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منابع مالی این پروژه با کمک کمیسیون اروپا تأمین شدهاند.
این اثر صرف ًا بازتابدهنده دیدگاههای نویسنده یا نویسندگان است و کمیسیون اروپا مسئولیت کاربردهای احتمالی
اطالعات ارائهشده در آن را به عهده نمیگیرد.
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عنوان . ۱.۵ :خوددلسوزی (برای والدین و مراقبین)
ابزار اموزشی فشرده حاضر به بررسی اهمیت خوددلسوزی برای والدین و کودکان میپردازد و به والدین پناهجو و مراقبین کمک میکند تا مهارت
خوددلسوزیشان را تقویت کنند.
اهداف آموزشی
 .1ارائه تعریفی از مفهوم خوددلسوزی.
 .2توصیف مؤلفههای خوددلسوزی.
 .3درک اهمیت خوددلسوزی و تأثیر آن بر والدگری.
 .4شناسایی منابع ارائهشده و استفاده از آنها با هدف تقویت مهارت خوددلسوزی.
خوددلسوزی
خوددلسوزی نوعی نگرش مثبت و مراقبتی به خودمان در مواجهه با شکستها و کاستیهای شخصیمان است و با سالمت روانیمان نیز مرتبط است.
به گفته کریستین نف ( ،)2003خوددلسوزی از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده است:

 .1خودمهربانی :خودمهربانی به معنای آن است که در برخوردمان با خودمان رویکردی مشوق را در نظر بگیریم و همدل ،صبور و مالیم باشیم.
 .2به رسمیت شناختن حس مشترک انسانی :این مؤلفه به این واقعیت اشاره دارد که هیچ انسانی کامل نیست.
 .3ذهنآگاهی :ذهنآگاهی به تواناییمان برای حفظ تجربیات هیجانی در قالب نوعی آگاهی متعادل اشاره دارد.
خوددلسوزی برای والدین و کودکان مهم است
والدگری به معنای مراقبت شبانه روزی از انسانی دیگر است و همین واقعیت است که والدین را در برابر فرسودگی آسیبپذیری میکند .بر اساس
یافتهها ،خوددلسوزی با سالمت و انگیزه خودپروری رابطهای مثبت و با استرس مرتبط با نقشهای والدگری نیز رابطهای منفی دارد .به همین دلیل
است که خوددلسوزی را میتوان نوعی عامل محافظتکننده در نظر گرفت .عالوه بر این ،یافتهها نشان می دهند احتمال بروز پریشانی روانی یا
مشکالت مربوط به سوءمصرف مواد مخدر در انسانهایی با توانایی خوددلسوزی محدودی بیشتر است.
بر اساس یافهها ،ذهن اگاهی و خوددلسوزی با والدگری ذهنآگاهانه نیز رابطه ای مثبت دارند .آگاهی هیجانی بیشتر والدین ذهنآگاه و حس مشترک
انسانی قویتر آنها می توانند بر هیجانات و افکارشان درباره فرزندان شان تأثیر بگذارند .این والدین درک بیشتری از نقصهای فرزندانشان دارند و،
قبل از هر گونه واکنش خودکار در جریان تعامالتشان با آنها ،فکر میکنند .والدینی که خوددلسوزی بیشتری دارند کمتر از رفتارها و شایستگیهای والدگری

خودشان انتقاد میکنند و سبکهای والدگریشان چندان مستبدانه نیست و بیشتر سهلگیر هستند (  .)2016Gouveia et al.محیطی که کودکان در آن بزرگ
میشوند و نگرشها و رفتارهای والدین شان بر برخورد کودکان با خودشان در دوران بزرگسالی تأثیر میگذارند .خوددلسوزی راهی برای برخورد با
خود است و شامل راهبردهای متعددی میشود که کودکان میتوانند از والدینشان یاد بگیرند.
کمک به والدین برای تقویت خوددلسوزی
می توان والدین را تشویق کرد تا بیشتر با خودشان دلسوز باشند .طیف متنوعی از منابع و تمرینها می توانند به ما در رسیدن به این هدف کمک کنند.
برای مثال ،میتوانیم از آنها بخواهیم «به راههای کمک به دیگران فکر کنند»« ،به خودشان یادآور شوند که تنها نیستند» و «با خود ،هر چند اندک،
مهربانی کنند» .یافتهها نشان میدهد این منابع به مادران کمک میکند تا با خودشان دلسوزتر باشند ،استرس کمتری را متحمل شوند و هنگام شیردهی به فرزندشان
احساس رضایت داشته باشندAbdullah, 2018).( .
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عالوه بر این ،رفتار والدین با فرزندانشان بر مدلی درونی که کودکان برای خود میسازند نیز تأثیر میگذارد .بنابراین ،والدین باید تشویق شوند تا:


به کودکان در رسیدن به ذهنآگاهی درباره هیجانات و واکنشهایشان و ابراز هم دلی کمک کنند .این هدف با گفتن این قبیل جمالت محقق
میشود« :ظاهراً عصبانی هستی« - ».باعث ناراحتیت شد؟» « -چه سخت!» «واقعا ً منصفانه نبود!»



به کودکان یادآوری کنند تجربیات شان تجربیاتی جهان شمول هستند .این هدف با گفتن این قبیل جمالت محقق میشود« :وقتی به چیزی که
میخواهی نمیرسی ،کامالً طبیعی است که ناراحت یا حتی عصبانی باشی»؛ «همه انسانها گاهی حسادت میکنند».



بهگونهای رفتار کنند تا فرزندانشان احساس بهتری داشته باشند .برای مثال ،والدین میتوانند فرزندانشان را در آغوش بگیرند یا ببوسند یا به
آنها در طراحی برنامههای آینده شان ،صبوری در فرایند یادگیری و  . . .کمک کنند.



بهجای قضاوت فرزندشان ،رفتار او را قضاوت کنند.



بهجای تنبیه فرزندشان برای کاری که انجام داده است ،بر اقدامات یا رفتارهای آینده تمرکز کنند.

خوددلسوزی و مهاجران
تحقیقات انجامشده درباره تفاوتهای خوددلسوزی در انسانها نشان میدهد اشخاصی با پیشینه فرهنگی مختلف ادراکی متفاوت از این مفهوم دارند و
درجات مختلفی از ارزش برایش قائل هستند .هنگام مراقبت از اشخاصی با فرهنگهای مختلف ،باید به این نکته توجه داشت که انسانهای مختلف
ممکن است تعاریفی متفاوت از مفهوم دلسوزی داشته و درجات مختلفی از اهمیت برایش قائل باشند .عالوه بر این ،میزان شیوع خوددلسوزی در
فرهنگهای مختلف نیز یکسان نیست.
یکی از اهداف پروژه  IENE 8آگاه ساختن متخصصان حوزه سالمت از اهمیت تشویق والدین مهاجر و پناهجو به تقویت خوددلسوزی در خود و آموزش
این مفهوم به فرزندانشان است.
نکات کلیدی
.1
.2
.3
.4
.5

خوددلسوزی نگرشی مثبت و مراقبتی به خودمان در مواجهه با شکستهاست.
خوددلسوزی از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده است :خودمهربانی ،انسانیت و ذهنآگاهی.
یافتهها نشان میدهند خوددلسوزی رابطه ای مثبت با سالمت و انگیزه خودپروری دارد و رابطهاش با استرس مرتبط با نقشهای والدگری نیز
منفی است.
خوددلسوزی راهی برای برخورد با خود است و شامل راهبردهای متعددی میشود که کودکان میتوانند از والدینشان یاد بگیرند.
انسان هایی با پیشینه فرهنگی مختلف ادراکی متفاوت از خوددلسوزی دارند و درجات مختلفی از ارزش برای این مفهوم قائل هستند.

فعالیت
کدامیک از اظهارات زیر می توانند به تقویت خوددلسوزی کودکان کمک کنند؟
« .۱تقصیر تو بود».
« .۲ظاهراً عصبانی هستی».
« .۳باید از حسادت به دوستانت خجالت بکشی».
« .۴واقعا ً منصفانه نبود».
« .۵خودم را همینطور که هستم میپذیرم».
« .۶باعث خجالتم هستی».
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تأملی بر یکی از مسائل مهم مطرح د ر این ابزار آموزشی فشرده
.جوابهایتان به سؤالهای باال را در این قسمت بنویسید

خودارزیابی
 دختر گریه میکند چون همکالسی هایش در مدرسه او را به خاطر ضعفش در روخوانی مسخره.دختر مهاجری گریهکنان از مدرسه به خانه میآید
 والدین این دختر چگونه میتوانند کمکش کنند تا با خود دلسوزتر باشد؟.کردهاند
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:جواب سؤالهای بخش فعالیت

۵ ،۴ ،۲ :جوابهای درست
:جواب فعالیت خودارزیابی

 در آغوش کشیدن یا بوسیدن نمونههایی از این نوع رفتارها.رفتار والدین باید بهگونهای باشد که به کودک شان کمک کند احساس بهتری داشته باشد
 همدلی و مالیمت شان باشند زیرا رفتار والدین در برابر فرزندشان بر مدلی درونی، والدین باید از جمالتی استفاده کنند که نشاندهنده درک.هستند
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که کودک برای خود میسازد تأثیر می گذارد .کودکان و والدین باید از حمایت کافی برخوردار باشند تا حس مشترک انسانی را دریابند و به این
نتیجه برسند هیچ انسانی کامل نیست.
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