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نمرات بد
ــه  ــبت ب ــد نس ــان می توان ــد فرزندت ــر می کنی ــر فک اگ

نمــرات آخریــن کارنامــه ی خــود عملکــرد بهتری داشــته 

باشــد، یــا اگــر متوجــه کاهــش تدریجــی یــا ناگهانــی 

ــورد  ــش در م ــا معلم ــده اید، ب ــش ش ــرات امتحان نم

می توانــد  معلــم  کنیــد.  صحبــت  نگرانی هایتــان 

مباحــث و مفاهیمــی که فرزندتان در آن مشــکل دارد را 

مشــخص کنــد؛ مثــاً اینکــه فرزندتــان در درس ریاضــی 

خــوب اســت امــا در درِس خوانــدن مشــکل دارد. یــک 

معلــم همچنیــن می توانــد اذعــان کنــد کــه چــه وقــت 

ــان دهنده ی  ــه نش ــده ک ــرت ش ــان پ ــواس فرزندت ح

ایــن اســت کــه فرزندتــان روی موضــوع تســلط نــدارد 

ــاط  ــه ی نق ــه نقط ــت. هنگامی ک ــز اس ــد تمرک ــا فاق ی

ضعــف برایتــان مشــخص شــد، می توانیــد اقداماتــی 

ــد. ــاال ببری ــاره نمره هایــش را ب ــا دوب ــد ت انجــام دهی

عدم مدیریت خوِب زمان
ــام  ــذارد و انج ــار می گ ــا را کن ــان پروژه ه ــر فرزندت اگ

دادن تکالیفــش را بــه تعویــق می انــدازد، ممکــن 

اســت بــه ایــن دلیــل باشــد کــه توانایــی او به انــدازه ی 

اگرچــه  نیســت.  کارهــا  آن  همــه ی  دادن  انجــام 

می تــوان انتظــار تأخیرهــای گاه بــه گاه را داشــت، امــا 

بــه تعویــق انداختــن مــداوم می توانــد نشــانه ی یــک 

مشــکل بزرگ تــر باشــد، به خصــوص اگــر بچــه ای 

ــورگان،  ــو م ــرد. ج ــده می گی ــداوم را نادی ــرات م تذک

مدیــر اجرایــی )Noodle Education (noodle.org؛ 

برنامه هــای خانوادگــی بچه هــا  و  وقتــی مطالعــات 

افزایــش می یابــد، تدریــس خصوصــی در کنــار ایــن مطالعــات، 

ــات  ــورل گُلدِب ــد. ل ــته باش ــازنده ای داش ــش س ــد نق می توان

ــج  ــوزش در کال ــداوم آم ــه ی م ــمی در برنام ــم رس ــک معل ی

مارلبــورو در ِورمنــت می گویــد: »توجــه خــاص و شــخصی 

ــی  ــده ی معمول ــک یادگیرن ــرای ی ــد ب ــم خصوصــی می توان معل

ــودکان  ــی از ک ــه بعض ــد«. اگرچ ــگفت انگیز باش ــیار ش ــم بس ه

ــا یــک معلــم مفیــد و پیگیــر در مدرســه و والدیــن فعــال در  ب

ــد، امــا بعضــی از کــودکان بایــد از  ــزل؛ عملکــرد خوبــی دارن من

کمک هــای اضافــی بهره منــد شــوند؛ در ادامــه نمونه هایــی 

ــم  ــال معل ــه دنب ــتن ب ــود دارد. گش ــده وج ــرایط ذکرش از ش

احتمالــی  نمــرات  کاهــش  از  جلوگیــری  بــرای  خصوصــی 

می توانــد در آینــده موفقیت هــای علمــی ایجــاد کــرده و 

ــرد. ــد ب ــتری خواه ــذت بیش ــه ل ــان از مدرس ــه فرزندت درنتیج

نشانه ای که 
نشان می دهد فرزند شما 
به معلم خصوصی نیاز دارد
دقیقًا چه وقت باید به دنبال کمک از بیرون باشیم؟ 
حواستان به یک سری عوامل باشد که مشخص می کند 

آیا فرزندتان به معلم خصوصی نیاز دارد یا خیر.
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ــم  ــد معل ــک می کن ــن کم ــه والدی ــه ب ــراچه ک وب س

خصوصــی و فرصت هــای آموزشــی بــرای فرزندانشــان 

ــه آمــوزش  ــد، می گویــد: »وقتــی موضــوع ب پیــدا کنن

ــوع  ــک موض ــن ی ــد، درک والدی ــوط باش ــد مرب فرزن

تأثیرگــذار اســت«. او می گویــد: »اگــر متوجــه ســروکله 

ــه  ــوط ب ــد مرب ــان شــدید، مشــکل می توان زدن فرزندت

ــان  ــت زم ــئله ی مدیری ــا مس ــاص ی ــوع خ ــک موض ی

باشــد، یــا اگــر شــک کردید کــه ممکــن اســت موضوع 

مربــوط بــه ناتوانــی در یادگیــری باشــد، متخصصانــی 

هســتند کــه می تواننــد در ایــن زمینــه کمــک کننــد و 

والدیــن می تواننــد درصــدد پیــدا کــردن آن کمک هــا 

ــد  ــی می توان ــم خصوص ــک معل ــتخدام ی ــد. اس برآین

ــه اش را  ــای مطالع ــد عادت ه ــک کن ــان کم ــه فرزندت ب

بهتــر کــرده، انگیــزه ی خــود را پــرورش دهــد و او را بــا 

ــد«. ــگ کن ــش رو هماهن ــای پی ــف و امتحان ه تکالی

گیج بودن مداوم
ــت  ــف اس ــه ضعی ــک بچ ــرد ی ــات عملک ــی اوق گاه

زیــرا او به ســادگی تکالیــف را درک نمی کنــد. اگــر 

ــم خــاص دچــار اضطــراب  ــا مفاهی ــرر ب او به طــور مک

ــطح  ــارات س ــا انتظ ــد ب ــت نتوان ــن اس ــود، ممک ش

مقطــع تحصیلــی خــود ارتبــاط برقــرار کــرده و آن هــا 

را بفهمــد. تشــخیص ایــن موضــوع می توانــد ســخت 

باشــد کــه آیــا گیــج شــدن فرزندتــان بــه دلیــل واضــح 

نبــودن مفاهیــم برنامــه ی آموزشــی ســت یــا اینکــه او 

ــا  ــد؛ ام ــرباز زن ــف س ــام تکلی ــد از انج ــط می خواه فق

ــراب  ــان اضط ــورد امتح ــه در م ــان  همیش ــر فرزندت اگ

دارد و وقتــی شــما می خواهیــد کمکــش کنیــد حالــت 

ــی  ــم خصوص ــک معل ــرد، ی ــود می گی ــه خ ــی ب تدافع

می توانــد بــه او کمــک کنــد هــر موضوعــی در مقطــع 

ــد. ــی را درک کن ــی فعل تحصیل

عدم اعتمادبه نفس
یــک  یادگیــری  هنــگام  در  اعتمادبه نفــس  عــدم 

ــه  ــی ب ــا وقت ــت ام ــی س ــاً طبیع ــد کام ــوم جدی مفه

ــوش  ــی باه ــدازه ی کاف ــده او به ان ــان گفته ش فرزندت

نیســت تــا بتوانــد عملکــرد خوبــی در مدرســه داشــته 

باشــد، ناراحت کننــده اســت. اگــر فرزندتــان احســاس 

کارش  نمی توانــد  می گویــد  و  می کنــد  ناراحتــی 

ــای  ــت به ج ــن اس ــزه ی او ممک ــد، انگی ــه ده را ادام

ــد.  ــدن باش ــم ش ــدن و قای ــک، دوی ــت کم درخواس

ُگلدبــات می گویــد: »وقتــی متوجــه شــدید کــه 

ــارت  ــک مه ــی روی ی ــدت طوالن ــرای م ــان ب فرزندت

ــان کار  ــان ف ــر فرزندت ــه اگ ــا اینک ــرده، ی ــاص گیرک خ

ــش  ــه اعتمادبه نفس ــه اینک ــبت ب ــد، نس ــام ده را انج

کمــی بیشــتری شــود، احســاس خوبــی خواهــد 

داشــت، حضــور یــک معلــم خصوصــی بســیار مفیــد و 

کمک کننــده خواهــد بــود«. وقتــی تدریــس خصوصــی 

موفقیت آمیــز باشــد، فرزندتــان بــه خــودش اطمینــان 

خواهــد  تــازه ای  اعتمادبه نفــس  و  می کنــد  پیــدا 

ــارکت در  ــه مش ــر ب ــد منج ــی می توان ــه حت ــت ک داش

کاس درس شــود.

کاهش نظارت والدین
ــزل را  ــارج از من ــی خ ــات اضاف ــن الزام ــی والدی وقت

ــت  ــن اس ــد، ممک ــر می گیرن ــان در نظ ــرای فرزندانش ب

بچه هــا را در انجــام تکالیــف ارائه شــده ی اصلــی 

ــه  ــن، همان طــور ک ــد. همچنی ــا مشــکل مواجــه کنن ب

ســن کــودک و کارهایــی کــه بایــد انجــام دهــد بیشــتر 

می شــود، بــه وقفه هــای زمانــی ر مطالعــه بــرای 

ــاز خواهــد داشــت؛  ــواده نی ــا برنامــه ی خان تناســب ب

و گاهــی اوقــات ممکــن اســت مفاهیــم تدریــس 

شــده در مدرســه یــا روشــی کــه آن مباحــث تدریــس 
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ــورت،  ــند. درهرص ــنا نباش ــن آش ــرای والدی ــده اند ب ش

ــه تکالیــف  ــن همیشــه ممکــن نیســت ک ــرای والدی ب

فرزنــد خــود را مدیریــت کننــد. معلم هــای خصوصــی 

ــزی در  ــات برنامه ری ــردن اختاف ــم ک ــه ک ــد ب می توانن

یــک خانــواده کمــک کننــد. ُگلدبــات می گویــد: »اگــر 

ــا  ــد ت ــرژی بگذاری ــان و ان ــت زم ــرار نیس ــد ق می دانی

ــان در یــک پــروژه ی ســخت کمــک کنیــد،  ــه فرزندت ب

ــان سرســری ازنظــر  ــف را در طــول زم ــط تکالی ــا فق ی

ــد ایــده ی خوبــی  ــم خصوصــی می توان بگذرانیــد، معل

باشــد«.

ناتوانی های یادگیری
ــه  ــی ک ــرای بچه های ــی ب ــوزش خصوص ــات آم جلس

مبتابــه اختــال یادگیــری ماننــد پیــش فعالــی، عــدم 

ــری  ــردازش تصوی ــکل پ ــا مش ــدن، ی ــی خوان توانای

ــای  ــا ناتوانی ه ــا ب ــت. بچه ه ــد اس ــز مفی ــتند نی هس

ــود  ــاالن خ ــه همس ــبت ب ــد نس ــب بای ــری اغل یادگی

ــی  ــع تحصیل ــد در مقط ــا بتوانن ــد ت ــخت تر کار کنن س

یکســان ادامــه تحصیــل دهنــد. خوشــبختانه، معلمــان 

ــای  ــه بچه ه ــس ب ــه در تدری ــتند ک ــی ای هس خصوص

دارای معلولیــت تجربه دارنــد و می تواننــد زمــان و 

ــات و ایجــاد  ــرای تدریــس موضوع ــاز ب توجــه موردنی

عــادات مطالعــه را بــه آن هــا اختصــاص دهنــد. یــک 

ــه  ــات را ب ــد اطاع ــره می توان ــی ِخب ــم خصوص معل

شــیوه ای ارائــه کنــد کــه درک آن بــرای یــک کــودک بــا 

ــود  ــث ش ــه باع ــد ک ــر باش ــری راحت ت ــی یادگی ناتوان

مدرســه برایــش راحت تــر و لذت بخش تــر شــود.
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گفتگوهــای دلســوزانه را 
بــه تأخیــر اندازیــد!

دکتــر ماریلیــن میشــل روانشــناس 

ــج در  ــن بری ــره ی بای ــد در جزی رش

ــن  ــا گفت ــد: ب ــینگتن می گوی واش

جماتــی شــرایط را بهتــر کنیــد 

را  تاشــت  تمــام  »تــو  مثــاً: 

ــن  ــتر تمری ــا بیش ــا »م ــردی« ی ک

خواهیــم کــرد پــس دفعــه ی بعــد 

بهتــر خواهــد شــد« و اجــازه دهید 

اول فرزندتــان صحبــت کنــد. »هــر 

چیــزی کــه شــما در آن لحظــه 

بگوییــد بی نتیجــه خواهــد بــود و 

ــرد،  ــد ک ــت نخواه ــزی را درس چی

پــس اجازه دهیــد او احساســاتش 

او  اگــر  بریــزد«.  بیــرون  را 

به هیچ وجــه صحبــت نمی کنــد، 

می توانیــد او را در آغــوش بگیریــد 

ــل  ــه ی کوچــک مث ــا یــک ضرب و ب

ــما  ــه ش ــد ب ــقلمه از او بخواهی س

بگویــد بــه چــه فکــر می کنــد. 

شــما  شــد،  آرام  بعدازاینکــه 

اشــتباه  مــورد  در  می توانیــد 

ــی  ــا یک ــان ی ــه خودت ــابهی ک مش

از الگوهــای رفتــاری او انجــام داده 

ــد. ــت کنی ــش صحب ــت برای اس

شــما نمی توانیــد فرزندتــان را از اشــتباه کــردن مصــون بداریــد، امــا می توانیــد 

کمــک کنیــد کــه آســیب کمتــری ببینــد. بچه هــای 7 تــا 9 ســاله زمــان بیشــتری 

ــتان ها  ــن داس ــد. از ای ــار بیاین ــان کن ــا اشتباهاتش ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــاز دارن نی

اســتفاده کنیــد تــا بــه فرزندتــان کمــک کنیــد دســت از ناامیــدی بــردارد.

ایــن داســتان در یــک مســابقه ی 

ــاده؛  ــازی اتفــاق افت کوچــک در لیــگ ب

وقتــی آبــدان پیتــر ســون 9 ســاله بــرای 

ــروه  ــن گ ــوان بازیک ــود به عن ــروه خ گ

ــان  ــد و پای ــازی ش ــوگان وارد زمین ب چ

غم انگیــزی داشــت. مــادرش لیــزا از 

بهارخــواب کالیفرنیــا کــه از دور پســرش 

را تماشــا می کــرد ایــن ماجــرا را تعریــف 

کــرد: »آبــدان توپــی را پرتــاب کــرد 

کــه حریــف گرفــت و بــازی بــه پایــان 

ــک هایش  ــه اش ــید«. »او درحالی ک رس

ــث  ــن باع ــت م ــرد می گف ــاک می ک را پ

شــدم گــروه ببــازد، دلــم خیلــی برایــش 

ســوخت«. بچه هــای 7 تــا 9 ســاله 

نســبت بــه زمانــی کــه سنشــان کمتــر 

ــا اشتباهاتشــان  ــدن ب ــار آم ــود در کن ب

ــد  ــاد بگیری ــد. ی ــری دارن ــی کمت توانای

ــه فرزندتــان کمــک کنیــد  ــه ب کــه چگون

ــق  ــاب ناموف ــک پرت ــه ی ــد ک درک کن

ــن  ــده از مت ــط فراموش ش ــک خ ــا ی ی

ــرد  ــظ می ک ــد حف ــه بای ــعری ک ــا ش ی

ــت. ــا نیس ــان دنی پای

نحوه ی برخورد با
اشتباهات بچه ها

شما نمی توانید فرزندتان را از اشتباه کردن مصون بدارید، 
اما می توانید کمک کنید که آسیب کمتری ببیند.

چه ها
ت ب

شتباها
حوه برخورد با ا

ن ،،
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راه هایــی  مــورد  در  می توانیــد 

بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن 

اشــتباه باهــم همفکــری کنیــد. 

ایــن همــان کاری ســت کــه توبــی 

ــا  ــی جم ــزاس وقت ــانک از تگ کاس

ــط از  ــک خ ــاله اش ی ــر سه س دخت

نمایــش کاســی را فرامــوش کــرد؛ 

یــادآوری  کاســانک  داد.  انجــام 

کــرد: »یــک ســکوت اذیــت کننــده 

پایــان  در  جمــا  وقتــی  و  بــود 

آمــد،  پشــت صحنه  بــه  اجــرا 

خیلــی ناراحــت بــود«. بعدهــا 

آن هــا اســتدالل کردنــد کــه شــاید 

ــدند  ــه نش ــی متوج ــان حت مخاطب

کــه یــک خــط جاافتــاده بــود، 

پــس بهتریــن کار ایــن اســت کــه 

بــه کارمــان ادامــه دهیم. کاســانک 

می گویــد: »جمــا در یــک نمایــش 

ــا  دیگــر ایفــای نقــش می کــرد و ب

میکروفونــش مشــکاتی داشــت«. 

»امــا ایــن بــار به جــای اینکــه 

دســتپاچه شــود، بــه زیبایــی آن را 

ــرد«. ــی ک مخف

در مورد تعریف و 
تمجیدها تجدیدنظر کنید!

اســتاد  دوک  کارول  دکتــر 

ــتنفورد  ــگاه اس ــی دانش روانشناس

روی  برجســته ای  تحقیــق  کــه 

پافشــاری  و  انعطاف پذیــری 

اســت  داده  انجــام  بچه هــا 

شــما  اگــر  می دهــد:  توضیــح 

به طــور مــداوم عملکــرد فرزندتــان 

)»کارت  جملــه ی  گفتــن  بــا  را 

ــز روی  ــای تمرک ــود«) به ج ــی ب عال

ــه ی  ــن جمل ــی گفت ــش یعن تاش

تمریــن  در  تاشــت  بــا  )»تــو 

ــابی تحــت  ــرا حس ژیمناســتیک م

تأثیــر قــراردادی«) موردتمجیــد 

قــرار می دهیــد کار را بــرای او در 

ــخت تر  ــتباهاتش س ــن اش پذیرفت

ــر  ــه، دکت ــک مطالع ــد. در ی می کنی

دانش آمــوز  صدهــا  بــه  دوک 

پایــه ی پنجــم، آزمــون آماده شــده 

پایــه ی  آمــوزان  دانــش  بــرای 

ــل  ــروه از قب ــک گ هشــتم را داد. ی

بــه خاطــر تاششــان مــورد تعریف 

ــه  ــد و ب ــه بودن ــد قرارگرفت و تمجی

ــه  ــود ک ــده ب ــر گفته ش ــروه دیگ گ

ــر  ــتند. دکت ــوش هس ــی باه خیل

»بچه هایــی  می گویــد:  دوک 

ــورد  ــان م ــر هوشش ــه خاط ــه ب ک

تجلیــل قرارگرفتــه بودنــد اعتــراض 

خیلــی  آزمــون  کــه  کردنــد 

ســخت بــود و ایــن در حالــی 

بــه  کــه  بچه هایــی  کــه  بــود 

خاطــر تاششــان مــورد تعریــف و 

تمجیــد قرارگرفتــه بودنــد، بهتــر از 

پس آزمــون برآمدنــد و عملکــرد 

بهتــری داشــتند«. »آن هــا متوجــه 

شــدند تاشــی کــه بــرای کاری 

اســت  مهــم  می دهیــد  انجــام 

نهایــی«. نتیجــه ی  نه فقــط 

از تجربیات درس بگیرد
ــه ی  ــه آســیب اولی به محــض اینک

ــش  ــان فروک ــه کودکت ــده ب واردش

کــرد، در مــورد نحــوه ی انجــام آن 

بــا او صحبــت کنیــد، بنابرایــن 

دفعــه ی بعــد می توانــد بــا آن کنــار 

ــارد،  ــتوفر وی ــر کریس ــد. دکت بیای

بوســتون  در  روانشــناس  یــک 

»ذهــن  کتــاب  نویســنده ی  و 

ــد  ــد: »می توانی ــودکان« می گوی ک

از او بپرســید- یــادت می آیــد وقتی 

قبــاً ایــن اتفــاق برائــت افتــاد چه 

ــه کاری  ــد چ ــتی؟ بع ــی داش حس

انجــام دادی؟« شــما همچنیــن 
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تــرس از شکســت را از 
ــد! ــن ببری بی

ــن  ــد: ممک ــارد می گوی ــر وی دکت

ــه  ــد ک ــر کن ــان فک ــت فرزندت اس

اگــر اشــتباه کنــد دیگــر مثــل قبــل 

ــت و  ــد داش ــت نخواهی او را دوس

ــرد. او  ــد ک ــار نخواهی ــه او افتخ ب

ــازی  ــه ب ــن اینک ــد: »از گفت می گوی

ــت؛  ــم نیس ــدن مه ــر خوان ــا از ب ی

خــودداری کنیــد زیرا احساســاتش 

ــوض،  ــد«. »در ع ــب می کن را تخری

ــد  ــد کنی ــزی تأکی ــن چی روی گفت

ــه شــما  ــن باشــد ک ــر ای ــه بیانگ ک

انتظــار کامــل بــودن را نداریــد 

احســاس  او  درحالی کــه  و 

او  بــه  می کنــد،  ســرخوردگی 

بگوییــد کــه اشــتباه بخشــی از 

زندگــی ســت و روی احساســی کــه 

شــما بــه او داریــد تأثیــر نخواهــد 

می گویــد  اگــر  و  گذاشــت«؛ 

ــت را  ــر آن فعالی ــد دیگ نمی خواه

بــه خاطــر اشــتباهی کــه مرتکــب 

شــده؛ انجــام دهد بــه او یــادآوری 

ــط  ــه فق ــای اینک ــه به ج ــد ک کنی

ــد  ــز کن ــد آن تمرک ــه ی ب روی لحظ

ــدر در  ــه چق ــد ک ــر کن ــن فک ــه ای ب

ــذت  ــت ل ــام آن فعالی ــان انج زم

ســرگرم کننده  برایــش  و  بــرده 

بــوده و اینکــه او بایــد آن خاطرات 

ــپارد. ــر بس ــه خاط را ب

را  دوســتانه  روابــط 
دهیــد! پــرورش 

ــن  ــورد ای ــود در م ــد خ ــا فرزن ب

مثــاً:  کنیــد  صحبــت  چیزهــا 

ســت  آن کســی  دوســتت  اگــر 

ــه  ــتباهی ب ــوپ را اش ــون ت ــه چ ک

ــاب  ــان پرت ــروه خودش دروازه ی گ

کــرده یــا کلمــات شــعری کــه بایــد 

را  می خوانــد  کاس  جلــوی  در 

ــت،  ــت اس ــرده ناراح ــوش ک فرام

دکتــر  می کنــی؟  چــه کار  تــو 

کارولیــن الندیــس یک روانشــناس 

ــان  ــوزادان رنگین کم ــی در »ن بالین

و بیمارســتان کــودکان« در کلیوالند 

می گویــد: »گاهــی اوقــات بچه هــا 

ــت  ــت اس ــه ناراح ــه ای ک دور بچ

جمــع می شــوند و ایــن شــرایط را 

بدتــر می کنــد« در عــوض بگذاریــد 

بدانــد کــه اتفــاق مهمــی نیفتــاده 

ــد،  ــار کن ــی رفت ــد معمول ــا بتوان ت

او همچنیــن می توانــد  هرچنــد 

بــه حرکت هــای کوچکــی فکــر 

کنــد کــه ممکــن اســت باعــث 

شــود.  دوســتش  خوشــحالی 

ــنهاد  ــس پیش ــِورس الندی ــر ِل دکت

بگویــد:  می توانــد  »او  می کنــد: 

صندلــی  یــک  نهــار  وقــت  در 

ــا  ــت، ی ــم داش ــه خواه ــت نگ برای

می بینمــت«  اتوبــوس  در  بعــدًا 

اگــر بچــه ای بدانــد کــه دوســتش 

اشــتباه او را یــک فاجعــه ی بــزرگ 

نمی بینــد، بیشــتر احتمــال دارد 

ــار  ــا آن کن ــر ب ــد راحت ت ــه بتوان ک

ســرزنش  را  خــودش  و  بیایــد 

ــد. نکن
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چگونگی تشویق بچه ها 
برای مشارکت 
در کالس درس

شما مطمئنًا می دانید که آیا فرزندتان درفعالیت های 
فوق برنامه شرکت می کند یا نه اما چه میزان داوطلب 

بودن او در کالس درس می تواند شمارا شگفت زده کند؟

اســتراتژی های  ایــن  بــا 

کارآمــد بــه فرزندتــان کمــک کنیــد 

بــرای مشــارکت در کاس درس و 

ــی  ــاس راحت ــه احس ــد از مدرس بع

ــد. ــته باش ــتری داش بیش
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ــرکت در  ــه از ش ــا همیش ــورا گیلب ــاله ی ِدب ــر 8 س پس

ــا  ــود. گیلب ــر ب ــه متنف ــی در مدرس ــای گروه نمایش ه

توضیــح  پیترزبــورگ  در  خانوادگــی  پزشــک  یــک 

می دهــد: وقتــی پســرش در یــک مهمانــی بــزرگ 

ــا  ــه را ب ــای تران ــی از بیت ه ــر یک ــل 250 نف در مقاب

ــرد.  ــکفت زده ک ــاً ش ــد او را کام ــد خوان ــدای بلن ص

چــه چیــزی باعــث ایــن تفــاوت شــده بــود؟ درواقــع 

ــک  ــر در ی ــند راحت ت ــار نباش ــی تحت فش ــا وقت بچه ه

فعالیــت شــرکت می کننــد. در کاس هــای دوم و ســوم 

در  و  آغازشــده  در مدرســه  فرصت هــای مشــارکت 

ــد. نحــوه ی  ــر افزایــش می یاب ــی باالت مقاطــع تحصیل

ــان  ــرای مشــارکت بیشــتر فرزندت ــان ب تشــویق فرزندت

ــد. ــاد بگیری ــه را ی در مدرس

حواستان به فعالیت های فرزندتان باشد!
ــه ی  ــوزش در مدرس ــص آم ــک متخص ــل، ی ــا لوب تین

ابتدایــی مانهتــان در شــهر نیویــورک پیشــنهاد می کنــد: 

بــرای رســیدن بــه یــک پاســخ ســریع، بعــد از مدرســه 

ــرای پاســخ  ــی امــروز دســتت را ب از او بپرســید: »وقت

دادن بــه ســؤال بــاال بــردی، معلــم اســمت را صــدا زد 

ــد روز  ــی؟« اگرچن ــواب را بگوی ــو ج ــه ت ــت ک و خواس

ــه  ــارکتی در کاس درس را ب ــچ مش ــت و او هی گذش

ــر او  ــد و نظ ــل بزنی ــش ایمی ــه معلم ــت، ب ــاد نداش ی

ــت  ــان توانس ــر فرزندت ــر، اگ ــوی دیگ ــید. از س را بپرس

چنــد نمونــه را برایتــان تعریــف کنــد، مطمئــن باشــید 

کــه نســبتًا عملکــرد خوبــی دارد.

ــا و  ــات اولی ــی جلس ــًا در ط ــد: »حتم ــل می گوی  لوب

مربیــان بــه مســئله مشــارکت فرزندتــان در کاس درس 

ــوع در  ــن موض ــا ای ــاالً بعده ــرا احتم ــاره کنید، زی اش

مدرســه ابتدایــی و راهنمایــی بــه امــر مهمــی تبدیــل 

ــد  ــر خواه ــش تأثی ــی روی نمرات ــد و حت ــد ش خواه

ــت«. گذاش

فرصت هایی را ایجاد کنید!
ــه در  ــان به هیچ وج ــه فرزندت ــدید ک ــه ش ــر متوج اگ

کاس درس مشــارکت نــدارد، خــواه باال بردن دســتش 

بــرای پاســخ بــه یــک مســئله ی ریاضــی باشــد؛ خــواه 

ــد،  ــدای بلن ــا ص ــدن ب ــرای خوان ــدن ب ــب ش داوطل

ــایر  ــی س ــید وقت ــفاف از او بپرس ــح و ش ــی صری خیل

ــد.  ــری می کن ــه فک ــوند او چ ــب می ش ــا داوطل بچه ه

ــار  ــن رفت ــا ای ــر بچه ه ــد: »اکث ــا می گوی ــر گیلوب دکت

ــد  ــر می کنن ــا فک ــد، ام ــین می کنن ــران تحس را در دیگ

ــین  ــس قابل تحس ــر هیچ ک ــا ازنظ ــار در آن ه ــن رفت ای

ــظ  ــا تلف ــتباه ی ــخ اش ــر او از دادن پاس ــت«. اگ نیس

ــد،  ــن) می ترس ــن س ــایع در ای ــع ش ــک مان ــط )ی غل

ــی  ــش روی راه های ــا معلم ــد ب ــنهاد می کن ــل پیش لوب

ــد.  ــرد کارکنی ــاال بب ــد اعتمادبه نفســش را ب کــه می توان

ــی  ــوا الت ــای س ــد به ج ــم می توان ــد: »معل او می گوی

ــی  ــوا الت ــد روی س ــط دارن ــا غل ــت ی ــخ درس ــه پاس ک

ــی  ــر ده ــه نظ ــوط ب ــع مرب ــه درواق ــد ک ــز کن تمرک

ــه  ــد ک ــد خاطرنشــان کنی ــن شــما بای ســت«. همچنی

ــخ دادن  ــه پاس ــتاق ب ــه مش ــی ک ــیاری از بچه های بس

ــه  ــا تنبی ــد، ام ــب پاســخ اشــتباه می دهن هســتند اغل

ــد. ــی نمی گیرن ــره ی منف ــا نم ــوند ی نمی ش

س
س در

ت در کال
شارک

ی م
چه ها برا

شویق ب
ی ت

چگونگ
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امکانات را مشخص کنید!
دکتــر گیلوبــا می گویــد: قبــل از اینکــه فرزندتــان 

فرصــت ثبت نــام در یــک باشــگاه در مدرســه را رد 

ــه  ــی ک ــام راه های ــه او از تم ــوید ک ــن ش ــد، مطمئ کن

می توانــد در آن رشــته ی ورزشــی مشــارکت کنــد 

را  او  اگــر می خواهیــد  به عنوان مثــال،  اســت.  آگاه 

ــور باشــد  ــد مجب ــد، نبای ــام کنی ــروه ســرود ثبت ن در گ

ــش را روی  ــی پای ــا حت ــد ی ــوش کن ــرود گ ــه س ــه ب ک

صحنــه بگــذارد. بگذاریــد بدانــد کــه می توانــد صحنــه 

ــد  ــی را درســت کن ــد، پشــتی های صندل را طراحــی کن

ــد.  ــت کن ــرا را مدیری ــه اج ــوط ب ــای مرب ــا برنامه ه ی

همچنیــن باشــگاه های ورزشــی راه هــای دیگــری 

ــد. ــم می کنن ــا را فراه ــایر بازی ه ــرکت در س ــرای ش ب

از سیستم دوستی استفاده کنید!
و  آموزش وپــرورش  معــاون  وایتــه  لینــدا  دکتــر 

راه حل هــای  روشــن،  »افق هــای  بــرای  توســعه 

می گویــد:  ماساچوســت  واترتــوِن  در  خانــواده« 

مطمئنــًا، اگــر فرزندتــان بــه باشــگاه های ورزشــی 

ــه  ــت ک ــازی نیس ــر نی ــدد، دیگ ــه نپیون ــد از مدرس بع

ــل  ــگاه ها ح ــن باش ــا ای ــانید؛ ام ــگاه برس ــا باش او را ت

ــودک  ــس ک ــد و اعتمادبه نف ــج می کنن ــکل را تروی مش

را افزایــش می دهنــد. اگــر فرزندتــان نســبت بــه 

ــر او  ــت، نظ ــل اس ــی بی می ــگاه ورزش ــام در باش ثبت ن

ــاً  ــه ایــن ســمت جلــب کنیــد کــه دوســتانش قب را ب

در ایــن باشــگاه ثبت نــام کرده انــد. یــا فعالیتــی 

مثــل کاراتــه را انتخــاب کنیــد کــه شــامل کاس هــای 

خانوادگی ســت.
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بــا زندگــی در کشــور خــودم و ســایر کشــورها، 

درس هــای ارزشــمندی در مــورد اینکــه والدیــن چگونــه 

می تواننــد بــه فرزندشــان انگیــزه بدهنــد را یــاد 

ــم. گرفت

ــه  ــرم ب ــد، پس ــک بودن ــن کوچ ــای م ــی بچه ه  وقت

ــتور کار  ــا دس ــگفت انگیز ب ــای ش ــی از مهدکودک ه یک

مبتنــی بــر بــازی در شــهر نیویورک رفــت. هــرروز صبح، 

مــورد  در  داســتان های هیجان انگیــزی  معلمانــش 

بــر نهنگ هــا و خانواده هایــی  حلزون هــای ســوار 

ــا  ــد. م ــد می خواندن ــا می رفتن ــکار خرس ه ــه ش ــه ب ک

ــم و  ــوش می گرفتی ــزل او را در آغ ــب ها در من ــم ش ه

ــش  ــه اش را برای ــای موردعاق ــا کتاب ه ــا و باره باره

می خواندیــم.

ــر اهمیــت  ــکا ب ــال آمری ــی آکادمــی امــراض اطف حت

ــنین  ــودکان از س ــرای ک ــد ب ــدای بلن ــا ص ــدن ب خوان

ــا  ــرم ب ــات پس ــن ماق ــد و در اولی ــد می کن ــم تأکی ک

دکتــر، دکترمــان یــک کتــاب تغذیــه ی دوست داشــتنی 

ــس  ــر ک ــن از ه ــه م ــی ک ــم. پیام ــا او بخوان ــا ب داد ت

ازجملــه پزشــکان، مدرســان و رســانه ها دریافــت کــردم 

واضــح بــود و فکــر می کــردم دارم هــر کاری کــه یــک 

ــام  ــد را انج ــام دهن ــد انج ــوب می توانن ــواده ی خ خان

می دهــم.

امــا بعدهــا در ســال 2010، وقتــی پســرم 5 ســاله شــد 

ــنگاپور  ــه س ــود، ب ــالش ب ــه 2 س ــک ب ــرم نزدی و دخت

ــه  ــی ب ــه در دوران نوجوان ــل از اینک ــن قب ــم. م رفتی

ــگ  ــودم و بافرهن ــده ب ــد بزرگ ش ــروم در هن ــکا ب آمری

ــد آشــنا  ــرای آن قائــل بودن آســیایی و اهمیتــی کــه ب

بــودم. بااین حــال، مــن از میــزان تمرکــز والدیــن روی 

پایــه و اســاس ریاضــی بــه فرزندانشــان تحــت تأثیــر 

قــرار گرفتــم. خیلــی زود بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه 

آیا واقعًا 
بچه های آسیایی 
در ریاضی بهترند؟
کتاب های بسیاری در مورد تحصیالت 
ابتدایی دوران کودکی خواندم. به نظر 

می رسید هر کتاب روی مهارت های 
پیش از خواندن تمرکز داشت که 

از والدین می خواست بچه ها را در 
یک محیط »پربار« پر از گفتگوها، 

داستان ها، کتاب ها و کلمات 
پرورش دهند.

ی بهترند؟
ض

ی در ریا
ی آسیای

چه ها
آیا واقعا ب
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ــنگاپور در  ــن در س ــه والدی ــد کاری ک ــر می رس ــه نظ ب

مــورد ریاضــی انجــام می دهنــد والدیــن آمریکایــی در 

ــد. ــام می دهن ــدن انج ــورد خوان م

اولیــن دوســتان مــن، مهنــدس  از  پیریــا یکــی 

نرم افــزاری بــود کــه تمام وقــت خــود را بــرای تربیــت 

ــی  ــرش، زندگ ــرد. او و همس ــرف ک ــود ص ــر خ دو پس

ــان  ــا فرزندانش ــت ب ــا صحب ــدا ب ــان را از ابت روزمره ش

ــراه  ــت هم ــای درس ــکال و الگوه ــداد، اش ــورد اع در م

کردنــد. آن هــا در اتومبیــل و ســر میــز غــذا بازی هــای 

ریاضــی انجــام می دادنــد. آن هــا بــه پسرانشــان 

ــود را  ــان خ ــول و زم ــد و پ ــوزش دادن ــطرنج را آم ش

ــا،  ــازی ها، معماه ــو، خانه س ــای لوگ ــرف مجموعه ه ص

پازل هــا، اریگامــی و بازی هــای تختــه ای کردنــد.

ــن گســترش  ــی م ــه شــبکه های اجتماع همان طــور ک

یافــت، مشــخص شــد کــه پیریــا منحصربه فــرد 

نیســت. یــک مــادر توضیــح داد که چطــور با اســتفاده 

از آسانســور موجــود در آپارتمــان، ریاضــی را آمــوزش 

ــاال و  ــد ب ــدن مانن ــور ش ــوار آسانس ــت: »س داد. او گف

ــک راه  ــت«. »و ی ــداد اس ــط اع ــن روی خ ــن رفت پایی

عالــی ســت کــه کــودکان در مــورد ریاضــی فکــر کنند«. 

ــم  ــه ی پنج ــر در طبق ــد: »اگ ــد بگویی ــاً می توانی مث

باشــیم تــا طبقــه ی یازدهــم چندطبقــه مانــده اســت؟« 

ــربچه ی  ــه پس ــح داد چگون ــر توضی ــادر دیگ ــک م ی

پیش دبســتانش را بــا قــرار دادن در مکالمــات مربــوط 

ــا ریاضــی آشــنا کــرد. او َاشــکال را  ــه ریاضــی او را ب ب

در زمین بــازی بــه او معرفــی کــرد: مثــاً »اینجــا یــک 

ــود دارد!«. ــاقین وج ــث متساوی الس مثل

ــه  ــادری ک ــص م ــط مخت ــی فق ــرش ریاض ــن نگ ای

مهنــدس یــا حســابدار باشــد نبــود. وقتــی بــا معــاون 

مدرســه ای در ســنگاپور کــه در حــال حاضــر آنجــا 

ــورد  ــا در م ــردم آن ه ــت ک ــم، صحب ــس می کن تدری

ــا  ــی ب ــه ریاض ــه ب ــق و عاق ــرورش عش ــوه ی پ نح

ــه  ــه مدرس ــا ب ــی بچه ه ــد. وقت ــت کردن ــن صحب م

ــت  ــادی س ــان ع ــرای والدینش ــد، ب ــی می رون ابتدای

بــا تمرینــات  را  برنامه هــای درســی ریاضــی  کــه 

ــای  ــی و کاس ه ــای ریاض ــاب کار، بازی ه ــی کت اضاف

فوق برنامــه همــراه کننــد. بچه هــا در ایــن ســن، 

فعالیت هــای مربــوط بــه ریاضــی را به عنــوان بخشــی 

عــادی از دوران کودکــی در نظــر می گیرنــد.

ــر  ــاب »فرات ــی کت ــودم یعن ــاب خ ــه کت ــور ک همان ط

غــرب  و  شــرق  والدیــن  خودشــیفته:  مامــان  از 

بــرای عصــر جهانــی« را بررســی کــردم، بیشــتر در 

ــم. در  ــاد گرفت ــات ی ــه ریاضی ــه ب ــوه ی توج ــورد نح م

ــج آزمــون  ــرای نتای ــن برنامــه ی منتشرشــده ب تازه تری

ارزیابــی ریاضــی بین المللــی دانــش آمــوزان، ســنگاپور 

رتبــه ی دوم را بــه خــود اختصــاص داد و پنــج کشــور 

ــود؛  ــده 36 ب ــد. ایاالت متح ــیایی بودن ــه آس ــر هم برت

ــواد  ــت س ــر اهمی ــی ب ــان آمریکای ــه کارشناس و اگرچ

ــگاه  ــات دانش ــا تحقیق ــد، ام ــد می کنن ــی تأکی ابتدای

ــه  ــت و دانشــگاه شــیکاگو نشــان می دهــد ک وندربیل

پیش بینــی  بهتریــن  ریاضــی،  اولیــه  مهارت هــای 

ــده از نحــوه ی عملکــرد بچه هــا در مقطــع هشــتم  کنن

اســت، آن هــم نه فقــط در درس ریاضــی بلکــه در ســایر 

ــت. ــور اس ــز همین ط ــا نی درس ه

ــه  ــد ک ــر کرده ای ــن فک ــه ای ــون ب ــر تاکن ــن اگ بنابرای

بچه هــای  همچنیــن  و  آســیایی  بچه هــای  چــرا 

ــی  ــری در درس ریاض ــرد بهت ــیایی-آمریکایی عملک آس

دارنــد، مــن جوابــی بــرای شــما دارم: ایــن بــه خاطــر 

ــرای  ــان ب ــه خانواده هایش ــت ک ــی س ارزش و اهمیت

ــدگان  ــه خوانن ــور ک ــتند. همان ط ــل هس ــی قائ ریاض
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خــوب بچه هایــی هســتند کــه زیــاد می خواننــد، 

ریاضی دانــان خــوب هــم بچه هایــی هســتند کــه 

ــد. رفتــن بــه ســنگاپور  ــا ریاضــی ســروکار دارن زیــاد ب

ــاز کــرد. مــن حــاال  چشــم مــن را بــه روی واقعیــت ب

ــه،  ــر هفت ــات آخ ــم در تعطی ــه بچه های ــرار دارم ک اص

تمرینــات اضافــی ریاضــی و پــازل انجــام دهنــد. 

ــادت  ــه آن ع ــا ب ــد، ام ــراض می کنن ــی اعت ــا گاه آن ه

کرده انــد و هنگامی کــه روی یــک مفهــوم خــاص 

بــرای  مســئله ها  ایــن  انجــام  می شــوند،  ماهــر 

ــا  ــود. بااین حــال، آن ه آن هــا ســرگرم کننده خواهــد ب

ــدن  ــه خوان ــد و ب ــت دارن ــا را دوس ــن کتاب ه همچنی

ــم  ــن کار می توانی ــا ای ــرای آن هــا ادامــه می دهــم. ب ب

ــم. ــدازه بپردازی ــک ان ــه ی ــدن ب ــی و خوان ــه ریاض ب
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آیا خواندن برای 
کودکان مبتالبه 

سندروم داون 
ممکن است؟

ازلحاظ تاریخی، پزشکان و مربیان تصور 
می کردند بچه های مبتالبه سندروم داون 

توانایی یادگیری زیادی ندارند؛ اما در 
سال های اخیر، دریافتیم که کودکان 

مبتالبه سندروم داون می توانند 
همه چیز را یاد بگیرند. به طور خاص، 

آن ها می توانند خواندن را یاد بگیرند.

آن هــا را بی هیــچ دلیلــی دوســت دارم. حــاال باوجــود 

ِپنــی 9 ســاله، دیگــر بــه خوانــدن به عنــوان یــک 

ضــرورت بــرای رابطــه ی مــادر و دختــری فکــر نمی کنــم؛ 

امــا در ماه هــای اولیــه ی تولــد او، توانایــی ِپنــی بــرای 

ــدن،  ــه خوان ــه ب ــرای عاق ــی اش ب ــدن و توانای خوان

بــرای آینــده ی مــا بســیار مهــم بــود.

باگذشــت زمــان، از اصــرارم در مــورد خوانــدن دســت 

ــا  ــاط لذت بخشــی ب کشــیدم. متوجــه شــدم چــه ارتب

ــدون  ــوزاد و ب ــوان یــک ن ــی به عن ــرم داشــتم حت دخت

ــا برقرارشــده باشــد.  ــن م ــاط کامــی ای بی اینکــه ارتب

مــن متوجــه شــدم کــه کارهــای فیزیکــی مراقبــت از او 

در طــول روز مرا نســبت به عشــقی کــه بــه او دارم آگاه 

ــم  ــی، مه ــت خاص ــر فعالی ــدم ه ــه ش ــد. متوج می کن

نیســت چقــدر آن را دوســت داشــته باشــم، می توانــد 

بــا او بــرای مــا غــرور و شــادی بــه ارمغــان بیــاورد.

مــن خوشــحالم کــه ایــن درس را همــان اوایــل یــاد 

گرفتــم، زیــرا بــرای همــه ی بچه هایــم مهــم اســت کــه 

ســعی نکنــم آن هــا را بــه شــکل هایی دربیــاورم کــه از 

قبــل برایشــان پیش بینــی کــرده بــودم. کار مــن ایــن 

ــد  ــه بای ــازم بلک ــان را بس ــط هویتش ــه فق ــت ک نیس

ــرورش  ــز پ ــا را نی ــی آن ه ــتعدادهای ذات ــق و اس عای

دهــم. بااین حــال، فکــر می کنــم اگــر درک بهتــری 

ــندروم  ــه س ــودکان مبتاب ــری ک ــای یادگی از توانایی ه

ــورد  ــه در م ــخیصی ک ــه تش ــبت ب ــتم، نس داون داش

ــری  ــی کمت ــرس و ناراحت ــاس ت ــتند احس ــی داش ِپن

داشــتم.

غیرانتفاعــی  بین المللــی  موسســه  یــک  اخیــرًا، 

ــا  ــر نظــر بریتانی ــی هــا زی ــه ســندروم داون آمــوزش ب

کــه در بیــش از 170 کشــور بــه کــودکان مبتابــه 

ــورد  ــی در م ــد، گزارش ــت می کن ــندروم داون خدم س

دســتاوردهای قابل توجهــی کــه کــودکان ســندروم داون 

ــه  ــد ک ــخیص داده ش ــی تش ــد ِپن ــدو تول ــی در ب وقت

او مبتابــه ســندروم داون اســت، مــن احساســاتی کــه 

وقتــی والدین اخبــار غیرمنتظــره ای در مورد فرزندشــان 

ــاس  ــن احس ــردم. م ــه ک ــد را تجرب ــنوند دارن می ش

ــه  ــی ب ــوص وقت ــتم، به خص ــرس داش ــم و ت ــاه، غ گن

ــواده ام  ــش روی خان ــخت پی ــوم و س ــده ی نامعل آین

فکــر می کــردم.

در آن زمــان، یکــی از بزرگ تریــن دالیــل غــم و انــدوه 

مــن از ایــن بــاور ناشــی می شــد کــه ِپنــی نمی توانــد 

ــد.  ــرآورده کن ــدن را ب ــه مطالعــه و خوان عشــق مــن ب

ــوان  ــا به عن ــا بعده ــد؛ ام ــر می آم ــه نظ ــه ب احمقان

ــت  ــم را دوس ــه بچه های ــم ک ــاد گرفت ــادر، ی ــک م ی

داشــته باشــم نــه بــه ایــن دلیــل کــه آن هــا از همــان 

چیــزی لــذت ببرنــد کــه مــن لــذت می بــرم، نــه مــن 
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ــودم. ب

شــاید یــک حکایــت بــه نظــر برســد، امــا کار 

ــودکان  ــه ک ــات اینک ــد DSE در اثب ــازمان هایی مانن س

مبتابــه ســندورم داون می تواننــد یــاد بگیرنــد و 

ابزارهــای ایــن پیشــرفت را در اختیار معمــان و والدین 

قــرار می دهنــد بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ بنابرایــن 

والدینــی کــه بچه هــای مبتابــه ســندورم داون دارنــد 

می تواننــد و بایــد قبــول کننــد کــه فرزندانشــان قــادر 

ــری هســتند. ــدن و یادگی ــه خوان ب

ــن را  ــی م ــورد ِپن ــه در م ــزی ک ــر چی ــال حاض در ح

ــاال  ــاورد ایــن نیســت کــه او نمــرات ب ــه هیجــان بی ب

ــب  ــوی »مناس ــه نح ــا ب ــتاندارد ی ــای اس در آزمون ه

معمــول  هم سن وســال های  بــا  بــودن«  برابــر  و 

ــر ذوق و  ــن خاط ــه ای ــه ب ــد. بلک ــب کن ــودش کس خ

ــود در  ــن خ ــذت یافت ــه ی ل ــه او تجرب ــوق دارم ک ش

ــع  ــه درواق ــرده ک ــه ک ــیک را تجرب ــتان های کاس داس

نقطــه ی آغــاز درک او از زندگــی خــودش و جهــان 

پیرامونــش از منظــر آن داســتان ها بــوده و اینکــه 

لــذت هــرروزه ی غوطــه ور شــدن در یــک کتــاب خــوب 

ــت. ــرده اس ــه ک را تجرب

ــرد.  ــر ک ــد را منتش ــام داده ان ــدن انج ــورد خوان در م

DSE موانــع خــاص یادگیــری بــرای کــودکان مبتابــه 

ــان و  ــا از معلم ــد ت ــایی می کن ــندروم داون را شناس س

والدیــن بــرای غلبــه بــر ایــن موانــع حمایــت بــه عمــل 

کمک کننده هــای  اســتراتژی  از  بچه هــا  ایــن  آورد. 

هدفمنــد DSE اســتفاده می کننــد کــه شــامل خوانــدن، 

کمک کننــده ی مبتنــی بــر زبــان و کتــاب راهنهــای معلم 

ــًا  ــت. تقریب ــر اس ــای دیگ ــه در ج ــرای برنام ــرای اج ب

ــی  ــرات قابل توجه ــوزه نم ــار ح ــودکان در چه ــام ک تم

ــدن تــک کلمــات،  ــه: خوان ــد، ازجمل ــب می کنن کس

ــی، ترکیــب واج  ــم و دانــش در مــورد نامــه ی صوت عل

و بچه هــای کوچک تــر  قابل فهــم؛  و  رســا  واژگان  و 

بهتــر دریافــت می کردنــد. را  کمک کننده هــا 

مشــخص شــد کــه مــن نبایــد در یادگیــری ِپنــی بــرای 

خوانــدن نگــران می بــودم. ِپنــی همیشــه عاشــق 

ــه او در  ــل ســاده ک ــک دلی ــه ی ــوده، شــاید ب ــاب ب کت

ــق  ــز عاش ــش نی ــه والدین ــرد ک ــد ک ــواده ای رش خان

ــان  ــارت زب ــب مه ــا کس ــق او ب ــد. عش ــاب بودن کت

ــای  ــذاری کتاب ه ــرای عامت گ ــش ب ــاره و تمایل اش

تصویــری موردعاقــه اش آغــاز شــد و بــا حفــظ کــردن 

لغــت بــه لغــت محتــوای کتاب هــای »ماجراجویانــه ی 

جــورج« ادامــه پیــدا کــرد. درنهایــت، او تاش آهســته 

و پایــداری را در راســتای خوانــدن کتاب هــا به تنهایــی 

ــاب  ــه کت ــی همیش ــر، ِپن ــال حاض ــرد؛ و در ح ــاز ک آغ

ــد از  ــه، بع ــل از مدرس ــل، قب ــد. او در اتومبی می خوان

ــی  ــد. گاه ــاب می خوان ــواب کت ــل از خ ــه، قب مدرس

ــش  ــرم را از کتاب های ــودم دخت ــور ب ــه مجب ــات ک اوق

دور کنــم تــا بتوانــد در چیــدن میــز غــذا کمــک کنــد، 

دوش بگیــرد یــا بــه رختخــواب بــرود بــا مــادر خــودم 

ــرا مــن هــم وقتــی هــم ســن  همــدردی می کــردم زی

ِپنــی بــودم بــه همیــن انــدازه عاشــق کتــاب خوانــدن 

ت؟
ن اس

ی کودکان مبتال به سندروم داون ممک
آیا خواندن برا
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آیا تماشای زیاد تلویزیون 
مانع رفتن بچه ها به 
مهدکودک می شود؟

یک مطالعه ی جدید رابطه ای بین زمان تماشای 
تلویزیون و مهارت های بنیادی آمادگی مدرسه در 

ریاضیات، حروف و کلمات و صالحیت های شناختی و 
عاطفی- اجتماعی پیداکرده است.

محققــان می گوینــد تماشــای ایــن جعبــه ی جــادو بیــش از چنــد ســاعت 

در روز، بــا آمادگــی بدنــی پاییــن بــرای رفتــن بــه مدرســه همــراه خواهــد 

بــود؛ به خصــوص در میــان خانواده هــای کم درآمــد. ایــن یافته هــا 

ــیده  ــاپ رس ــه چ ــودکان« ب ــاری ک ــد و رفت ــای رش ــه ی »بیماری ه در مجل

اســت.

ایــن مطالعــه، از نظریــه ی آکادمــی آمریکایــی کــودکان حمایــت می کنــد 

کــه کــودکان 2 تــا 5 ســاله بایــد فقــط یــک ســاعت در روز تلویزیون تماشــا 

کننــد. وقتــی می گویــم ایــن کار را می تــوان راحت تــر ازآنچــه گفتــه شــد 

انجــام داد درواقــع روی صحبتــم بــا بیشــتر والدیــن اســت. درواقــع، ایــن 

جدیدتریــن تحقیــق نویســنده ای بــه نــام انــدرو ریبنــر، کاندیــدای دکتــرا 

در گــروه روانشناســی کاربــردی در اســتنهارد اســت کــه در بیانیــه ای گفــت: 

ــودکان  ــه ک ــت ک ــده اس ــده گزارش ش ــات انجام ش ــه مطالع ــه ب ــا توج »ب

اغلــب، بیشــتر از زمــان توصیه شــده تلویزیــون تماشــا می کننــد و گســترش 

ــره  ــد گوشــی های هوشــمند و تبلــت هــا زمــان خی ــوژی مانن ــی تکنول فعل

شــدن بــه صفحه نمایــش را در حــال حاضــر نســبت بــه قبــل بیشــتر کــرده 

اســت.«

ــر  ــا ه ــون ی ــداوم تلویزی ــای م ــه، تماش ــن مطالع ــه ای ــه ب ــا توج ــا ب ام

صفحــه ی نمایشــی می توانــد پیامدهــای واقعــی در رشــد کــودکان داشــته 

باشــد. محققــان 807 کــودک پیش دبســتانی را بــا پیشــینه های مختلــف 

ــاندن  ــل نش ــه دلی ــا ب ــه ی م هم

بچه هایمــان مقابــل تلویزیــون بــرای 

ــه  ــان ازجمل ــه ســایر کارهایم رســیدن ب

درســت کــردن غــذا یــا جــواب دادن بــه 

تلفــن گناهکاریــم. بلــه مــا گاهــی اوقات 

حــس بــدی نســبت بــه آن داریــم، زیــرا 

تماشــای  کــه  اســت  مشخص شــده 

زیــادی تلویزیــون عــاوه بــر ســایر 

ــی  ــه چاق ــا ب ــر ابت ــا خط ــکات ب مش

همــراه اســت؛ امــا در حــال حاضــر 

تحقیــق جدیــدی از دانشــگاه نیویــورک 

ــود دارد  ــری وج ــل دیگ ــد: دلی می گوی

ــدود  ــورد مح ــد در م ــن بای ــه والدی ک

کــردن زمــان تماشــای تلویزیــون تــا حد 

ــدر  ــا هرچق ــند؛ بچه ه ــن آگاه باش ممک

کننــد،  تماشــا  تلویزیــون  بیشــتر 

ــاده  ــه آم ــه مدرس ــن ب ــرای رفت ــر ب کمت

می شــوند.
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موردبررســی قراردادنــد. والدیــن ایــن بچه هــا؛ درآمــد 

روزانــه بچه هــا  تعــداد ســاعاتی کــه  خانــواده و 

کردنــد.  گــزارش  را  می کردنــد  تماشــا  تلویزیــون 

ســروکار  و  تبلــت  بچه هــا،  ویدئویــی  )بازی هــای 

داشــتن بــا گوشــی های هوشــمند نیــز بخشــی از 

مطالعــه محســوب نمی شــد).

ــادی  ــای بنی ــورد مهارت ه ــا در م ــن بچه ه ــپس ای س

آمادگــی مدرســه در ریاضیــات، درک حــروف و کلمات و 

صاحیت هــای کلیــدی شــناختی و عاطفــی- اجتماعــی 

ــناختی و  ــری ش ــه، انعطاف پذی ــت حافظ ــد فعالی مانن

ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب ــا م کنترل کننده ه

وقتی کــه بچه هــا بیــش از دو ســاعت تلویزیــون 

تماشــا می کردنــد، میــزان آمادگــی آن هــا بــرای 

رفتــن بــه مهدکــودک تحــت تأثیــر قرارگرفتــه بــود؛ و 

ــت،  ــش می یاف ــواده کاه ــد خان ــه درآم ــور ک همان ط

ــی  ــش آمادگ ــون و کاه ــای تلویزی ــن تماش ــاط بی ارتب

ــای  ــرد. خانواده ه ــدا می ک ــش پی ــه افزای ــرای مدرس ب

ــد  ــه درآم ــی ک ــع آن های ــر، )درواق ــط فق ــک خ نزدی

ساالنه¬شــان بــرای یــک خانــواده چهار-نفــره، حــدودًا 

21 هــزار دالر تعریف شــده بــود) شــاهد بیشــترین 

ــد. ــت بودن ُاف

جالب توجــه اســت، محققــان بــه هیــچ ارتباطــی بیــن 

آمادگــی بــرای رفتــن بــه مدرســه و تماشــای تلویزیــون 

ــاالنه  ــدودًا س ــا ح ــاال )ب ــد ب ــا درآم ــای ب در خانواده ه

127 هــزار دالر بــرای یــک خانــواده ی چهارنفــره) اشــاره 

ــاالً  ــه احتم ــد ک ــان کردن ــان خاطرنش ــد. محقق نکردن

بیشــتر  بــاال  درآمــد  بــا  خانواده هــای  از  بچه هــا 

ــد در  ــد و می توانن ــا می کنن ــی تماش ــوای آموزش محت

کنــار والدیــن برنامه هــای بیشــتری کــه بــرای ترویــج 

ــد. یادگیــری هســتند را ببینن

ــه:  ــت ک ــن اس ــذاب ای ــای ج ــر از یافته ه ــی دیگ یک

ــا مهارت هــای ریاضــی و عملکــرد  تماشــای تلویزیــون ب

اجرایــی، رابطــه ی منفــی داشــت امــا رابطه ی مشــابهی 

ــه  ــروف و کلم ــش ح ــا دان ــون ب ــای تلویزی ــن تماش بی

دیــده نشــد. احتمــاالً بــه ایــن دلیــل اســت کــه برنامه ی 

درســی بچه هــا روی خوانــدن و نوشــتن تمرکــز خواهــد 

ــی. ــای ریاض ــعه ی مهارت ه ــه روی توس ــرد ن ک

مطالعــه ی یکــی از نویســندگان بــه نــام کاتریــن 

کانــادا  در  آنــه  ِســینت  دانشــگاه  از  فیتپاتریــک 

ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــج م ــرد: »نتای ــان ک خاطرنش

ــودک را  ــون ک ــای تلویزی ــگام تماش ــه هن ــرایطی ک ش

در برمی گیــرد، می توانــد بــر اثــرات مضــر آن روی 

یادگیــری تأثیــر بگــذارد«.

نکتــه ای بــرای والدیــن: »تمــام تالشــتان 
را بــرای محــدود کــردن زمــان تماشــای 

به کارگیریــد!« بچه هایتــان  تلویزیــون 
ی شود؟

ک م
چه ها به مهدگود

ن ب
ی زیاد تلویزیون مانع رفت

شا
تما
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چطور محیط خانه 
می تواند هوش و ذکاوت 

فرزندان را باال ببرد؟
 اگرچه هوش روی ژنتیک تأثیر می گذارد، اما 

تحقیقات جدید نیز نشان می دهد بچه هایی که در 
ایده آل ترین محیط ها پرورش می یابند؛ دارای هوش 

بیشتری هستند.

آیا ماهیت یا تربیت روی میزان هوش فرزندتان تأثیر خواهد گذاشت؟

ــده  ــوم« منتشرش ــی عل ــی مل ــای آکادم ــه ی »فعالیت ه ــه در مجل ــه ک ــن مطالع ای

اســت: توانایــی شــناختی 436 پســربچه ای کــه دوبــه دو باهــم بــرادر بودنــد را در ســوئد 

مــورد مقایســه قراردادنــد، در ایــن مطالعــه یکــی از بچه هــا توســط والدیــن هم خــون 

بزرگ شــده بــود و یکــی دیگــر تحــت سرپرســتی بــود. آی کیــوی هــر یــک از برادرهــا بین 

18 تــا 20 ســالگی اندازه گیــری شــد و ســطح تحصیــل هــر یــک از والدیــن در مقیــاس 

ــد ایــن مطالعــه به منظــور تشــخیص هــوش بیــن  ــدی شــد )هرچن ــه رتبه بن پنج گان

ــود(. ــن انجام نشــده ب والدی

محققــان دریافتنــد کــه آی کیــوی برادرانــی کــه توســط والدیــن هم خونشــان بزرگ شــده 

ــه  ــود ک ــی ب ــر از برادران ــتند، 4.4 کمت ــری داش ــالت کمت ــول تحصی ــد و به طورمعم بودن

توســط والدیــن بــا تحصیــالت بــاال و ازنظــر مالــی مناســب تر بــه سرپرســتی گرفته شــده 

بودنــد.

روانشــناس مرکــزی گــزارش داد: »والدینــی کــه سرپرســتی بچــه ای را بــه عهــده گرفتــه بودنــد 

نســبت بــه والدیــن هم خــون بیشــتر بــه تحصیــات تمایــل داشــتند و بــرای شــرایط اجتماعــی 

و اقتصــادی ارزش و اهمیــت قائــل بودنــد«؛ امــا وقتــی والدیــن هم خــون تحصیــات بیشــتری 

داشــتند، درواقــع برادرهــای بزرگ شــده از آی کیــوی باالتــری برخــوردار بودنــد.

ــه  ــط خان ــع محی ــا درواق ــر هم خــون یک طــرف ماجراســت، ام ــن هم خــون و غی اگرچــه والدی

ــز وجــود  ــی نی ــل احتمال ــه دالی ــود. البت ــر ب ــرای داشــتن بچه هــای باهوش ت مهم تریــن دلیــل ب

دارنــد، ماننــد والدیــن تحصیل کــرده کــه تمایــل بیشــتری به داشــتن بحث هــای تعاملــی در طول 

وعده هــای غذایــی دارنــد، یــا بــردن فرزندانشــان بــه موزه هــا و کتــاب خوانــدن بــا صــدای بلنــد 

بــرای آن هــا.

بااین حــال، شــواهدی از مطالعــات قبلــی 

وجــود دارد کــه ممکــن اســت بــا یافته هــای 

اخیــر در تضــاد باشــد. به طــور خــاص، 

ــل  ــا تجزیه وتحلی ــال 2014 ب ــه ای در س مطالع

ــی دریافــت  ــن و هــوش زبان رفتارهــای والدی

کــه درواقــع آی کیــو نمی توانــد نتیجــه ی 

اجتماعــی شــدن والدیــن باشــد. بااین وجــود، 

دکتــر ِکنِــت ِکندلـِـر یکــی از اولین نویســندگان 

مطالعــه ی مشــترک گفــت: »مــا منکــر ایــن 

قضیه نمی شــویم کــه توانایــی شــناختی دارای 

مؤلفه هــای مهــم ژنتیکــی ســت، امــا خیلــی 

بی خردانــه اســت کــه بخواهیــم بگوییــم 

ــت«. ــه ژن اس ــوط ب ــط مرب ــز فق همه چی

آیــا مصمــم هســتید کــه هــوش فرزندتــان 

را تــا حــد ممکــن افزایــش دهیــد؟ شــواهد 

اخیــری وجــود دارد کــه نشــان می دهد شــیر 

دادن حداقــل 12 مــاه بــه فرزندتــان می توانــد 

ــش  ــر افزای ــار براب ــا چه ــوی آن هــا را ت آی کی

دهــد؛ و یــک مطالعــه ی جدیــد دیگــر تأکیــد 

ــان  ــه فرزندت ــان از اینک ــه اطمین ــد ک می کن

ــا مدرســه و چالش هــای  ــدازه ی کافــی ب به ان

ــه  ــد ب ــز می توان ــت نی ــر اس ــی درگی تحصیل

ــد. رشــد بچه هــای باهــوش کمــک کن
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چگونه 
به اشتراک گذاشتن، 
پیش دبستانی ها را 

شادتر می کند؟ 
بر طبق یک مطالعه ی جدید، دانش آموزان 3 تا 5 

ساله که داشته های خود را داوطلبانه به اشتراک 
گذاشتند، نسبت به کسانی که این کار را وظیفه 

می دانستند بازخورد عاطفی و احساسی مثبت تری 
داشتند.

ی کند؟
شادتر م

ی ها را 
ستان

ش دب
ن پی

شت
ک گذا

شترا
چگونه به ا

ــه  ــی ک ــن درس های ــی از اولی یک

بچه هــا از والدیــن و معلم هایشــان یــاد 

می گیرنــد، بــه اشــتراک گذاری ســت؛ 

ــه  ــتانی ب ــن، از دوران پیش دبس بنابرای

ــان وعده هــا و  ــب می بعــد، بچه هــا اغل

ــه دوســتان  مــداد رنگی هــای خــود را ب

ــه  ــط ب ــا فق ــد ام ــارف می کنن ــود تع خ

ــوب و  ــن کار، کارِ خ ــه ای ــر ک ــن خاط ای

درســتی ســت. روانشناســان خاطرنشان 

می کننــد: البتــه دادن یــک پــاداش 

می توانــد  رفتــار  ایــن  بــه  عاطفــی 

ــاره ی آن  ــام دوب ــه انج ــا را ب ــل م تمای

ــه  ــاداش را ب ــا پ ــا آی ــد؛ ام ــتر کن بیش

ایــن دلیــل دریافــت می کنیــد کــه 

مــا بــا آن شــمارا مجبــور می کنیــم 

داشــته های خــود را بــا دیگــران بــه 

ــن  ــه ای ــط ب ــا فق ــد؟ ی ــتراک بگذاری اش

ــن  ــه ای ــد ک ــن کار را می کنی ــر ای خاط

ــی  ــس خوب ــما ح ــه ش ــه ب کارِ داوطلبان

ــان  ــه تحقیقش ــان ک ــد؟ محقق می ده

منتشــر  روانشناســی«  »مرزهــای  در 

ــؤال را  ــن س ــد ای ــم گرفتن ــد، تصمی ش

ــتانی  ــای پیش دبس ــه ی بچه ه بامطالع

در چیــن بررســی کننــد و یافته هــای 

ــود. ــه ب ــیار جالب توج ــا بس آن ه

ــا  ــودکان 3 ت ــی ک ــش، در تحقیق ــد و همکاران ــگر ارش ــر ژن وو پژوهش دکت
ــیم  ــروه تقس ــه دو گ ــا را ب ــا بچه ه ــد. آن ه ــی قراردادن ــاله را موردبررس 5 س
ــن  ــم س ــه باه ــور داوطلبان ــود را به ط ــب های خ ــروه اول برچس ــد. گ کردن
ــن کار را  ــم همی ــروه دوم ه ــتند و گ ــتراک گذاش ــه اش ــود ب ــال های خ و س
ــن کار  ــد همی ــم موظف ان ــا ه ــه آن ه ــد ک ــور کردن ــرا تص ــد زی ــام دادن انج
ــا  ــد ت ــی کردن ــا را بررس ــره ی بچه ه ــاالت چه ــان ح ــد. محقق ــام دهن را انج
میــزان خوشــحالی آن هــا را اندازه گیــری کننــد. همان طــور کــه مشــخص 
ــای  ــب ها را به ج ــی برچس ــاله ها وقت ــا 5 س ــروه 3 ت ــر دو گ ــد، ه ش
نگه داشــتن بــرای خودشــان بــا میــل و رغبــت شــخصی بــه فــرد دیگــر 
ــد  ــد بای ــس می کردن ــه ح ــی ک ــا زمان ــد ت ــحال تر بودن ــد خوش می دادن

ــد. ــار ایــن کار را انجــام دهن از روی اجب

ــور  ــی مجب ــر وقت ــای کوچک ت ــه بچه ه ــت ک ــح اس ــاً واض ــن کام ــه ای البت
ــرای انجــام ایــن کار  ــد، تمایــل کمتــری ب باشــند چیــزی را بــه کســی بدهن
ــود  ــادی از خ ــد زی ــا ح ــت ت ــوان گف ــد داد و می ت ــان خواهن ــود نش از خ
ــی  ــه حت ــود دارد ک ــز وج ــت نی ــن واقعی ــد داد. ای ــان خواهن ــت نش مقاوم
اگــر بــه آن هــا نگوییــم چیــزی را بــه اشــتراک بگذارنــد هــم ممکــن اســت 
آن هــا ایــن احســاس را داشــته باشــند کــه بایــد ایــن کار را انجــام دهنــد. 
بااین حــال، ایــن مطالعــه می توانــد بــرای والدیــن و مربیــان پیش دبســتانی 
ــد  ــد مفی ــج کنن ــا تروی ــان بچه ه ــتراک گذاری را در می ــد اش ــه می خواهن ک
ــزی  ــه دادن چی ــری اینک ــا، یادگی ــه ی این ه ــا هم ــت. ب ــده اس و کمک کنن
ــان را  ــه فرزندانت ــت ک ــی س ــد، راه ــما بده ــه ش ــی ب ــس خوب ــد ح می توان

ــد. ــد ایــن کار را بارهــا و بارهــا انجــام دهن تشــویق کنی
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چرا بچه ها یواشکی 
از کیف والدین 

پول برمی دارند؟
گاهی اوقات والدین مجبورند با کودکانی که بدون 

اجازه از کیف آن ها پول برمی دارند، مقابله کنند. 
بهترین راه حل؛ برقراری ارتباط صادقانه برای کشف 

دالیل این رفتار است.

دکتــر برودلــی می گویــد: »بااین حــال قبــل از اینکــه بــا فرزندتــان مقابلــه کنیــد، 

وظیفــه ی خــود را انجــام دهیــد و مشــورت کنیــد. ممکــن اســت یــک توضیــح 

ــه ایــن دلیــل باشــد کــه همــه ی  ســاده وجــود داشــته باشــد، ممکــن اســت ب

ــا  ــد ی ــی می دون ــات فروش ــازه ی آب نب ــرف مغ ــه به ط ــد از مدرس ــتانش بع دوس

ــان  ــر فرزندت ــد. اگ ــد می رون ــز خری ــه مراک ــز ب ــای ری ــد خرت وپرت ه ــرای خری ب

ــش  ــرای افزای ــه ای ب ــد برنام ــد، می توانی ــول می خواه ــی پ ــز خاص ــرای چی ب

ــید«. ــته باش ــی او داش پول توجیب

ــد،  ــتگیرتان نش ــه دس ــتجوی اولی ــزی از جس ــر چی ــد: اگ ــی می گوی ــر برودل دکت

پــس زمــان آن اســت کــه بــه مرحلــه ی دوم برویــد: »ســعی کنیــد از او بپرســید 

ــا چــه  ــد ی ــزی فکــر می کن ــه چــه چی ــول را از کیــف شــما برمــی دارد ب ــی پ وقت

حســی دارد« اگــر به طــور دقیــق و خیلــی خــوب گــوش کنیــد و ســخنرانی نکنیــد، 

احتمــاالً درنهایــت علــت ایــن دزدی هــای یواشــکی را متوجــه مــی شــوید. ممکن 

اســت علــت مشــخصی باشــد، ماننــد: »مــن از بــردن ظــرف غــذا بــه مدرســه 

متنفــرم! دلــم می خواهــد مثــل ســایر دوســتانم غذایــم را از غذاخــوری مدرســه 

ــه  ــرایطی موردتوج ــر ش ــه و در ه ــس همیش ــر »الک ــزی جزئی ت ــا چی ــرم« ی بخ

ــن  ــای م ــه حرف¬ه ــت ب ــس هیچ وق ــا هیچ ک ــرار دارد ام ــش ق ــان و بابای مام

ــد«. ــن نمی کن ــه م ــی ب ــن توجه ــد و کوچک تری ــوش نمی ده گ

دکتــر برودلــی می گویــد: احتمــاالً اگــر راهــی پیــدا کنیــد کــه مشــکل 
اصلــی را متوجــه شــوید، ایــن دزدی هــای یواشــکی و گاه گاه ناپدیــد 

خواهنــد شــد.

 
ــد 8  ــچ فرزن ــی ُم ــن وقت ــؤال: م س
ســاله ام را در حالتــی گرفتــم که داشــت 

ــت، او را  ــول برمی داش ــن پ ــف م از کی

ــه  ــک هفت ــتادم. ی ــش فرس ــه اتاق ب

افتــاد.  دوبــاره  اتفــاق  ایــن  بعــد 

چــه کاری می توانــم انجــام دهــم؟

اگــر فرزندتــان مــدام چیزهایــی را 

برمــی دارد کــه متعلــق بــه او نیســتند، 

مشــکلی که شــما بایــد بــه آن بپردازید 

کنیــد  انتخــاب  برایــش  اســمی  و 

ــری  ــر ِج ــت. دکت ــاالً دزدی نیس احتم

ــودک در  ــک ک ــک روان پزش ــی ی برودل

تمرینــی خــاص در گرینویــچ می گویــد: 

ــی  ــدر کاف ــن به ق ــن س ــای ای »بچه ه

بزرگ شــده اند تــا وقتــی بــه آن هــا 

ــول  ــی پ ــه دزدک ــد ک ــح می دهی توضی

برداشــتن کار اشتباهی ســت آن را درک 

کننــد«. »اگــر آن هــا دوبــاره یــا ســه باره 

ایــن کار را تکــرار کننــد، می توانیــد 

ــر از  ــکل؛ جدی ت ــه مش ــد ک ــرض کنی ف

ــا چشــم  ــه شــما ب ــزی ســت ک آن چی

می بینیــد«.

د؟
ارن

ی د
رم

ل ب
پو

ن 
دی

وال
ف 

کی
از 

ی 
شک

یوا
ها 

چه 
ا ب

چر



TIZLAND.IR
20

4 روش 
برای تنبیه 

فرزندان 
ناسپاس

درخواست های ظاهرًا 
بی حدومرز و نگرش 

ناخوشایند بچه ها به 
این معنی نیست که 

فرزندتان دارد زیاده خواه 
یا خودخواه بار می آید.

ظاهــرًا  درخواســت های 
نگــرش  و  بی حدومــرز 
ــا  ــا را ب ــایند بچه ه ناخوش
برنامــه ی کارشــناس مــا 

متوقــف کنیــد!

ــان!  ــر، مام ــار دیگ ــط یک ب »فق

مــن  6 ســاله ی  لطفــااااااا؟«. دختــر 

ــه  ــرد ک ــاس می ک ــن التم ــه م ــتا، ب اس

قبــل از اینکــه زمین بــازی را تــرک کنیــم، 

یک بــار دیگــر ســوار سرســره شــود؛ 

ــوار  ــه س ــاری ک ــن ب ــع آخری ــا درواق ام

ــار  ــن ب ــود آخری ــرار ب ــد ق ــره ش سرس

باشــد و مــن دیگــر از بگومگــو خســته 

شــده بــودم. عــاوه بــر ایــن احســاس 

کــردم تمــام روزم را صــرف ســروکله زدن 

بــا درخواســت های او به منظــور کــم 

ــودم؛  کــردن محدودیت هایــش کــرده ب

بیشــتر  یک فصــل  خوانــدن  مثــًا: 

ــه  ــج دقیق ــز، پن ــی جون ــاب جون از کت

ــک  ــازی، ی ــان ب ــدن در زم ــتر مان بیش

ــورج  ــه ی ج ــر از مجموع ــمت دیگ قس

ــه  ــد ک ــی هرچن ــک کوک ــو و ی ماجراج

ــک هــم خــورده  ــک آیــس پ ــًا ی او قب

ــود. ب

ــه  ــمارا دیوان ــته ها ش ــن خواس ای

بچه هــای  بــرای  امــا  می کنــد 

5 و 6 ســاله طبیعــی ســت کــه 

ــد«.  محدودیت هــا را آزمایــش کنن

ــا در  ــه بچه ه ــت ک ــی س »این زمان

بیــان افــکار و نــکات مــورد مذاکــره 

دقیــق می شــوند و ایــن مهارت هــا 

می آزماینــد«. شــما  روی  را 

خبــر خوبــی کــه دکتــر برمــن 

کــه  اســت  ایــن  می گویــد: 

بــه  پی درپــی  درخواســت های 

ایــن معنــی نیســت کــه فرزندتــان 

ــار  ــا خودخــواه ب دارد زیاده خــواه ی

معمــوالً  حقیقــت،  در  می آیــد. 

ــالگی  ــا 9 س ــن 8 ی ــا در س بچه ه

از ایــن مرحلــه عبــور می کننــد. 

ــت 100  ــا درخواس ــد ب ــی داری وقت

می زنیــد  ســروکله  فرزندتــان  ام 

آمده ایــد  ســتوه  بــه  واقعــًا  و 

ــد  ــان می خواه ــه دلت ــدری ک به ق

ــی  ــدردی کوچک ــد، هم ــاد بزنی فری

به خصــوص  داریــم.  برایتــان 

رشــد  متخصصــان  ازآنجاکــه 

کــودک انجــام برخــی کارهــا را 

منــع می کننــد. مــا بهتریــن مــوارد 

ــا را از  ــن کاره ــرای ای ــن ب جایگزی

آن هــا پرســیدیم.

       یک معامله انجام دهید!
آن  فرزندتــان  اینکــه  احتمــال 

به طــور  کــه  محدودیت هایــی 

آیا او باالخره 
خواسته هایش تمام می شود؟ 

دکتــر ِجــن برمــن مشــاور والدیــن 

و نویســنده ی بچــه ی عالــی: 12 

ــک  ــان کم ــه فرزندت ــه ب ــی ک راه

زندگــی  اول  ســال   3 در  کنیــد 

داشــته  طوفانــی  شــروع  یــک 

»احتمــاالً  می گویــد:  باشــد؛ 

نشــانه  را  می دهنــد  رخ  منظــم 

بخصــوص  اســت؛  بیشــتر  رود 

هنگامی کــه دارد از چیــزی لــذت 

ــد انجــام  ــا تــاش می کن ــرد ی می ب

ــت را  ــر اس ــه از آن متنف ــزی ک چی

از ایــن  بــه تعویــق می انــدازد. 

کارهایــش بــه نفــع خــود اســتفاده 

تصمیم گیــری  در  را  او  تــا  کنیــد 

ــر  ــن، اگ ــد؛ بنابرای ــارکت دهی مش

یک فصــل  همیشــه  پســرتان  

درختــی  »کتاب خانــه  از  دیگــر 

می کنــد  طلــب  را  جادویــی« 

درحالی کــه شــما در حــال خــوردن 

1

س
ی تنبیه فرزندان ناسپا

ش برا
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کتاب فروشــی  در  همســرم  بــا 

ــم و  ــا باش ــرور کتاب ه ــغول م مش

ــوب،  ــیار خ ــد: بس ــان بگوی او ناگه

دیگــر کافــی ســت بیــا برویــم، 

ــت.  ــده اس ــًا ناامیدکنن ــن واقع ای

ــد  ــم او بگوی ــح می ده ــن ترجی م

ده دقیقــه فرصــت داری تــا نگاهــی 

بینــدازی«. کتاب هــا  بــه 

ــه  ــاله ب ــج و شش س ــای پن بچه ه

یادآوری هــای مــداوم نیــاز ندارنــد، 

امــا در نیمــه ی راه یــا حداقــل 

ــان  ــه پای ــل از اینکــه فعالیــت ب قب

برســد، بــه او هشــدار دهید. ســعی 

زمــان  یادآوری تــان،  در  کنیــد 

پیش بینــی  را  او  باقی مانــده ی 

کنیــد؛ بنابرایــن اگــر او معمــوالً 

بعــد از بــازی »ســرزمین آب نبــات« 

ــد  ــما مجبوری ــد و ش ــث می کن بح

یک بــار دیگــر بــازی کنیــد تــا 

ــه  ــرای ضرب ــری ب ــانس دیگ او ش

زدن بــه شــمارا داشــته باشــد، 

ابتــدا  همــان  در  می توانیــد 

بگوییــد: »اگــر دوبــاره مــن برنــده 

ــت  ــاری س ــن ب ــن آخری ــوم، ای ش

کــه بــازی می کنیــم. تــو می توانــی 

ــن  ــاره ای ــه دوب ــدی ک ــه ی بع دفع

ــن  ــه م ــم، ب ــام دادی ــازی را انج ب

ــی«. ــه بزن ضرب

تصمیــم  باهــم  شــام هســتید، 

بگیریــد کــه چنــد فصــل از آن 

را بخوانیــد. دکتــر هــاروی کارپ 

مشــاور والدیــن و خالــق دی وی دی 

و کتــاب »شــادترین کــودک نوپــا« 

پیشــنهاد می کنــد: بــا دادن قــدرت 

انتخــاب بــه او ایــن فرصــت را بــه 

او بدهیــد کــه در تصمیم گیــری 

مشــارکت کنــد، مثــاً بگوییــد: 

ــم  ــل را بخوانی ــد یک فص ــا بای »آی

یــا دو فصــل را؟« پــس حتــی اگــر 

ــد و او  ــام ش ــان تم ــی خواندت وقت

ــز  ــر نی ــل دیگ ــه یک فص ــد ک بگوی

بخوانیــد، می توانیــد بگوییــد: »تــو 

ــا  ــت داری، ام ــتان ها را دوس داس

ــز گفتــی  ــو ســر می یــادت باشــد ت

دو فصــل. شــاید فــردا بتوانیــم 

یک فصــل بیشــتر بخوانیــم«.

       حواستان به فرزندتان باشد!
ــل  ــه قب ــم ک ــا می دانی ــه ی م هم

از رفتــن به جایــی مثــاً خانــه ی 

اســت  مهــم  دوســت؛  یــک 

بــه  اولیــه ای  هشــدارهای  کــه 

بچه هــای نوپــا بدهیــم امــا گاهــی 

اوقــات فرامــوش می کنیــم کــه 

ــن  ــه ای ــز ب ــر نی ــای بزرگ ت بچه ه

ــاز دارنــد. دکتــر برمــن  تذکــرات نی

بزرگ ســاالن  »حتــی  می گویــد: 

بــه  رفتــار  تغییــر  بــرای  نیــز 

ــن  ــر م ــد«. »اگ ــاز دارن ــک نی کم

        درد آن ها را احساس کنید!
او  بــا  پیشــاپیش  اگــر  حتــی 

را  حدومــرز  و  کرده ایــد  معاملــه 

برایــش مشــخص کرده ایــد و او 

همچنــان بــرای چیــزی بیشــتر 

ــه کاری  ــد چ ــد، بای ــاس می کن التم

ــان  ــات نش ــد؟ تحقیق ــام دهی انج

ابــراز  اگــر شــما  می دهــد کــه 

ــال  ــتر احتم ــد بیش ــدردی کنی هم

دارد کــه به جــای مخالفــت؛ با شــما 

به عنوان مثــال؛  کنــد.  همــکاری 

ــه  ــد ن ــه او بگویی ــه ب ــل از اینک قب

ــدی او را  ــس ناامی ــه ح ــد ک بگویی

به عبارت دیگــر،  می کنیــد.  درک 

وقتــی فرزندتــان بیــن انتخــاب 

ــک  ــباب بازی و ی ــین اس ــک ماش ی

ــت  ــردد اس ــازی م ــته کارت ب بس

مــن  »امــا  می کنــد:  اصــرار  و 

را می خواهــم«،  آن هــا  هــردوی 

ــن  ــد ای ــما بای ــخ ش ــن پاس »اولی

باشــد کــه آرام باشــید و بگوییــد« 

ــزم. ــم عزی میدون

ــدرس  ــی و م ــمیت مرب ــان اس لی

می گویــد:  ســیاتل  در  والدیــن 

»همــدردی شــما او را آرام می کنــد 

بــه  می کنــد  کمــک  او  بــه  و 

وضعیــت تفکــر منطقــی بازگــردد« 

ــون را  ــد قان ــما می توانی ــپس ش س

بــه او یــادآوری کنیــد که امیــدوارم 

قبــل از ورود بــه فروشــگاه آن را 

ــق  ــا تواف ــید: »م ــرده باش ــع ک وض
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ــه  ــن ممکــن اســت ب ننشــینید. ای

معنــای گفتــن ایــن باشــد کــه 

ــن  ــم در ای ــر نمی خواه ــن دیگ »م

ــد. ــم« و بروی ــت کن ــورد صحب م

یــا ایــن نکتــه از هــال رانــکل 

ــنده ی  ــی و نویس ــر آتانتای درمانگ

بــدون  والدیــن،  رفتــار  کتــاب 

دادوفریــاد بگوییــد: »نــه! تصمیــم 

مــن تغییــر نمی کنــد« بارهــا و 

ــان  ــه فرزندت ــی ک ــا زمان ــا ت باره

دســت از مشــاجره بــردارد. رانــکل 

ایــن  کــردن  »تکــرار  می گویــد: 

ــتن  ــبیه شکس ــد ش ــه می توان جمل

ــی  ــا عصبان ــد ام ــورد باش ــک رک ی

ــوید، او  ــی ش ــر عصبان ــوید، اگ نش

به جــای تمرکــز روی رفتــار خــودش 

ــد  ــز خواه ــما متمرک ــار ش روی رفت

ــد«. ش

یک چیــز  فقــط  کــه  کردیــم 

نیســت؟« این طــور  بــرداری، 

    در موضع خود باقی بمانید!
گاهــی اوقــات مهــم نیســت شــما 

ــدردی  ــاس هم ــا او احس ــدر ب چق

ــدم  ــدم از ق ــان ق ــد، فرزندت می کنی

بــر نخواهــد داشــت. دکتــر برمــن 

بــازی  زمــان  شــاید  می گویــد: 

تمام شــده و وقــت آن رســیده کــه 

ــد  ــرک کنی ــتش را ت ــه ی دوس خان

ــاس  ــاد و التم ــه فری ــروع ب و او ش

ــه  ــماری ک ــل بی ش ــه دالی ــد، ب کن

ــی آورد  ــدن م ــتر مان ــرای بیش او ب

ــتدالل هایش را  ــد و اس ــه کنی توج

بشــنوید و در صــورت لــزوم دالیــل 

ــر  ــد. اگ ــح دهی ــان را توضی خودت

ــًا  ــط صرف ــه او فق ــد ک ــن ش روش

ــت  ــت، دارد مخالف ــات مخالف جه

می کنــد، از موضــع خودتــان عقــب 
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چگونه به فرزندتان کمک کنید 
از نقد سازنده درس بگیرد؟

هنگامی که اشتباه فرزندتان تصحیح می شود به او کمک کنید از اشتباهاتش درس بگیرد! 

در  مــن،  ســاله   6 دختــر  کایتلیــن 

خانــه ی یکــی از دوســتانش بــود و 

ــا  ــه ب ــازی ای ک ــه ی ب ــر صفح ــه خاط ب

آن بــازی می کردنــد شــروع بــه داد 

ــر  ــادر آن دختربچــه ی دیگ ــرد. م زدن ک

وارد بحــث شــد و بــه دختــرش گفــت: 

ــن  ــا ای ــچ گاه باهــم ب ــه هی »مــا در خان

ــن  ــم«. کایتلی ــت نمی کنی ــن صحب لح

ــه  ــت ک ــد و گف ــاکت ش ــه س بافاصل

می خواهــد بــه خانــه بــرود.

و  والدیــن  مشــاور  برمــن  دکتــر 

ــا  ــای صفرت ــاب »راهنه ــنده ی کت نویس

بــا  و  فرزنــدان شــاد  تربیــت  صــد 

ــس  ــد: هیچ ک ــس« می گوی اعتمادبه نف

ــرد  ــرار گی ــاد ق ــدارد موردانتق دوســت ن

ــرای  ــد ب ــی می توان ــورد منف ــا بازخ ام

6-5 ســاله ها بســیار ســخت باشــد. 

ــر  ــه نظ ــازنده ب ــاد س ــر انتق ــی اگ حت

بــه  بســته  اســت  ممکــن  برســد، 

شــرایط؛ فرزندتــان حالــت تهاجمــی 

ــری را  ــخص دیگ ــرد، ش ــود بگی ــه خ ب

ــینی  ــا عقب نش ــد ی ــوه ده ــر جل مقص

ــه  ــد ب ــد. بااین وجــود شــما می توانی کن

او کمــک کنیــد تــا هــدف درســت ایــن 

انتقــاد را درک کنــد: تــا در مــورد نقــاط 

ضعــف و قوتــش یــاد بگیــرد و روی 

ــه  ــد زیراب ــاط ضعفــش کار کن ــر نق تغیی

او کمــک خواهــد کــرد کــه در آینــده بــه 

ــود. ــل ش ــق تبدی ــخص موف ــک ش ی

سناریو: فرزندتان توسط 
معلمش مورد سرزنش قرار 

می گیرد

ــان را روی  ــام دخترت ــی ن معلم

تختــه ی کاس نوشــت بــه ایــن 

دلیــل کــه او وقتــی در کاس 

ــد  ــود کــه نبای صحبــت کــرده ب

دخترتــان  می کــرد.  صحبــت 

از  کــه  می گویــد  شــما  بــه 

ــت. ــر اس ــش متنف معلم

ــناس  ــه روانش ــکا ُکرت ــر رب دکت

ــینگتن  ــگاه واش ــد در دانش رش

را  »آن  می گویــد:  ســیاتل 

کنیــد.  مدیریــت  درســت 

احتمــاالً اولیــن چیــزی کــه بــه 

ذهنتــان می رســد تنبیــه یــا 

تذکــر اســت، امــا پاســخ تلــخ او 

نشــانه ای ســت بــه ایــن معنــی 

ــت«. ــده اس ــت ش ــه او ناراح ک

سناریوهایی که به فرزندتان کمک می کند 
از نقد سازنده درس بگیرد:

یک رویکرد بهتر: 
و  خجالــت  احســاس  بــا 

همــدردی  او  شرمســاری 

وسوســه ی  برابــر  در  کنیــد. 

ــت  ــی مقاوم ــای طوالن بحث ه

کنیــد. چیزهــای ســاده بگوییــد 

ــدر  ــه چق ــم ک ــی دون ــاً: »م مث

ناراحتــی، وقتــی افراد احســاس 

ــد؛  ــت دارن ــاری و خجال شرمس

گاهــی  میشــن«.  این طــوری 

اوقــات، افــراد عــاوه بــر حــس 

خجالــت، احســاس ناامیــدی یا 

عصبانیــت هــم دارند. »اشــکالی 

ــات را  ــن احساس ــه ای ــدارد ک ن

داشــته باشــی و هــر وقــت کــه 

بخواهــی می توانــی در مــورد 

ــی؛  ــت کن ــن صحب ــا م ــا ب آن ه

ــن  ــه ای ــت ک ــت نیس ــا درس ام

احساســات منفــی را در کاس 

ــی«. ــان کن درس بی
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آن را درست مدیریت کنید: 
بلــه شــما بــه او اجــازه دادیــد 

ایــن کلمــه را اســتفاده کنــد 

ــرای  ــه را ب ــن کلم ــه ای مادامی ک

ــه  توصیــف شــخصیت کســی ب

ــه  ــه ب ــه ای ک ــا بچ ــرد؛ ام کار نب

خاطــر ســرزنش شــرمنده شــده 

ــد  ــاش می کن ــب ت ــت، اغل اس

ــا  ــو ب ــا بگومگ ــتدالل ی ــا اس ب

ایــن حــس برخــورد کنــد. ایــن 

ــا او  ــا ب ــت ت ــی س ــان خوب زم

قوانیــن  چگونگــی  مــورد  در 

مکان هــای  در  مختلــف 

احتــرام  اهمیــت  و  مختلــف 

ــه  ــد. ب ــت کنی ــا صحب ــه آن ه ب

کــه  دهیــد  یــاد  کلماتــی  او 

ــح  ــرای توضی ــدی ب ــه ی بع دفع

انجــام  را  کار  آن  اینکــه چــرا 

ماننــد:  کنــد؛  اســتفاده  داده 

ــون  ــن قان ــن ای ــفم، م )»متأس

ســپس  و  نمی دانســتم«)  را 

عبارتــی را بــه او آمــوزش دهید: 

ــم  ــدارد می توان »اگــر اشــکالی ن

ــر او کنجــکاو  بپرســم چــرا؟« اگ

اســت عبــارت دیگــری را بــه 

)به عنوان مثــال،  بگوییــد  او 

ــباب بازی  ــه اس ــد ب ــرا او نبای چ

ــی  ــن راه ــق؟) ای ــد احم بگوی

ــورد  ــا او در م ــه اســت ت مؤدبان

ــد. ــؤال بپرس ــزی س چی

ــان توســط  ســناریو: فرزندت
مــورد  دوســتش  مــادر 
می گیــرد قــرار  ســرزنش 

از هم بازی هــای  یکــی  مــادر 

پســرتان در روز بــازی بــه او 

می گویــد بــه اســباب بازی ات 

نگــو »احمــق«. شــما می شــنوید 

ــرا  ــد، »چ ــخ می ده ــه او پاس ک

ــازه  ــن اج ــه م ــادرم ب ــم؟ م نگ

مــی هــد از ایــن کلمــه اســتفاده 

س بگیرد؟می کنــم«.
ک کنید از نقد سازنده در

چگونه به فرزندتان کم
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ــان توســط  ســناریو: فرزندت
مربــی مــورد ســرزنش قــرار 

می گیــرد

ــان  ــکتبال از فرزندت ــی بس مرب

تمریــن  هنــگام  می خواهــد 

ــردارد و  ــی ب ــت از خیال باف دس

او شــروع بــه گریــه می کنــد.

آن را درست مدیریت کنید: 
هنگامی که آرام شد به او کمک 

کنید ببیند مربی به دنبال او 

می گردد زیرا او می تواند توپ 

را به خوبی کنترل کند یا ممکن 

است یک دستورالعمل مهم را 

از دست بدهد. از او بپرسید 

چرا گریه کرد. اگر او به خاطر 

فکر دیگران ناراحت است، به او 

بگویید که احتماالً واکنشی که 

او نشان داد نسبت به گوشزد 

مربی توجه بیشتری را به خود 

جلب کرد. سپس پاسخ مناسبی  

  را به او آموزش دهید،پاسخی 

   مانند: »متوجه شدم،چشم«.    

    دکتر برمن می گوید: »دادن 

چنین پاسخ هایی به او برای 

استفاده در مواقع این چنینی به 

او کمک می کند از موضع قدرت 

و مقابله عقب بنشیند«.
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سناریو: فرزندتان توسط 
یک همکالسی موردانتقاد 

قرار می گیرد

ــرتان  ــه پس ــی ب ــک همکاس ی

ــف  ــرش کثی ــه تصوی ــت ک گف

ــب،  ــخ داد: »خ ــت. او پاس اس

ــت«. ــت اس ــه زش ــو ک ــر ت تصوی

آن را به درستی مدیریت کنید: 
فرزندتــان  بــه  بایــد  ابتــدا 

کمــک کنیــد تــا احساســات 

به طــور  کنــد.  درک  را  خــود 

»آن  بپرســید:  او  از  مســتقیم 

ــو  ــه ت ــی ب ــه احساس ــر چ نظ

کــه  بدانــد  بگذاریــد  داد؟« 

ــاالً  ــرا احتم ــد چ ــما می فهمی ش

حتــی  و  کشــید  خجالــت 

ــده  ــه دار ش ــاتش جریح احساس

ــح  ــز توضی ــر کورت ــت. دکت اس

می دهــد: »شــما می خواهیــد 

به جــای  کنیــد  تشــویق  را  او 

ــا  ــاتش آن ه ــردن احساس رد ک

ــه  ــد ک ــه او بگویی ــرد. ب را بپذی

ــه  ــد ب ــات می توانن ــه کلم چگون

افراد آســیب بزنند و از او بپرسید 

ــل  ــواب متقاب ــورد ج ــه در م ک

زشــتی کــه بــه دوســتش داد و 

ــتش  ــه دوس ــه ب ــی ک احساس

منتقــل کــرد چــه فکــر می کنــد. 

ــه  توضیــح دهیــد کــه اگــر او ب

کســی  آســیب زننده ی  نظــر 

ــان  ــش نش ــت واکن ــا عصبانی ب

او  باخشــم  می توانــد  دهــد، 

را متوجــه کنــد کــه آنچــه او 

ــند  ــت موردپس ــام داده اس انج

بــا  درواقــع  امــا  نبــوده،  او 

ــت  ــر ناراح ــر دو نف ــن کار، ه ای

و بــا احساســاتی جریحــه دار 

ــرد.  ــد ک ــرک خواهن ــه را ت رابط

کــه  اتفاقاتــی  چنیــن  بــرای 

ممکــن اســت در آینــده بیفتــد، 

ــخ دادن  ــرای پاس ــی ب گزینه های

ــال؛  ــد. به عنوان مث ــه او بدهی ب

پســربچه  آن  از  می توانــد  او 

می کنــد  فکــر  چــرا  بپرســد 

کــه عکســش کثیــف اســت، یــا 

می توانــد بگویــد: چیــزی کــه او 

گفــت احساســاتش را جریحه دار 

ــه  ــد ب ــن می توانی ــرد. همچنی ک

ــن  ــه چنی ــد ک ــنهاد کنی او پیش

ــن  ــب، ای ــد: خ ــزی را بگوی چی

ــت«. ــر شماس نظ
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ــان توســط  ســناریو: فرزندت
مــورد  خانــواده  اعضــای 
قــرار می گیــرد ســرزنش 

دخترتــان  بــه  خواهرتــان 

بــازی  ایــن  »تــو  می گویــد: 

را درســت انجــام نمی دهــی. 

دخترتــان بــه او اجــازه نخواهــد 

چیــزی  مــورد  در  او  کــه  داد 

بــه  بعــدًا  و  دهــد  توضیــح 

ــر  ــه فک ــت ک ــد گف ــما خواه ش

ــه اش او را دوســت  ــد خال می کن

نــدارد«.

آن را به درستی مدیریت کنید: 
ــش  ــما واکن ــر ش ــاالً ازنظ احتم

او خیلــی زیــاد اســت؛ امــا اگــر 

ــن  ــزم، ای ــد: »عزی ــه او بگویی ب

خیلــی مســخره ســت. البتــه که 

او شــمارا دوســت دارد«. ممکــن 

ــه  ــزی ک اســت اوضــاع را از چی

هســت نیــز خراب تــر کنیــد. 

بــه او ایــن اطمینــان را بدهیــد 

دوســت  را  او  خالــه اش  کــه 

بــه  دارد و فقــط می خواهــد 

ــن  ــور ای ــه چط ــد ک ــاد ده او ی

ــم  ــن حاک ــق قوانی ــازی را طب ب

ــر  ــد. دکت ــام ده ــازی انج ــر ب ب

ــن  ــاور والدی ــا مش ــل بورب میش

و نویســنده ی کتــاب »کتابــی 

ــن«  ــای والدی ــزرگ از راه حل ه ب

می گویــد: »راه حــل ایــن اســت 

ــد  ــاد دهی ــان ی ــه فرزندت ــه ب ک

چطــور بــا انتقــاد و ســرزنش بــا 

ــد و از  ــورد کن ــی برخ خوش روی

آن درس بگیــرد«. از این فرصت 

اســتفاده کنیــد تا بــه او توضیح 

پذیــرش  گرچــه  کــه  دهیــد 

ــا  ــی نیســت ام ــاد کار راحت انتق

یــک واقعیــت جدانشــدنی از 

زندگــی ســت. بــه او کمــک 

ــر در  ــه اگ ــد ک ــن کن ــد تمری کنی

ــت،  ــرار گرف ــابه ق ــرایط مش ش

انتقادهــا  ایــن  بــه  چطــور 

پاســخ دهــد. به عنوان مثــال، 

بــه او بگوییــد خــوب اســت 

ــد: »متشــکرم«  ــادگی بگوی به س

ــم را  ــوب، تاش ــیار خ ــا »بس ی

خواهــد کــرد« و بیــش ازآنچــه 

ــردازد و  ــه آن نپ ــت ب ــاز اس نی

ــد. ــر نکن ــش را درگی ذهن
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