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پنج موردی که باید درباره آلرژی فصلی کودکان بدانید!

راهنمایی سن به سن برای دروغ گفتن

پنج روش برای اینکه فرزندتان به حرف شما گوش کند!

چند راهکار برای مقابله با بهانه های بی دلیل کودکان

چهار شکایت کودکان در مورد مدرسه )و نحوه ی مقابله با آن ها(

شش مزیت درس های موسیقی برای کودکان
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کــودک شــما بایــد مصــرف داروهــا را 
ــد! ــاز کن ــد آغ ــر ازآنچــه فکــر می کنی زودت

ــد  ــی داشــته باشــد، بای ــرژی فصل ــان آل ــر کودکت اگ

داروهــا را حداقــل دو تــا ســه هفتــه قبــل از شــروع 

ــوع حساســیتی کــه دارد( آغــاز  ــه ن فصــل )بســته ب

و دوره ی درمــان را تکمیــل کنــد. اگــر فرزندتــان 

آلرژی هایــی دارد کــه در طــول ســال اتفــاق می افتنــد 

یــا ادامــه می یابنــد بــا دکتــرش صحبــت کنیــد کــه 

به جــای اینکــه منتظــر شــود عالئــم بیماری خودشــان 

را نشــان دهنــد؛ داروهــا را در تمــام طــول ســال 

ادامه دهد.

مــن همیشــه نســبت بــه بیمــاران کــم ســن و ســالی 

ــرا  ــی دارم؛ زی ــدردی خاص ــس هم ــد ح ــرژی دارن ــه آل ک

آلرژی هــای خــود مــن خیلــی بــد بودنــد. حتــی بدتــر از آن، 

در حــال حاضــر آن هــا را بــه فرزندانــم نیــز منتقــل کــرده ام. 

امــا حداقلــش ایــن اســت کــه آن هــا تنهــا افــرادی نیســتند 

ــًا  ــد: تحقیقــات نشــان می دهــد کــه تقریب ــرژی دارن کــه آل

ــرژی دارنــد. نیمــی از کــودکان در آمریــکا آل

آلــرژی فصلــِی مربــوط بــه ورم غشــاء مخــاط بینــی معمــوالً 

بعــد از چندیــن ســال قــرار گرفتــن در معــرض مــاده 

ــن در  ــود، بنابرای ــاد می ش ــای آزاد ایج ــیت زا در فض حساس

ــر از 2 ســال غیرمعمــول اســت. )بااین حــال  بچه هــای کمت

ممکــن اســت کــودکان قبــل از 2 ســالگی بــه عوامــل 

ــرژی  ــار آل ــی و ذرات گردوغب ــوان خانگ ــل حی ــی مث محیط

ــد( ــدا کنن پی

ــن و  ــار، والدی ــک بیم ــوان ی ــات به عن ــن تجربی ــام ای تم

ــخصی ای  ــای ش ــه راهنمایی ه ــرا ب ــال م ــص اطف متخص

ــا  ــن آن ه ــا پیش ازای ــت ت ــن اس ــه ممک ــرد ک ــز ک مجه

ــورد  ــادی در م ــه ی زی ــر تجرب ــی اگ ــید؛ حت ــنیده باش را نش

داشــته اید. خانواده تــان  در  آلــرژی 

پنج موردی که باید 
درباره آلرژی فصلی 

کودکان بدانید!
به عنوان یک پزشک و پدری که خودم در بچگی 
به آلرژی مبتال بودم، اطالعاتی را کشف کردم که 

درنهایت عالئم آلرژی را کاهش می دهد.

پنج موردی که باید 
درباره آلرژی فصلی 

کودکان بدانید!
به عنوان یک پزشک و پدری که خودم در بچگی 
به آلرژی مبتال بودم، اطالعاتی را کشف کردم که 

درنهایت عالئم آلرژی را کاهش می دهد.

مقاله شماره 1
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

https://goo.gl/hVTMHT
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ی کودکان بدانید!
صل

ی ف
ی که باید درباره آلرژ

ج مورد
پن

ــانه ها  ــری از نش ــک در جلوگی ــای آلرژی ــر داروه اکث

مؤثرتــر هســتند تــا زمانــی کــه آلــرژی عــود می کنــد. 

بــه ایــن دلیــل اســت کــه آبریــزش بینــی، گرفتگــی، 

خــارش، عطســه و آبریــزش چشــم نتیجــه ی ســرریز 

ــت و  ــدن اس ــی ب ــتم ایمن ــع در سیس ــدن وقای ش

ــت.  ــخت اس ــرل آن س ــود کنت ــاز می ش ــی آغ وقت

ــدون  ــه ب ــتروئیک ک ــی کورتیکواس ــانه های بین افش

ــوع  نســخه هــم در دســترس هســتند، مؤثرتریــن ن

داروهــای آلــرژی بــه شــمار می رونــد )بــرای کــودکان 

2 ســال و باالتــر( آن هــا از کاهــش پاســخ سیســتم 

ایمنــی بــدن بــه آنتی ژن هــا نظیــر گردوغبــار و گــرده 

ــد. ــری می کنن ــع جلوگی ــن وقای ــروز ای از ب

طــول حملــه  در  می تواننــد  آنتی هیســتامین ها 

بــه کاهــش عالئــم کمــک کننــد. امــا ایــن دارو هــم 

ــاِن خــون باشــد،  ــه در جری ــل از شــروع حمل ــر قب اگ

مؤثرتــر خواهــد بــود. داروهــای آلرژیــک کــه ممکــن 

اســت تجویزشــده یا بــدون نســخه خریداری شــوند، 

ــه  ــد اســتفاده شــوند کــه ب ــار در روز بای اغلــب یک ب

ایــن معنــی ســت کــه آن هــا بایــد حــدود پنــج روز 

بــرای رســیدن بــه نتیجــه ی اولیــه و پنــج روز دیگــر 

ــرای کامــل شــدن دوره ی درمــان اســتفاده شــوند.  ب

آنتی هیســتامین های خوراکــی بســیاری از عالئــم 

ــا  ــم را ب ــارش چش ــه و خ ــه عطس ــی ازجمل آلرژیک

ــردن هیســتامین "مجــرم" شــیمیایی در  مســدود ک

ــی  ــد گرفتگ ــا نمی توانن ــد، ام ــن می برن ــدن از بی ب

ــد.  بینــی را تســکین دهن

ــر  ــوا بیانگ ــرده در ه ــدار گ ــزان مق می
نیســت! همه چیــز 

اگــر فرزندتــان آزمایــش آلــرژی بدهــد نتیجــه اش 

ــرده در  ــزان گ ــر می ــا ب ــود ت ــد ب ــر خواه کارآمدت

ــه  ــر او ب ــال؛ اگ ــد. به عنوان مث ــارت کنی ــوا نظ ه

ــس  ــد، پ ــته باش ــیت نداش ــی حساس ــاه خاص گی

ــد به هیچ وجــه او را  ــاه نبای ــن گی ــزان از ای هــر می

ــد. اذیــت کن

معینــی  فصل هــای  در  فقــط  کــه  بچه هایــی 

ــا  ــه گرده افشــانی ی ــرژی ب ــد، مســتعد آل ــرژی دارن آل

ــی  ــای خاص ــه در زمان ه ــتند ک ــارچ هس ــاگ ق ه

از ســال ظاهــر می شــوند. دکترهــا می تواننــد 

آزمایش هــا پوســتی و یــا خــون انجــام دهنــد تــا 

بــه شــما کمــک کننــد کــه متوجــه شــوید کــدام 

ــود و  ــرژی می ش ــک آل ــث تحری ــرده باع ــوع گ ن

ــد  ــی کنی ــرده را بررس ــزان گ ــد می ــما می توانی ش

ــگام دارو را شــروع کــرده و در  ــا بدانیــد چــه هن ت

بدتریــن روزهــا شــما بایــد بیــرون رفتــن فرزندتان 

از خانــه را محــدود کنیــد. به عنــوان یــک قاعــده ی 

ــکوفه های  ــار، ش ــان در به ــانی درخت ــی، گرده افش کل

درختــان در اواســط بهــار یــا اوایــل تابســتان و وجین 

کــردن در اواخــر تابســتان یــا اوایــل پاییــز می تواننــد 

حساســیت زا باشــند. در آب وهــوای ســردتر، پدیــده ی 

هــاگ قــارچ از تابســتان تــا اوایــل پاییــز اســت امــا 

در مکان هــای گــرم )ماننــد کارولینــای شــمالی جاییکه 

مــن زندگــی می کنــم( آن هــا می تواننــد تمــام طــول 

ــوند. ــل ش ــوا منتق ــیله ی ه ــال به وس س
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ــد  ــزارش می کنن ــی گ ــات آب وهوای بســیاری از خدم

ــای  ــزان ماده ه ــا می ــرده ی ــزان گ ــی می ــه به طورکل ک

ــب  ــت ت ــایع ترین عل ــیا ش ــد اَمبروس ــرژی زا مانن آل

هســتند. دفتــر ملــی آلــرژی، خدمــات آکادمــی 

آمریکایــِی آلــرژی، آســم، ایمونولــوژی، گزارش هایــی 

مربــوط بــه گــرده از انــواع خاصــی از درختــان، وجین 

ــد  ــه می ده ــور ارائ ــر کش ــا در سراس ــردن علف ه ک

کــه درســت مثــل شــاخص های هــاگ قــارچ عمــل 

می کننــد.

زمستان تأثیر زیادی بر آلرژی دارد!
ــی  ــرای بچه های ــتان ب ــرد زمس ــوای س آب وه

ــد  ــه می توانن ــت ک ــت اس ــی نعم ــرژی فصل ــا آل ب

حداقــل تــا تعطیــالت مــاه فوریــه از موهبتــش 

ــد باعــث  ــر می توان ــد شــوند. زمســتان گرم ت بهره من

ــا  ــن معن ــه ای ــود ب ــان ش ــر گیاه ــانی زودت گرده افش

کــه عالئــم افــراد مبتالبه آلــرژی زودتــر از حــد معمول 

ــد  ــد رش ــز می توان ــاری نی ــاران به ــود. ب ــاز می ش آغ

ــش  ــه افزای ــر ب ــد و منج ــج ده ــاه را تروی ــریع گی س

قــارچ شــود بــا تأثیراتــی کــه تــا پاییــز ادامــه خواهند 

داشــت.

بــاران می توانــد گــرده را از بیــن ببــرد، امــا اقدامــی 

می تواننــد  گــرده  میــزان  زیــرا  اســت  موقــت 

به ســرعت در پــی آب وهــوای مرطــوب افزایــش 

ــد. یابن

ــه  ــد ب ــه می توان ــی ک ــانه های آب وهوای ــایر نش س

ــان  ــر شــدن شــرایط فرزندت ــد از بدت شــما کمــک کن

جلوگیــری کنیــد، به طورکلــی روزهــای گــرم و بهــاری 

ــه  ــود؛ درحالی ک ــرده می ش ــن گ ــاال رفت ــه ب ــر ب منج

ــای  ــام گرده ه ــد تم ــاف و آرام می توانن ــای ص روزه

ــی  ــه بین ــردن ب ــده ک ــای پراکن ــن را به ج روی زمی

ــون ســازند. ــودک شــما رهنم ک

کــودکان 5 ســال باالتــر می تواننــد یــک 
درمــان جدیــد را امتحــان کننــد!

ــرژی  ــه آل ــه ب ــزی ک ــا چی ــودم تنه ــودک ب ــی ک وقت

مــن کمــک کــرد "تزریــق آلــرژی" بــود کــه ایــن ایمن 

ــود،  ــده می ش ــا AIT نامی ــی( ی ــی )ایمنوتراپ درمان

ــا دو  ــک ی ــوالً ی ــا، معم ــم تزریق ه ــروزه ه ــی ام حت

ــال  ــا 5 س ــدت 3 ت ــه م ــاه ب ــا هرم ــه ی ــار در هفت ب

ــا  ــد، ب ــل می کنن ــن عم ــد واکس ــده و مانن انجام ش

قــرار دادن بدنتــان در معــرض ســطح بــاالی مــاده ی 

حساســیت زا کاری می کنیــد کــه سیســتم ایمنی تــان 

ســازگار شــده و واکنــش کمتــری نشــان دهــد. تزریق 

تنهــا نــوع ایمــن درمانــی بــود کــه بــرای کــودکان در 

 FDA آمریــکا تــا آوریــل 2014 تائیــد شــد، زمانــی کــه

اولیــن مــورد از ســه عامــل ایمنوتراپــی دهــان را تائید 

کــرد.

ایــن شــکل از ایمنوتراپــِی روزانه در اروپا شــایع شــده 

اســت درحالی کــه ظاهــراً کــودکان از ایــن تزریق هــا 

متنفرنــد. قرص هــای زیرزبانــی کــه حــاوی عصــاره ی 

ــدی از  ــور بهره من ــت. به منظ ــا امبرویاس ــان ی گیاه

+5
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ــد  ــل بای ــودکان حداق ــن درمــان، ک ای

ــواب  ــن ج ــند و همچنی ــاله باش 5 س

مثبــت از یــک آزمایــش آلــرژی بــرای 

ــث  ــد باع ــه می توان ــرده ک ــرژی گ آل

عطســه، آبریــزش یــا خــارش بینــی و 

آبریــزش چشــم شــود داشــته باشــند. 

یــک نکتــه: بــه علــت امــکان )نــادر( 

ــدی  ــش ج ــک واکن ــانه هایی از ی نش

ــد  ــما بای ــت ش ــرژی اس ــک، آل آلرژی

فرزندتــان را حداقــل بــرای 30 دقیقــه 

بعــد از اولیــن دوز دارو چــکاب کــرده 

و بعــدازآن آلــرژی ســتتان بایــد یــک 

انژکتــور تزریقــی خــودکار بــرای مــوارد 

اضطــراری تجویــز کنــد.

ی کودکان بدانید!
صل

ی ف
ی که باید درباره آلرژ

ج مورد
پن

عســل ممکــن اســت کمک کننــده باشــد 
ــرای آن  ــی ای ب ــای علم ــچ مبن ــا هی ام

ــدارد! ــود ن وج
برخــی از والدیــن از عســل محلــی به عنــوان 

ــرای  یــک ایمنوتراپــی طبیعــی یــاد می کننــد. )ب

ــرار گرفتــن  ــر ق ــر(، اگ بچه هــای 12 ماهــه و باالت

ــه  ــیت زا ب ــای حساس ــرض ماده ه ــب در مع مرت

روش تقویــت ایمنوتراپــی بــدن بیمــار باشــد، آیــا 

یــک مــاده ی خوشــمزه حــاوی گــرده از منطقــه ی 

محلــی شــما اثــر مشــابه را نخواهــد داشــت؟

ــطوح  ــاوی س ــل ح ــی، عس ــالف ایمنوتراپ برخ

ثابتــی از گرده نیســت. مطالعات علمــی محدودی 

دربــاره ی عســل و آلــرژی وجــود دارد و آن هایــی کــه 

وجــود دارنــد نیــز نتایــج متناقضــی دارنــد. تحقیقات 

نشــان داده کــه هرگونــه عســل مثــل دارو برای ســرفه 

ــاس  ــر اس ــوری ب ــق چای خ ــا قاش ــد )ب ــل می کن عم

ــوز در مــورد  الزامــات موردنیــاز( امــا دانشــمندان هن

ــرژی در  ــم آل ــش عالئ ــر کاه ــی ب ــل محل ــر عس تأثی

کــودکان تردیــد دارنــد. طبــق ایــن گفتــه، عســل باید 

یــک درمانگــر جــذاب غیرمعمــول باشــد.
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ــوی  ــوان الگ ــن به عن والدی

کــودکان  زندگــی  در  اصلــی 

صداقــت  در  مهمــی  نقــش 

فرزندانشــان دارنــد. زمانــی کــه 

ــط  ــت وس ــن حقیق ــای گفت پ

بیشــترین  والدیــن  باشــد، 

ــه  ــد. همان طــور ک ــوذ رادارن نف

کــودکان بالــغ شــده و درک 

پیچیده تــری از آداب اجتماعــی 

ــد، والدیــن  بــه دســت می آورن

بایــد بــه کــودکان کمــک کننــد 

ــای  ــن دروغ ه ــاوت بی ــا تف ت

مصلحتــی ای کــه گفته شــده 

تــا مــردم را اذیــت نکنــد و 

دروغ هایــی کــه عــدم صداقــت 

درک  را  می دهــد  نشــان  را 

ــد. کن

دکتــر ویکتوریــا تالر، اســتادیار 

گــروه روانشناســی آموزشــی 

ــک  ــگاه م ــاوره در دانش و مش

گیــل در مونتــرال می گویــد: 

دروغ  کــودکان  "همــه 

ــت  ــوزش اهمی ــد. آم می گوین

ــی و  ــل زندگ ــت در اوای صداق

آمــوزش اینکــه چگونــه در حــل 

وضعیــت پیش آمــده نیــازی 

ــن  ــد، ای ــن ندارن ــه دروغ گفت ب

ــود  ــه ج ــر را ب ــان خاط اطمین

خواهــد آورد کــه آن ها "بیشــتر 

ــا  ــند". ب ــادق باش ــات" ص اوق

آکادمــی  گفتــه  بــه  توجــه 

روان پزشــکی  آمریکایــی 

کــودکان و نوجوانــان، کــودکان 

دالیــل  بــه  بزرگ ســاالن  و 

بــرای  می گوینــد:  مشــابه 

بــرای  مشــکل،  از  رهایــی 

منافــع شــخصی، بــرای تحــت 

تأثیــر قــرار دادن یــا محافظــت 

اینکــه  بــرای  یــا  کســی،  از 

ــند. در  ــر برس ــه نظ ــب ب موج

ــت  ــا حقیق ــم، بچه ه ــنین ک س

را تجربــه خواهند کرد و آن را از 

طریــق تمــام مراحــل تکاملــی؛ 

بــا درجــات مختلــف پیچیدگــی 

و جزئیــات ادامــه می دهنــد. 

ــر  ــوذ در ه ــر نف ــرای حداکث ب

ــوع  ــرفت، موض ــه از پیش مرحل

دروغ گفتــن را در یــک روش 

ــد.  ــرح کنی ــنی مط ــب س مناس

ــی  ــه زمان ــد چگون ــاد بگیری ی

ــا رده ســنی  ــان ب ــه بچه هایت ک

می گوینــد  دروغ  مختلــف 

بــه آن هــا پاســخ مناســبی 

ــد. بدهی

راهنمایی سن به سن 
برای دروغ گفتن

راهنمایی سن به سن 
برای دروغ گفتن

مقاله شماره 2
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

https://goo.gl/o2Ck1Z 
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کودکان نوپا و 
پیش دبستانی 

ازآنجاکــه مهارت هــای زبانــی کــودکان 

ــوز  ــتند، هن ــور هس ــال ظه ــا در ح نوپ

ــدارد  ــود ن ــخصی وج ــده مش ــچ ای هی

کــه حقیقــت از کجــا شــروع و بــه 

ــرگ،  ــت ب ــود. الیزاب ــم می ش ــا خت کج

یکــی از مشــاوران والدین، روان پزشــک 

ــودکان و  ــد ک ــنده رش ــودک، و نویس ک

نوجوانــان بــا ســیرت می گویــد: در ایــن 

ــبتًا  ــز درک نس ــا نی ــودکان نوپ ــن، ک س

رویاهــا،  واقعیت هــا،  از  متفاوتــی 

ــد.  ــا دارن ــا و ترس ه ــا، فانتزی ه آرزوه

برگــر می گویــد: "احساســات قــوی 

می تواننــد یــک بچــه 3-2 را ســاله 

لجبــاز بــار بیــاورد، او کوکــی مــرا خــورد؛ 

ــچ کار  ــم هی ــرادر کوچک ــه ب ــی ک زمان

ــه  ــد. ب ــام نمی ده ــزی انج محبت آمی

خاطــر داشــته باشــید کــه کــودکان نوپا 

ســعی دارنــد اســتقالل خــود را نشــان 

ــالف  ــا اخت ــد ب ــعی می کنن ــد و س دهن

نظــرات بــه مقابلــه بپردازنــد. بنابرایــن 

یــک پاســخ مالیــم و دیپلماتیکــی کــه 

ــد،  ــان کنی ــت را امتح ــک برانگیز اس ش

ماننــد: "واقعــًا؟ پــس آنچــه مــن روی 

ــای  ــد خرده ه ــم نبای ــو می بین ــه ت چان

نــان باشــد". گفتن ایــن جملــه از ایجاد 

دعــوا جلوگیــری می کنــد. کــودکان نوپا 

ــن  ــر دروغ گفت ــه خاط ــه ب ــرای اینک ب

تنبیــه شــوند خیلــی کوچــک هســتند 

به راحتــی  می تواننــد  والدیــن  امــا 

ــد.  ــت تشــویق کنن ــه صداق آن هــا را ب

ــن  ــد: م ــی مانن ــاب خوب ــدن کت خوان

ــرای نشــان  ــن نیســتم را ب ــوال کیل نیک

موردتوجــه  صداقــت  مســئله  دادن 

ــد. قراردهی

ــه  ــور ک ــالگی، همان ط ــدود 4 س در ح

کــودکان شــروع بــه صحبــت می کننــد 

ــد:  وقتــی از آن هــا ســؤال راحتــی مانن

"خواهــرت را نیشــگون گرفتــی؟" را 

بپرســید می توانــد پاســخ واضحــی 

ــه". از هــر فرصتــی  بدهــد و بگویــد "ن

بــرای اینکــه توضیــح دهیــد دروغ 

ــتفاده  ــت اس ــد اس ــرا ب ــت و چ چیس

کنیــد. موضــوع را )به طــور ایدئــال، 

ــما  ــودک ش ــه ک ــه پس ازاینک بالفاصل

ــوز  دروغ گفــت چــون حافظــه هن

ــر  ــد. دکت ــو کنی ــت( بازگ ــازه اس ت

ــه  ــن جمل ــا ای ــد: ب ــالر می گوی ت

ــورد دروغ  ــا در م ــد، "بی ــاز کنی آغ

ــه  ــم و اینک ــت کنی ــن صحب گفت

چــرا کار خوبــی نیســت". "ممکــن 

اســت گفتگــو کوتاه باشــد امــا این 

پیغــام را بــه آن هــا می رســاند کــه 

صداقــت مســئله مهمی اســت". در 

پاســخ بــه یــک دروغ، قاطــع و جــدی 

ــه نظــر می رســد  باشــید و بگوییــد: "ب

حقیقــت را نمی گویــی" یــا "آیــا کامــالً 

مطمئــن هســتی کــه چــه اتفاقــی 

افتــاده؟" نشــان دهیــد کــه دروغ را باور 

ــردن  ــوش ک ــد از گ ــا بع ــد ام نکرده ای

ــح او  ــدد تصحی ــی درص ــه او به آرام ب

ــد  ــا فرزن ــتر ب ــه بیش ــد. از مقابل برآیی

یــا حفــر حقیقــت اجتنــاب کنیــد مگــر 

ــه  ــد و ب ــدی باش ــت ج ــه وضعی اینک

ــاز داشــته باشــد. توجــه بیشــتری نی

دروغ  بزرگ تــر  بچه هــای  وقتــی 

داد؟ انجــام  بایــد  چــه کاری  می گوینــد 

2 تا 4 
سال

ن
ی دروغ گفت

ن برا
ن به س

ی س
راهنمای
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بچه مدرسه ای ها و بچه های 
بزرگ تر  

ــا  ــال، بچه ه ــا 8 س ــنین 5 ت ــن س بی

ــت  ــد گف ــتری خواهن ــای بیش دروغ ه

ــد  ــا دور می کن ــه از آن ه ــه را ک ــا آنچ ت

به خصــوص مربــوط بــه مدرســه --- 

کالس هــا؛ تکالیــف؛ معلمان و دوســتان 

را آزمایــش کننــد. حفــظ دروغ ممکــن 

اســت دشــوار باشــد حتی اگــر در پنهان 

ــر  ــند. برگ ــده باش ــر ش ــردن آن بهت ک

ــئولیت های  ــررات و مس ــد: "مق می گوی

ــاد  ــرای بچه هــا زی ــب ب ایــن ســن اغل

اســت". "درنتیجــه، بچه هــا اغلــب 

دروغ می گوینــد تــا نیروهایــی کــه 

ــرد  ــه عملک ــاز ب ــد نی ــر می رس ــه نظ ب

بیشــتری دارنــد کــم شــوند". "امــا 

خوشــبختانه، بیشــتر دروغ هــا )"امروزه 

ــرای فهمیدنشــان نداریــم"(  مشــکلی ب

قابل تشــخیص هســتند. بــا فرزنــد 

ــرای  ــد و ب ــت کنی ــت صحب ــود راح خ

ــت  ــر وق ــا یکدیگ ــتان ب ــدن داس خوان

و  بــاش  صــادق  ماننــد:  بگذاریــد 

حقیقــت را بگــو نوشــته ی چیــزی جــی 

ماینــرز. همچنیــن توجه داشــته باشــید 

ــت او  ــادق اس ــی ص ــه کودک هنگامی ک

ــورد  ــرار داده و بازخ ــتایش ق را موردس

ــد. ــه او بدهی ــی ب مثبت

چــون  همــه،  از  مهم تــر 

ــی  ــاگران خوب ــه ای ها تماش بچه مدرس

ــی  ــاری خوب ــای رفت ــتند، مدل ه هس

از  مورداســتفاده  در  پــس  باشــید. 

هــر چیــزی کــه دروغ را منعکــس 

ــای  ــی چیزه ــید حت ــب باش ــد مراق کن

ــتم"  ــه نیس ــن خان ــل "م ــی مث کوچک

درحالی کــه هســتید؛ کــه ایــن کار یــک 

پیــام بســیار متفــاوت را در ذهــن یــک 

ــر  ــد. دکت ــاد می کن ــه ای ایج بچه مدرس

ــمارا  ــا ش ــر بچه ه ــد: " اگ ــالر می گوی ت

ــر  ــد دیگ ــو ببینن ــخص دروغ گ ــک ش ی

مهــم نیســت چقــدر در مــورد اهمیــت 

ــرای  ــد". ب ــت می کنی ــت صحب صداق

ــه  شــرایط ســخت گیرانه، همان طــور ک

زمانــی کــه فرزنــد شــما مجبــور اســت 

بــه خاطــر هدیــه ای کــه دوســت نــدارد 

ــر  ــد ب ــک کنی ــه او کم ــد، ب ــکر کن تش

ــد.  ــر کن ــه فک ــت هدی ــای مثب جنبه ه

ــم  ــد: " مــن میدان ــه او توضیــح دهی ب

تــو لباس هــای جدیــد خــود را دوســت 

نــداری و گردنــت را می خارانــد امــا بــه 

ســاعاتی که مادربــزرگ وقت صــرف کرد 

تــا آن را ببافــد فکــر کــن. ایــن بخــش 

ویــژه و خــاص هدیــه مادربــزرگ اســت 

ــه خاطــرش  ــی ب ــه می توان ــزی ک و چی

ــی". ــکر کن ــه از او تش صادقان

5 تا 8 
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نوجوان ها 

ــر بچه هــا در ایــن ســن در  اکث

مسیرشــان بــرای ایجــاد یــک هویــت 

کارآمــد، قابل اعتمــاد و ســخت کوش 

ــه  ــن در ب ــا همچنی ــتند. ام ــی هس عال

ــتر در  ــیت بیش ــظ دروغ و حساس حف

مــورد پیامدهــای اعمالشــان دقــت 

می کننــد و ممکــن اســت پــس از 

ــادی  ــاه زی ــاس گن ــن احس دروغ گفت

ــاد  ــی و زی ــای طوالن ــد. گفتگوه بکنن

ــت،  ــًا الزم اس ــت قطع ــورد صداق در م

همان طــور کــه زمانــی کــه بعضــی 

دروغ هــا بــه خاطــر موجــب بــودن یــا 

ــه  ــل گفت ــرف مقاب ــتن ط آرام نگه داش

ــد  ــادری خواهن ــات ن ــود، لحظ می ش

ــتند.  ــی" هس ــه "دروغ مصلحت ــود ک ب

ماننــد  موقعیت هایــی  هنگامی کــه 

ایــن اتفــاق می افتــد، بــا کــودک 

ــای  ــا پیام ه ــید ت ــت باش ــودرو راس خ

مختلفــی را بــه فرزندتــان القــا نکنیــد. 

گفتگــو را بــا ایــن جملــه آغــاز کنیــد: " 

تــو میدانــی کــه همیشــه راســت گفتن 

بــه والدیــن چقــدر مهم اســت، درســت 

اســت؟ خــب، زمان هایــی هــم وجــود 

ــی و  ــب باش ــد موج ــو بای ــه ت دارد ک

بــه دیگــران نیــز آســیب نرســانی. اگــر 

ــا  ــی و آن ه ــتانت رفت ــدن دوس ــه دی ب

غذایــی را می خوردنــد کــه تــو دوســت 

نــداری، مؤدبانــه نیســت کــه اعتــراض 

ــد  ــو بای ــوری. ت ــذا را نخ ــرده و از غ ک

ــی. تــو  ــکر کن ــوری و تش غــذا را بخ

مهمــان بامالحظــه ای هســتی کــه برای 

ــی  ــز دعوت خواه ــدی نی ــی بع مهمان

ــد". ش

بــرای  خــوب  رفتــاری  مدل هــای 

بچه هــا هنــوز هــم عامــل بســیار 

مهمــی اســت، بنابرایــن حواســتان بــه 

افــراد نزدیــک خانواده باشــد یــا مراقب 

ــق  ــان از طری ــه فرزندت ــایگانی ک همس

تعامــالت اجتماعــی بــا آن هــا در ارتباط 

ــد:  ــالر می گوی ــر ت ــید. دکت ــت باش اس

ــخت تر  ــود س ــر ش ــن راحت ت پیش ازای

ــش  ــک پوش ــط ی ــن فق ــود و ای می ش

موقــت اســت. "بچه هایــی کــه بــا 

والدیــن خــود ارتبــاط برقــرار می کننــد، 

جاییکــه می تواننــد به راحتــی صحبــت 

کننــد و اطالعــات را فــاش کنند، بیشــتر 

ــد.  ــق را بگوین ــه حقای ــد ک ــل دارن تمای

"امــا در ایــن میــان متوجــه می شــوید 

ــت حقیقــت  ــد شــما هیچ وق ــه فرزن ک

ــد. لحظــه ای فکــر  ــه شــما نمی گوی را ب

کنیــد چــرا دروغ گفتــن آن هــا بایــد بــه 

شــما کمــک کنــد کــه دروغ هایشــان را 

ــد". ــخ دهی ــتی پاس به درس

9تا  12
سال
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بــدون اینکــه عصبانــی شــوید بــه هــدف 
خــود برســید!

بــه خاطــر داشــته باشــید آن کــودک پرحــرف قابل ستایشــی که 

تــا چنــد وقتــه پیــش مــورد محبــت و توجه شــما بــود و شــمارا 

ــت،  ــاد می دانس ــک و قابل اعتم ــت درجه ی ــک دوس ــوان ی به عن

در حــال حاضــر اغلــب ماننــد یــک نوجــوان عینکــی بــه نظــر 

می رســد کــه خیلــی هنرمندانــه شــمارا نادیــده گرفتــه و حتــی 

ــه یــک تکــرار  ــه ســاده ترین شــکل ممکــن درخواســتش را ب ب

ذهنــی )"لطفــًا تلویزیــون را خاموش کــن"( یــا )"جوراب هایــت 

را در جارختــی بینــداز"( تبدیــل می کنــد.

فرزنــد شــما از روی عمــد تــالش نمی کنــد کــه شــمارا عصبانــی 

ــه  ــار دیوان ــود(، و رفت ــق ش ــت موف ــن اس ــد ممک ــد )هرچن کن

ــا  ــت ت ــودش اس ــه خ ــوط ب ــتر مرب ــد او بیش ــده ی جدی کنن

اینکــه چــه احساســی در شــما ایجــاد کنــد. مــری رارک، دکتــرای 

ــی  ــی بالین ــه روانشناس ــه در موسس ــر مدرس ــی مدی روانشناس

تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه Widener در چســتر، پنســیلوانیا 

ــتری  ــرل بیش ــاس کنت ــاله احس ــای 7، 8 س ــد.  بچه ه می گوی

ــای  ــل روی دنی ــتر از قب ــد و بیش ــی خوددارن ــه زندگ ــبت ب نس

بیــرون خــود و چیزهــای جالبــی کــه وجــود دارد تمرکــز می کنند؛ 

ماننــد: مدرســه، دوســتان، مــد و ورزش. نشــنیدن ارادی آن هــا 

یکــی از راه هــای آزمــودن محدودیت هــای اســتقالل رو بــه رشــد 

آن هاســت.

ــد  ــئولیت های جدی ــار و مس ــا فش ــورد ب ــز روش برخ ــن نی ای

اســت. کارال فیــک، یــک روان پزشــک کــودک و مدیــرکل 

در    Smart¬Love¬Family-Services خانــواده   خدمــات 

شــیکاگو می گویــد: "کــودکان در ایــن ســن بیشــتر روز مدرســه 

ــه  ــد". "مدرس ــپری می کنن ــتورالعمل ها س ــروی از دس ــا پی را ب

ســخت گیر اســت، بنابرایــن آن هــا فرصــت کمتــری بــرای فــرار، 

ــا در  ــه آن ه ــد. "ازآنجاک ــای خوددارن ــام انتخاب ه ــی و انج تنبل

ــی  ــن همــان مکان ــد، پــس ای ــه احســاس امنیــت می کنن خان

اســت کــه بیشــتر بــه خودشــان اعتمــاد دارنــد و هــر زمــان کــه 

الزم اســت اســتراحت می کننــد. آن هــا اغلــب ایــن کار را زمانــی 

انجــام می دهنــد کــه والدینشــان مشــغول اســتراحت اند. 

بااین حــال شــما می توانیــد بــا گــوش دادن بــه توصیــه 

مــا بــدون بــاال بــردن صدایتــان یــا اســتفاده از بلندگــو توجــه 

فرزندتــان را بــه خــود جلــب کنیــد.

پنج روش برای اینکه 
فرزندتان به حرف شما 

گوش کند!

پنج روش برای اینکه 
فرزندتان به حرف شما 

گوش کند!

مقاله شماره 3
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

https://goo.gl/b66aJT 
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توجه به برخی دیدگاه ها

بــرای  فرزندتــان  جلب توجــه  به منظــور  زدن  فریــاد 

هیچ یــک از شــما خــوب نخواهــد بــود. جــوزف شــرند، مــددکار 

روان پزشــکی دانشــکده پزشــکی هــاروارد، می گویــد:  "در عــوض 

ــدا  ــان عم ــه فرزندت ــد ک ــد و بفهمی ــب برگردی ــه عق ــدم ب یک ق

ســعی در تضعیف شــما نــدارد. او فقــط دارد مطابق ســنش رفتار 

ــا  ــد. ماریان ــر کارکنی ــد". ســپس روی یــک اســتراتژی بهت می کن

کارنــوول، از ناتلــی، نیوجرســی، در مــورد پســر 7 ســاله خــود چیز 

ــرای گفتــن دارد، کریســتوفر، هنگامی کــه او مشــغول  مهمــی ب

تماشــای تلویزیــون یــا یــک بــازی ویدئویــی اســت او را کنتــرل 

ــتورالعمل هایش  ــه او دس ــد ک ــن می خواه ــد. او همچنی می کن

را تکــرار کنــد، یــک تاکتیــک کــه بــه او کمــک می کنــد بــه یــاد 

داشــته باشــد کــه او چــه کاری را بایــد انجــام دهــد.

ــگفت انگیزی  ــور ش ــد به ط ــی می دانی ــه به خوب ــور ک همان ط

نادیــده گرفتــن شــما توســط فرزند 7 یا 8 ســاله شــما کار بســیار 

آســانی اســت. امــا بــرای او ســخت اســت کــه از راه هــای دیگــر 

شــمارا نادیــده بگیــرد. مــارک شــاپ دکتــرای روانشناســی اوک 

ــانه  ــه روی ش ــک ضرب ــی ی ــد: "گاه ــوی می گوی ــروک در ایلین ب

شــخصی می توانــد او را از خــواب بیــدار کنــد و گاهــی ممکــن 

اســت الزم باشــد شــخصًا بیــن او و آنچــه می خواهــد روی آن 

تمرکــز کنــد قــرار بگیریــد. کمــی درام و شــوخی اذیــت کننــده 

ــه  ــی ک ــد: زمان ــادر اورگان می گوی ــد م ــود. پورتلن ــد ب نخواه

ــت  ــادرش ناراح ــودن م ــر نب ــه خاط ــی ب ــاله کارل ــودک 8 س ک

ــن اســت  ــدد. "اســتراتژی مــن ای ــن می خن ــی لی می شــود، الن

کــه چیــزی کامــالً بی ربــط، غریــب و احمقانــه بگویــم، ماننــد: 

ــرغ" ــای م ــالم لب ه "س

اجتناب از تکرار

صــدا کــردن نــام فرزندتــان بارهــا و بارهــا فقــط گلــودرد 

ایجــاد می کنــد. همچنیــن تکــرار مکــرر جملــه ی "وســایلت را از 

روی میــز بــردار" ، "شــام تقریبــًا آمــاده اســت" همیــن حــس را 

القــا می کنــد پــس او را بنشــانید و بــه او بگوییــد کــه مایلیــد 

ــخ  ــر پاس ــا اگ ــد ام ــرح کنی ــتتان را مط ــار درخواس ــط یک ب فق

ــال  ــد. به عنوان مث ــب آن باش ــر عواق ــد منتظ ــد بای ــمارا نده ش

ــار بــه تــو  شــما می توانیــد بگوییــد: "دوســت دارم فقــط یک ب

ــو  ــدون ت ــدازآن ب ــا بع ــی ام ــت را بپوش ــه کفش های ــم ک بگوی

بــه ســمت ماشــین حرکــت می کنــم " گزینــه دیگــر اســتفاده از 

یــک تایمــر آشــپزخانه اســت کــه پیشــنهاد دکتــر شــرند اســت. 

بــه فرزندتــان بگویید:"مــا ایــن تایمــر را بــرای 3 دقیقــه تنظیــم 

ــگاه  می کنیــم و بعــد از 3 دقیقــه تــو دیگــر نبایــد تلویزیــون ن

کنــی و لباس هایــت را جمــع کنــی". هشــدار 3 دقیقــه ای را بــا 

پــاداش تقویــت کنیــد: "بعدازاینکــه لباس هایــت را جمــع کردی 

می توانــی قبــل از خــواب بــه مــدت 15 دقیقــه از رایانــه اســتفاده 

کنــی". اگــر او هنــوز هــم توجهــی نمی کنــد، ممکــن اســت گام 

بعــدی جابجایــی تلویزیــون باشــد تــا او یــاد بگیــرد کــه بایــد 

شــنونده بهتــری باشــد.
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انتخاب پیام

قبل از اینکه بحثی را آغاز کنید مطمئن شوید روی مسئله ای تمرکز کرده اید 

که واقعًا اهمیت دارد. بودهی منیس یک کودک 7ساله از کورالس مکزیک در 

نادیده گرفتن مادرش استعداد عجیبی دارد. زمانی که دنیل از او می خواهد کاری را 

انجام دهد او به درخواست هایش اهمیتی نمی دهد. بنابراین او خواسته هایش را 

می سنجد. او می گوید "اگر چیز مهمی باشد پیگیری می کنم مانند: چیدن میز غذا قبل 

از نشستن برای شام و سپس مطمئن می شوم که او این کار را انجام داده باشد". 

"اگر چیز مهمی نباشد یا آن را رها می کند یا به زمان دیگری موکول می کند. دکتر 

فیک می گوید: "ازآنجایی که بچه ها در این سن احساس غرور می کنند، درصورتی که 

احساس کنند والدین فقط از آن ها می خواهند کارهای مهم را انجام دهند احتمال 

بیشتری وجود دارد که حرف گوش کرده و همکاری کنند." وظایف مهم مانند تکالیف 

و وظایف خانوادگی می توانند در طول روز در مسائل کوچک تر خود را نشان دهند، 

مانند: برداشتن یک جفت کنونی ورزشی که در راهرو افتاده یا پوست آب نباتی که از 

سطل آشغال روی زمین افتاده است.

گوش دادن به فرزند خود

گاهی اوقات علت بی توجهی کودکان این است که آن ها 

احساس می کنند هیچ کس به آن ها توجه نمی کند. دکتر فیک 

می گوید: "والدین اغلب خودشان را با چیزهایی مشغول می کنند 

که عمالً جزو مسائلی هستند که برای کودکان اهمیتی ندارند. 

ممکن است هری پاتر شخصی باشد که شما بخواهید در پایان 

یک روز سخت در مورد آن بحث کنید اما آنچه در مورد هاگواترز 

اتفاق می افتد به همان اندازه برای او مهم است که تکالیف 

ناتمام او برای شما اهمیت دارد. زمانی که کودکان از جانب 

شما موردتوجه قرار گیرند، درک شده و مورداحترام باشند تمایل 

بیشتری برای شنیدن حرف های شما دارند.

ش کند!
شما گو

ف 
ی اینکه فرزندتان به حر

ش برا
ج رو

پن
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تجربــه می کنــد: شــما می توانیــد از قبــل مشــخصاً بــه او بگوییــد 
چــه غذاهایــی را دوســت دارد و چــه غذاهایــی را دوســت نــدارد، 
ــر  ــه خاط ــا ب ــدارد ی ــش را ن ــردن اتاق ــز ک ــرای تمی ــرژی الزم ب ان
تکالیفــش خســته و ناامیــد شــده اســت. بــرای اینکه احساســات 
خــود را تشــخیص دهــد و نــام دقیقــی بــه آن هــا بدهــد، بایــد 
حــس کنــد کــه شــما بــه احساســاتش احتــرام می گذاریــد حتــی 

زمانــی کــه ایــن احساســات درســت نیســتند.

نامــه شــما بــه مــن نشــان می دهــد که شــما شــخصی هســتید 
کــه اســتانداردهای باالیــی بــرای دختــر خوددارید. مدرســه نرفتن 
او، نخــوردن غذایــی کــه در بشــقابش اســت، عــدم تمایــل او برای 
ــام تکالیفــش شــمارا  ــدادن تم ــردن اتاقــش و انجــام ن ــز ک تمی
ناراحــت می کنــد. این هــا واکنش هــای طبیعــی بــرای یــک مــادر 
محســوب می شــوند و شــاید شــما به عنوان مــادر اســتانداردهایی 
ــان نســبت  ــرای دختــر خــود تعییــن کنیــد. احتمــاالً دخترت را ب
ــد و  ــه درخواســتی از شــما احســاس دلســردی می کن ــه هرگون ب
ــه  ــت ک ــاد اوس ــده اعتق ــا" منعکس کنن ــکایت های او از "درده ش
شــما بــه مســائل پزشــکی بیشــتر از احساســات توجــه خواهیــد 
ــگال  ــرای رهــا شــدن از چن ــال راهــی ب ــه دنب ــاالً او ب ــرد. احتم ک

تمــام ایــن انتظــارات اســت.

ممکــن اســت دخترتــان به شــما بگویــد که بــه خاطر فشــارهای 
ــد او  ــما می خواهی ــه ش ــتراحت دارد. البت ــه اس ــاز ب ــود نی موج
ــاد  باگذشــت زمــان رشــد کنــد و تحصیل کــرده و آگاه شــود و ی
بگیــرد نســبت بــه هــر چــه کــه بــه او مربوط اســت یک شــخص 
مرتــب و ســازمان یافته باشــد. امــا در حــال حاضــر ممکــن اســت 
بــه وظایــف کمتــری و پشــتیبانی عاطفــی بیشــتری نیــاز داشــته 
باشــد. شــما ممکن اســت بــرای نشــان دادن عالقــه دلســوزانه به 
"چــرا" او نمی خواهــد کاری را انجــام دهــد؛ یافتــن یــک ســازش؛ 
و برطــرف کــردن برخــی نقطه ضعف هــا- ســپس ارزیابــی اینکــه 
ــن  ــه ای ــبت ب ــد و نس ــان می ده ــری نش ــت کمت ــا او مقاوم آی
ــر، ســه هفتــه زمــان بگذاریــد.  ــا خی ــد ی شــیوه شــکایت می کن
ــاط از  ــال نظــم و انضب ــرای اعم ــر شــما از تالش هــای خــود ب اگ
خــارج دســت بکشــید، او در درازمــدت در راســتای خــود انضباطی 

رشــد خواهــد کــرد.

جایمهاله عزیز:
ــه  ــوان شــرایط فیزیکــی تجرب ــودکان احساســات را به عن ک
ــه در  ــی ک ــاالن زمان ــب بزرگ س ــه اغل ــور ک ــد. همان ط می کنن
حــال دریافــت یــک حــس قدرتمنــد هســتند نیــز همیــن کار را 
ــه مشــکلی را رد کــرد،  ــد. اگــر پزشــک متخصــص هرگون می کنن
ــه در  ــز بــدی در احساســات خــود دارد ن شــاید دختــر شــما چی
ــش را  ــه او حس ــود ک ــل نمی ش ــن دلی ــس. ای ــا آپاندی ــه ی مثان
ــی  ــدان معن ــن ب ــد. ای ــا دروغ می گوی ــد ی ــان می کن ــتباه بی اش
اســت کــه شــما به عنــوان والدیــن بــا چالش هــای زیــادی روبــرو 
هســتید، مگــر اینکــه دختــر شــما بــه پزشــک نیــاز داشــته باشــد 
تــا آپاندیــس او را بیــرون بیــاورد. او بــه کمــک شــما بــرای درک 
ــا  ــا را ب ــرد آن ه ــاد بگی ــه ی ــاز دارد به طوری ک ــاتش نی احساس
کلمــات بیــان کنــد. ایــن کار بــه توانایــی او بــرای مذاکــره و حــل 

اختــالف نظــرات بــا دیگــران کمــک خواهــد کــرد.

از طریــق همــدردی بــا احساســات دختــر خــود می توانیــد بــه 
او کمــک کنیــد تــا او متوجــه شــود کــه دارد چیــزی را درون خــود 

چگونــه می توانــم شــکایت فرزنــدم در مــورد درد 

شــکمش وقتــی واقعــًا دردی وجــود نــدارد را متوقــف کنــم؟  

او بــه بهانــه "مریضــی" از مدرســه بــه خانــه می آیــد امــا ده 

دقیقــه بعــد شــروع بــه شــیطنت در خانــه می کنــد. وقتــی 

ــکمش درد  ــد ش ــود او می گوی ــوردن می ش ــام خ ــان ش زم

ــه در بشــقابش اســت  ــزی ک ــدارد چی ــد و دوســت ن می کن

ــا  ــت ی ــش اس ــردن اتاق ــز ک ــان تمی ــی زم ــورد. وقت را بخ

زمــان انجــام آن بخــش از تکالیــف مدرســه اش کــه دوســت 

نــدارد، شــکمش درد می کنــد. او 6 ســاله اســت. متخصــص 

اطفــال تمــام آزمایش هــا الزم را انجــام داده اســت. همــه 

ــتند. ــالم هس ــا س آزمایش ه

چند راهکار برای مقابله با 
بهانه های بی دلیل کودکان
چند راهکار برای مقابله با 
بهانه های بی دلیل کودکان

مقاله شماره 4
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!
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شکایت 1: "خیلی سخت است!"

ــی  ــه خیل ــد مدرس ــما می گوی ــودک ش ــه ک ــی ک زمان

ســخت اســت، کمــی زمــان بگذاریــد تــا بــا او صحبــت کنیــد 

ــما  ــد ش ــر فرزن ــوید. اگ ــه ش ــدی را متوج ــن ناامی ــت ای و عل

بزرگ تــر باشــد، ممکــن اســت بتوانــد بــه یــک موضــوع خاص 

یــا کالس اشــاره کنــد. در ایــن صــورت، شــما یــا یکــی دیگــر 

از اعضــای خانــواده ممکــن اســت بتوانیــد بــا پاســخ دادن بــه 

ســؤال های فرزندتــان او را در تکالیــف چالش برانگیــز آن کالس 

یــاری کنیــد. یــا ترتیبــی دهیــد کــه فرزندتان بــا یک "دوســت 

تحصیلــی"  یــک همکالســی دیگــر کار کنــد  یــا معلمــی پیــدا 

کنیــد کــه بتوانــد ایــن شــکاف های تحصیلــی را پــر کنــد.

مطلب مرتبط  

ــان  ــف فرزندت ــورد تکالی ــه در م ــزی ک 5 چی
ــد!  ــه او بگویی ــد ب نبای

اگــر فرزندتــان کوچک تــر باشــد، ممکــن اســت نتوانــد 

تشــخیص دهــد مشــکلش دقیقــًا چیســت. یــک قــرار مالقــات 

بــرای صحبــت بــا معلــم فرزندتــان به عنــوان پیگیــری وضعیــت 

ــد شــمارا  ــد باشــد و می توان ــد بســیار مفی تحصیلــش می توان

بــه یــک نقطــه مشــترک برســاند. درهرصــورت، آمــوزش 

ــای  ــه تکه ه ــخت تر ب ــر و س ــف بزرگ ت ــیم وظای ــوه تقس نح

قابل کنترل تــر می توانــد ناامیــدی را کاهــش دهــد.

چهار شکایت کودکان 
در مورد مدرســـــه 

)و نحوه ی مقابله با آن ها(
هر جا کودکان هستند، شکایت هایی در مورد مدرسه وجود دارد. بزرگ یا کوچک. 

به عنوان والدین، این شکایت ها می توانند برایتان دلسردکننده باشد و ممکن است 
در مواجهه با آن ها احساس ناراحتی کنید. اما آرام باشید و این را بدانید: این 

شکایت ها طبیعی هستند و به معنی عدم توانایی شما نیست. این چهار استراتژی 
اصالح برای چهار شکایت مشترک بچه ها در مورد مدرسه را بررسی کنید.

چهار شکایت کودکان 
در مورد مدرســـــه 

)و نحوه ی مقابله با آن ها(
هر جا کودکان هستند، شکایت هایی در مورد مدرسه وجود دارد. بزرگ یا کوچک. 

به عنوان والدین، این شکایت ها می توانند برایتان دلسردکننده باشد و ممکن است 
در مواجهه با آن ها احساس ناراحتی کنید. اما آرام باشید و این را بدانید: این 

شکایت ها طبیعی هستند و به معنی عدم توانایی شما نیست. این چهار استراتژی 
اصالح برای چهار شکایت مشترک بچه ها در مورد مدرسه را بررسی کنید.

مقاله شماره 5
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

https://goo.gl/BrDVku 
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شکایت 4: "من صبح خیلی خسته ام!"

اگــر کودکتــان آلــرژی فصلــی داشــته باشــد، بایــد داروها 

را حداقــل دو تــا ســه هفتــه قبــل از شــروع فصــل )بســته بــه 

نــوع حساســیتی کــه دارد( آغــاز و دوره ی درمــان را تکمیل کند. 

ــاق  ــال اتف ــول س ــه در ط ــی دارد ک ــان آلرژی های ــر فرزندت اگ

ــد  ــت کنی ــرش صحب ــا دکت ــد ب ــه می یابن ــا ادام ــد ی می افتن

کــه به جــای اینکــه منتظــر شــود عالئــم بیمــاری خودشــان را 

نشــان دهنــد؛ داروهــا را در تمــام طــول ســال ادامــه دهــد.

شکایت 3: "خسته شدم!"

ــن  ــوز ممک ــر دانش آم ــختی ها، ه ــود س ــل وج ــه دلی ب

اســت در بعضــی مواقــع در مدرســه کمــی احســاس خســتگی 

کنــد. یکــی از راه هــای پاســخ بــه ایــن شــکایت بررســی وجود 

تعــادل بیــن زمان مدرســه و زمــان بیــرون از مدرســه فرزندتان 

اســت. آیــا او زمــان زیــادی )و شــاید بیش ازحــد( از وقتــش 

ــا  ــل آن را ب ــا در مقاب ــد ی ــی می کن ــف درس ــرف تکالی را ص

ــر  ــد؟ اگ ــراه می کن ــرگرمی هم ــاده و س ــای فوق الع فعالیت ه

این طــور اســت، شــما می توانیــد راه هایــی را بــرای مدیریــت 

بهتــر آن زمــان بــه فرزندتــان پیشــنهاد کنیــد، بــه او بگویید که 

مدرســه مهــم اســت امــا مهم تریــن چیــز در زندگــی نیســت.

شکایت 2: "معلمم را دوست ندارم!"

اگــر فرزنــد شــما شــکایت کنــد کــه معلــم خــود را دوســت نــدارد، از او بخواهیــد دلیلــش را توضیــح دهــد. 

آیــا بــه مقــدار تکالیفــی کــه معلــم مشــخص می کنــد ربــط دارد، یــا بــه نحــوه ی صحبــت و ارتبــاط برقــرار کــردن 

معلــم باهمکالســی ها؟ اگــر بــه تکالیــف مربــوط اســت، ممکــن اســت الزم باشــد بــا فرزندتــان صحبــت کنیــد و 

بــه او بگوییــد کــه او لزومــاً همیشــه تمــام چیزهایــی کــه بایــد در مدرســه یــاد بگیــرد را دوســت نخواهــد داشــت.

ــا  ــم ی ــا معل ــد ب ــد شــما باشــد، بای ــه فرزن ــی ب ــا بی احترام ــی ی ــر مســئله شــخصی تر- بی توجه بااین حــال اگ

مدیــر مدرســه صحبــت کنیــد. بــا گفتمــان و در نظــر گرفتــن دیــدگاه معلــم می توانیــد بــه درک متقابــل برســید، 

زیــرا ممکــن اســت فرزنــد شــما ازنظــر شــرایط یــک وضعیــت محــدود و مهمــی داشــته باشــد.

مطلب مرتبط  

بچه ها واقعًا در مورد مدرسه چه فکری می کنند؟ 

اگــر خیلــی خســته نیســت، یــک لیســت قدردانــی بــرای فرزندتــان ایجــاد 

کــرده و نگه داریــد - چیزهــای جالبــی کــه در طــول روز اتفــاق افتــاده اســت 

یــا مــواردی کــه آموختــه اســت را ثبــت کنیــد. ایــن می توانــد بــه کــودک 

ــورد  ــه در م ــال واقع بینان ــت و درعین ح ــی مثب ــا نگرش ــد ت ــک کن ــما کم ش

ــته  ــوزان خس ــت دانش آم ــن اس ــت، ممک ــد. درنهای ــته باش ــه داش مدرس

شــوند زیــرا مفاهیــم خــاص کالس بــرای آن هــا بســیار آســان اســت. اگــر 

بــا چنیــن مــوردی مواجــه شــدید، روش هایــی کوچکــی بــرای بــه چالــش 

کشــیدن فرزندتــان کشــف کنیــد.

مطلب مرتبط  

ــع  ــردن به موق ــی ک ــرای راه ــز ب ــه موفقیت آمی 6 نکت
ــان(! ــر زم ــه )ه ــا از خان بچه ه

مهم تــر از همــه ایــن اســت کــه مشــخص کنیــد دقیقــه چــه چیــزی فرزنــد 

شــمارا در مدرســه آزار می دهــد- یــا اگــر واقعــًا چیــزی وجــود دارد کــه او در 

مــوردش شــکایت دارد را بفهمیــد. منابــع دیگــر را فرامــوش نکنیــد. ماننــد 

مشــاوران مدرســه، معلمــان یــا دیگــر بزرگ ســاالن مــورد اعتمــاد می توانــد 

یــک منبــع دیگــر بــرای فرزند شــما بــرای به اشــتراک گذاشــتن احساســاتش 

باشــد. Liza Low  نویســنده ی varsity Tutors اســت، یــک پلتفــرم 

ــد  ــه رون ــخصی ب ــای ش ــا آموزش ه ــوزان را ب ــه دانش آم ــده ک ــری زن یادگی

تســریع پیشــرفت تحصیلــی متصــل می کنــد.

ت کودکان در مورد مدرسه
شکای

چهار 
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و ســمپاتیک را آمــوزش می دهــد. حتــی ســازهای 

بــدون ســیم ماننــد درام و وایبرفــون بــه بچه هــای 

ــا ایــن اصــول  ــر ایــن فرصــت را می دهــد ت بزرگ ت

علمــی را کشــف کننــد.

موسیقی مهارت های فیزیکی را 
بهبود می بخشد!

بعضــی ســازها ماننــد: طبــل و تنبــک، بــه بچه هــا 

کمــک می کنــد مهارت هــای هماهنگــی و حرکتــی در 

آن هایــی کــه نیــاز بــه حرکــت دســت ها، بازوهــا و 

پاهــا دارنــد را بهبــود بخشــند. کریســتن ریجســتر 

مدیــر برنامــه دوران کودکــی در دانشــکده موســیقی 

Sherwood در کالــج شــیکاگو در کلمبیــا می گویــد: 

ایــن نــوع ســاز بــرای بچه هــای باانــرژی باال بســیار 

مناســب اســت. ســازهای ســیم دار و کیبــورد ماننــد: 

ویولــن و پیانــو؛ به عکس¬العمل¬هــای مختلــف از 

ــاز  ــان نی ــورت هم زم ــپ به ص ــت و چ ــت راس دس

دارنــد. ریجســتر می گویــد: "ایــن کار ماننــد خاراندن 

موسیقی مهارت های علمی را بهبود می بخشد!
ــم  ــرب، ریت ــا درک ض ــا ب ــد. بچه ه ــم درآمیخته ان ــی باه ــیقی و ریاض موس

ــاد  ــا را ی ــخیص الگوه ــر و تش ــاد کس ــیم، ایج ــوه ی تقس ــا نح و مقیاس ه

می گیرنــد. بــه نظــر می رســد کــه موســیقی؛ مغــز بچه هــا را بــرای کمــک بــه 

ــذار  ــر بنیان گ ــن کیلین ــد. لی ــال می کن ــر زمینه هــای ریاضــی فع ــر دیگ درک بهت

ــه  ــور ک ــد: همان ط ــیقی Rhapsody در Redondo Beach, CA می گوی موس

بچه هــا بزرگ تــر می شــوند، شــروع بــه خوانــدن ترانه هــا و بــه خاطــر ســپردن 

آن هــا در حافظــه کوتاه مــدت و نهایتــًا حافظــه بلندمــدت می کننــد. مــری الرو، 

 New Haven, Connecticut معلــم ویولن ســوزوکی در دانشــکده موســیقی در

می گویــد: اســتفاده از یــک دســتگاه مغناطیســی بــرای انجــام ایــن کار؛ روشــی 

ــای  ــذارد. کالس ه ــر بگ ــا تأثی ــایر مهارت ه ــداً روی س ــد بع ــه می توان ــت ک اس

موســیقی نیــز کــودکان را بــا فیزیــک پایــه آشــنا می کنــد. به عنوان مثــال، بــه 

صــدا درآوردن ســیم های گیتــار یــا ویولــن بــه بچه هــا ارتعاشــات هارمونیــک 

شش مزیت درس های 
موسیقی برای کودکان
اگر شما با اضافه کردن کالس های موسیقی به 
این لیست مخالف هستید، به مزایای موسیقی 

که درس های ویولن و پیانو برای فرزندتان به 
ارمغان می آورد، توجه داشته باشید. شاید او 

بتهوون بعدی نباشد، اما ممکن است یادگیری 
درس ریاضی، تمرین رفتارهای خوب )ازجمله 

صبر!( و تبدیل شدن به یک بازیکن تیمی را برای 
او راحت تر کند.

شش مزیت درس های 
موسیقی برای کودکان
اگر شما با اضافه کردن کالس های موسیقی به 
این لیست مخالف هستید، به مزایای موسیقی 

که درس های ویولن و پیانو برای فرزندتان به 
ارمغان می آورد، توجه داشته باشید. شاید او 

بتهوون بعدی نباشد، اما ممکن است یادگیری 
درس ریاضی، تمرین رفتارهای خوب )ازجمله 

صبر!( و تبدیل شدن به یک بازیکن تیمی را برای 
او راحت تر کند.

مقاله شماره 6
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

1
2
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به صــورت  شــکم  مالیــدن  و  ســر 

ــه  ــا ب ــازها نه تنه ــت". س ــان اس هم زم

ــد  ــک می کنن ــا کم ــود پیچیدگی ه بهب

بلکــه می تواننــد بچه هــا را تشــویق 

کننــد کــه در موقعیت هــای ناخوشــایند 

طبیعــی؛ آرام باشــند. تقویت هماهنگی 

می تواننــد  دقیــق  زمان بنــدی  و 

ــر  ــرگرمی های دیگ ــرای س ــا را ب بچه ه

ــد. ــد: رقــص و ورزش آمــاده کنن مانن

موسیقی 
مهارت های 

اجتماعی را پرورش 
می دهد!

نیــاز  گروهــی  کالس هــای 

ارتباطاتــی  و  تعامــل  بــه 

گروهــی  کارهــای  کــه  دارد 

زیــرا  می کننــد؛  تشــویق  را 

ــاد  ــرای ایج ــد ب ــا بای بچه ه

ــای  ــد و صداه ــای بلن صداه

آهســته بــا یکدیگــر همــکاری 

کننــد. اگــر بچــه ای ســاز را 

ــی  ــا خیل ــد ی ــی بلن ــدای خیل ــا ص ب

ــود.  ــم ش ــد تنظی ــوازد بای ــریع می ن س

ریجســتر می گویــد: بــرای بچه هــا 

ــردی  ــای ف ــه بخش ه ــت ک ــم اس مه

ــر بشناســند  خــود را در گروهــی بزرگ ت

 ،Rhapsody و درک کننــد. موســیقی

کالس هــای آمــوزش موســیقی عمومی 

ــان  ــه در آن معلم ــد ک ــه می ده را ارائ

گروه هایــی  بــه  را  دانش آمــوزان 

ــر  ــه ه ــی را ب ــرده و وظایف ــیم ک تقس

ــک  ــر ی ــد. ه ــص می کنن ــس تخصی ک

ــا  ــاز ی ــاب س ــئول انتخ ــا مس از گروه ه

ــودی اســت و دانش آمــوزان  ایجــاد مل

روی یــک هــدف مشــترک کار می کننــد. 

کالینــر می گویــد: "ایــن تجربیاتــی 

اســت کــه مــا در مجمــع داریــم". "مــا 

ــل  ــتر و ح ــی بیش ــل گروه ــه تعام ب

ــم". ــاز داری ــکالت نی مش

موسیقی نظم و 
شکیبایی را تصحیح 

می کند!
یادگیــری یــک ســاز؛ لــذت بــردن 

می دهــد.  آمــوزش  را  تعلیــم  از 

ــی  ــک منحن ــن ی ــال؛ ویول به عنوان مث

ــل  ــد: قب ــت. الرو می گوی ــیب دار اس ش

از اینکــه بتوانیــد نتــی را بنوازیــد بایــد 

یــاد بگیریــد چگونــه ســاز را خم کــرده و 

پــای خــود را کجــا قــرار دهیــد. نواختن 

آمــوزش  بچه هــا  بــه  ســاز  یــک 

ماه هــا  ســاعت ها،  بایــد  می دهــد 

و گاهــی ســال ها تمریــن کــرده و 

پشــتکار داشــته باشــند تــا بــه هــدف 

ــرای  ــد اج ــه می توان ــود ک ــاص خ خ

موســیقی بــا یــک گــروه یــا حفــظ یک 

قطعــه انفــرادی باشــد، دســت یابنــد. 

ــی  ــای خصوص ــد: "درس ه الرو می گوی

و تمریــن در منــزل نیــاز بــه 

یــک توجــه بســیار متمرکــز 

دقیقــه  ده  بــرای  حتــی 

دارد".  بی وقفــه  به صــورت 

درس هــای گروهی کــه در آن 

ــد  ــاد می گیرن ــان ی هنرجوی

ســازهای یکســان را در یــک 

ــکیبایی را  ــد، ش ــروه بنوازن گ

نیــز افزایــش می دهنــد زیــرا 

بچه هــا بایــد صبــر کننــد تــا 

ــا  ــن آن ه ــه نواخت ــت ب نوب

ــا انتظــار  برســد و بچه هــا ب

ــوش  ــت خــود و گ ــرای نوب کشــیدن ب

دادن بــه هــم کالســیها یــاد می گیرنــد 

تــا بــا نشســتن و ســاکت بــودن بــرای 

مدت زمــان مشــخص و همچنیــن آگاه 

ــد. ــرام بگذارن ــران احت ــه دیگ ــودن، ب ب

موسیقی اعتمادبه نفس 
را افزایش می دهد!

درس هــا فضایــی را ارائــه می کننــد کــه 

ــه  ــد ک ــاد بگیرن ــد ی ــا می توانن بچه ه

ی کودکان
ی برا

ی موسیق
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نقــد ســازنده را بپذیرند و خودشــان نیز 

نقــد ســازنده داشــته باشــند. ریجســتر 

ــه  ــی ب ــورد منف ــر بازخ ــد: تغیی می گوی

اعتمادبه نفــس  ایجــاد  بــه  مثبــت 

ــی  ــای گروه ــد. درس ه ــک می کن کم

ــه بچه هــا  ــد ب به طــور خــاص، می توان

کمــک کنــد تــا بداننــد هیچ کــس 

ــای  ــه اعض ــا بقی ــان ی ــه خودش ازجمل

گــروه کامــل نیســت و هرکســی جــای 

پیشــرفت دارد. الرو می گویــد: "اجــرا 

ــم  ــارت مه ــک مه ــوم ی ــرض عم در مع

ــما  ــد ش ــخص می کن ــه مش ــت ک اس

می توانیــد یــک موســیقیدان حرفــه ای 

ــد  ــه می کن ــر". او اضاف ــا خی ــوید ی بش

ــد  ــی می توان ــارت به راحت ــن مه ــه ای ک

در ســخنرانی نیــز تأثیــر بگــذارد. و 

البتــه زمانــی کــه بچــه ای به انــدازه 

ــک  ــرده باشــد، مال ــی پیشــرفت ک کاف

مهارت هــای موســیقی ای خواهــد بــود 

ــد  ــک خواهن ــتقالل او کم ــه اس ــه ب ک

ــرد. ک

موسیقی بچه ها را 
بافرهنگ های دیگر آشنا 

می کند!
بــا یادگیــری و نواختــن ســازهای 

ــف  ــد کش ــا می توانن ــف، بچه ه مختل

نقــش  چــه  موســیقی  کــه  کننــد 

دارد.  فرهنگ هــا  ســایر  در  مهمــی 

ــا  ــم بلزه ــا و تی ــال؛ بانگوه به عنوان مث

می تواننــد بچه هــا را بــا ســبک های 

ــنا  ــی آش ــی و کوبای ــیقی آفریقای موس

از  ویولــن  امــروزه  اگرچــه  کننــد. 

ــری  ــا یادگی ــد ام ــا می آی ــور ایتالی کش

در  را  بچه هــا  آن  نواختــن  بــرای 

معــرض موســیقی کالســیک محبــوب 

ــز  ــی و اتریشــی نی موســیقیدانان آلمان

قــرار می دهــد. ســازهای تنوع پذیــر 

ماننــد ویولــن و پیانــو می تواننــد طیف 

وســیعی از ســبک ها را بــه همــراه 

ــیک و  ــه: کالس ــند ازجمل ــته باش داش

جــاز )کــه در جنــوب آمریــکا آغــاز شــد(. 

ــا در  ــه بچه ه ــت ک ــی اس ــه مهم نکت

ســنین کــم بافرهنگ هــای دیگــر آشــنا 

شــوند زیــرا ایــن امــر موجــب بازنگــری 

آن هــا در مــورد جهــان و ســنت ها 

ــود. ــد بش ــه می دانن ــر ازآنچ فرات
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هنگام انتخاب ساز به 
چه نکاتی باید توجه 

کرد؟
ــما و  ــه ش ــازی ک ــت، س درنهای

می کنیــد  انتخــاب  فرزندتــان 

ــی  ــاس فاکتورهای ــر اس ــد ب بای

ســاز  اینکــه  از  قبــل  باشــد. 

ــد،  ــه بیاوری ــه خان ــدی را ب جدی

ــد: ــه کنی ــر توج ــؤاالت زی ــه س ب

آیــا فرزنــد شــما بــه ســاز 

ــاز  ــدای س ــا ص ــه دارد؟ آی عالق

ــرد را  ــه از آن می گی ــی ک و حس

دوســت دارد؟ بعضــی از مــدارس 

"باغ وحــش  یــک  موســیقی 

ــد  ــه می کنن دوست داشــتنی" ارائ

ــا چندیــن ســاز  کــه بچه هــا را ب

آشــنا می کنــد.

ــز  ــی چالش برانگی ــا ســاز خیل آی

اســت یــا خیلی جــذاب نیســت 

ــرای  ــم ب ــما و ه ــرای ش ــم ب )ه

ــان(؟ فرزندت

آیــا ســاز بــا خلق وخــوی فرزنــد 

شــما ســازگار اســت؟

ــما  ــرای ش ــاز ب ــدای س ــا ص آی

به عنــوان والدینــی کــه قــرار 

ــان  ــن فرزندت ــرای تمری ــت ب اس

ســاعت ها بــه آن گــوش دهیــد، 

اســت؟ لذت بخــش 

آیــا فرزنــد شــما به طــور خــاص 

ــی  ــیقی خاص ــبک موس ــه س ب

عالقــه دارد؟ اگــر این طــور اســت 

ایــن فاکتــور را در انتخــاب ســاز 

ــازی  ــوان س ــد به عن ــاظ کنی لح

ــاص.  ــبکی خ ــرای س ــاص ب خ

نوازنــده  یــک  به عنوان مثــال، 

ویولــن در یــک گــروه موســیقی 

ــد  ــختی خواه ــرایط س ــاز ش ج

ــت. داش

ــد  ــز نمی گوین ــان هرگ کارشناس

کــه بهتریــن ســاز بــرای یادگیری 

بچه هــای بزرگ تــر چیســت امــا 

بســیاری از معلمــان موســیقی بر 

ــو،  ــا پیان ــه کار ب ــد ک ــن باورن ای

ــا  ــد درام ی ــک )مانن ــل و تنب طب

ــوت،  ــتگاه ضبط ص ــنتور(، دس س

گیتــار یــا ویولــن مشــکل اســت.
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