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نشانهای که
نشان میدهد فرزند شما
به معلم خصوصی نیاز دارد
ً
دقیقا چه وقت باید به دنبال کمک از بیرون باشیم؟
حواستان به یک سری عوامل باشد که مشخص میکند
آیا فرزندتان به معلم خصوصی نیاز دارد یا خیر.

وقتــی مطالعــات و برنامههــای خانوادگــی بچههــا
افزایــش مییابــد ،تدریــس خصوصــی در کنــار ایــن مطالعــات،
لدبــات
میتوانــد نقــش ســازندهای داشــته باشــد .لــورل گُ ِ
یــک معلــم رســمی در برنامــهی مــداوم آمــوزش در کالــج
مارلبــورو در ِورمنــت میگویــد« :توجــه خــاص و شــخصی
معلــم خصوصــی میتوانــد بــرای یــک یادگیرنــدهی معمولــی
هــم بســیار شــگفتانگیز باشــد» .اگرچــه بعضــی از کــودکان
بــا یــک معلــم مفیــد و پیگیــر در مدرســه و والدیــن فعــال در
منــزل؛ عملکــرد خوبــی دارنــد ،امــا بعضــی از کــودکان بایــد از
کمکهــای اضافــی بهرهمنــد شــوند؛ در ادامــه نمونههایــی
از شــرایط ذکرشــده وجــود دارد .گشــتن بــه دنبــال معلــم
خصوصــی بــرای جلوگیــری از کاهــش نمــرات احتمالــی
میتوانــد در آینــده موفقیتهــای علمــی ایجــاد کــرده و
درنتیجــه فرزندتــان از مدرســه لــذت بیشــتری خواهــد بــرد.

مباحــث و مفاهیمــی که فرزندتان در آن مشــکل دارد را
مشــخص کنــد؛ مثـاً اینکــه فرزندتــان در درس ریاضــی
درس خوانــدن مشــکل دارد .یــک
خــوب اســت امــا در
ِ
معلــم همچنیــن میتوانــد اذعــان کنــد کــه چــه وقــت
حــواس فرزندتــان پــرت شــده کــه نشــاندهندهی
ایــن اســت کــه فرزندتــان روی موضــوع تســلط نــدارد
یــا فاقــد تمرکــز اســت .هنگامیکــه نقطــهی نقــاط
ضعــف برایتــان مشــخص شــد ،میتوانیــد اقداماتــی
انجــام دهیــد تــا دوبــاره نمرههایــش را بــاال ببریــد.

خوب زمان
عدم مدیریت
ِ

اگــر فرزندتــان پروژههــا را کنــار میگــذارد و انجــام
دادن تکالیفــش را بــه تعویــق میانــدازد ،ممکــن
اســت بــه ایــن دلیــل باشــد کــه توانایــی او بهانــدازهی

نمرات بد

انجــام دادن همــهی آن کارهــا نیســت .اگرچــه

اگــر فکــر میکنیــد فرزندتــان میتوانــد نســبت بــه

میتــوان انتظــار تأخیرهــای گاهب ـهگاه را داشــت ،امــا

نمــرات آخریــن کارنامـهی خــود عملکــرد بهتری داشــته

بــه تعویــق انداختــن مــداوم میتوانــد نشــانهی یــک

باشــد ،یــا اگــر متوجــه کاهــش تدریجــی یــا ناگهانــی

مشــکل بزرگتــر باشــد ،بهخصــوص اگــر بچــهای

نمــرات امتحانــش شــدهاید ،بــا معلمــش در مــورد

تذکــرات مــداوم را نادیــده میگیــرد .جــو مــورگان،

نگرانیهایتــان صحبــت کنیــد .معلــم میتوانــد

مدیــر اجرایــی (Noodle Education (noodle.org؛
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خصوصــی و فرصتهــای آموزشــی بــرای فرزندانشــان

عــدم اعتمادبهنفــس در هنــگام یادگیــری یــک

پیــدا کننــد ،میگویــد« :وقتــی موضــوع بــه آمــوزش

مفهــوم جدیــد کامــاً طبیعــی ســت امــا وقتــی بــه

فرزنــد مربــوط باشــد ،درک والدیــن یــک موضــوع

فرزندتــان گفتهشــده او بهانــدازهی کافــی باهــوش

تأثیرگــذار اســت» .او میگویــد« :اگــر متوجــه ســروکله

نیســت تــا بتوانــد عملکــرد خوبــی در مدرســه داشــته

زدن فرزندتــان شــدید ،مشــکل میتوانــد مربــوط بــه

باشــد ،ناراحتکننــده اســت .اگــر فرزندتــان احســاس

یــک موضــوع خــاص یــا مســئلهی مدیریــت زمــان

ناراحتــی میکنــد و میگویــد نمیتوانــد کارش

باشــد ،یــا اگــر شــک کردید کــه ممکــن اســت موضوع

را ادامــه دهــد ،انگیــزهی او ممکــن اســت بهجــای

مربــوط بــه ناتوانــی در یادگیــری باشــد ،متخصصانــی

درخواســت کمــک ،دویــدن و قایــم شــدن باشــد.

هســتند کــه میتواننــد در ایــن زمینــه کمــک کننــد و

ُگلدبــات میگویــد« :وقتــی متوجــه شــدید کــه

والدیــن میتواننــد درصــدد پیــدا کــردن آن کمکهــا

فرزندتــان بــرای مــدت طوالنــی روی یــک مهــارت

برآینــد .اســتخدام یــک معلــم خصوصــی میتوانــد

خــاص گیرکــرده ،یــا اینکــه اگــر فرزندتــان فــان کار

بــه فرزندتــان کمــک کنــد عادتهــای مطالعــهاش را

را انجــام دهــد ،نســبت بــه اینکــه اعتمادبهنفســش

بهتــر کــرده ،انگیــزهی خــود را پــرورش دهــد و او را بــا

کمــی بیشــتری شــود ،احســاس خوبــی خواهــد

تکالیــف و امتحانهــای پیــش رو هماهنــگ کنــد».

داشــت ،حضــور یــک معلــم خصوصــی بســیار مفیــد و

گیج بودن مداوم
گاهــی اوقــات عملکــرد یــک بچــه ضعیــف اســت
زیــرا او بهســادگی تکالیــف را درک نمیکنــد .اگــر
او بهطــور مکــرر بــا مفاهیــم خــاص دچــار اضطــراب
شــود ،ممکــن اســت نتوانــد بــا انتظــارات ســطح
مقطــع تحصیلــی خــود ارتبــاط برقــرار کــرده و آنهــا

کمککننــده خواهــد بــود» .وقتــی تدریــس خصوصــی
موفقیتآمیــز باشــد ،فرزندتــان بــه خــودش اطمینــان
پیــدا میکنــد و اعتمادبهنفــس تــازهای خواهــد
داشــت کــه حتــی میتوانــد منجــر بــه مشــارکت در
کالس درس شــود.

کاهش نظارت والدین

را بفهمــد .تشــخیص ایــن موضــوع میتوانــد ســخت

وقتــی والدیــن الزامــات اضافــی خــارج از منــزل را

باشــد کــه آیــا گیــج شــدن فرزندتــان بــه دلیــل واضــح

بــرای فرزندانشــان در نظــر میگیرنــد ،ممکــن اســت

نبــودن مفاهیــم برنامـهی آموزشــی ســت یــا اینکــه او

بچههــا را در انجــام تکالیــف ارائهشــدهی اصلــی

فقــط میخواهــد از انجــام تکلیــف ســرباز زنــد؛ امــا

بــا مشــکل مواجــه کننــد .همچنیــن ،همانطــور کــه

ن همیشــه در مــورد امتحــان اضطــراب
اگــر فرزندتــا 

ســن کــودک و کارهایــی کــه بایــد انجــام دهــد بیشــتر

دارد و وقتــی شــما میخواهیــد کمکــش کنیــد حالــت

میشــود ،بــه وقفههــای زمانــی ر مطالعــه بــرای

تدافعــی بــه خــود میگیــرد ،یــک معلــم خصوصــی

تناســب بــا برنامــهی خانــواده نیــاز خواهــد داشــت؛

میتوانــد بــه او کمــک کنــد هــر موضوعــی در مقطــع

و گاهــی اوقــات ممکــن اســت مفاهیــم تدریــس

تحصیلــی فعلــی را درک کنــد.

شــده در مدرســه یــا روشــی کــه آن مباحــث تدریــس
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نشانهای که نشان میدهد فرزند شما به معلم خصوصی نیاز دارد

وب ســراچه کــه بــه والدیــن کمــک میکنــد معلــم

عدم اعتمادبهنفس

شــدهاند بــرای والدیــن آشــنا نباشــند .درهرصــورت،

ناتوانیهای یادگیری

بــرای والدیــن همیشــه ممکــن نیســت کــه تکالیــف

جلســات آمــوزش خصوصــی بــرای بچههایــی کــه

فرزنــد خــود را مدیریــت کننــد .معلمهــای خصوصــی

مبتالبــه اختــال یادگیــری ماننــد پیــش فعالــی ،عــدم

میتواننــد بــه کــم کــردن اختالفــات برنامهریــزی در

توانایــی خوانــدن ،یــا مشــکل پــردازش تصویــری

یــک خانــواده کمــک کننــدُ .گلدبــات میگویــد« :اگــر

هســتند نیــز مفیــد اســت .بچههــا بــا ناتوانیهــای

میدانیــد قــرار نیســت زمــان و انــرژی بگذاریــد تــا

یادگیــری اغلــب بایــد نســبت بــه همســاالن خــود

بــه فرزندتــان در یــک پــروژهی ســخت کمــک کنیــد،

ســختتر کار کننــد تــا بتواننــد در مقطــع تحصیلــی

یــا فقــط تکالیــف را در طــول زمــان سرســری ازنظــر

یکســان ادامــه تحصیــل دهنــد .خوشــبختانه ،معلمــان

بگذرانیــد ،معلــم خصوصــی میتوانــد ایــدهی خوبــی

خصوصــیای هســتند کــه در تدریــس بــه بچههــای

باشــد».

دارای معلولیــت تجربهدارنــد و میتواننــد زمــان و
توجــه موردنیــاز بــرای تدریــس موضوعــات و ایجــاد
عــادات مطالعــه را بــه آنهــا اختصــاص دهنــد .یــک
معلــم خصوصــی ِخبــره میتوانــد اطالعــات را بــه
شــیوهای ارائــه کنــد کــه درک آن بــرای یــک کــودک بــا
ناتوانــی یادگیــری راحتتــر باشــد کــه باعــث شــود
مدرســه برایــش راحتتــر و لذتبخشتــر شــود.
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شــما نمیتوانیــد فرزندتــان را از اشــتباه کــردن مصــون بداریــد ،امــا میتوانیــد
کمــک کنیــد کــه آســیب کمتــری ببینــد .بچههــای  7تــا  9ســاله زمــان بیشــتری
نیــاز دارنــد تــا بتواننــد بــا اشتباهاتشــان کنــار بیاینــد .از ایــن داســتانها
اســتفاده کنیــد تــا بــه فرزندتــان کمــک کنیــد دســت از ناامیــدی بــردارد.

نحوهی برخورد با
اشتباهات بچهها

،،

ایــن داســتان در یــک مســابقهی

کــه حریــف گرفــت و بــازی بــه پایــان

درک کنــد کــه یــک پرتــاب ناموفــق

کوچــک در لیــگ بــازی اتفــاق افتــاده؛

رســید»« .او درحالیکــه اشــکهایش

یــا یــک خــط فراموششــده از متــن

وقتــی آبــدان پیتــر ســون  9ســاله بــرای

را پــاک میکــرد میگفــت مــن باعــث

یــا شــعری کــه بایــد حفــظ میکــرد

گــروه خــود بهعنــوان بازیکــن گــروه

شــدم گــروه ببــازد ،دلــم خیلــی برایــش

پایــان دنیــا نیســت.

چــوگان وارد زمینبــازی شــد و پایــان

ســوخت» .بچههــای  7تــا  9ســاله

غمانگیــزی داشــت .مــادرش لیــزا از

نســبت بــه زمانــی کــه سنشــان کمتــر

بهارخــواب کالیفرنیــا کــه از دور پســرش

بــود در کنــار آمــدن بــا اشتباهاتشــان

را تماشــا میکــرد ایــن ماجــرا را تعریــف

توانایــی کمتــری دارنــد .یــاد بگیریــد

کــرد« :آبــدان توپــی را پرتــاب کــرد

کــه چگونــه بــه فرزندتــان کمــک کنیــد

مثــاً« :تــو تمــام تالشــت را

بههیچوجــه صحبــت نمیکنــد،

کــردی» یــا «مــا بیشــتر تمریــن

میتوانیــد او را در آغــوش بگیریــد

خواهیــم کــرد پــس دفع ـهی بعــد

و بــا یــک ضربــهی کوچــک مثــل

بهتــر خواهــد شــد» و اجــازه دهید

ســقلمه از او بخواهیــد بــه شــما

گفتگوهــای دلســوزانه را

اول فرزندتــان صحبــت کنــد« .هــر

بگویــد بــه چــه فکــر میکنــد.

بــه تأخیــر اندازیــد!

چیــزی کــه شــما در آن لحظــه

بعدازاینکــه آرام شــد ،شــما

دکتــر ماریلیــن میشــل روانشــناس

بگوییــد بینتیجــه خواهــد بــود و

میتوانیــد در مــورد اشــتباه

رشــد در جزیــرهی بایــن بریــج در

چیــزی را درســت نخواهــد کــرد،

مشــابهی کــه خودتــان یــا یکــی

واشــینگتن میگویــد :بــا گفتــن

پــس اجازه دهیــد او احساســاتش

از الگوهــای رفتــاری او انجــام داده

جمالتــی شــرایط را بهتــر کنیــد

را بیــرون بریــزد» .اگــر او

اســت برایــش صحبــت کنیــد.
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نحوه برخورد با اشتباهات بچهها

شما نمیتوانید فرزندتان را از اشتباه کردن مصون بدارید،
اما میتوانید کمک کنید که آسیب کمتری ببیند.

در مورد تعریف و
تمجیدها تجدیدنظر کنید!
دکتــر

کارول

دوک

اســتاد

روانشناســی دانشــگاه اســتنفورد
کــه تحقیــق برجســتهای روی
انعطافپذیــری

و

پافشــاری

بچههــا انجــام داده اســت
توضیــح میدهــد :اگــر شــما
بهطــور مــداوم عملکــرد فرزندتــان

کــه بــه خاطــر هوششــان مــورد

میتوانیــد در مــورد راههایــی

تجلیــل قرارگرفتــه بودنــد اعتــراض

بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن

کردنــد کــه آزمــون خیلــی

اشــتباه باهــم همفکــری کنیــد.

ســخت بــود و ایــن در حالــی

ایــن همــان کاری ســت کــه توبــی

بــود کــه بچههایــی کــه بــه

کاســانک از تگــزاس وقتــی جمــا

خاطــر تالششــان مــورد تعریــف و

دختــر سهســالهاش یــک خــط از

تمجیــد قرارگرفتــه بودنــد ،بهتــر از

نمایــش کالســی را فرامــوش کــرد؛

پسآزمــون برآمدنــد و عملکــرد

انجــام داد .کاســانک یــادآوری

بهتــری داشــتند»« .آنهــا متوجــه

کــرد« :یــک ســکوت اذیــت کننــده

شــدند تالشــی کــه بــرای کاری

بــود و وقتــی جمــا در پایــان

انجــام میدهیــد مهــم اســت

اجــرا بــه پشــتصحنه آمــد،

نهفقــط نتیجــهی نهایــی».

خیلــی ناراحــت بــود» .بعدهــا
آنهــا اســتدالل کردنــد کــه شــاید

را بــا گفتــن جملــهی («کارت

مخاطبــان حتــی متوجــه نشــدند

عالــی بــود») بهجــای تمرکــز روی

کــه یــک خــط جاافتــاده بــود،

تالشــش یعنــی گفتــن جملــهی

پــس بهتریــن کار ایــن اســت کــه

(«تــو بــا تالشــت در تمریــن
ژیمناســتیک مــرا حســابی تحــت

از تجربیات درس بگیرد

تأثیــر قــراردادی») موردتمجیــد

بهمحــض اینکــه آســیب اولیــهی

قــرار میدهیــد کار را بــرای او در

واردشــده بــه کودکتــان فروکــش

پذیرفتــن اشــتباهاتش ســختتر

کــرد ،در مــورد نحــوهی انجــام آن

میکنیــد .در یــک مطالعــه ،دکتــر

بــا او صحبــت کنیــد ،بنابرایــن

دوک بــه صدهــا دانشآمــوز

دفعـهی بعــد میتوانــد بــا آن کنــار

پای ـهی پنجــم ،آزمــون آمادهشــده

بیایــد .دکتــر کریســتوفر ویــارد،

بــرای دانــش آمــوزان پایــهی

یــک روانشــناس در بوســتون

هشــتم را داد .یــک گــروه از قبــل

و نویســندهی کتــاب «ذهــن

بــه خاطــر تالششــان مــورد تعریف

کــودکان» میگویــد« :میتوانیــد

و تمجیــد قرارگرفتــه بودنــد و بــه

از او بپرســید -یــادت میآیــد وقتی

گــروه دیگــر گفتهشــده بــود کــه

قبـاً ایــن اتفــاق برائــت افتــاد چه

خیلــی باهــوش هســتند .دکتــر

حســی داشــتی؟ بعــد چــهکاری

«بچههایــی

انجــام دادی؟» شــما همچنیــن

دوک
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میگویــد:
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بــه کارمــان ادامــه دهیم .کاســانک
میگویــد« :جمــا در یــک نمایــش
دیگــر ایفــای نقــش میکــرد و بــا
میکروفونــش مشــکالتی داشــت».
«امــا ایــن بــار بهجــای اینکــه
دســتپاچه شــود ،بــه زیبایــی آن را
مخفــی کــرد».

تــرس از شکســت را از

شــما بــه او داریــد تأثیــر نخواهــد

بیــن ببریــد!

گذاشــت»؛ و اگــر میگویــد

دکتــر ویــارد میگویــد :ممکــن

نمیخواهــد دیگــر آن فعالیــت را

اســت فرزندتــان فکــر کنــد کــه

بــه خاطــر اشــتباهی کــه مرتکــب

اگــر اشــتباه کنــد دیگــر مثــل قبــل

شــده؛ انجــام دهد بــه او یــادآوری

او را دوســت نخواهیــد داشــت و

کنیــد کــه بهجــای اینکــه فقــط

بــه او افتخــار نخواهیــد کــرد .او

روی لحظــهی بــد آن تمرکــز کنــد

میگویــد« :از گفتــن اینکــه بــازی

بــه ایــن فکــر کنــد کــه چقــدر در

یــا از بــر خوانــدن مهــم نیســت؛

زمــان انجــام آن فعالیــت لــذت

خــودداری کنیــد زیرا احساســاتش

بــرده و برایــش ســرگرمکننده

را تخریــب میکنــد»« .در عــوض،

بــوده و اینکــه او بایــد آن خاطرات

روی گفتــن چیــزی تأکیــد کنیــد

را بــه خاطــر بســپارد.

کــه بیانگــر ایــن باشــد کــه شــما
انتظــار کامــل بــودن را نداریــد
و

درحالیکــه

او

احســاس

ســرخوردگی میکنــد ،بــه او
بگوییــد کــه اشــتباه بخشــی از
زندگــی ســت و روی احساســی کــه

روابــط دوســتانه را
پــرورش

دهیــد!

بدانــد کــه اتفــاق مهمــی نیفتــاده
تــا بتوانــد معمولــی رفتــار کنــد،

بــا فرزنــد خــود در مــورد ایــن

هرچنــد او همچنیــن میتوانــد

چیزهــا صحبــت کنیــد مثــاً:

بــه حرکتهــای کوچکــی فکــر

اگــر دوســتت آنکســی ســت

کنــد کــه ممکــن اســت باعــث

کــه چــون تــوپ را اشــتباهی بــه

خوشــحالی دوســتش شــود.

دروازهی گــروه خودشــان پرتــاب
کــرده یــا کلمــات شــعری کــه بایــد

ِــورس الندیــس پیشــنهاد
دکتــر ل ِ

میکنــد« :او میتوانــد بگویــد:

در جلــوی کالس میخوانــد را

در وقــت نهــار یــک صندلــی

فرامــوش کــرده ناراحــت اســت،

برایــت نگــه خواهــم داشــت ،یــا

تــو چــهکار میکنــی؟ دکتــر

ً
بعــدا در اتوبــوس میبینمــت»

کارولیــن الندیــس یک روانشــناس

اگــر بچ ـهای بدانــد کــه دوســتش

بالینــی در «نــوزادان رنگینکمــان

اشــتباه او را یــک فاجع ـهی بــزرگ

و بیمارســتان کــودکان» در کلیوالند

نمیبینــد ،بیشــتر احتمــال دارد

میگویــد« :گاهــی اوقــات بچههــا

کــه بتوانــد راحتتــر بــا آن کنــار

دور بچــهای کــه ناراحــت اســت

بیایــد و خــودش را ســرزنش

جمــع میشــوند و ایــن شــرایط را

نکنــد.

بدتــر میکنــد» در عــوض بگذاریــد
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چگونگی تشویق بچهها
برای مشارکت
در کالس درس

ً
مطمئنا میدانید که آیا فرزندتان درفعالیتهای
شما
فوقبرنامه شرکت میکند یا نه اما چه میزان داوطلب
بودن او در کالس درس میتواند شمارا شگفتزده کند؟
7
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بــا ایــن اســتراتژیهای
کارآمــد بــه فرزندتــان کمــک کنیــد
بــرای مشــارکت در کالس درس و
بعــد از مدرســه احســاس راحتــی
بیشــتری داشــته باشــد.

پســر  8ســالهی دِ بــورا گیلبــا همیشــه از شــرکت در
یــک پزشــک خانوادگــی در پیترزبــورگ توضیــح

اگــر متوجــه شــدید کــه فرزندتــان بههیچوجــه در

میدهــد :وقتــی پســرش در یــک مهمانــی بــزرگ

کالس درس مشــارکت نــدارد ،خــواه باال بردن دســتش

در مقابــل  250نفــر یکــی از بیتهــای ترانــه را بــا

بــرای پاســخ بــه یــک مســئلهی ریاضــی باشــد؛ خــواه

صــدای بلنــد خوانــد او را کامــاً شــکفت زده کــرد.

داوطلــب شــدن بــرای خوانــدن بــا صــدای بلنــد،

چــه چیــزی باعــث ایــن تفــاوت شــده بــود؟ درواقــع

خیلــی صریــح و شــفاف از او بپرســید وقتــی ســایر

بچههــا وقتــی تحتفشــار نباشــند راحتتــر در یــک

بچههــا داوطلــب میشــوند او چــه فکــری میکنــد.

فعالیــت شــرکت میکننــد .در کالسهــای دوم و ســوم

دکتــر گیلوبــا میگویــد« :اکثــر بچههــا ایــن رفتــار

فرصتهــای مشــارکت در مدرســه آغازشــده و در

را در دیگــران تحســین میکننــد ،امــا فکــر میکننــد

مقاطــع تحصیلــی باالتــر افزایــش مییابــد .نحــوهی

ایــن رفتــار در آنهــا ازنظــر هیچکــس قابلتحســین

تشــویق فرزندتــان بــرای مشــارکت بیشــتر فرزندتــان

نیســت» .اگــر او از دادن پاســخ اشــتباه یــا تلفــظ

در مدرســه را یــاد بگیریــد.

غلــط (یــک مانــع شــایع در ایــن ســن) میترســد،

حواستان به فعالیتهای فرزندتان باشد!
تینــا لوبــل ،یــک متخصــص آمــوزش در مدرســهی
ابتدایــی مانهتــان در شــهر نیویــورک پیشــنهاد میکنــد:
بــرای رســیدن بــه یــک پاســخ ســریع ،بعــد از مدرســه
از او بپرســید« :وقتــی امــروز دســتت را بــرای پاســخ
دادن بــه ســؤال بــاال بــردی ،معلــم اســمت را صــدا زد
و خواســت کــه تــو جــواب را بگویــی؟» اگرچنــد روز
گذشــت و او هیــچ مشــارکتی در کالس درس را بــه
یــاد نداشــت ،بــه معلمــش ایمیــل بزنیــد و نظــر او

لوبــل پیشــنهاد میکنــد بــا معلمــش روی راههایــی
کــه میتوانــد اعتمادبهنفســش را بــاال ببــرد کارکنیــد.
او میگویــد« :معلــم میتوانــد بهجــای ســوا التــی
کــه پاســخ درســت یــا غلــط دارنــد روی ســوا التــی
تمرکــز کنــد کــه درواقــع مربــوط بــه نظــر دهــی
ســت» .همچنیــن شــما بایــد خاطرنشــان کنیــد کــه
بســیاری از بچههایــی کــه مشــتاق بــه پاســخ دادن
هســتند اغلــب پاســخ اشــتباه میدهنــد ،امــا تنبیــه
نمیشــوند یــا نمــرهی منفــی نمیگیرنــد.

را بپرســید .از ســوی دیگــر ،اگــر فرزندتــان توانســت
چنــد نمونــه را برایتــان تعریــف کنــد ،مطمئــن باشــید

کــه نسـ ً
ـبتا عملکــرد خوبــی دارد.

ً
«حتمــا در طــی جلســات اولیــا و
لوبــل میگویــد:

مربیــان بــه مســئله مشــارکت فرزندتــان در کالس درس
اشــارهکنید ،زیــرا احتمــاال ً بعدهــا ایــن موضــوع در
مدرســه ابتدایــی و راهنمایــی بــه امــر مهمــی تبدیــل
خواهــد شــد و حتــی روی نمراتــش تأثیــر خواهــد
گذاشــت».

TIZLAND.IR

8

چگونگی تشویق بچهها برای مشارکت در کالس درس

نمایشهــای گروهــی در مدرســه متنفــر بــود .گیلبــا

فرصتهایی را ایجاد کنید!

امکانات را مشخص کنید!

از سیستم دوستی استفاده کنید!

دکتــر گیلوبــا میگویــد :قبــل از اینکــه فرزندتــان

دکتــر لینــدا وایتــه معــاون آموزشوپــرورش و

فرصــت ثبتنــام در یــک باشــگاه در مدرســه را رد

توســعه بــرای «افقهــای روشــن ،راهحلهــای

کنــد ،مطمئــن شــوید کــه او از تمــام راههایــی کــه

واترتــون ماساچوســت میگویــد:
خانــواده» در
ِ
ً
مطمئنــا ،اگــر فرزندتــان بــه باشــگاههای ورزشــی

آگاه اســت .بهعنوانمثــال ،اگــر میخواهیــد او را

بعــد از مدرســه نپیونــدد ،دیگــر نیــازی نیســت کــه

در گــروه ســرود ثبتنــام کنیــد ،نبایــد مجبــور باشــد

او را تــا باشــگاه برســانید؛ امــا ایــن باشــگاهها حــل

کــه بــه ســرود گــوش کنــد یــا حتــی پایــش را روی

مشــکل را ترویــج میکننــد و اعتمادبهنفــس کــودک

صحنــه بگــذارد .بگذاریــد بدانــد کــه میتوانــد صحنــه

را افزایــش میدهنــد .اگــر فرزندتــان نســبت بــه

را طراحــی کنــد ،پشــتیهای صندلــی را درســت کنــد

ثبتنــام در باشــگاه ورزشــی بیمیــل اســت ،نظــر او

یــا برنامههــای مربــوط بــه اجــرا را مدیریــت کنــد.

را بــه ایــن ســمت جلــب کنیــد کــه دوســتانش قب ـاً

همچنیــن باشــگاههای ورزشــی راههــای دیگــری

در ایــن باشــگاه ثبتنــام کردهانــد .یــا فعالیتــی

بــرای شــرکت در ســایر باز یهــا را فراهــم میکننــد.

مثــل کاراتــه را انتخــاب کنیــد کــه شــامل کالسهــای

میتوانــد در آن رشــتهی ورزشــی مشــارکت کنــد

خانوادگیســت.
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کتابهای بسیاری در مورد تحصیالت
ابتدایی دوران کودکی خواندم .به نظر
میرسید هر کتاب روی مهارتهای
پیش از خواندن تمرکز داشت که
از والدین میخواست بچهها را در
یک محیط «پربار» پر از گفتگوها،
داستانها ،کتابها و کلمات
پرورشدهند.
بــا زندگــی در کشــور خــودم و ســایر کشــورها،

کــم تأکیــد میکنــد و در اولیــن مالقــات پســرم بــا

درسهــای ارزشــمندی در مــورد اینکــه والدیــن چگونــه

دکتــر ،دکترمــان یــک کتــاب تغذیـهی دوستداشــتنی

میتواننــد بــه فرزندشــان انگیــزه بدهنــد را یــاد

داد تــا بــا او بخوانــم .پیامــی کــه مــن از هــر کــس

گرفتــم.

ازجملــه پزشــکان ،مدرســان و رســانهها دریافــت کــردم

وقتــی بچههــای مــن کوچــک بودنــد ،پســرم بــه

واضــح بــود و فکــر میکــردم دارم هــر کاری کــه یــک

یکــی از مهدکودکهــای شــگفتانگیز بــا دســتور کار

خانــوادهی خــوب میتواننــد انجــام دهنــد را انجــام

مبتنــی بــر بــازی در شــهر نیویورک رفــت .هــرروز صبح،

میدهــم.

معلمانــش داســتانهای هیجانانگیــزی در مــورد

امــا بعدهــا در ســال  ،2010وقتــی پســرم  5ســاله شــد

حلزونهــای ســوار بــر نهنگهــا و خانوادههایــی

و دختــرم نزدیــک بــه  2ســالش بــود ،بــه ســنگاپور

کــه بــه شــکار خرسهــا میرفتنــد میخواندنــد .مــا

رفتیــم .مــن قبــل از اینکــه در دوران نوجوانــی بــه

هــم شــبها در منــزل او را در آغــوش میگرفتیــم و

آمریــکا بــروم در هنــد بزرگشــده بــودم و بافرهنــگ

بارهــا و بارهــا کتابهــای موردعالقــهاش را برایــش

آســیایی و اهمیتــی کــه بــرای آن قائــل بودنــد آشــنا

میخواندیــم.

بــودم .بااینحــال ،مــن از میــزان تمرکــز والدیــن روی

حتــی آکادمــی امــراض اطفــال آمریــکا بــر اهمیــت

پایــه و اســاس ریاضــی بــه فرزندانشــان تحــت تأثیــر

خوانــدن بــا صــدای بلنــد بــرای کــودکان از ســنین

قــرار گرفتــم .خیلــی زود بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه
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آیا واقعا بچههای آسیایی در ریاضی بهترند؟

ً
واقعا
آیا
بچههای آسیایی
در ریاضی بهترند؟

بــه نظــر میرســد کاری کــه والدیــن در ســنگاپور در

تدریــس میکنــم ،صحبــت کــردم آنهــا در مــورد

مــورد ریاضــی انجــام میدهنــد والدیــن آمریکایــی در

نحــوهی پــرورش عشــق و عالقــه بــه ریاضــی بــا

مــورد خوانــدن انجــام میدهنــد.

مــن صحبــت کردنــد .وقتــی بچههــا بــه مدرســه

پیریــا یکــی از اولیــن دوســتان مــن ،مهنــدس

ابتدایــی میرونــد ،بــرای والدینشــان عــادی ســت

نرمافــزاری بــود کــه تماموقــت خــود را بــرای تربیــت

کــه برنامههــای درســی ریاضــی را بــا تمرینــات

دو پســر خــود صــرف کــرد .او و همســرش ،زندگــی

اضافــی کتــاب کار ،باز یهــای ریاضــی و کالسهــای

روزمرهشــان را از ابتــدا بــا صحبــت بــا فرزندانشــان

فوقبرنامــه همــراه کننــد .بچههــا در ایــن ســن،

در مــورد اعــداد ،اشــکال و الگوهــای درســت همــراه

فعالیتهــای مربــوط بــه ریاضــی را بهعنــوان بخشــی

کردنــد .آنهــا در اتومبیــل و ســر میــز غــذا باز یهــای

عــادی از دوران کودکــی در نظــر میگیرنــد.

ریاضــی انجــام میدادنــد .آنهــا بــه پسرانشــان

همانطــور کــه کتــاب خــودم یعنــی کتــاب «فراتــر

شــطرنج را آمــوزش دادنــد و پــول و زمــان خــود را

از مامــان خودشــیفته :والدیــن شــرق و غــرب

صــرف مجموعههــای لوگــو ،خانهســاز یها ،معماهــا،

بــرای عصــر جهانــی» را بررســی کــردم ،بیشــتر در

پاز لهــا ،اریگامــی و باز یهــای تختــهای کردنــد.

مــورد نحــوهی توجــه بــه ریاضیــات یــاد گرفتــم .در

همانطــور کــه شــبکههای اجتماعــی مــن گســترش

تازهتریــن برنامــهی منتشرشــده بــرای نتایــج آزمــون

یافــت ،مشــخص شــد کــه پیریــا منحصربهفــرد

ارزیابــی ریاضــی بینالمللــی دانــش آمــوزان ،ســنگاپور

نیســت .یــک مــادر توضیــح داد که چطــور با اســتفاده

رتب ـهی دوم را بــه خــود اختصــاص داد و پنــج کشــور

از آسانســور موجــود در آپارتمــان ،ریاضــی را آمــوزش

برتــر همــه آســیایی بودنــد .ایاالتمتحــده  36بــود؛

داد .او گفــت« :ســوار آسانســور شــدن ماننــد بــاال و

و اگرچــه کارشناســان آمریکایــی بــر اهمیــت ســواد

پاییــن رفتــن روی خــط اعــداد اســت»« .و یــک راه

ابتدایــی تأکیــد میکننــد ،امــا تحقیقــات دانشــگاه

عالــی ســت کــه کــودکان در مــورد ریاضــی فکــر کنند».

وندربیلــت و دانشــگاه شــیکاگو نشــان میدهــد کــه

مثــاً میتوانیــد بگوییــد« :اگــر در طبقــهی پنجــم

مهارتهــای اولیــه ریاضــی ،بهتریــن پیشبینــی

باشــیم تــا طبقـهی یازدهــم چندطبقــه مانــده اســت؟»

کننــده از نحــوهی عملکــرد بچههــا در مقطــع هشــتم

یــک مــادر دیگــر توضیــح داد چگونــه پســربچهی

اســت ،آنهــم نهفقــط در درس ریاضــی بلکــه در ســایر

پیشدبســتانش را بــا قــرار دادن در مکالمــات مربــوط

درسهــا نیــز همینطــور اســت.

بــه ریاضــی او را بــا ریاضــی آشــنا کــرد .او َاشــکال را

بنابرایــن اگــر تاکنــون بــه ایــن فکــر کردهایــد کــه

در زمینبــازی بــه او معرفــی کــرد :مث ـاً «اینجــا یــک

چــرا بچههــای آســیایی و همچنیــن بچههــای

مثلــث متساویالســاقین وجــود دارد!».

آســیایی-آمریکایی عملکــرد بهتــری در درس ریاضــی

ایــن نگــرش ریاضــی فقــط مختــص مــادری کــه

دارنــد ،مــن جوابــی بــرای شــما دارم :ایــن بــه خاطــر

مهنــدس یــا حســابدار باشــد نبــود .وقتــی بــا معــاون

ارزش و اهمیتــی ســت کــه خانوادههایشــان بــرای

مدرســهای در ســنگاپور کــه در حــال حاضــر آنجــا

ریاضــی قائــل هســتند .همانطــور کــه خواننــدگان
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خــوب بچههایــی هســتند کــه زیــاد میخواننــد،

کردهانــد و هنگامیکــه روی یــک مفهــوم خــاص

ریاضیدانــان خــوب هــم بچههایــی هســتند کــه

ماهــر میشــوند ،انجــام ایــن مســئلهها بــرای

زیــاد بــا ریاضــی ســروکار دارنــد .رفتــن بــه ســنگاپور

آنهــا ســرگرمکننده خواهــد بــود .بااینحــال ،آنهــا

چشــم مــن را بــه روی واقعیــت بــاز کــرد .مــن حــاال

همچنیــن کتابهــا را دوســت دارنــد و بــه خوانــدن

اصــرار دارم کــه بچههایــم در تعطیــات آخــر هفتــه،

بــرای آنهــا ادامــه میدهــم .بــا ایــن کار میتوانیــم

تمرینــات اضافــی ریاضــی و پــازل انجــام دهنــد.

بــه ریاضــی و خوانــدن بــه یــک انــدازه بپردازیــم.

آنهــا گاهــی اعتــراض میکننــد ،امــا بــه آن عــادت
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آیا خواندن برای
کودکان مبتالبه
سندروم داون
ممکن است؟

ازلحاظ تاریخی ،پزشکان و مربیان تصور
میکردند بچههای مبتالبه سندرومداون
توانایی یادگیری زیادی ندارند؛ اما در
سالهای اخیر ،دریافتیم که کودکان
مبتالبه سندروم داون میتوانند
همهچیز را یاد بگیرند .بهطور خاص،
آنها میتوانند خواندن را یاد بگیرند.

آنهــا را بیهیــچ دلیلــی دوســت دارم .حــاال باوجــود
ِپنــی  9ســاله ،دیگــر بــه خوانــدن بهعنــوان یــک

ضــرورت بــرای رابطـهی مــادر و دختــری فکــر نمیکنــم؛
امــا در ماههــای اولیـهی تولــد او ،توانایــی ِپنــی بــرای
خوانــدن و توانایــیاش بــرای عالقــه بــه خوانــدن،

بــرای آینــدهی مــا بســیار مهــم بــود.
باگذشــت زمــان ،از اصــرارم در مــورد خوانــدن دســت
کشــیدم .متوجــه شــدم چــه ارتبــاط لذتبخشــی بــا
دختــرم داشــتم حتــی بهعنــوان یــک نــوزاد و بــدون
اینکــه ارتبــاط کالمــیای بیــن مــا برقرارشــده باشــد.
مــن متوجــه شــدم کــه کارهــای فیزیکــی مراقبــت از او
در طــول روز مرا نســبت به عشــقی کــه بــه او دارم آگاه
میکنــد .متوجــه شــدم هــر فعالیــت خاصــی ،مهــم
نیســت چقــدر آن را دوســت داشــته باشــم ،میتوانــد
بــا او بــرای مــا غــرور و شــادی بــه ارمغــان بیــاورد.
مــن خوشــحالم کــه ایــن درس را همــان اوایــل یــاد
گرفتــم ،زیــرا بــرای همـهی بچههایــم مهــم اســت کــه

وقتــی در بــدو تولــد ِپنــی تشــخیص داده شــد کــه

او مبتالبــه ســندرومداون اســت ،مــن احساســاتی کــه

ســعی نکنــم آنهــا را بــه شــکلهایی دربیــاورم کــه از
قبــل برایشــان پیشبینــی کــرده بــودم .کار مــن ایــن

وقتــی والدین اخبــار غیرمنتظــرهای در مورد فرزندشــان

نیســت کــه فقــط هویتشــان را بســازم بلکــه بایــد

میشــنوند دارنــد را تجربــه کــردم .مــن احســاس

عالیــق و اســتعدادهای ذاتــی آنهــا را نیــز پــرورش

گنــاه ،غــم و تــرس داشــتم ،بهخصــوص وقتــی بــه

دهــم .بااینحــال ،فکــر میکنــم اگــر درک بهتــری

آینــدهی نامعلــوم و ســخت پیــش روی خانــوادهام

از تواناییهــای یادگیــری کــودکان مبتالبــه ســندروم

فکــر میکــردم.

داون داشــتم ،نســبت بــه تشــخیصی کــه در مــورد

در آن زمــان ،یکــی از بزرگتریــن دالیــل غــم و انــدوه

ِپنــی داشــتند احســاس تــرس و ناراحتــی کمتــری

عشــق مــن بــه مطالعــه و خوانــدن را بــرآورده کنــد.

ً
اخیــرا ،یــک موسســه بینالمللــی غیرانتفاعــی

مــن از ایــن بــاور ناشــی میشــد کــه ِپنــی نمیتوانــد

داشــتم.

احمقانــه بــه نظــر میآمــد؛ امــا بعدهــا بهعنــوان

آمــوزش بــه ســندروم داونــی هــا زیــر نظــر بریتانیــا

یــک مــادر ،یــاد گرفتــم کــه بچههایــم را دوســت

کــه در بیــش از  170کشــور بــه کــودکان مبتالبــه

داشــته باشــم نــه بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا از همــان

ســندروم داون خدمــت میکنــد ،گزارشــی در مــورد

چیــزی لــذت ببرنــد کــه مــن لــذت میبــرم ،نــه مــن

دســتاوردهای قابلتوجهــی کــه کــودکان ســندرومداون
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 DSEموانــع خــاص یادگیــری بــرای کــودکان مبتالبــه

شــاید یــک حکایــت بــه نظــر برســد ،امــا کار

ســندروم داون را شناســایی میکنــد تــا از معلمــان و

ســازمانهایی ماننــد  DSEدر اثبــات اینکــه کــودکان

والدیــن بــرای غلبــه بــر ایــن موانــع حمایــت بــه عمــل

مبتالبــه ســندورم داون میتواننــد یــاد بگیرنــد و

آورد .ایــن بچههــا از اســتراتژی کمککنندههــای

ابزارهــای ایــن پیشــرفت را در اختیار معمــان و والدین

هدفمنــد  DSEاســتفاده میکننــد کــه شــامل خوانــدن،

قــرار میدهنــد بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ بنابرایــن

کمککننــدهی مبتنــی بــر زبــان و کتــاب راهنهــای معلم

والدینــی کــه بچههــای مبتالبــه ســندورم داون دارنــد

بــرای اجــرای برنامــه در جــای دیگــر اســت .تقریبـ ً
ـا

میتواننــد و بایــد قبــول کننــد کــه فرزندانشــان قــادر

تمــام کــودکان در چهــار حــوزه نمــرات قابلتوجهــی

بــه خوانــدن و یادگیــری هســتند.

کســب میکننــد ،ازجملــه :خوانــدن تــک کلمــات،
علــم و دانــش در مــورد نامــهی صوتــی ،ترکیــب واج

در حــال حاضــر چیــزی کــه در مــورد ِپنــی مــن را

بــه هیجــان بیــاورد ایــن نیســت کــه او نمــرات بــاال

و واژگان رســا و قابلفهــم؛ و بچههــای کوچکتــر

در آزمونهــای اســتاندارد یــا بــه نحــوی «مناســب

کمککنندههــا را بهتــر دریافــت میکردنــد.

و برابــر بــودن» بــا همسنوســالهای معمــول

مشــخص شــد کــه مــن نبایــد در یادگیــری ِپنــی بــرای

خــودش کســب کنــد .بلکــه بــه ایــن خاطــر ذوق و

خوانــدن نگــران میبــودمِ .پنــی همیشــه عاشــق

کتــاب بــوده ،شــاید بــه یــک دلیــل ســاده کــه او در

شــوق دارم کــه او تجربــهی لــذت یافتــن خــود در
داســتانهای کالســیک را تجربــه کــرده کــه درواقــع

خانــوادهای رشــد کــرد کــه والدینــش نیــز عاشــق

نقطــهی آغــاز درک او از زندگــی خــودش و جهــان

کتــاب بودنــد .عشــق او بــا کســب مهــارت زبــان

پیرامونــش از منظــر آن داســتانها بــوده و اینکــه

اشــاره و تمایلــش بــرای عالمتگــذاری کتابهــای

لــذت هــرروزهی غوطـهور شــدن در یــک کتــاب خــوب

تصویــری موردعالقـهاش آغــاز شــد و بــا حفــظ کــردن

را تجربــه کــرده اســت.

لغــت بــه لغــت محتــوای کتابهــای «ماجراجویان ـهی
جــورج» ادامــه پیــدا کــرد .درنهایــت ،او تالش آهســته
و پایــداری را در راســتای خوانــدن کتابهــا بهتنهایــی
آغــاز کــرد؛ و در حــال حاضــرِ ،پنــی همیشــه کتــاب

میخوانــد .او در اتومبیــل ،قبــل از مدرســه ،بعــد از
مدرســه ،قبــل از خــواب کتــاب میخوانــد .گاهــی
اوقــات کــه مجبــور بــودم دختــرم را از کتابهایــش
دور کنــم تــا بتوانــد در چیــدن میــز غــذا کمــک کنــد،
دوش بگیــرد یــا بــه رختخــواب بــرود بــا مــادر خــودم
همــدردی میکــردم زیــرا مــن هــم وقتــی هــم ســن
ِپنــی بــودم بــه همیــن انــدازه عاشــق کتــاب خوانــدن
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آیا خواندن برای کودکان مبتال به سندروم داون ممکن است؟

در مــورد خوانــدن انجــام دادهانــد را منتشــر کــرد.

بــودم.

آیا تماشای زیاد تلویزیون
مانع رفتن بچهها به
مهدکودک میشود؟
یک مطالعهی جدید رابطهای بین زمان تماشای
تلویزیون و مهارتهای بنیادی آمادگی مدرسه در
ریاضیات ،حروف و کلمات و صالحیتهای شناختی و
عاطفی -اجتماعی پیداکرده است.

محققــان میگوینــد تماشــای ایــن جعبـهی جــادو بیــش از چنــد ســاعت
در روز ،بــا آمادگــی بدنــی پاییــن بــرای رفتــن بــه مدرســه همــراه خواهــد
بــود؛ بهخصــوص در میــان خانوادههــای کمدرآمــد .ایــن یافتههــا
همــهی مــا بــه دلیــل نشــاندن
بچههایمــان مقابــل تلویزیــون بــرای
رســیدن بــه ســایر کارهایمــان ازجملــه
درســت کــردن غــذا یــا جــواب دادن بــه
تلفــن گناهکاریــم .بلــه مــا گاهــی اوقات
حــس بــدی نســبت بــه آن داریــم ،زیــرا

در مجلــهی «بیمار یهــای رشــد و رفتــاری کــودکان» بــه چــاپ رســیده
اســت.
ایــن مطالعــه ،از نظری ـهی آکادمــی آمریکایــی کــودکان حمایــت میکنــد
کــه کــودکان  2تــا  5ســاله بایــد فقــط یــک ســاعت در روز تلویزیون تماشــا
کننــد .وقتــی میگویــم ایــن کار را میتــوان راحتتــر ازآنچــه گفتــه شــد

مشخصشــده اســت کــه تماشــای

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

زیــادی تلویزیــون عــاوه بــر ســایر

جدیدتریــن تحقیــق نویســندهای بــه نــام انــدرو ریبنــر ،کاندیــدای دکتــرا

مشــکالت بــا خطــر ابتــا بــه چاقــی
همــراه اســت؛ امــا در حــال حاضــر
تحقیــق جدیــدی از دانشــگاه نیویــورک

در گــروه روانشناســی کاربــردی در اســتنهارد اســت کــه در بیانیـهای گفــت:
«بــا توجــه بــه مطالعــات انجامشــده گزارششــده اســت کــه کــودکان

میگویــد :دلیــل دیگــری وجــود دارد

اغلــب ،بیشــتر از زمــان توصیهشــده تلویزیــون تماشــا میکننــد و گســترش

کــه والدیــن بایــد در مــورد محــدود

فعلــی تکنولــوژی ماننــد گوش ـیهای هوشــمند و تبلــت هــا زمــان خیــره

کــردن زمــان تماشــای تلویزیــون تــا حد
ممکــن آگاه باشــند؛ بچههــا هرچقــدر
بیشــتر تلویزیــون تماشــا کننــد،
کمتــر بــرای رفتــن بــه مدرســه آمــاده
میشــو ند .

شــدن بــه صفحهنمایــش را در حــال حاضــر نســبت بــه قبــل بیشــتر کــرده
اســت».
امــا بــا توجــه بــه ایــن مطالعــه ،تماشــای مــداوم تلویزیــون یــا هــر
صفحـهی نمایشــی میتوانــد پیامدهــای واقعــی در رشــد کــودکان داشــته
باشــد .محققــان  807کــودک پیشدبســتانی را بــا پیشــینههای مختلــف
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خانــواده و تعــداد ســاعاتی کــه روزانــه بچههــا

نکردنــد .محققــان خاطرنشــان کردنــد کــه احتمــاال ً

تلویزیــون تماشــا میکردنــد را گــزارش کردنــد.

بچههــا از خانوادههــای بــا درآمــد بــاال بیشــتر

(باز یهــای ویدئویــی بچههــا ،تبلــت و ســروکار

محتــوای آموزشــی تماشــا میکننــد و میتواننــد در

داشــتن بــا گوشــیهای هوشــمند نیــز بخشــی از

کنــار والدیــن برنامههــای بیشــتری کــه بــرای ترویــج

مطالعــه محســوب نمیشــد).

یادگیــری هســتند را ببیننــد.

ســپس ایــن بچههــا در مــورد مهارتهــای بنیــادی

یکــی دیگــر از یافتههــای جــذاب ایــن اســت کــه:

آمادگــی مدرســه در ریاضیــات ،درک حــروف و کلمات و

تماشــای تلویزیــون بــا مهارتهــای ریاضــی و عملکــرد

صالحیتهــای کلیــدی شــناختی و عاطفــی -اجتماعــی

اجرایــی ،رابطـهی منفــی داشــت امــا رابطهی مشــابهی

ماننــد فعالیــت حافظــه ،انعطافپذیــری شــناختی و

بیــن تماشــای تلویزیــون بــا دانــش حــروف و کلمــه

کنتر لکنندههــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.

دیــده نشــد .احتمــاال ً بــه ایــن دلیــل اســت کــه برنامهی

وقتیکــه بچههــا بیــش از دو ســاعت تلویزیــون

درســی بچههــا روی خوانــدن و نوشــتن تمرکــز خواهــد

تماشــا میکردنــد ،میــزان آمادگــی آنهــا بــرای

کــرد نــه روی توســعهی مهارتهــای ریاضــی.

رفتــن بــه مهدکــودک تحــت تأثیــر قرارگرفتــه بــود؛ و

مطالعــهی یکــی از نویســندگان بــه نــام کاتریــن

همانطــور کــه درآمــد خانــواده کاهــش مییافــت،

فیتپاتریــک از دانشــگاه ِســینت آنــه در کانــادا

ارتبــاط بیــن تماشــای تلویزیــون و کاهــش آمادگــی

خاطرنشــان کــرد« :نتایــج مــا نشــان میدهــد کــه

بــرای مدرســه افزایــش پیــدا میکــرد .خانوادههــای

شــرایطی کــه هنــگام تماشــای تلویزیــون کــودک را

نزدیــک خــط فقــر( ،درواقــع آنهایــی کــه درآمــد

در برمیگیــرد ،میتوانــد بــر اثــرات مضــر آن روی

ً
ـدودا
ساالنه¬شــان بــرای یــک خانــواده چهار-نفــره ،حـ
 21هــزار دالر تعریفشــده بــود) شــاهد بیشــترین
ُافــت بودنــد.

جالبتوجــه اســت ،محققــان بــه هیــچ ارتباطــی بیــن
آمادگــی بــرای رفتــن بــه مدرســه و تماشــای تلویزیــون

یادگیــری تأثیــر بگــذارد».
نکتـهای بــرای والدیــن« :تمــام تالشــتان
را بــرای محــدود کــردن زمــان تماشــای
تلویزیــون بچههایتــان بهکارگیریــد!»

ً
ـدودا ســاالنه
در خانوادههــای بــا درآمــد بــاال (بــا حـ
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تماشای زیاد تلویزیون مانع رفتن بچه ها به مهدگودک می شود؟

موردبررســی قراردادنــد .والدیــن ایــن بچههــا؛ درآمــد

 127هــزار دالر بــرای یــک خانــوادهی چهارنفــره) اشــاره

چطور محیط خانه
میتواند هوش و ذکاوت
فرزندان را باال ببرد؟

اگرچه هوش روی ژنتیک تأثیر میگذارد ،اما
تحقیقات جدید نیز نشان میدهد بچههایی که در
ایده آلترین محیطها پرورش مییابند؛ دارای هوش
بیشتری هستند.
چطور محیط خانه می تواند هوش و ذکاوت فرزندان را باال ببرد؟

آیا ماهیت یا تربیت روی میزان هوش فرزندتان تأثیر خواهد گذاشت؟
ایــن مطالعــه کــه در مجلــهی «فعالیتهــای آکادمــی ملــی علــوم» منتشرشــده
اســت :توانایــی شــناختی  436پســربچهای کــه دوبـهدو باهــم بـرادر بودنــد را در ســوئد
مــورد مقایســه قراردادنــد ،در ایــن مطالعــه یکــی از بچههــا توســط والدیــن همخــون
بزرگشــده بــود و یکــی دیگــر تحــت سرپرســتی بــود .آیکیــوی هــر یــک از برادرهــا بین
 18تــا  20ســالگی اندازهگیــری شــد و ســطح تحصیــل هــر یــک از والدیــن در مقیــاس
پنجگانــه رتبهبنــدی شــد (هرچنــد ایــن مطالعــه بهمنظــور تشــخیص هــوش بیــن
والدیــن انجامنشــده بــود).
محققــان دریافتنــد کــه آیکیــوی برادرانــی کــه توســط والدیــن همخونشــان بزرگشــده
بودنــد و بهطورمعمــول تحصیــات کمتــری داشــتند 4.4 ،کمتــر از برادرانــی بــود کــه
توســط والدیــن بــا تحصیــات بــاال و ازنظــر مالــی مناس ـبتر بــه سرپرســتی گرفتهشــده
بودنــد.

بااینحــال ،شــواهدی از مطالعــات قبلــی
وجــود دارد کــه ممکــن اســت بــا یافتههــای
اخیــر در تضــاد باشــد .بهطــور خــاص،
مطالعــهای در ســال  2014بــا تجزیهوتحلیــل
رفتارهــای والدیــن و هــوش زبانــی دریافــت
کــه درواقــع آیکیــو نمیتوانــد نتیجــهی
اجتماعــی شــدن والدیــن باشــد .بااینوجــود،
دکتــر ِکنِــت کِندلِــر یکــی از اولین نویســندگان
مطالع ـهی مشــترک گفــت« :مــا منکــر ایــن
قضیه نمیشــویم کــه توانایــی شــناختی دارای
مؤلفههــای مهــم ژنتیکــی ســت ،امــا خیلــی
بیخردانــه اســت کــه بخواهیــم بگوییــم
همهچیــز فقــط مربــوط بــه ژن اســت».

روانشــناس مرکــزی گــزارش داد« :والدینــی کــه سرپرســتی بچ ـهای را بــه عهــده گرفتــه بودنــد
نســبت بــه والدیــن همخــون بیشــتر بــه تحصیــات تمایــل داشــتند و بـرای شـرایط اجتماعــی
و اقتصــادی ارزش و اهمیــت قائــل بودنــد»؛ امــا وقتــی والدیــن همخــون تحصیــات بیشــتری

آیــا مصمــم هســتید کــه هــوش فرزندتــان
را تــا حــد ممکــن افزایــش دهیــد؟ شــواهد
اخیــری وجــود دارد کــه نشــان میدهد شــیر

داشــتند ،درواقــع برادرهــای بزرگشــده از آیکیــوی باالتــری برخــوردار بودنــد.

دادن حداقــل  12مــاه بــه فرزندتــان میتوانــد

اگرچــه والدیــن همخــون و غیــر همخــون یکطــرف ماجراســت ،امــا درواقــع محیــط خانــه

آیکیــوی آنهــا را تــا چهــار برابــر افزایــش

مهمتریــن دلیــل بــرای داشــتن بچههــای باهوشتــر بــود .البتــه دالیــل احتمالــی نیــز وجــود
دارنــد ،ماننــد والدیــن تحصیلکــرده کــه تمایــل بیشــتری به داشــتن بحثهــای تعاملــی در طول
وعدههــای غذایــی دارنــد ،یــا بــردن فرزندانشــان بــه موزههــا و کتــاب خوانــدن بــا صــدای بلنــد
بـرای آنهــا.
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دهــد؛ و یــک مطالعـهی جدیــد دیگــر تأکیــد
میکنــد کــه اطمینــان از اینکــه فرزندتــان
بهانــدازهی کافــی بــا مدرســه و چالشهــای
تحصیلــی درگیــر اســت نیــز میتوانــد بــه
رشــد بچههــای باهــوش کمــک کنــد.

چگونه
به اشتراک گذاشتن،
پیشدبستانیها را
شادتر میکند؟

دکتــر ژن وو پژوهشــگر ارشــد و همکارانــش ،در تحقیقــی کــودکان  3تــا

 5ســاله را موردبررســی قراردادنــد .آنهــا بچههــا را بــه دو گــروه تقســیم
کردنــد .گــروه اول برچســبهای خــود را بهطــور داوطلبانــه باهــم ســن

و ســالهای خــود بــه اشــتراک گذاشــتند و گــروه دوم هــم همیــن کار را
انجــام دادنــد زیــرا تصــور کردنــد کــه آنهــا هــم موظفانــد همیــن کار

را انجــام دهنــد .محققــان حــاالت چهــرهی بچههــا را بررســی کردنــد تــا

میــزان خوشــحالی آنهــا را اندازهگیــری کننــد .همانطــور کــه مشــخص
شــد ،هــر دو گــروه  3تــا  5ســالهها وقتــی برچســبها را بهجــای
نگهداشــتن بــرای خودشــان بــا میــل و رغبــت شــخصی بــه فــرد دیگــر
میدادنــد خوشــحالتر بودنــد تــا زمانــی کــه حــس میکردنــد بایــد
از روی اجبــار ایــن کار را انجــام دهنــد.
البتــه ایــن کامــاً واضــح اســت کــه بچههــای کوچکتــر وقتــی مجبــور

باشــند چیــزی را بــه کســی بدهنــد ،تمایــل کمتــری بــرای انجــام ایــن کار

از خــود نشــان خواهنــد داد و میتــوان گفــت تــا حــد زیــادی از خــود

مقاومــت نشــان خواهنــد داد .ایــن واقعیــت نیــز وجــود دارد کــه حتــی
اگــر بــه آنهــا نگوییــم چیــزی را بــه اشــتراک بگذارنــد هــم ممکــن اســت
آنهــا ایــن احســاس را داشــته باشــند کــه بایــد ایــن کار را انجــام دهنــد.
بااینحــال ،ایــن مطالعــه میتوانــد بــرای والدیــن و مربیــان پیشدبســتانی

کــه میخواهنــد اشــترا کگذاری را در میــان بچههــا ترویــج کننــد مفیــد
و کمککننــده اســت .بــا همــهی اینهــا ،یادگیــری اینکــه دادن چیــزی

میتوانــد حــس خوبــی بــه شــما بدهــد ،راهــی ســت کــه فرزندانتــان را
تشــویق کنیــد ایــن کار را بارهــا و بارهــا انجــام دهنــد.

یکــی از اولیــن درسهایــی کــه
بچههــا از والدیــن و معلمهایشــان یــاد
میگیرنــد ،بــه اشــترا کگذاری ســت؛
بنابرایــن ،از دوران پیشدبســتانی بــه
بعــد ،بچههــا اغلــب میــان وعدههــا و
مــداد رنگیهــای خــود را بــه دوســتان
خــود تعــارف میکننــد امــا فقــط بــه
ایــن خاطــر کــه ایــن کار ،کارِ خــوب و
درســتی ســت .روانشناســان خاطرنشان
میکننــد :البتــه دادن یــک پــاداش
عاطفــی بــه ایــن رفتــار میتوانــد
تمایــل مــا را بــه انجــام دوبــارهی آن
بیشــتر کنــد؛ امــا آیــا پــاداش را بــه
ایــن دلیــل دریافــت میکنیــد کــه
مــا بــا آن شــمارا مجبــور میکنیــم
داشــتههای خــود را بــا دیگــران بــه
اشــتراک بگذاریــد؟ یــا فقــط بــه ایــن
خاطــر ایــن کار را میکنیــد کــه ایــن
کارِ داوطلبانــه بــه شــما حــس خوبــی
میدهــد؟ محققــان کــه تحقیقشــان
در «مرزهــای روانشناســی» منتشــر
شــد ،تصمیــم گرفتنــد ایــن ســؤال را
بامطالعــهی بچههــای پیشدبســتانی
در چیــن بررســی کننــد و یافتههــای
آنهــا بســیار جالبتوجــه بــود.
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چگونه به اشتراک گذاشتن پیشدبستانی ها را شادتر میکند؟

بر طبق یک مطالعهی جدید ،دانش آموزان  3تا 5
ساله که داشتههای خود را داوطلبانه به اشتراک
گذاشتند ،نسبت به کسانی که این کار را وظیفه
میدانستند بازخورد عاطفی و احساسی مثبتتری
داشتند.

چرا بچهها یواشکی
از کیف والدین
پول برمیدارند؟

گاهی اوقات والدین مجبورند با کودکانی که بدون
اجازه از کیف آنها پول برمیدارند ،مقابله کنند.
بهترین راهحل؛ برقراری ارتباط صادقانه برای کشف
دالیل این رفتار است.

چرا بچهها یواشکی از کیف والدین پول برمیدارند؟

ســؤال :مــن وقتــی مُ ــچ فرزنــد 8
ســالهام را در حالتــی گرفتــم که داشــت
از کیــف مــن پــول برمیداشــت ،او را
بــه اتاقــش فرســتادم .یــک هفتــه

دکتــر برودلــی میگویــد« :بااینحــال قبــل از اینکــه بــا فرزندتــان مقابلــه کنیــد،
وظیف ـهی خــود را انجــام دهیــد و مشــورت کنیــد .ممکــن اســت یــک توضیــح
ســاده وجــود داشــته باشــد ،ممکــن اســت بــه ایــن دلیــل باشــد کــه هم ـهی
دوســتانش بعــد از مدرســه بهطــرف مغــازهی آبنبــات فروشــی میدونــد یــا

بعــد ایــن اتفــاق دوبــاره افتــاد.

بــرای خریــد خرتوپرتهــای ریــز بــه مراکــز خریــد میرونــد .اگــر فرزندتــان

چــهکاری میتوانــم انجــام دهــم؟

بــرای چیــز خاصــی پــول میخواهــد ،میتوانیــد برنامــهای بــرای افزایــش

اگــر فرزندتــان مــدام چیزهایــی را

پولتوجیبــی او داشــته باشــید».

برم ـیدارد کــه متعلــق بــه او نیســتند،
مشــکلی که شــما بایــد بــه آن بپردازید
و اســمی برایــش انتخــاب کنیــد
احتمــاالً دزدی نیســت .دکتــر ِجــری
برودلــی یــک روانپزشــک کــودک در
تمرینــی خــاص در گرینویــچ میگویــد:
«بچههــای ایــن ســن بهقــدر کافــی
بزرگشــدهاند تــا وقتــی بــه آنهــا
توضیــح میدهیــد کــه دزدکــی پــول
برداشــتن کار اشتباهی ســت آن را درک
کننــد»« .اگــر آنهــا دوبــاره یــا سـهباره

دکتــر برودلــی میگویــد :اگــر چیــزی از جســتجوی اولیــه دســتگیرتان نشــد،
پــس زمــان آن اســت کــه بــه مرحلـهی دوم برویــد« :ســعی کنیــد از او بپرســید
وقتــی پــول را از کیــف شــما برمــیدارد بــه چــه چیــزی فکــر میکنــد یــا چــه
حســی دارد» اگــر بهطــور دقیــق و خیلــی خــوب گــوش کنیــد و ســخنرانی نکنیــد،
احتمــاال ً درنهایــت علــت ایــن دزدیهــای یواشــکی را متوجــه مــی شــوید .ممکن
اســت علــت مشــخصی باشــد ،ماننــد« :مــن از بــردن ظــرف غــذا بــه مدرســه
متنفــرم! دلــم میخواهــد مثــل ســایر دوســتانم غذایــم را از غذاخــوری مدرســه
بخــرم» یــا چیــزی جزئیتــر «الکــس همیشــه و در هــر شــرایطی موردتوجــه
مامــان و بابایــش قــرار دارد امــا هیچکــس هیچوقــت بــه حرف¬هــای مــن

ایــن کار را تکــرار کننــد ،میتوانیــد

گــوش نمیدهــد و کوچکتریــن توجهــی بــه مــن نمیکنــد».

فــرض کنیــد کــه مشــکل؛ جدیتــر از

دکتــر برودلــی میگویــد :احتمــاال ً اگــر راهــی پیــدا کنیــد کــه مشــکل

آن چیــزی ســت کــه شــما بــا چشــم
میبینیــد».
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اصلــی را متوجــه شــوید ،ایــن دزدیهــای یواشــکی و گاهگاه ناپدیــد

خواهنــد شــد.

ً
ظاهرا
درخواستهای
بیحدومرز و نگرش
ناخوشایند بچهها به
این معنی نیست که
فرزندتان دارد زیادهخواه
یا خودخواه بار میآید.

ً
ظاهــرا
درخواســتهای

بیحدومــرز

و

نگــرش

ناخوشــایند بچههــا را بــا
برنامــهی کارشــناس مــا
متوقــف کنیــد!

میکنــد امــا بــرای بچههــای

«فقــط یکبــار دیگــر ،مامــان!

 5و  6ســاله طبیعــی ســت کــه

لطفــااااااا؟» .دختــر  6ســالهی مــن

محدودیتهــا را آزمایــش کننــد».
«اینزمانــی ســت کــه بچههــا در
دقیــق میشــوند و ایــن مهارتهــا

سرســره شــد قــرار بــود آخریــن بــار

را روی شــما میآزماینــد».
خبــر خوبــی کــه دکتــر برمــن
میگویــد :ایــن اســت کــه

و نویســندهی بچــهی عالــی12 :
راهــی کــه بــه فرزندتــان کمــک
کنیــد در  3ســال اول زندگــی

باشــد و مــن دیگــر از بگومگــو خســته
شــده بــودم .عــاوه بــر ایــن احســاس
کــردم تمــامروزم را صــرف ســروکله زدن
بــا درخواســتهای او بهمنظــور کــم
کــردن محدودیتهایــش کــرده بــودم؛

درخواســتهای پیدرپــی بــه

مثــ ً
ا :خوانــدن یکفصــل بیشــتر

ایــن معنــی نیســت کــه فرزندتــان

از کتــاب جونــی جونــز ،پنــج دقیقــه

دارد زیادهخــواه یــا خودخــواه بــار
میآیــد .در حقیقــت ،معمــوال ً

بیشــتر مانــدن در زمــان بــازی ،یــک
قســمت دیگــر از مجموعــهی جــورج
ماجراجــو و یــک کوکــی هرچنــد کــه

بچههــا در ســن  8یــا  9ســالگی

او قبــ ً
ا یــک آیــس پــک هــم خــورده

از ایــن مرحلــه عبــور میکننــد.

بــود.

وقتــی داریــد بــا درخواســت 100
ام فرزندتــان ســروکله میزنیــد
ً
واقعــا بــه ســتوه آمدهایــد
و

بهقــدری کــه دلتــان میخواهــد

ازآنجاکــه

دکتــر ِجــن برمــن مشــاور والدیــن

یکبــار دیگــر ســوار سرســره شــود؛

بیــان افــکار و نــکات مــورد مذاکــره

برایتــان

خواستههایش تمام میشود؟

قبــل از اینکــه زمینبــازی را تــرک کنیــم،
امــا درواقــع آخریــن بــاری کــه ســوار

فریــاد بزنیــد ،همــدردی کوچکــی

آیا او باالخره

اســتال ،بــه مــن التمــاس میکــرد کــه

داریــم.

بهخصــوص

متخصصــان

رشــد

کــودک انجــام برخــی کارهــا را
منــع میکننــد .مــا بهتریــن مــوارد
جایگزیــن بــرای ایــن کارهــا را از
آنهــا پرســیدیم.

1

یک معامله انجام دهید!

منظــم رخ میدهنــد را نشــانه
رود بیشــتر اســت؛ بخصــوص
هنگامیکــه دارد از چیــزی لــذت
میبــرد یــا تــاش میکنــد انجــام
چیــزی کــه از آن متنفــر اســت را
بــه تعویــق میانــدازد .از ایــن
کارهایــش بــه نفــع خــود اســتفاده
کنیــد تــا او را در تصمیمگیــری
مشــارکت دهیــد؛ بنابرایــن ،اگــر
ن
پســرتا 

همیشــه

یکفصــل

دیگــر از «کتابخانــه درختــی

یــک شــروع طوفانــی داشــته

احتمــال اینکــه فرزندتــان آن

جادویــی» را طلــب میکنــد

«احتمــاال ً

محدودیتهایــی کــه بهطــور

درحالیکــه شــما در حــال خــوردن

باشــد؛

میگویــد:
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 4روش برای تنبیه فرزندان ناسپاس

 4روش
برای تنبیه
فرزندان
ناسپاس

ایــن خواســتهها شــمارا دیوانــه

شــام هســتید ،باهــم تصمیــم

بــا همســرم در کتابفروشــی

بگیریــد کــه چنــد فصــل از آن

مشــغول مــرور کتابهــا باشــم و

را بخوانیــد .دکتــر هــاروی کارپ

او ناگهــان بگویــد :بســیار خــوب،

مشــاور والدیــن و خالــق دیویدی

دیگــر کافــی ســت بیــا برویــم،

و کتــاب «شــادترین کــودک نوپــا»

ً
واقعــا ناامیدکننــده اســت.
ایــن

پیشــنهاد میکنــد :بــا دادن قــدرت

مــن ترجیــح میدهــم او بگویــد

انتخــاب بــه او ایــن فرصــت را بــه

ده دقیقــه فرصــت داری تــا نگاهــی

او بدهیــد کــه در تصمیمگیــری

بــه کتابهــا بینــدازی».

مشــارکت کنــد ،مثــاً بگوییــد:
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درد آنها را احساس کنید!

حتــی اگــر پیشــاپیش بــا او
معاملــه کردهایــد و حدومــرز را
برایــش مشــخص کردهایــد و او
همچنــان بــرای چیــزی بیشــتر
التمــاس میکنــد ،بایــد چــهکاری
انجــام دهیــد؟ تحقیقــات نشــان
میدهــد کــه اگــر شــما ابــراز
همــدردی کنیــد بیشــتر احتمــال

بچههــای پنــج و ششســاله بــه

دارد کــه بهجــای مخالفــت؛ با شــما

یادآور یهــای مــداوم نیــاز ندارنــد،

همــکاری کنــد .بهعنوانمثــال؛

امــا در نیمــهی راه یــا حداقــل

قبــل از اینکــه بــه او بگوییــد نــه

قبــل از اینکــه فعالیــت بــه پایــان

بگوییــد کــه حــس ناامیــدی او را

برســد ،بــه او هشــدار دهید .ســعی

درک میکنیــد .بهعبارتدیگــر،

کنیــد در یادآور یتــان ،زمــان

وقتــی فرزندتــان بیــن انتخــاب

باقیمانــدهی او را پیشبینــی

یــک ماشــین اســباببازی و یــک

کنیــد؛ بنابرایــن اگــر او معمــوال ً

بســته کارت بــازی مــردد اســت

بعــد از بــازی «ســرزمین آبنبــات»

و اصــرار میکنــد« :امــا مــن

بحــث میکنــد و شــما مجبوریــد

هــردوی آنهــا را میخواهــم»،

یکبــار دیگــر بــازی کنیــد تــا

«اولیــن پاســخ شــما بایــد ایــن

همــهی مــا میدانیــم کــه قبــل

او شــانس دیگــری بــرای ضربــه

باشــد کــه آرام باشــید و بگوییــد»

از رفتــن بهجایــی مثــاً خانــهی

زدن بــه شــمارا داشــته باشــد،

میدونــم عزیــزم.

یــک دوســت؛ مهــم اســت

میتوانیــد در همــان ابتــدا

لیــان اســمیت مربــی و مــدرس

کــه هشــدارهای اولیــهای بــه

بگوییــد« :اگــر دوبــاره مــن برنــده

والدیــن در ســیاتل میگویــد:

بچههــای نوپــا بدهیــم امــا گاهــی

شــوم ،ایــن آخریــن بــاری ســت

«همــدردی شــما او را آرام میکنــد

اوقــات فرامــوش میکنیــم کــه

کــه بــازی میکنیــم .تــو میتوانــی

و بــه او کمــک میکنــد بــه

بچههــای بزرگتــر نیــز بــه ایــن

دفعــهی بعــدی کــه دوبــاره ایــن

وضعیــت تفکــر منطقــی بازگــردد»

تذکــرات نیــاز دارنــد .دکتــر برمــن

بــازی را انجــام دادیــم ،بــه مــن

ســپس شــما میتوانیــد قانــون را

میگویــد« :حتــی بزرگســاالن

ضربــه بزنــی».

بــه او یــادآوری کنیــد که امیــدوارم

«آیــا بایــد یکفصــل را بخوانیــم
یــا دو فصــل را؟» پــس حتــی اگــر
وقتــی خواندتــان تمــام شــد و او
بگویــد کــه یکفصــل دیگــر نیــز
بخوانیــد ،میتوانیــد بگوییــد« :تــو
داســتانها را دوســت داری ،امــا
یــادت باشــد تــو ســر میــز گفتــی
دو فصــل .شــاید فــردا بتوانیــم
یکفصــل بیشــتر بخوانیــم».
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حواستان به فرزندتان باشد!

نیــز بــرای تغییــر رفتــار بــه

قبــل از ورود بــه فروشــگاه آن را

کمــک نیــاز دارنــد»« .اگــر مــن

وضــع کــرده باشــید« :مــا توافــق
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کردیــم کــه فقــط یکچیــز

ننشــینید .ایــن ممکــن اســت بــه

بــرداری ،اینطــور نیســت؟»

معنــای گفتــن ایــن باشــد کــه

4

در موضع خود باقی بمانید!

گاهــی اوقــات مهــم نیســت شــما

«مــن دیگــر نمیخواهــم در ایــن
مــورد صحبــت کنــم» و برویــد.

چقــدر بــا او احســاس همــدردی

یــا ایــن نکتــه از هــال رانــکل

میکنیــد ،فرزندتــان قــدم از قــدم

درمانگــر آتالنتایــی و نویســندهی

بــر نخواهــد داشــت .دکتــر برمــن

کتــاب رفتــار والدیــن ،بــدون

میگویــد :شــاید زمــان بــازی

دادوفریــاد بگوییــد« :نــه! تصمیــم

تمامشــده و وقــت آن رســیده کــه

مــن تغییــر نمیکنــد» بارهــا و

خانــهی دوســتش را تــرک کنیــد

بارهــا تــا زمانــی کــه فرزندتــان

و او شــروع بــه فریــاد و التمــاس

دســت از مشــاجره بــردارد .رانــکل

کنــد ،بــه دالیــل بیشــماری کــه

میگویــد« :تکــرار کــردن ایــن

او بــرای بیشــتر مانــدن مــیآورد

جملــه میتوانــد شــبیه شکســتن

توجــه کنیــد و اســتداللهایش را

یــک رکــورد باشــد امــا عصبانــی

بشــنوید و در صــورت لــزوم دالیــل

نشــوید ،اگــر عصبانــی شــوید ،او

خودتــان را توضیــح دهیــد .اگــر

بهجــای تمرکــز روی رفتــار خــودش

ً
صرفــا
روشــن شــد کــه او فقــط

روی رفتــار شــما متمرکــز خواهــد

جهــات مخالفــت ،دارد مخالفــت

شــد».

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

هنگامیکه اشتباه فرزندتان تصحیح میشود به او کمک کنید از اشتباهاتش درس بگیرد!
کایتلیــن دختــر  6ســاله مــن ،در
خانــهی یکــی از دوســتانش بــود و
بــه خاطــر صفحــهی بــازیای کــه بــا
آن بــازی میکردنــد شــروع بــه داد
زدن کــرد .مــادر آن دختربچــهی دیگــر
وارد بحــث شــد و بــه دختــرش گفــت:
«مــا در خانــه هیــچگاه باهــم بــا ایــن

سناریوهایی که به فرزندتان کمک میکند
از نقد سازنده درس بگیرد:
سناریو :فرزندتان توسط

یک رویکرد بهتر:

معلمش مورد سرزنش قرار

بــا احســاس خجالــت و

لحــن صحبــت نمیکنیــم» .کایتلیــن

میگیرد

میخواهــد بــه خانــه بــرود.

معلمــی نــام دخترتــان را روی

دکتــر برمــن مشــاور والدیــن و

تختـهی کالس نوشــت بــه ایــن

نویســندهی کتــاب «راهنهــای صفرتــا

دلیــل کــه او وقتــی در کالس

بالفاصلــه ســاکت شــد و گفــت کــه

صــد تربیــت فرزنــدان شــاد و بــا
اعتمادبهنفــس» میگویــد :هیچکــس
دوســت نــدارد موردانتقــاد قــرار گیــرد
امــا بازخــورد منفــی میتوانــد بــرای

شرمســاری

صحبــت کــرده بــود کــه نبایــد
صحبــت میکــرد .دخترتــان
بــه شــما میگویــد کــه از

او

همــدردی

کنیــد .در برابــر وسوســهی
بحثهــای طوالنــی مقاومــت
کنیــد .چیزهــای ســاده بگوییــد
مثــاً« :مــی دونــم کــه چقــدر
ناراحتــی ،وقتــی افراد احســاس
شرمســاری و خجالــت دارنــد؛
اینطــوری میشــن» .گاهــی

 5-6ســالهها بســیار ســخت باشــد.

معلمــش متنفــر اســت.

برســد ،ممکــن اســت بســته بــه

دکتــر ربــکا ُکرتــه روانشــناس

خجالــت ،احســاس ناامیــدی یا

رشــد در دانشــگاه واشــینگتن

عصبانیــت هــم دارند« .اشــکالی

ســیاتل میگویــد« :آن را

نــدارد کــه ایــن احساســات را

کنیــد.

داشــته باشــی و هــر وقــت کــه

احتمــاال ً اولیــن چیــزی کــه بــه

بخواهــی میتوانــی در مــورد

ذهنتــان میرســد تنبیــه یــا

آنهــا بــا مــن صحبــت کنــی؛

تذکــر اســت ،امــا پاســخ تلــخ او

امــا درســت نیســت کــه ایــن

نشــانهای ســت بــه ایــن معنــی

احساســات منفــی را در کالس

کــه او ناراحــت شــده اســت».

درس بیــان کنــی».

حتــی اگــر انتقــاد ســازنده بــه نظــر
شــرایط؛ فرزندتــان حالــت تهاجمــی
بــه خــود بگیــرد ،شــخص دیگــری را
مقصــر جلــوه دهــد یــا عقبنشــینی
کنــد .بااینوجــود شــما میتوانیــد بــه
او کمــک کنیــد تــا هــدف درســت ایــن
انتقــاد را درک کنــد :تــا در مــورد نقــاط
ضعــف و قوتــش یــاد بگیــرد و روی
تغییــر نقــاط ضعفــش کار کنــد زیرابــه
او کمــک خواهــد کــرد کــه در آینــده بــه
یــک شــخص موفــق تبدیــل شــود.
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درســت

مدیریــت

اوقــات ،افــراد عــاوه بــر حــس

ســناریو :فرزندتــان توســط

آن را درست مدیریت کنید:

مختلــف

مــادر دوســتش مــورد

بلــه شــما بــه او اجــازه دادیــد

مختلــف و اهمیــت احتــرام

ســرزنش قــرار میگیــرد

ایــن کلمــه را اســتفاده کنــد

بــه آنهــا صحبــت کنیــد .بــه

مادامیکــه ایــن کلمــه را بــرای

او کلماتــی یــاد دهیــد کــه

توصیــف شــخصیت کســی بــه

دفعــهی بعــدی بــرای توضیــح

کار نبــرد؛ امــا بچــهای کــه بــه

اینکــه چــرا آن کار را انجــام

خاطــر ســرزنش شــرمنده شــده

داده اســتفاده کنــد؛ ماننــد:

اســت ،اغلــب تــاش میکنــد

(«متأســفم ،مــن ایــن قانــون

بــا اســتدالل یــا بگومگــو بــا

را نمیدانســتم») و ســپس

ایــن حــس برخــورد کنــد .ایــن

عبارتــی را بــه او آمــوزش دهید:

زمــان خوبــی ســت تــا بــا او

«اگــر اشــکالی نــدارد میتوانــم

در مــورد چگونگــی قوانیــن

بپرســم چــرا؟» اگــر او کنجــکاو

پســرتان در روز بــازی بــه او
میگویــد بــه اســبابباز یات
نگــو «احمــق» .شــما میشــنوید
کــه او پاســخ میدهــد« ،چــرا
نگــم؟ مــادرم بــه مــن اجــازه
مــی هــد از ایــن کلمــه اســتفاده
میکنــم».

اســت عبــارت دیگــری را بــه
او بگوییــد (بهعنوانمثــال،
چــرا او نبایــد بــه اســباببازی
بگویــد احمــق؟) ایــن راهــی
مؤدبانــه اســت تــا او در مــورد
چیــزی ســؤال بپرســد.
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چگونه به فرزندتان کمک کنید از نقد سازنده درس بگیرد؟

مــادر یکــی از همباز یهــای

در

مکانهــای

ســناریو :فرزندتــان توســط
مربــی مــورد ســرزنش قــرار

آن را درست مدیریت کنید:

میگیــرد

هنگامیکه آرام شد به او کمک

مربــی بســکتبال از فرزندتــان
میخواهــد هنــگام تمریــن
دســت از خیالبافــی بــردارد و
او شــروع بــه گریــه میکنــد.

کنید ببیند مربی به دنبال او
میگردد زیرا او میتواند توپ
را بهخوبی 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 احتماال ً واکنشی که
او نشان داد نسبت به گوشزد
مربی توجه بیشتری را به خود
جلب کرد .سپس پاسخمناسبی
را به او آموزش دهید،پاسخی
مانند« :متوجه شدم،چشم».
دکتر برمن میگوید« :دادن
چنین پاسخهایی به او برای
استفاده در مواقع اینچنینی به
او کمک میکند از موضع قدرت
و مقابله عقب بنشیند».
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سناریو :فرزندتان توسط

آن را بهدرستی مدیریت کنید:

را بپذیــرد .بــه او بگوییــد کــه

یک همکالسی موردانتقاد

ابتــدا بایــد بــه فرزندتــان

چگونــه کلمــات میتواننــد بــه

قرار میگیرد

کمــک کنیــد تــا احساســات

افراد آســیب بزنند و از او بپرسید

خــود را درک کنــد .بهطــور

کــه در مــورد جــواب متقابــل

مســتقیم از او بپرســید« :آن

زشــتی کــه بــه دوســتش داد و

نظــر چــه احساســی بــه تــو

احساســی کــه بــه دوســتش

داد؟» بگذاریــد بدانــد کــه

منتقــل کــرد چــه فکــر میکنــد.

شــما میفهمیــد چــرا احتمــاال ً

توضیــح دهیــد کــه اگــر او بــه

خجالــت کشــید و حتــی

نظــر آســیبزنندهی کســی

احساســاتش جریحــهدار شــده

بــا عصبانیــت واکنــش نشــان

اســت .دکتــر کورتــز توضیــح

دهــد ،میتوانــد باخشــم او

میدهــد« :شــما میخواهیــد

را متوجــه کنــد کــه آنچــه او

او را تشــویق کنیــد بهجــای

انجــام داده اســت موردپســند

رد کــردن احساســاتش آنهــا

او نبــوده ،امــا درواقــع بــا

یــک همکالســی بــه پســرتان
گفــت کــه تصویــرش کثیــف
اســت .او پاســخ داد« :خــب،
تصویــر تــو کــه زشــت اســت».

ایــن کار ،هــر دو نفــر ناراحــت
و بــا احساســاتی جریحــهدار
رابطــه را تــرک خواهنــد کــرد.
بــرای چنیــن اتفاقاتــی کــه
ممکــن اســت در آینــده بیفتــد،
گزینههایــی بــرای پاســخ دادن
بــه او بدهیــد .بهعنوانمثــال؛
او میتوانــد از آن پســربچه
بپرســد چــرا فکــر میکنــد
کــه عکســش کثیــف اســت ،یــا
میتوانــد بگویــد :چیــزی کــه او
گفــت احساســاتش را جریحهدار
کــرد .همچنیــن میتوانیــد بــه
او پیشــنهاد کنیــد کــه چنیــن
چیــزی را بگویــد :خــب ،ایــن
نظــر شماســت».
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ســناریو :فرزندتــان توســط

آن را بهدرستی مدیریت کنید:

چطــور بــا انتقــاد و ســرزنش بــا

اعضــای خانــواده مــورد

احتمــاال ً ازنظــر شــما واکنــش

خوشرویــی برخــورد کنــد و از

ســرزنش قــرار میگیــرد

او خیلــی زیــاد اســت؛ امــا اگــر

آن درس بگیــرد» .از این فرصت

بــه او بگوییــد« :عزیــزم ،ایــن

اســتفاده کنیــد تا بــه او توضیح

خیلــی مســخره ســت .البتــه که

دهیــد کــه گرچــه پذیــرش

او شــمارا دوســت دارد» .ممکــن

انتقــاد کار راحتــی نیســت امــا

اســت اوضــاع را از چیــزی کــه

یــک واقعیــت جدانشــدنی از

هســت نیــز خرابتــر کنیــد.

زندگــی ســت .بــه او کمــک

بــه او ایــن اطمینــان را بدهیــد

کنیــد تمریــن کنــد کــه اگــر در

کــه خالــهاش او را دوســت

شــرایط مشــابه قــرار گرفــت،

دارد و فقــط میخواهــد بــه

چطــور بــه ایــن انتقادهــا

او یــاد دهــد کــه چطــور ایــن

پاســخ دهــد .بهعنوانمثــال،

بــازی را طبــق قوانیــن حاکــم

بــه او بگوییــد خــوب اســت

بــر بــازی انجــام دهــد .دکتــر

بهســادگی بگویــد« :متشــکرم»

میشــل بوربــا مشــاور والدیــن

یــا «بســیار خــوب ،تالشــم را

و نویســندهی کتــاب «کتابــی

خواهــد کــرد» و بیــش ازآنچــه

بــزرگ از راهحلهــای والدیــن»

نیــاز اســت بــه آن نپــردازد و

میگویــد« :راهحــل ایــن اســت

ذهنــش را درگیــر نکنــد.

خواهرتــان بــه دخترتــان
میگویــد« :تــو ایــن بــازی
را درســت انجــام نمیدهــی.
دخترتــان بــه او اجــازه نخواهــد
داد کــه او در مــورد چیــزی
ً
بعــدا بــه
توضیــح دهــد و
شــما خواهــد گفــت کــه فکــر
میکنــد خالــهاش او را دوســت
نــدارد».

کــه بــه فرزندتــان یــاد دهیــد
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