition of patience
skills can be of several great benefits in many different aspects. Amongst the most practical
real-life applications and outcomes of practicing patience are: prevention from impulsive
decision-making, enhancing emotion control skills, and promoting farsightedness.
Conclusion:
In this essay, necessary skills for practicing patience in different situations arecommunicated
and various applications of such skills arediscussed; and,the importance of educating this
skill to children and adolescents is emphasized. Accordingly, most updated and novel
scientific psychological methods parents need to be equipped withfor teaching of patience
skills to their children are discussed and elaborated.
Keywords:
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