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احساسات آن ها را تائید و نشانه گذاری کنید!
بچه هــا احساساتشــان را ازلحــاظ فیزیکی تجربــه و درک 

می کننــد، ماننــد: مشــکلی در شــکم، انقبــاض ماهیچه یا 

ــد  ــت نمی دانن ــا هیچ وق ــرل؛ ام ــک های غیرقابل کنت اش

ــوِرن  ــر ل ــت. دکت ــات چیس ــن احساس ــی ای ــه معن ک

نیکربوکــر اســتادیار بالینــی در مرکــز مطالعــات کــودک در 

ــه ی  ــان در حــال تجرب ــی فرزندت ــد: "وقت النگــون می گوی

یک چیــز غیرمعمــول اســت، آن را برایــش نشــانه گذاری 

کنیــد". ســعی کنیــد بگوییــد: "تــو ناراحتــی کــه مادربزرگ 

ــی  ــا "وقت ــت؟" ی ــور نیس ــد، این ط ــرک کن ــا را ت ــد م بای

ــو  ــت، ت ــودی فروریخ ــاخته ب ــو س ــه از روی لگ ــی ک برج

بســیار ناراحــت شــدی". دکتــر نیکربوکر توضیــح می دهد 

کــه نام گــذاری احساســات باعــث می شــود آن هــا 

ــخ  ــد پاس ــک می کن ــا کم ــه بچه ه ــند و ب ــر بترس کمت

ــد. ــدا کنن ــب تری پی مناس

از  بزرگ تــر  پیش دبســتانی  کــودکان  اســت  ممکــن 

کــودکان نوپــا بــه نظــر برســند، امــا به رغــم گســترش دایــره ی 

ــا  ــد ب ــم می توانن ــوز ه ــا هن ــتقالل، آن ه ــد اس واژگان و رش

ــراب  ــرس و اضط ــم، ت ــم، غ ــد: خش ــوی ای مانن ــات ق احساس

ــر  ــی، درمانگ ــی هارل ــد. کت ــم بریزن ــه ه ــوند و ب ــتپاچه ش دس

ــاد:  ــودک ش ــای ک ــاب راهنم ــنده ی "کت ــودک و نویس روان ک

ــت  ــادی تربی ــدان ش ــترس، فرزن ــر از اس ــای پ ــه در دنی چگون

ــد  ــال رش ــرعت در ح ــا به س ــز بچه ه ــد: "مغ ــم" می گوی کنی

اســت امــا احساســات آن هــا همیشــه باهمیــن ســرعت رشــد 

نمی کنــد".

ــد  ــا دریافتن ــی آریزون ــگاه ایالت ــان در دانش ــال، محقق بااین ح

ــز را  ــات چالش برانگی ــد احساس ــه می توانن ــی ک ــه بچه های ک

ــه و مدرســه  ــودن در خان ــز ب ــد، در توجــه و متمرک تحمــل کنن

انعطاف پذیرتــر و بهترنــد. و مطالعــه ای از دانشــگاه کارولینــای 

شــمالی در گیرینزبــورو قاعــده ی عاطفــی بچه هــا را بــا موفقیت 

ــی و  ــاال در ریاض ــرات ب ــامل: نم ــده ش ــان در آین تحصیلی ش

خوانــدن بــه هــم مرتبــط دانســت. انتظــار نداشــته باشــید کــه 

ــردارد.  ــری ب ــی و یاغیگ ــت از سرکش ــه دس ــان بالفاصل فرزندت

ــما  ــا ش ــت، ام ــر اس ــن اجتناب ناپذی ــن س ــینی در ای عقب نش

ــن  ــردن ای ــک ک ــه چ ــک ب ــرای کم ــی را ب ــد ابزارهای می توانی

احساســات پیشــنهاد کنیــد.

چگونگی کمک به 
پیش دبستانی ها 

احساسات  کنترل  برای 
و اجتناب از سرکشی

با کمک به فرزندتان برای یادگیری راه هایی برای 
کنترل موقعیت های استرس زا، از سرکشی های 

بیش از حدش جلوگیری کنید.
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با رفتارتان به آن ها آموزش دهید!
پاســخ شــما بــه احساســات منفــی یــک پیــام قدرتمنــد 

ــک  ــاره ی ــارا ب ــر س ــد. دکت ــا می کن ــان الق ــه فرزندت ب

ــه  ــتان آن ــودکان در بیمارس ــار ک ــد و رفت ــص رش متخص

ــار  ــق رفت ــا از طری ــد: "م ــیکاگو می گوی ــرت در ش و راب

خودمــان بــه بچه هــا یــاد می دهیــم کــه چطــور تــرس، 

ــته  ــر داش ــه خاط ــد". ب ــرل کنن ــترس را کنت ــم و اس خش

باشــید کــه فرزندتــان شــمارا به عنــوان نشــانه های 

اجتماعــی می بینــد و واکنــش شــما نســبت بــه اســترس 

یــا فریــادزدن بــر ســرمربی بســکتبال یــا حــرف زدن با تن 

صــدای پاییــن می تواننــد طرحــی بــرای واکنش هــای او 

در آینــده باشــند. از خودتــان بپرســید آیــا ایــن پاســخ ها 

و ایــن رفتارهــا همــان پاســخ ها و رفتارهایــی ســت کــه 

دوســت داریــد در آینــده از فرزندتــان ببینیــد و او طبــق 

آن هــا عمــل کنــد. اگر اشــتباه کردیــد، از تجربــه ی آن برای 

ارائــه ی یــک درس بــه فرزندتــان بــرای مدیریــت عواطف 

اســتفاده کنیــد. اگــر کســی در ترافیــک، وارد مســیر شــما 

شــد و شــما ســرش فریــاد کشــیدید، می توانیــد بگوییــد: 

ــر  ــدم. فک ــی ش ــده عصبان ــت آن رانن ــی از دس ــن کم "م

می کنــم بایــد چنــد نفــس عمیــق بکشــم تــا خشــمم را 

از بیــن ببــرم". بگذاریــد فرزندتــان بدانــد کــه احســاس 

بــد داشــتن اشــتباه نیســت و بــه او توضیــح دهیــد کــه 

ــی  ــز عصبان ــد نی ــرک می کن ــا را ت ــزرگ م ــی مادرب "وقت

می شــوم" یــا "وقتــی هفتــه ی گذشــته نتوانســتم شــیر 

آب را تعمیــر کنــم مثــل تــو عصبانــی شــدم و احســاس 

ناامیــدی کــردم".

همه چیز را درباره ی مدیریت عواطف بخوانید!
کتاب هــای کــودکان کــه روی مدیریــت احساســات تمرکز 

دارنــد را معرفــی کنیــد. هارلــی می گویــد: "برداشــتن یک 

گام بــه عقــب و دیــدن چیزهــا از زاویه ی نگاه شــخصیت 

موجــود در کتــاب، بــه فرزندانتــان اجــازه می دهــد تــا در 

ی
ش

سرک
ی از 

ت و جلوگیر
سا

سا
ی کنترل اح

ی ها برا
ستان

ش دب
ک به پی
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یک فاصلــه ی ایمــن روی احساساتشــان کار کنند".

راه حل هایی پیدا کنید!
وقتــی زمــان کنتــرل احساســات می شــود، هــر کــودک 

ــار متفاوتــی دارد. بعضــی از بچه هــا  پیش دبســتانی رفت

بــا در آغــوش گرفتــن شــما یــا یــک حیــوان اســباب بازی 

پولیشــی راحــت خواهنــد بــود، درحالی کــه ممکــن 

ــرون  ــه بی ــند از خان ــته باش ــاز داش ــران نی ــت دیگ اس

برونــد. پادزهــر فرزندتــان بــرای ناامیــدی در برابــر ماننــد: 

پرتــاب تــوپ در خــالف جهــت درســت یــا تصــور یــک 

ــت  ــرای مدیری ــه او ب ــاالً درراه ی ک ــاد، احتم ــکان ش م

ــد متفــاوت اســت  احســاس عصبانیــت انتخــاب می کن

ــیدن  ــا کش ــما ی ــا ش ــردن ب ــت ک ــد صحب ــه می توان ک

تصویــری از نگرانی هایــش باشــد. دکتــر نیکربوکــر 

ــه  ــنهاد هایی را ارائ ــد پیش ــدا می توانی ــد: "درابت می گوی

دهیــد. ســعی کنیــد بگوییــد: "وقتی مــن احســاس بدی 

ــد.  ــک عروســک آرامــم می کن ــن ی دارم، در آغــوش گرفت

ــردن  ــت ک ــا "درس ــی؟" ی ــان نمی کن ــن را امتح ــرا ای چ

ــت  ــس عصبانی ــه ح ــد ک ــک کن ــد کم ــاب می توان حب

فروکش کنــد". درنهایــت، شــما بایــد فرزندتــان را تشــویق 

کنیــد تــا خــودش راه حل هایــی کــه مناســبش هســتند 

ــات  ــان احساس ــا طوف ــد ت ــر کنی ــا صب ــد، ام ــدا کن را پی

بگــذرد و بتوانیــد ایــن نــوع از گفتگــو را داشــته باشــید. 

وقتــی او وســط یــک اتفــاق ناگوار اســت، دوســت نــدارد 

درســی مبنــی بــر کنتــرل احساســات را یــاد بگیــرد. دکتــر 

ــاره آرام شــد،  ــه دوب ــد: به محــض اینک ــر می گوی کینربوک

ــزی  ــه چی ــد: چ ــید مانن ــواالتی بپرس ــد از او س می توانی

ــا دفعــه ی  ــر شــود ی ــت بهت ــد باعــث شــود حال می توان

ــد انجــام  ــی بشــود چــه کاری می توان بعــدی کــه عصبان

ــه ای  دهــد. در برخــی مــوارد، ایــن اســتراتژی های مقابل

بــه راهــی کــه فرزندتــان بــر اســاس آن به لحظــات تحول 

عاطفــی پاســخ می دهــد تبدیــل خواهنــد شــد. در طــول 

ــی او در  ــد. توانای ــر می کن ــتراتژی هایش تغیی ــان، اس زم

کنتــرل احساســات چــه خواهــد بــود، در آغــوش گرفتــن 

عروســک موردعالقــه اش در 4 ســالگی یــا تمریــن یــوگا در 

14 ســالگی.
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راهنمای سن به سن 
برای کتاب خواندن 

برای فرزندتان
خواندن؛ یک اعتیاد مفید است که والدین باید 
قبل از یک ساله شدن فرزندشان، او را به خوبی 

برای این کار تشویق کنند.

ی فرزندتان
ب خواندن برا

ی کتا
ن برا

س
ن به 

س
ی 

راهنما

فواید خواندن
پاتریــکا کــوان هماهنگ کننــده ی 

ملــی بــرای داشــتن و خوانــدن؛ 

پــروژه ای کــه در طــول چــکاپ هــای 

ــا  ــه بچه ه ــی را ب ــکی کتاب های پزش

تجربــه ی  می گویــد:  می دهــد 

گروهــی بی نظیــر اســت. وقتی شــما 

ــد،  ــاب می خوانی ــان کت ــرای فرزندت ب

ــز  ــما متمرک ــه ش ــام توج ــع تم درواق

فرزندتــان می شــود و ایــن دلیــل 

عالقــه ی آن هــا بــه خوانــدن اســت. 

ــی  ــه ی تلویزیون ــه برنام ــز- ن هیچ چی

ــر از  ــه اســباب بازی هیــچ یــک بهت ن

ــدن نیســتند. خوان

ــن  ــا همچنی ــرای بچه ه ــدن ب خوان

یــک راه عالــی بــرای غوطــه ور کــردن 

ریتم هــای  و  صداهــا  در  آن هــا 

ســخنوری ســت کــه بــرای توســعه ی 

ــک  ــت. در ی ــم اس ــیار مه ــان بس زب

مطالعــه در دانشــکده ی پزشــکی 

دانشــگاه بــراون در پراویدنــس در 

جزیــره ی ُرد، بچه هــای 18 تــا 25 

ماهــه ای کــه والدینشــان اذعــان 

کردنــد بــه مــدت یــک ســال به طــور 

منظــم برایشــان کتــاب می خواندنــد، 

بچه هایــی  از  بیشــتر  می تواننــد 

کــه والدینشــان برایشــان کتــاب 

نخوانده انــد، صحبــت کننــد و کلمات 

بیشــتری را متوجــه شــوند. ســخت 

ــخ  ــا تاری ــه آی ــم ک ــات کنی اســت اثب

انقضــای ایــن مزیــت گذشــته اســت 

ــه، امــا بســیاری از والدیــن بــه  یــا ن

ــراردادن  ــه ق ــیده اند ک ــاور رس ــن ب ای

ــا  ــد بچه ه ــرض دی ــا در مع کتاب ه

ــدت  ــاوت طوالنی م ــک تف ــبب ی س

هــم می شــود؛ کــه هــم توانایی هــای 

ــد و  ــت می کن ــودک را تقوی ــی ک زبان

هــم اشــتیاق آن هــا را بــرای یادگیری 

ــد. ــتر می کن ــدن بیش ــوه ی خوان نح

کاری کنید که فرزندتان در همان اوایل زندگی عاشق کتاب خواندن شود!
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متولد شده ها تا 12 ماهه ها

ــت،  ــد اس ــال رش ــوز در ح ــوزاد هن ــی ن ــه بینای ــا: ازآنجاک ــا 6 ماهه ه ــده ها ت متولدش

کتاب هــای تصویــری بــزرگ بــا متــن کــم یــا ترجیحــًا بــدون متــن، بــا کنتراســت باال 

انتخــاب کنیــد. دکتــر پامــال هــای نویســنده ی مطالعــه ی خوانــدن در دانشــگاه براون 

و اســتاد پزشــکی کــودک در همــان دانشــگاه توصیــه می کنــد: همچنیــن کتاب هایــی 

ــتور کار  ــا را در دس ــا پنجره ه ــا ی ــک ها، آینه ه ــد عروس ــی مانن ــای تعامل ــا چیزه ب

خــود داشــته باشــید. هرچقدرراه هــای بیشــتری بــرای لــذت بــردن هــر دو از کتــاب 

خوانــدن داشــته باشــید، بهتــر اســت. اگــر دوســت داریــد، می توانیــد از کتاب هــای 

ــات در  ــم کلم ــد. درک مفاهی ــان بخوانی ــرای فرزندت ــز ب ــالت نی ــا مج ــاالن ی بزرگ س

بچه هــای کوچــک هــدف اصلــی نیســت. بــرای نــوزادان؛ خوانــدن بــه معنــی تــن 

صــدای شــما و در آغــوش شــما بــودن اســت.

7 تــا 12 ماهه هــا: دکتــر کاســبی راجرز اســتاد رشــد انســانی در موسســه ی پلــی تکنیک 

ــه درک  ــروع ب ــد ش ــال تول ــه ی اول س ــاالً از نیم ــودکان احتم ــد: ک ــا می گوی ویرجینی

ــن کلمــات برایشــان  ــده می شــود. معنادارتری ــه برایشــان خوان ــد ک ــی می کنن کلمات

ــو"،  نام هــا و چیزهایــی از زندگــی روزمره شــان اســت کلماتــی ماننــد: "ســگ کوچول

"مامــان"، "بابــا"، "شــیر"یا "شیشــه شــیر" اســت.

کتاب هایــی بــا یــک شــی یــا یــک شــخصیت داســتانی بــرای هر ســنی بهتر اســت، 

بــا شــنیدن و تشــخیص آن چیــزی کــه شــما اســمش را می گوییــد، دایــره ی واژگان 

ــه  ــد ک ــخیص ده ــد تش ــک می کن ــه او کم ــم ب ــود و کم ک ــت می ش ــان تقوی کودکت

ــه او نشــان دهیــد  ــد. تصاویــری را ب ــر به جــای چیزهــای واقعــی قرارگرفته ان تصاوی

کــه عالقــه ی بیشــتری بــه آن هــا دارد. دکتــر راجــرز پیشــنهاد می کنــد، آنچــه را کــه 

می خوانیــد بــا چهــره، دســت ها و صدایتــان نمایــش دهیــد. ایــن "گفتگــو" بــه او 

کمــک می کنــد تغییــرات را یــاد بگیــرد و بــه او تمرکــز روی چیــز دیگــری مثــالً یــک 

شــخص دیگــر را آمــوزش می دهــد.

یــک نکتــه ی دیگــر: ازآنجاکــه نــوزادان در ایــن ســن بــه وســایل بــازی ســخت تمایــل 

ــا  ــاره کــردن ی ــه دلیــل پ ــه کتاب هــای مقوایــی ب ــا چســباندن آن هــا ب ــد، غالب دارن

ــا  ــه ای ی ــای پارچ ــود. کتاب ه ــد ب ــادی خواه ــیدگی زی ــد رس ــا نیازمن ــدن آن ه جوی

ــد  ــا می توان ــرای بچه ه ــا ب ــه ورق زدن آن ه ــتند، گرچ ــوب هس ــز خ ــتیکی نی پالس

ــد. ــر باش پیچیده ت
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13 تا 24 ماهه ها

ــا دو  ــک ی ــا ی ــه ب ــر صفح ــا را در ه ــد کتاب ه ــون می توانی ــا: اکن ــه ه ــا 18 ماه 13 ت

جملــه معرفــی کنیــد. هرچقــدر کــه هنــگام بــازی کــردن داســتان کودکانه تــر باشــید، 

ــدای  ــد، ص ــات می خوانی ــورد حیوان ــی در م ــر کتاب ــال، اگ ــت. به عنوان مث ــر اس بهت

حیوانــات را درآوریــد. کــوان می گویــد: کودکتــان فکــر خواهــد کــرد کــه ایــن بســیار 

خنــده دار و ســرگرم کننده اســت. دیــر یــا زود، او صــدای "مومــو" یــا "بــع بــع" را بــه 

شــما برمی گردانــد و شــما بایــد آمــاده خندیــدن باشــید.

بــا پرســیدن ســوا التــی ماننــد: "ســگ چــی میگــه؟" یــا "آیــا گربــه رو می بینــی؟" او 

را بــه مشــارکت دعــوت کنیــد. از کــودک خــود ســوا التــی بپرســید تــا بــه نمونه هــای 

زندگــی واقعــی کــه در تصویــر آمــده اســت اشــاره کنــد، ماننــد: )دماغــت کجاســت؟( 

در ایــن ســن، شــما می توانیــد تصاویــر بیشــتری از چیزهایــی کــه کودکتــان معمــوالً 

ــا،  ــا 18 ماهه ه ــن در 15 ت ــد. همچنی ــان دهی ــه او نش ــود را ب ــرو نمی ش ــا آن روب ب

احتمــاالً فرزندتــان قــادر بــه پاســخ های تک کلمــه ای بــه ســؤال ها باشــد، پــس بــا 

پرســیدن ســوا التــی ماننــد: "ایــن چیســت؟" فرصت هایــی را برایــش فراهــم کنیــد. 

اگــر پاســخ داد، شــما می توانیــد دایــره ی واژگانــش را بــا گســترش افــکار او افزایــش 

دهیــد. "آره ماشــین، اون یــه ماشــین بــزرگ و ســبز رنگــه".

ــا 24 ماهه هــا: بســیاری از کــودکان نوپــا بــه رونــدی آشــنا از اطمینــان خاطــر و  19 ت

آرامــش از خوانــدن می رســند. ایــن حــس نســبت بــه خــود کتاب هــا نیــز در آن هــا 

ــا آغــاز  ــم، چــرا ب ــد کــه توضیــح دهی ــه وجــود خواهــد آمــد. ایــن کمــک می کن ب

خوانــدن بــرای بچه هــای تقریبــًا 18 ماهــه؛ ممکــن اســت بچه هــا بخواهنــد یــک 

کتــاب را بارهــا و بارهــا و بارهــا برایشــان بخوانیــد و چــرا بــه شــما اجــازه نخواهنــد 

داد کــه عملکــرد خواندنتــان نســبت بــه کلمــه ای را تغییــر دهیــد. بااین حــال، ایــن 

تکــرار سرســختانه یــک مزیــت یادگیــری نیــز دارد: "کارشناســان فکــر می کننــد ایــن 

امــر بــه کــودکان کمــک می کنــد بچه هــا کلمــات را احســاس کننــد و ســپس کلمــات 

جدیــدی را بــه یــاد بیاورنــد.
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چه زمانی کودک نوپای شما شروع به 
آزمایش محدودیت هایش می کند؟

فرزند شما به شدت خواهان اظهار استقالل خویش است. و شما در حالیکه او را 
تحت کنترل دارید می توانید این اجازه را به او بدهید که استقاللش را نشان دهد.

مسئله را شخصی نکنید!
شــما به آرامــی بــه کــودک نوپایتــان 

ــرت  ــت از پ ــًا دس ــد: "لطف می گویی

کــردن اســباب بازی هایت بــردار". 

او پوزخنــد مغرورانــه ای بــه شــما 

تحویــل داده و بــه پــرت کــردن 

ادامــه می دهــد. ممکــن  آن هــا 

اســت این طــور بــه نظــر برســد 

کــه او از روی عمــد و باهــدف شــمارا 

درواقــع  امــا  می کنــد  عصبانــی 

این گونــه نیســت. تــا همیــن چنــد 

ــرده  ــراف ب ــه اط ــش او ب ــت پی وق

ــود از هدایــت و  ــان وقتــی بچــه ب فرزندت

رهبــری شــما خوشــحال بــود. امــا اکنون که 

او یــک کــودک نوپاســت متوجــه می شــود 

که مجبور نیســت همیشــه هم بــه حرفتان 

گــوش کنــد، اجــازه دهــد شــما لباســش را 

عــوض کنیــد یــا بیشــمار کارهایی که شــما 

انتظــار داریــد را انجــام دهــد. ماننــد: شــما 

ــد:  ــی روی؟ او می گوی ــام م ــد: حم می گویی

ــدوم  ــاس ب ــدون لب ــط ب ــن فق ــه م میش

ــک  ــد: ی ــما می گویی ــم؟ ش ــغ بکش و جی

هویــج دیگــر می خــوری؟ او می گویــد: 

نــه، اگــه یکــی دیگــه بــه هم بــدی همــراه 

ــگال  ــن چن ــون و ای ــای بوقلم ــا کباب ه ب

ــن. ــم روی زمی ــون می کن پرتش

به انــدازه ی  او  احمقانــه ی  رفتارهــای 

کــه  بــود،  خواهــد  مخالفت هایــش 

همچنیــن نشــانه ای مثبــت از رشــد او 

بــه شــمار مــی رود. دکتــر تــواه کلیــن 

نویســنده ی "نحــوه ی موفقیــت بچه هــای 

کوچــک" می گویــد: "بچه هــا در ایــن ســن 

ــن  ــدا از والدی ــی ج ــان را موجودات خودش

می بیننــد و بــرای تصمیــم گرفتــن خــود را 

آزاد می داننــد". فرزندتــان همچنیــن آنچــه 

می توانــد )و نمی توانــد( از آن دور شــود 

ــا  ــن تاکتیک ه ــد. ای ــری می کن را اندازه گی

کــرد  را تشــویق خواهــد  او  همــکاری 

ــز کمــک خواهــد  ــه شــما نی ــه ب درحالی ک

ــه ی چالشــی  ــن مرحل ــا در طــی ای ــرد ت ک

ــید. ــرد و آرام باش خونس

ــا  ــازی ب ــرای ب ــیایی ب ــد و اش می ش

ــاال او  ــد. ح ــه او داده می ش ــا ب آن ه

ــردارد  ــا را ب ــد آن ه ــودش می توان خ

و کنتــرل کنــد. دکتــر هــدر ویتنبــرگ 

ــوای  ــودک در م ــک ک ــک روان پزش ی

می گویــد: "کــودک نوپایتــان هــرروز 

و  مهارت هــا  درحال توســعه ی 

آگاهــی بیشــتر اســت و می خواهــد 

ــود را  ــده ی خ ــازه کشف ش ــدرت ت ق

پیــدا کند". ســعی کنیــد بــه اعتراض 

به عنــوان  او  مخالفت هــای  و 

وســیله ی آزمایــش و یادگیــری نــگاه 

کنیــد. یــک کــودک ایــن ســنی 

تمایــل دارد بــا شــخصی بــازی کنــد 

ــت  ــاس امنی ــارش احس ــه در کن ک

ــه او  ــاد را ب ــترین اعتم ــرده و بیش ک

دارد )یعنی،شــما!(. ایــن امــر باعــث 

نخواهــد شــد کــه مخالفت هــای او 

کمتــر شــمارا ناراحــت کنــد، امــا باید 

ــای  ــه به ج ــد ک ــک کن ــما کم ــه ش ب

نــگاه کــردن بــه عملکردهــای او 

به عنــوان یــک نفــرت شــخصی؛ 

ــد. ــاری خــود را حفظ کنی ــر و بردب صب
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)گاهی اوقات( اجازه دهید او 

رئیس باشد!

مرزهــا  ســن  ایــن  در  کــودکان 

تــالش  زیــرا  می زننــد،  پــس  را 

می کننــد تــا قــدرت و اختیــار خــود را 

ثابــت کننــد. بــه همیــن دلیل اســت 

ــه ی  ــارات موردعالق ــاالً عب ــه احتم ک

کودکتــان این هــا خواهنــد بــود، 

ــه!  ــا "ن ــدم" ی "خــودم انجامــش می

مــال خودمه". کارشناســان پیشــنهاد 

ایمنــی  ازنظــر  وقتــی  می کننــد 

مشــکلی وجــود نــدارد، بــه او اجــازه 

دهیــد کــه آن را انجــام دهــد. ایــن 

اســتراتژی ایــن حس را بــه او خواهد 

توجــه  و  مورداحتــرام  او  کــه  داد 

قرارگرفتــه و احتمــاالً باعــث خواهــد 

ــد مقاومــت و  ــات بع ــه دفع شــد ک

ــان  ــود نش ــری از خ ــختی کمت سرس

دهــد. راه حــل ایــن اســت کــه 

ــه او  ــول ب ــه ی قابل قب ــط دو گزین فق

بدهیــد. به عنوان مثــال، وقتــی او 

ــید  ــت از او بپرس ــام اس در وان حم

کــه آیــا می خواهــد حبــاب درســت 

ــی  ــباب بازی های آب ــا اس ــا ب ــد ی کن

ــد  ــه داری ــا وقتی ک ــد. و ی ــازی کن ب

می کنیــد،  تــرک  را  زمین بــازی 

ببینیــد ترجیــح می دهــد درراه خانــه 

تماشــا  پیــاده رو  خط کشــی های 

کنــد یــا اســباب بازی های شــنی 

ــرک  ــه ت ــا گزین ــب، تنه را. به این ترتی

کــردن پــارک اســت، امــا می توانیــد 

ــم  ــه تصمی ــد ک ــازه دهی ــه او اج ب

ــد. ــرک کنی ــارک را ت ــور پ ــرد چط بگی

منع و پیشگیری را تمرین کنید!

ــکاری  ــان هم ــودک نوپایت ــرای ک ب

ایــده آل،  شــرایط  تحــت 

بنابرایــن  اســت.  چالش برانگیــز 

آنچــه می توانیــد را بــرای از بیــن 

راه  ســر  موجــود  موانــع  بــردن 

ــد.  ــام دهی ــوب انج ــار خ ــک رفت ی

ــه  ــان ب ــردن فرزندت ــان ب کشان کش

گرســنه،  او  درحالی کــه  فروشــگاه 

خســته و مضطــرب اســت او را بــرای 

شکســت آمــاده می کنــد. دکتــر 

ــه  ــه ب ــود ک ــادآور می ش ــرگ ی ویتنب

همیــن ترتیــب؛ دادن یک اســتراتژی 

که به طــور غیرمســتقیم بــه او بگوید 

چــرا نبایــد فــالن کار را انجــام دهــد 

ــد  ــح دهی ــش توضی ــه برای ــا اینک ت

بهتــر اســت. اگــر او دســت از کنــدن 

گل هــای حیــات خلــوت برنمــی دارد، 

ســعی کنیــد او را بــه پیــاده روی 

خانــه  داخــل  را  او  یــا  ببریــد 

ــوت دور  ــات خل ــه از حی ــد ک بیاوری

ــد  ــن می توانی ــما همچنی ــد. ش باش

ــای  ــبی را به ج ــای مناس جایگزین ه

رفتــار بــد بــه او پیشــنهاد کنیــد، مثالً 

ــرم  دادن یــک کیســه از توپ هــای ن

ــقابش(  ــای بش ــاب )به ج ــرای پرت ب

ــل  ــره در داخ ــک سرس ــا آوردن ی ی

ــاال و  ــردن ب ــف ک ــرای متوق ــه ب خان

پاییــن پریدن هــا او روی مبلمــان.

روی رفتار مثبت تمرکز کنید!

ــد: "در  ــان بگویی ــه فرزندت ــی ب وقت

ــه ی  ــد!" هم ــم نبن ــت رو محک کابین

ایــن  می شــنود  او  کــه  چیــزی 

اســت: "محکــم بســتن در کابینــت". 

دکتــر َکــری ُکنِتــی یــک متخصــص 

رشــد انســانی و مربــی والدیــن 

می گویــد:  تگــزاس  آســِتیِن  در 

ــه:  ــت ک ــن اس ــر ای ــرد مؤثرت رویک

"آنچــه دوســت داریــد انجــام دهــد 

ــی  ــر او در ط ــد". اگ ــه او بگویی را ب

خــوردن شــام پــای خــود را روی میــز 

می گــذارد، بگوییــد: "لطفــًا پــات 

ــی  ــا میتون ــردار. آی ــز ب رو از روی می

پــات رو زیــر میــز بــذاری؟" بــه خاطر 

داشــته باشــید کــه هــر توجهــی کــه 

شــما نســبت به رفتــار منفــی از خود 

نشــان دهیــد بــه ایــن معنــی ســت 

کــه ایــن رفتــار هنــوز خــوب اســت. 

ــما  ــخ ش ــدر پاس ــید هرچق آرام باش

بلندتــر و پرانرژی تــر باشــد، احتمــال 

ــد  ــوش کن ــان گ ــه حرفت ــه او ب اینک

بیشــتر اســت. همچنیــن بــه دنبــال 

ــان  ــا فرزندت ــید ت ــی باش فرصت های

ــورد  ــید و م ــته باش ــت داش را دوس

ارزش قــرار دهیــد. به ســادگی بــا گــه 

ــد  ــن او می توانی ــوش گرفت گاه در آغ

ــای  ــت و اعتراض ه ــاراً مخالف انحص

ــد. ــش دهی او را کاه

ی کند؟
ش م

ت های
حدودی

ش م
شروع به آزمای

شما 
ی 

ک نوپا
ی کود

چه زمان
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موضع خود را مشخص کنید!

امتحــان محدودیــت فقــط زمانــی 

فرزندتــان  کــه  می افتــد  اتفــاق 

حــس کنــد کــه شــما همیشــه 

کنترلــش می کنیــد. دانــا ِانتیــن 

مربــی  و  اطفــال  پرســتار  یــک 

ــد:  ــس می گوی ــن در لس آنجل والدی

بــه  مــداوم  به طــور  شــما  اگــر 

ــا او را  ــه" ی ــد "ن ــان می گویی فرزندت

ســرزنش می کنیــد یــا بــا او معاملــه 

ــد  ــت آن باش ــاید وق ــد، ش می کنی

کــه قوانیــن خــود را دوبــاره ارزیابــی 

ــه  ــت ک ــم اس ــًا مه ــا واقع ــد. آی کنی

کــودک نوپای شــما لبــاس شــاهزاده 

ــا  ــد؟ ی ــواب بپوش ــرای خ ــم را ب خان

چــه می شــود اگــر زمین بــازی را 

ــرا  ــد، زی ــرک کنی ــر ت ــه دیرت ده دقیق

او از پوشــیدن چکمه هایــش ســر 

بــرای  دادن  اجــازه  باز می زنــد؟ 

انجــام چیزهــای کوچــک نه تنهــا 

ســطح اســترس شــمارا کاهــش 

می دهــد بلکــه باعــث می شــود 

وقتــی واقعــًا مســئله ی مهمــی بــود 

ــا  ــتری ب ــکاری بیش ــان هم فرزندت

ــد. ــته باش ــما داش ش
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آیا فرزندتان مشکل رفتاری دارد؟
هیچ چیز بیشتر از حاضر جوابی بچه ها، خون والدین را به جوش نمی آورد. 

اما رسیدن به یک دعوای بزرگ و بیشتر شدن استرس شما یا فریاد زدن باعث 
نخواهد شد که او به شما احترام بگذارد.

ــد خشــمتان  ــه شــما کمــک کن ــد ب ــد شــاید بتوان بازخــورد تن

را از بیــن ببریــد امــا درواقــع هیــچ ســودی نخواهــد داشــت. 

در عــوض، بــه یــاد داشــته باشــید کــه این یــک لحظــه ی قابــل 

تعمــق و آمــوزش اســت: چیــزی مثــل ایــن را بگوییــد: "مــن 

مــی دونــم اون چیــزی کــه تــو واقعــًا می خواهــی بگــی اینــه 

کــه، درســته مامــان؛ مــن اســباب بازی هــام رو جمــع خواهــم 

ــه او  ــخصی ک ــتورالعمل های مش ــا دادن دس ــپس ب ــرد". س ک

می توانــد از آن هــا پیــروی کنــد بــه او کمــک کنیــد. بــه خاطــر 

ــه او  ــد ب ــما بای ــت ش ــالش اس ــط 2 س ــید؛ او فق ــته باش داش

ــد  ــام ده ــد انج ــما می خواهی ــه ش ــه روی آنچ ــد ک ــک کنی کم

تمرکــز کنــد.

نمــای بــزرگ: بــه کــودکان نوپایتــان به عنــوان یــک دانشــمند 

فکــر کنیــد. او دارد ســعی می کنــد باحالــت ترحــم برانگیــزش 

ــمارا  ــد ش ــی می توان ــوع واکنش ــه ن ــا چ ــه ب ــد ک ــف کن کش

تحریــک کنــد. او احتمــاالً تشــخیص داده اســت کــه اگــر وقتی 

ــن کار  ــد و ای ــد اســباب بازی هایش را جمــع کن ازش می خواهی

کودکان نوپا: رئیس مآبانه و لوس
ــک  ــه ی ــما ب ــتنی ش ــوی دوست داش کوچول

تبدیل شــده  خــودرأی  ســاله ی   2 کــودک 

ــه  ــر اینک ــی ب ــما مبن ــت ش ــه درخواس ــه ب ک

ــی  ــد در حال ــع کن ــباب بازی هایش را جم اس

ــت هایش را روی  ــه دس ــد ک ــخ می ده پاس

ــس  ــو رئی ــد: "ت ــته و می گوی ــرش گذاش کم

ــتی!". ــن نیس م

ــک  ــمارم. ی ــه می ش ــا س ــک: ت ــای کوچ نم

ــوش  ــا خ ــه ه ــتاخی در بچ ــن گس ــه س ب

ــر  ــی در ه ــر جواب ــرل حاض ــوه ی کنت ــد. نح آمدی

ــکل  ــن مش ــده گرفت ــد. نادی ــف کنی ــنی را کش س

ــایی آن  ــزه آس ــور معج ــه ط ــان ب ــاری فرزندت رفت

ــا،  ــل بورب ــر میش ــرد. دکت ــد ک ــد نخواه را ناپدی

ــار را در  ــن رفت ــنده ی "ای ــن و نویس ــاور والدی مش

قبــال مــن انجــام نــده: 24 رفتــار اعــم از گســتاخی، 

ــا  ــه ه ــه بچ ــی ای ک ــی احساس ــی، و ب خودخواه

ــردن آن  ــد و نحــوه ی متوقــف ک انجــام مــی دهن

هــا" مــی گویــد: "بزرگتریــن اشــتباه مــا ایــن اســت 

کــه فــرض را بــر ایــن مــی گذاریــم کــه رفتــاری مثل 

گســتاخی، یــک دوره اســت و بــه خــودی خــود از 

ــن  ــه س ــن ب ــای س ــتراتژی ه ــی رود. اس ــن م بی

مــا بــه شــما کمــک خواهــد کــرد کــه در لحظــات 

ــیر  ــه مس ــان را ب ــید و فرزندت ــت آرام باش عصبانی

ــد. ــرام برگردانی احت

ی دارد؟
شکل رفتار

آیا فرزندتان م
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ــتند".  ــز هس ــز چالش برانگی ــاله نی ــای 4 س ــا بچه ه ام

آن هــا می خواهنــد مســتقل باشــند امــا اغلــب به طــور 

ــی  ــد. وقت ــی می کنن ــی ای احســاس درماندگ باورنکردن

او شــمارا "احمــق" می نامــد بهتــر اســت بــا عصبانیــت 

جــواب او را ندهیــد؛ در عــوض بــه او یــادآوری کنیــد 

کــه اســم گذاشــتن بــرای دیگــران بدجنســی ســت و 

ــد. ســپس از او  ــراد را جریحــه دار می کن احساســات اف

ــه یــک روش  بخواهیــد آنچــه می خواهــد بگویــد را ب

خــوب و بهتــر بیــان کنــد.

نمــای بــزرگ: درســت رفتار کــردن تمــام روز در مدرســه 

ــت  ــب نیس ــای تعج ــن ج ــت. بنابرای ــختی س کار س

ــه  ــد بــه خان ــر می کنن ــا صب ــه بســیاری از بچه ه ک

برســند تــا آتــش بســوزانند. درک ایــن خلق وخــو 

یــک اســتراتژی مقابلــه ای ســت کــه بــه شــما کمــک 

ــدا،  ــد. ابت ــظ کنی ــان را حف ــردی خودت ــد خونس می کن

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کودکتــان میــان وعــده ی 

ــس،  ــت. برعک ــده اس ــته نش ــته و خس ــالمی داش س

ممکــن اســت او انــرژی زیــادی از نشســتن در تمــام روز 

داشــته باشــد کــه بایــد یــک جایــی آن را تخلیــه کنــد. 

ــا  ــد ی ــواری بروی ــه دوچرخه س ــت، ب ــور اس ــر این ط اگ

موســیقی گــوش کنیــد و دور اتــاق پذیرایــی برقصیــد. 

ــه  ــد ب ــوش می گیری ــل او را در آغ ــه روی مب ــدًا ک بع

ــتفاده از  ــر اس ــی در براب ــه قانون ــد ک ــادآوری کنی او ی

ــت.  ــما حکم فرماس ــه ی ش ــانه در خان ــات بدجنس کلم

ــاط  ــرای ارتب ــی ب ــک راه عال ــد: "ی ــتاین می گوی گرانش

مقابــل  در  مؤدبانــه  گفتگــوی  ظرافت هــای  دادن 

ــت  ــن اس ــاله تان ای ــودک 4 س ــه ی ک ــخن بی ادبان س

ــت  ــار نادرس ــورد رفت ــتآن هایی در م ــش داس ــه برای ک

کــودکان هــم ســن و ســالش بخوانیــد و تعریــف 

کنیــد". "کودکتــان ایــن درس را حتــی بدون تشــخیص 

ــرا خواهــد گرفــت" آن ف

ــان را  ــه ایمیل هایت ــد ک ــما می روی ــد ش ــام ده را انج

چــک کنیــد یــا شــام بخوریــد. امــا کمــی حاضرجوابــی 

می کنــد و می گوید:--هــوم، درواقــع تمــام توجــه 

شــمارا بــه خــود جلــب می کنــد و شــما از ســر 

جایتــان تــکان نمی خوریــد. پــس ِقِصــر درنرویــد 

ــحال  ــًا خوش ــام کاری واقع ــان در انج ــی کودکت و وقت

اســت بــه او ملحــق شــوید. در عــوض، روی او تمرکــز 

کنیــد. ایــن حمایــت مثبــت به تدریــج بــه او آمــوزش 

ــه  ــازی ب ــما نی ــه ش ــرای جلب توج ــه او ب ــد ک می ده

ــاری را انجــام  ــی او رفت ــدارد. وقت ــان ن تحریــک کردنت

ــم آن  ــد ه ــه نبای ــد البت ــویق نکنی ــد، آن را تش می ده

ــه  ــد: "آن را ب ــا می گوی ــر بورب ــد. دکت ــده بگیری را نادی

روشــی واضــح، ســاده و غیراحساســی برایــش توضیح 

دهیــد". یــک جملــه ی خــاص داشــته باشــید کــه هــر 

ــودکار از آن  ــور خ ــرد به ط ــز را رد ک ــط قرم ــت او خ وق

ــی  ــت خیل ــن حرف ــال؛ "ای ــد. به عنوان مث ــتفاده کنی اس

زشــت بــود. لطفــًا کمــی فکــر کــن و بعــد حرفــت رو 

بگــو". 

کودکان پیش دبستانی: اخمو و بدجنس
کــودک 4 ســاله ی شــما از یــک روز طوالنــی از مدرســه 

ــم  ــل َل ــد؛ روی مب ــه می آی ــه خان ــی ب ــت عصبان باحال

ــا دادوفریــاد بســتنی می خواهــد. وقتــی  می دهــد و ب

شــما بــه او بگوییــد: "تــا بعــد از شــام خبــری از دســر 

ــاد  ــد و فری ــت می کن ــمانش را درش ــت"؛ او چش نیس

ــرم!". ــان! ازت متنف ــی مام ــو احمق ــد: "ت می زن

نمــای کوچــک: احتمــاالً حاضرجوابــی فرزندتان بیشــتر 

بیانگــر ناامیــدی ای باشــد کــه او به عنــوان یــک بچــه ی 

کوچــک در یــک دنیــای بــزرگ دارد نــه یــک گســتاخی 

مؤســس  گرانشــتاین یک  ســارا  دکتــر  عمــدی. 

ــا  ــد: "م ــا می گوی ــی کالیفرنی ــی در ِبِرکل ــکی بالین پزش

در مــورد موجــودات ترســناک صحبــت می کنیــم، 
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ــا  ــاط ب ــرای ارتب ــازنده ب ــیوه های س ــان ش ــه فرزندت ب

احساســاتش را بدهیــد. بــه او کمــک کنیــد عــادت کند 

ــف  ــا نقاشــی توصی ــات ی ــا کلم ــه احساســاتش را ب ک

ــی. ــا بداخالق ــه ب ــد ن کن

6 ساله ها: طعنه آمیز و پر رو
شــام تقریبــًا آمــاده اســت و شــما از آشــپزخانه 

فریــاد می زنیــد؛ "آمــاده ای کــه میــز رو بچینــی؟" 

ــه دارد انجــام  ــازی ای ک ــان از ب ــق معمــول، فرزندت طب

ــار از  ــد ب ــه چن ــی دارد. بعدازاینک ــم برنم می دهــد چش

او می پرســید، او بــا تمســخر می گویــد: "نمــی دونــم، 

ــاده ام؟" آم

نمــای کوچــک: درواقــع کــودکان ایــن ســن فرصتــی 

ــا  بــرای حاضرجوابــی را دوســت دارنــد. ایــن کامــالً ب

ــه  ــل ب ــه ای، تمای ــک بچه مدرس ــوخ طبعی ی ــس ش ح

ــردن  ــن ب ــرای از بی ــالش ب ــما و ت ــردن ش ــان ک امتح

ــر  ــد. دکت ــور درمی آی ــتقل ج ــرو مس ــرای قلم ــع ب موان

ــز  ــی در مرک ــناس بالین ــک روانش ــس ی ــن پرای کاری

حمایــت از یادگیــری کــودکان بیمارســتان کــودک 

درزمینــٔه ی روانشناســی می گویــد: "اشــتباه شــما ایــن 

ــان از  ــه فرزندت ــه به جــای دادن دســتورالعمل ب ــود ک ب

ــد  ــه می خواهی ــزی ک ــر چی ــیدید". "اگ ــؤال پرس او س

ــع از او  ــد، درواق ــل کنی ــت تبدی ــک درخواس ــه ی را ب

ــرد". ــه آن را نپذی ــد ک ــوت کرده ای دع

ــتان  ــاد از دوس ــاله زی ــای 6 س ــزرگ: بچه ه ــای ب نم

ــد  ــًا نمی توان ــان تقریب ــد. فرزندت ــر می پذیرن خــود تأثی

از آوردن خرت وپرت هایــی کــه مثــل مــور و ملــخ 

کنــد.  خــودداری  ریخته انــد،  زمین بــازی  اطــراف 

حتــی اگــر تلویزیــون، فیلم هــا و بازی هــای ویدئویــی 

ــخت  ــت را سفت وس ــد بچه هاس ــرض دی ــه در مع ک

ــر  ــگ ازنظ ــن فرهن ــم محبوب تری ــد بازه ــدود کنی مح

اســم  و  احمقانــه  شــوخی های  بچه مدرســه ای ها 

5 ساله ها: عصبانی و مستقل
شــما بــه کــودک 5 ســاله تان می گوییــد کــه تلویزیــون 

را خامــوش کنــد و او کنتــرل را روی زمیــن می انــدازد، 

بــه اتاقــش مــی رود و در را محکــم می کوبــد.

نمــای کوچــک: عصبانــی بــودن اشــکالی نــدارد، امــا 

کودکتــان بایــد یــاد بگیــرد کــه پــرت کــردن اشــیاء و 

کوبیــدن درهــا همــواره برخــالف قوانیــن حاکم اســت. 

در 5 ســالگی، بچه هــا هنــوز کار ســختی بــرای مقابلــه 

ــده اند  ــی بزرگ ش ــدازه ی کاف ــا به ان ــد، ام ــم دارن باخش

کــه از عواقــب آن درس بگیرنــد. هیــالری فــالور 

ــم و تادیــب آرام"  نویســنده ی "ماجراجویی هــا در تعلی

می گویــد: "وقتــی فرزندتــان چنیــن رفتــاری را انجــام 

ــه  ــما مواج ــع ش ــح و قاط ــه واض ــا تنبی ــد ب داد؛ بای

شــود". "اگــر او بدانــد کــه شــما رفتــارش را تحــت نظر 

ــد".  ــد ش ــد خواه ــی زود ناپدی ــد خیل ــار ب ــد؛ رفت داری

ــل  ــرای او قائ ــازی را ب ــی امتی ــورد، به آرام ــن م در ای

شــوید؛ ماننــد: تماشــا کــردن یــک برنامــه ی تلویزیونی 

موردعالقــه اش بــه مــدت یک هفتــه و برایــش توضیح 

ــد.  ــن کار را انجــام می دهی ــد ای ــه چــرا داری ــد ک دهی

از حرفتــان کوتــاه نیاییــد، مهــم نیســت کــه فرزندتــان 

ــد. ــی می کن ــا عذرخواه ــاس ی ــدر التم چق

نمــای بــزرگ: یادگیــری نحــوه ی احســاس عصبانیــت 

ــی  ــه حت ــت ک ــزی س ــد چی ــار ب ــام رفت ــدون انج ب

گریبان انــد.  بــه  دســت  آن  بــا  هــم  بزرگ ترهــا 

ــری پائــول نویســنده ی "زمانــی کــه بچه هــا  دکتــر هن

ــند"  ــدی باش ــه ی ب ــه بچ ــه اینک ــتند ن ــی هس عصبان

می گویــد: کودکانــی کــه وقتــی احســاس خشــم دارنــد 

ــوالً  ــد، معم ــان می دهن ــی نش ــورت فیزیک آن را به ص

بــه ایــن دلیــل این طــور رفتــار می کننــد کــه راه 

دیگــری بــرای بیــان ایــن احســاس قریب الوقــوع 

ندارنــد. بنابرایــن پــروژه ی بلندمــدت ایــن اســت کــه 
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درنهایــت،  هســتند.  ممنــوع  بی ادبانــه  متقابــِل 

ــان مــودب اســت  فرامــوش نکنیــد کــه وقتــی فرزندت

او را ســتایش کنیــد. دکتــر پرایــس می گویــد: "وقتــی 

ــار خوبــش  ــه خاطــر رفت ــان بازخــورد مثبتــی ب فرزندت

ــه  ــد ک ــد ش ــه خواه ــر متوج ــد، راحت ت ــت کن دریاف

ــد". ــار کن ــد او چطــور رفت شــما انتظــار داری

گذاشــتن بــرای بچه هــای لــوس اســت. اکنــون وقــت 

ــورد روش هــای مناســب  ــی در م ــه قوانین آن اســت ک

بــرای صحبــت در حضــور بزرگ ترهــا و در مقابــل 

ــب  ــه مناس ــد. ازآنجاک ــع کنی ــان وض ــتان خودش دوس

بــودن بســیار مهــم اســت، و شــما نمی خواهیــد لــذت 

ــا  ــد، ام ــازی را بگیری ــتانه در زمین ب ــای دوس پچ پچ ه

در مــورد انتظاراتتــان هــم واضــح و قاطع باشــید؛ مثالً: 

وقتــی بزرگ ترهــا در اطــراف هســتند، جواب هــای 
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چگونه خشونت را 
در کودکان نوپا 

کم کنیم؟
اگر می ترسید که کودک نوپایتان هرگز 
هیچ دوستی نداشته باشد، زیرا حاضر 

نیست اسباب بازی هایش را به دیگران 
بدهد، ترستان درست است.

فقــط بایــد نحــوه ی برخــورد بــا آن هــا را یــاد بگیریــد. 

ممکــن اســت فرزندتــان فکــر کنــد "اگــر کویــن را هــل 

ــکالی  ــا اش ــاد؟"، "آی ــد افت ــی خواه ــه اتفاق ــم چ بده

نــدارد کــه بــازوی مولــی را گاز بگیــرم؟" این هــا ممکــن 

اســت عالئــم سادیســم )لــذت بــردن از زجــر دیگــران( 

ــان  ــکاوی بی پای ــا کنج ــم ب ــار ه ــن رفت ــا ای ــد ام باش

کــودک نوپایتــان و هــم بــا توانایــی محــدودش 

ــیاری  ــن بس ــت دارد. همچنی ــدردی مطابق ــرای هم ب

ــات  ــراز احساس ــی اب ــن، توانای ــن س ــا در ای از بچه ه

ــد.  ــز باشــند را ندارن ــر توهین آمی ــه کمت ــی ک درراه های

احتمــاالً خســتگی یــا خشــم، اولیــن واکنش او نســبت 

ــد. ــازی باش ــان ب ــود در زم ــازی خ ــه هم ب ب

می گوینــد ایــن رفتــار نبایــد تحمــل شــود حتــی بــرای 

ــت  ــودک مراقب ــه از ک ــی ک ــا کس ــن ی ــک ذره. والدی ی

ــا  ــح ب ــی آرام و صحی ــه خیل ــد بالفاصل ــد بای می کن

ــه  ــد ک ــان حاصــل کنی ــدا اطمین ــد. ابت آن برخــورد کن

فرزندتــان قواعــد و دالیــل ایــن قواعــد را درک می کنــد: 

"مــا هرگــز افــراد را کتــک نمی زنیــم. کتــک زدن باعــث 

ــت  ــان در حال ــر فرزندت ــود". اگ ــراد می ش ــی اف ناراحت

خشــم و عصبانیــت قــرار دارد، وقتــی دارد باهــم ســن 

ــا  ــد. اینج ــی معروف ان ــه بدعنق ــا ب ــو پ ــای ن  بچه ه

قبیــل  از  آن هــا  رفتارهــای  بــا  برخــورد  نحــوه ی 

کتــک زدن، هــل دادن و گاز گرفتــن وجــود دارد.

ــتراک گذاری،  ــه اش ــدم ب ــر ع ــر س ــا ب ــا درگیری ه ام

ــی  ــد، یعن معمــوالً در ســن 4 ســالگی فروکــش می کنن

ــه  ــد ک ــر درک می کنن ــا بهت ــا نه تنه ــه بچه ه ــی ک زمان

ــرل  ــه کنت ــت، بلک ــوب اس ــتراک گذاری خ ــه اش ــرا ب چ

بهتــری هــم دارنــد.

رفتارهــای ناخوشــایند در هنــگام  از  یکــی دیگــر 

ــگرانه،  ــار پرخاش ــا" رفت ــودکان نوپ ــی ک "دورهم
هــل دادن و حتــی گاز گرفتــن اســت. ایــن رفتارهــای 

ــا مســائل  ــب از خشــم ی ــده ی ناخوشــایند اغل آزاردهن

ــت  ــان ذهنی ــع هم ــود درواق ــی می ش ــه ای ناش منطق

ــر  ــا نمونه هــای دیگ ــه شــد. ام ــالً گفت ــه قب انســانی ک

ازایــن رو  )و  می آینــد  نظــر  بــه  تصادفــی  کامــالً 

ــود). ــادر ش ــا م ــدر ی ــی پ ــه نگران ــر ب ــد منج می توانن

بااین حــال، به جــای اینکــه ایــن را یــک نشــانه 

ــی  ــان در زندگ ــت فرزندت ــرار اس ــس ق ــه پ ــد ک بدانی

ــد  ــت بدانی ــر اس ــد بهت ــرم باش ــک مج ــده اش ی آین

ــی هســتند و  ــن رفتارهــا معمــوالً تجرب ــرل ای ــه کنت ک

ت را در کودکان نوپا کم کنیم؟
شون

چگونه خ
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رفتــار پرخاشــگرانه قبــل از اینکــه اتفــاق بیفتــد، مثــالً 

ــی  ــای اجتماع ــرای رفتاره ــان ب ــتایش فرزندت ــا س ب

ــا  ــروز ب ــو ام ــد: "ت ــه او بگویی ــد ب ــوب". می توانی "خ

ــی  ــن. وقت ــردی، آفری ــازی ک ــوب ب ــی خ ــی خیل ِکل

ــه او  ــباب بازی هایت را ب ــی اس ــا مهربان ــی و ب به راحت

ــردی". ــحال ک ــو خوش ــًا من دادی واقع

همان طــور کــه فرزندتــان شــمع سه ســالگی اش را 

فــوت می کنــد و بزرگ تــر می شــود و مهارت هــای 

ــرای  ــد، او را ب کالمــی و اســتداللی او گســترش می یاب

ــات  ــا احساس ــورد ب ــرای برخ ــر ب ــار بهت ــتن رفت داش

منفــی اش کمــک کنیــد. به عنوان مثــال، اگــر او در 

ــد  ــوان پولیشــی داد می زن ــک حی ــازی ســر ی ــان ب زم

ــد  ــد، می توانی ــت می کن ــت صحب ــا عصبانی ــا او ب و ب

از او بپرســید: "فکــر می کنــی وقتــی کروالیــن را کتــک 

ــه  ــی ب ــی تون ــا م ــت؟" و "آی ــی داش ــه حس زدی، چ

راه بهتــری بــرای برخــورد بــا خــرس کوچیکــت تــدی 

فکــر کنــی؟". وقتــی کــودک نوپایتــان در پیــدا کــردن 

راه حــل مشــارکت می کنــد، پــس او در کنــار گذاشــتن 

ــل  ــب تمای ــای مناس ــتن رفتاره ــا و داش ــن رفتاره ای

ــادی دارد. زی

ــی  ــد به خوب ــازی می کن ــا ب ــت ی ــال هایش صحب و س

او را تحــت نظــر داشــته باشــید. ســعی کنیــد درســت 

همــان زمانــی کــه رفتــار بــد اتفــاق می افتــد مداخلــه 

کنیــد. خیلــی جــدی بــه او بگویید نــه و ســپس او را به 

مــدت دو دقیقــه بــه منطقــه ی تعیین شــده بفرســتید 

ــرای  ــی را ب ــن مکان ــتید، چنی ــه نیس ــر در خان ــا اگ )ی

ــان  ــگری فرزندت ــز پرخاش ــد(. هرگ ــه کنی ــن کار تعبی ای

ــه او  ــرای اینکــه ب ــا گاز گرفتنــش ب ــا کتــک زدن ی را ب

ــه  ــی دارد" تنبی ــه حس ــا چ ــن کاره ــد "ای ــان دهی نش

نکنیــد. درواقــع بــا ایــن کارهــا ایــن پیــام را بــا صــدای 

ــما  ــی از ش ــر کس ــه اگ ــد ک ــا کردی ــح الق ــد و واض بلن

ــا گاز  ــد ی ــک بزنی ــد او را کت ــر اســت می توانی کوچک ت

بگیریــد.

ــگرانه ی  ــار پرخاش ــه رفت ــت ک ــن اس ــم ای مه
و  نداشــته  مطلوبــی  نتیجــه ی  فرزندتــان 
داشــته  پــی  در  برایــش  محرومیت هایــی 
ــذاب  ــباب بازی ج ــک اس ــتن ی ــد: نداش ــد، مانن باش
یــا داشــتن چیزهایــی دیگــری کــه دوســت دارد 

داشــته باشــد. همچنیــن، توجــه بــه جلوگیــری از 
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ــه  ــرای همیش ــار ب ــدن یک ب ــرای خوابی ــان ب ــمکش های فرزندت ــه کش ب
خاتمــه دهید.زمــان خــواب در بیشــتر خانه هــا یــک کار ســخت و طاقــت 
فرســات کــه خانــه ی مــن نیــز ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. مثــاً وقتــی 
ــد  ــد و داری ــد بخواب ــان بای ــد فرزندت ــد و می بینی ــگاه می کنی ــاعت را ن س
ســعی می کنیــد آخریــن کار را هــم تمــام کنیــد. یــا حتــی اگــر زمــان خــواب 
نشــده و فرزندتــان از االن بــا روال خــواب شــبانه اش ســر جنــگ دارد. اگــر 
زمــان خــواب یــک داســتان معرکــه بــود، خــوب نبــود؟ البتــه کــه بــود. هنوز 
هــم خیلــی دیر نیســت کــه داســتان خــواب خانــواده ی خــود را بازنویســی 

کنیــد. ایــن برنامــه را بــا کارشناســان خــواب تنظیــم کنیــد.

به حداقل رساندن عوامل حواس پرتی شبانه
ــوب:  ــواب خ ــواب، خ ــوی خ ــه گ ــوی قص ــنده ی "بان ــت نویس ــم وس کی
راه حل هــای اثبات شــده مهربانانــه تــا بــه فرزندتــان کمــک کنیــد در شــب 
ــد:  ــود" می گوی ــدار ش ــواب بی ــادی از خ ــا ش ــته و ب ــی داش ــواب خوب خ
ــر  ــرای آن آمــاده شــود. دی ــل از خــواب ب ــد یــک ســاعت قب ــان بای فرزندت
شــام خــوردن و وســایل الکترونیکــی در شــب بچه هــا را تحریــک می کنــد 
ــر  ــد: "اگ ــد. وســت می گوی ــدن ســخت تر می کن ــرای خوابی و کار آن هــا را ب
ــر  ــا را زودت ــام بچه ه ــد، ش ــه می آین ــه خان ــاعت 7 ب ــد از س ــن بع والدی
ــایر  ــا س ــد ب ــر می توانن ــد دیرت ــر بخواهن ــد اگ ــا بگوین ــه آن ه ــد و ب بدهن

ــد". ــا میــوه بخورن ــواده ماســت ی اعضــای خان

اگــر فرزندتــان بــرای بــازی بــا وســایل الکترونیکیــش اصــرار و پافشــاری 
می کنــد، بــه او هشــدار دهیــد کــه فقــط پنــج دقیقــه تــا خامــوش شــدن 
ــد و او  ــردن فرامی رس ــوش ک ــان خام ــی زم ــر وقت ــان دارد. اگ ــتگاه زم دس
ــن  ــر م ــد: "اگ ــه او بگویی ــی ب ــه و به آرام ــرد؛ قاطعان ــده می گی ــمارا نادی ش
تبلتــت را خاموش کنــم، در مــورد زمــان دوبــاره روشــن شــدنش هــم خــودم 
تصمیــم خواهــم گرفــت. ممکــن اســت تصمیــم مــن را دوســت نداشــته 
باشــی". دکتــر وندیســو سوآنســون مشــاور والدیــن و متخصــص اطفــال در 
بیمارســتان ســیاتل می گویــد: دوبــاره بــه او یــادآوری نکنید یا درخواســتتان 
را مجــدد مطــرح نکنیــد، زیــرا ایــن کار بــه او یــاد خواهــد داد کــه می توانــد 
از قوانیــن پیــروی نکنــد تــا زمانــی کــه شــما چندیــن بــار آن هــا را برایــش 

تکــرار کنیــد.

چگونه به 
کشمکش های 

بچه ها برای 
خوابیدن پایان 

دهیم؟
دکتر جودی میندل مشاور والدین و 

دستیار مدیر مرکز خواب در بیمارستان 
کودکان فیالدلفیا می گوید: »کودکان 

پنج، شش ساله نسبت به بچه های 
کوچکتر برای به رختخواب رفتن بیشتر 

تعلل می کنند که می تواند نا امید کننده 
و خسته کننده باشد«.

ب پایان دهیم؟
ی خوا

چه ها برا
ی ب

ش ها
شمک

چگونه به ک
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استراتژی های بیشتر برای خواب

یک برنامه ریزی مشخص داشته باشید!

احتمــاالً وقتــی فرزندتــان کوچک تــر بــود، شــما 

یــک برنامــه ی روتیــن ثابــت و منظــم بــرای خوابــش 

وســت  شــده اید؟  ظاهــرًا خســته  امــا  داشــتید، 

ــه  ــت ک ــان اس ــه آس ــن برنام ــتن ای ــد: داش می گوی

می توانــد بعــد از تمرین هــای درس، تکالیــف یــا 

حتــی آب وهــوای بهــاری کــه برنامه هــای نرمال شــمارا 

ــته،  ــودک خس ــک ک ــا ی ــد. ام ــزد باش ــم می ری ــه ه ب

ســتیزه جوتر اســت و مقاومــت بیشــتری از خــود 

نشــان می دهــد کــه یــک عامــل مهــم در جدال هــای 

ــد  ــت. فرزن ــدان اس ــن و فرزن ــن والدی ــان خواب بی زم

5 - 6 ســاله ی شــما هنــوز بــه 10 تــا 11 ســاعت 

خــواب نیــاز دارد، بنابرایــن بــرای محاســبه ی بهتریــن 

زمــان بــرای خوابیــدن؛ محاســبه ی زمانــی ســت کــه او 

ــر زنــگ هشــدار  ــال؛ اگ ــدار شــود. به عنوان مث ــد بی بای

ــدار شــود،  ــح بی ــد ســاعت 7 صب ــه او بای ــد ک می گوی

ــد. ــب باش ــک 8:30 ش ــد نزدی ــواب او بای ــان خ زم

ــدازه  ــن ان ــه ای ــه ب ــا ن ــت ام ــم اس ــول مه روال معم

کــه فرزندتــان را باعجلــه و رأس ســاعت 8:30 بــه 

رختخــواب بفرســتید. دکتــر سوآنســون می گویــد: 

"بچه هــا به خوبــی ذهــن مــا را می خواننــد و اگــر 

ــه رختخــواب بفرســتید  ــه ب ــد آن هــا را باعجل بخواهی

معمــوالً مقابلــه می کننــد یــا بــا شــما جروبحــث 

می کننــد". بنابرایــن حتــی اگــر خیلــی خســته هســتید 

یــا دیــر بــه خانــه رســیده اید، 10 تــا 15 دقیقــه 

ــد و  ــت بگذرانی ــان وق ــا فرزندت ــه ب ــد ک ــت بگذاری وق

ــه دلیــل  ــه رختخوابــش ببریــد. اگــر ب او را به آرامــی ب

اینکــه بــرای شــام یــا کار دیگــری بیــرون رفتــه بودیــد 

ــام  ــت، حم ــده اس ــر ش ــان دی ــواب فرزندت ــان خ و زم

ــری  ــاب کوتاه ت ــد و کت ــل از خــواب را فرامــوش کنی قب

ــد. ــاب کنی ــدن انتخ ــرای خوان را ب
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راه های گریز را ببندید!

امــا  را پیشــنهاد می کنیــد،  یــک داســتان  شــما 

ــما  ــد. ش ــت می کن ــتان را درخواس ــان دو داس فرزندت

ــد  ــا او آرام می گوی ــد ام ــه او بخواب ــد ک ــرار می کنی اص

کــه گرســنه اش اســت. دکتــر مینــدل توصیــه می کنــد 

کــه یــک نمــودار زمــان خــواب روی دیــوار اتاق خــواب 

بایــد  روالتــان  در  گام  هــر  بچســبانید.  بچه هــا 

به وضــوح بیان شــده یــا تصویــری باشــد. دکتــر 

ــیاری  ــرای بس ــودار ب ــد: "نم ــح می ده ــدل توضی مین

از بچه هــا ملموس تــر اســت، به طوریکــه احتمــال 

اینکــه آن هــا ســعی کننــد روال نوشته شــده را نادیــده 

ــت". ــر اس ــد کمت بگیرن

اگــر فرزندتــان بــه دالیــل مختلــف ماننــد: اســتفاده از 

ــر  ــت های دیگ ــا درخواس ــوردن، ی ــویی، آب خ دستش

از مانــدن در رختخــواب ســرباز می زنــد و صبرتــان 

ــان  ــدن زم ــازی روش "گذران ــده، پیاده س ــر آم ــه س ب

خــواب" را در نظــر داشــته باشــید. یــک ســند رســمی 

ایجــاد کــرده و ســپس آن را چــاپ کنیــد و آن را 

ــد. او  ــم کنی ــان تنظی ــت فرزندت ــار تخ ــب کن ــر ش ه

ــته های  ــی از خواس ــط از یک ــب فق ــر ش ــد ه می توان

ــه  ــد. هنگامی ک ــتفاده کن ــش اس ــان خواب ــد از زم بع

ــت  ــد در آن عالم ــرآورده ش ــته هایش ب ــی از خواس یک

ــم در  ــما ه ــد، ش ــل می ده ــما تحوی ــه ش ــد و ب می زن

ــع  ــی قاط ــته های اضاف ــن خواس ــده گرفت ــورد نادی م

ــد. ــتادگی کنی ــید و ایس باش

شب های ترسناک را مدیریت کنید!

ترس هــای زمــان خــواب در میــان کــودکان ایــن ســن 

طبیعــی ســت و واقعــًا فقــط بهانــه ای بــرای بــه دســت 

ــت.  ــدن نیس ــدار مان ــرای بی ــتری ب ــان بیش آوردن زم

ــد  ــا اجــازه ندهی ــد ام ــن آن هــا را جــدی بگیری بنابرای

برنامــه ی زمــان خوابــی کــه تنظیــم کردیــد را بــر هــم 

بزننــد. بــه فرزندتــان ایــن اطمینــان خاطــر را بدهیــد 

کــه شــما از دور مراقبــش هســتید و اجــازه نمی دهیــد 

چیــزی بــه او آســیب برســاند. وســت می گویــد: 

ــی  ــا به خوب ــان و باب ــم، مام ــا می گوی ــه بچه ه ــن ب "م

مراقــب شــما هســتند و وقتــی شــما در خــواب 

ــون  ــد". "اکن ــر می زنن ــما س ــه ش ــا ب ــتید، آن ه هس

زمــان آن رســیده اســت کــه افــکار ترســناک خــود را بــا 

یــک اندیشــه ی خــوب و شــاد جایگزین کنــی. چطــوره 

ــا بهتریــن دوســتت فکرکنــی؟" بــه بــازی ب
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چرا افتادن دندان های شیری 
برای بچه ها مهم است؟

افتادن دندان کودک به معنی بزرگ شدن اوست. در حقیقت، احتماال افتادن دندان برای 
بچه های 5 و 6 ساله از یادگیری خواندن، نوشتن یا دوچرخه سواری مهم تر است.

افتــادن دنــدان کــودک بــه معنــی بزرگ شــدن اوســت. در 
حقیقــت، احتمــاالً افتــادن دنــدان بــرای بچه هــای 5 و 6 
ســاله از یادگیــری خوانــدن، نوشــتن یــا دوچرخه ســواری 

ــت. ــر اس مهم ت

افتــادن دندان هــای کــودک یــک مرحلــه ی مهــم و 
هیجان انگیــز بــرای بچه هــای کوچــک اســت. اینجــا 
ــد  ــاق می افت ــدان اتف ــری دن ــدن پ ــگام آم ــه هن ــه ب آنچ

ــود دارد. وج

ــاده ی  ــای افت ــداد دندان ه ــی تع ــور رقابت ــا به ط بچه ه
آن هــا  می کننــد،  پیگیــری  را  همکاسی هایشــان 
ــای  ــداد دندان ه ــا تع ــا ب ــد ت ــاز می کنن ــان را ب دهانش
ــان  ــتان بی پای ــک داس ــد و این ی ــز بدهن ــان ُپ افتاده ش
ــع  ــه در جم ــز روزی را ک ــی، هرگ ــن ِام ــر م ــت. دخت اس
ــرش  ــد؛ مدی ــاد را فرامــوش نمی کن مدرســه دندانــش افت
او را جلــوی صــف بــرد و همــه برایــش هــورا کشــیدند و 

ــد. ــف زدن ک

ــودکان در  ــکی ک ــتاد دندانپزش ــت اس ــورج وای ــر ج دکت
می دهــد:  توضیــح  بوســتون  در  توِفســت  دانشــگاه 
از  ریشه هایشــان  زیــرا  می افتــد  کــودک  دندان هــای 
ــر  ــوی پاییــن زودت ــدان جل ــوالً دو دن ــن مــی رود. معم بی

می افتنــد و بعــدازآن دو دنــدان جلــوی بــاال.

ــود در  ــاده ی خ ــای افت ــن دندان ه ــا اولی ــب بچه ه اغل
ســنین 5 یــا 6 سالگی شــان رادارنــد، امــا افتــادن دنــدان 
و  ســالگی   4 یعنــی  ســن  پایین تریــن  در  می توانــد 
ــه  ــی ک ــالگی باشــد. )بچه های ــی 8 س ــن یعن ــن س باالتری
ابتدایی شــان زودتــر پوســیده می شــود،  دندان هــای 
معمــوالً زودتــر از بقیــه بچه هــا دندان هایشــان می افتــد.( 
معمــوالً فاصلــه ی بیــن افتــادن دنــدان و درآمدنــش چنــد 
مــاه اســت. دندان هــا معمــوالً خودشــان می افتنــد، 
ممکــن اســت در غــذا گیــر کننــد یــا حتــی بلعیــده شــوند 
ــی  ــا گاه ــد. ام ــرر می دانن ــکان آن را بی ض ــه دندان پزش ک

ــد، و  ــراه باش ــختی هم ــا س ــد ب ــدان می توان ــادن دن افت
گاهــی تــا هفته هــا ادامــه پیــدا کنــد. آیــا بچه هــا 

ــد؟  ــا را دربیاورن ــان آن ه ــد خودش می توانن

البتــه. دکتــر جرالــد ِفِرتــی اســتاد دندانپزشــکی کــودکان 
ــد:  ــح می ده ــینگتون توضی ــی در لکس ــگاه کنتاک در دانش
ــودش  ــه خ ــد ک ــویق کنی ــان را تش ــت فرزندت ــر اس "بهت
دنــدان لقــش را دربیــاورد". دکتــر وایــت اضافــه می کنــد: 
"اگــر دنــدان در شــرف افتــادن اســت، می توانیــد ریشــه 
را بگیریــد و ســعی کنیــد دنــدان را بچرخانیــد". اگــر هیــچ 
ــانی  ــد آن را به آس ــد بتوانی ــدارد، بای ــود ن ــه ای وج ریش
ــز  ــد و هرگ ــام ندهی ــه زور انج ــن کار را ب ــا ای ــید. ام بکش
ــه آن  ــد و ب ــه آن نبندی ــدان ب ــیدن دن ــرای کش ــزی ب چی
ــده  ــه کنده ش ــف ریش ــر نص ــد، اگ ــادی نیاوری ــار زی فش
باشــد می توانــد باعــث شکســتن دنــدان و عفونــی 

شــدن آن شــود.
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دندان های شیری

ــدان  ــوالً دن ــد، معم ــودک می افت ــدان ک ــی دن وقت

بزرگــی در لثــه در حــال بیــرون آمــدن اســت. 

دندان هــای دائمــی کــودک شــما در ابتــدا روی 

ــرای  ــوز ب ــه هن ــد )ک ــرون می آین ــه بی ــای لث لبه ه

جویــدن غــذا مناســب نیســتند( و کمــی ســفیدتر از 

دندان هــای اولیــه کودکتــان هســتند. ِفــِرد فرگوســن 

ــی  ــگاه ایالت ــودکان در دانش ــکی ک ــتاد دندانپزش اس

ــایت  ــس س ــروک و مؤس ــتونی ب ــورک در اس نیوی

کــه  "همان طــور  می گویــد:   aboutsmiles.org

ــای  ــن دندان ه ــتری جایگزی ــغ بیش ــای بال دندان ه

ــه  ــتر ب ــگ بیش ــاوت رن ــن تف ــود، ای ــودک می ش ک

چشــم می آیــد".

ــر  ــش بزرگ ت ــی از صورت ــان کم ــدان کودکت ــر دن اگ

ــد  ــال رش ــز در ح ــر او نی ــید، س ــران نباش ــت نگ اس

اســت امــا دندان هایــش دیگــر تغییــری نخواهنــد 

ــب و  ــی نامرت ــر دندان هــا خیل ــرد. بااین حــال، اگ ک

تعدادشــان زیــاد اســت، ممکــن اســت بخواهیــد بــا 

ــردن آن هــا  ــب ک ــورد مرت دندان پزشــک خــود در م

از طریــق ارتودنســی صحبــت کنیــد.

بعضــی بچه هــا دو ردیــف دنــدان دارنــد کــه 

ــه آن هــا دنــدان کوســه ای گفتــه می شــود  اغلــب ب

ایــن حالــت وقتــی پیــش می آیــد کــه دندان هــای 

ــد  ــه دندان هــای شــیری بیافتن ــل از اینک ــی قب دائم

ــوالً  ــد: معم ــی می گوی ــر ِفِرت ــند. دکت ــده باش درآم

بــه  را  شــیری  دندان هــای  جدیــد  دندان هــای 

ــه  ــد هفت ــی چن ــب ط ــد و اغل ــل می دهن ــو ُه جل

ردیفــه  دو  اگــر  می افتنــد.  شــیری  دندان هــای 

ــاه  ــه م ــتر از س ــان بیش ــای کودکت ــدن دندان ه ش

ــد. ــورت کنی ــک مش ــا دندان پزش ــید، ب ــول کش ط

دندان درد

فرآینــد افتــادن دنــدان معمــوالً بــدون درد اســت، 

ــد،  ــه برس ــه لث ــودک ب ــدان ک ــه ی دن ــر لب ــا اگ ام

ــدان  ــه دن ــد ک ــویق کن ــد او را تش ــک بای دندانپرش

را بکشــد. هم زمــان کــه دندان هــای کودکتــان 

دندان هــای  می افتنــد،  و  می شــوند  سســت 

ــت  ــن اس ــد. ممک ــد می کنن ــالگی رش ــیای 6 س آس

درد  از  بچه هــا  برخــی  و  متــورم شــوند  لثه هــا 

ــا  ــن ی ــتامینوفن، ایبوپروف ــد. اس ــکایت کنن آن ش

داروهــای موضعــی می توانــد بــه تســکین درد 

ــد. ــک کن کم

اگرچــه ممکــن اســت فرزندتــان اصرار داشــته باشــد 

ــای  ــا دندان ه ــش ب ــدن برای ــا جوی ــه گاز زدن ی ک

ت؟
چه ها مهم اس

ی ب
ی برا

شیر
ی 

چرا افتادن دندان ها
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شــل یــا افتــاده کار ســختی اســت، امــا حفــظ رژیــم 

ــر وایــت پیشــنهاد  غذایــی ســالم مهــم اســت. دکت

ــود  ــذا را بج ــد غ ــان نمی توان ــر کودکت ــد: اگ می کن

ــایر  ــا س ــص ی ــای خال ــبزیجات، میوه ه ــوپ س از س

ــان  ــد. اطمین ــتفاده کنی ــالم اس ــرم و س ــای ن غذاه

حاصــل کنیــد کــه او دو بــار در روز مســواک بزنــد و 

ــه او در نــخ کشــیدن کمــک کنیــد. ب

دیر افتادن دندان

اگــر دندان هــای فرزندتــان تــا ســن 7 ســالگی 

کنیــد.  مشــورت  دندان پزشــک  بــا  نیفتــاد، 

ــت،  ــد داش ــود نخواه ــکلی وج ــاد مش به احتمال زی

امــا ممکــن اســت دندان پزشــک پیشــنهاد کنــد کــه 

ــن شــود  ــا مطمئ ــد ت از اشــعه ایکــس اســتفاده کن

ــد.  ــود دارن ــه وج ــر لث ــا زی دندان ه

دکتــر وایــت می گویــد: درواقــع، 

ــی  ــای دائم ــدن دندان ه ــر درآم دی

ــا  ــت. "دندان ه ــم نیس ــده ه بی فای

ــک  ــدن در ف ــتر مان ــل بیش ــه دلی ب

ــر  ــد و بهت ــتری دارن ــت بیش مقاوم

پــر  را  قبلــی  دندان هــای  جــای 

می کننــد".

بااین حــال کــودک شــما ایــن را 

احســاس  و  کــرد  نخواهــد  درک 

بیــن  در  کــه  کــرد  خواهــد 

همکالســی هایش "بچــه" اســت. 

ایجــاد  بــا  معلم هــا  )بعضــی 

ــای  ــداد دندان ه ــی از تع نمودارهای

ــن  ــه ای ــاده ی دانــش آمــوزان ب افت

ــه او  ــد ب ــما می توانی ــد(. ش ــن می زنن ــترس دام اس

ــور  ــت. همان ط ــاوت اس ــس متف ــر ک ــد: "ه بگویی

کــه برخــی بچه هــا قدبلندتــر از بقیــه هســتند، 

بعضــی بچه هــا هــم ممکــن اســت زودتــر یــا دیرتــر 

ــت  ــت درس ــد. دندان ــان بیفت ــه دندان هایش از بقی

ــد  ــرون خواه ــود بی ــت ش ــب دهان ــه مناس وقتی ک

ــب  ــًا مناس ــد قطع ــن درآی ــر از ای ــر زودت ــد و اگ آم

ــود". ــد ب ــو نخواه ــان ت ده

ــای  ــا دندان ه ــه ی بچه ه ــا زود هم ــر ی ــه دی اگرچ

ــت.  ــد گذاش ــان خواهن ــر بالشش ــان را زی افتاده ش

امــا حتــی اگــر در مــورد پــری دنــدان کمــی تردیــد 

داشــته باشــند، وقتــی زمــان آمدنــش فرابرســد بــه 

ــد  ــتاق خواهن ــی مش ــد آورد و حت ــان خواهن او ایم

بــود کــه زودتــر بــه رختخــواب برونــد.
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بهترین سن برای 
مستقل لباس پوشیدن بچه ها 

چه سنی ست؟
بسیاری از بچه ها در سن 6 سالگی هم هنوز والدین باید لباس تنشان کنند. در چه سنی 

باید فرزندتان را تشویق کنید که مستقل از شما بند کفش هایش را ببندد و دکمه ی 
لباسش را ببندد؟

ت؟
ی س

چه ها چه سن
شیدن ب

س پو
ستقل لبا

ی م
ن برا

ن س
بهتری

بــه  پرســش: همســرم 
مــن مــی گویــد: وقتــی 

ــرم در بســتن  ــه دخت مــن ب

بســتن  شــلوارش،  زیــپ 

ــتن  ــا بس ــش ی ــه لباس دکم

ــد کفــش هایــش کمــک  بن

می کنــم، اجــازه نمــی دهــم 

ــن  ــا چنی ــزرگ شــود؛ آی او ب

چیــزی صحــت دارد؟

مکــرری شــود؛ ماننــد: یــادت 

نــره بنــد کفــش هــات رو ببنــدی 

یــا دکمه هــای لباســت بایــد 

بســته بشــن". "امــا والدیــن نیــز 

بایــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه 

گاهــی اوقــات کمــک کــردن بــه 

ــاس  ــیدِن لب ــان در پوش فرزندش

اشــکالی نــدارد". هاِینــس تأکید 

ــان در  ــر دخترت ــه: "اگ ــد ک می کن

قاعــده ی  یــک  به عنــوان 

ســت  خوبــی  ایــده ی  کلــی، 

ــد  ــویق کنی ــان را تش ــه فرزندت ک

می دانیــد  کــه  را  کارهایــی 

ــد از  ــی می توان ــودش به تنهای خ

پسشــان بربیایــد را انجــام دهد. 

"تشــویق  می گویــد:  هاِینــس 

اســت  ممکــن  او  اســتقالل 

شــامل یادآوری هــا و تذکــرات 

ــه ی  ــه گفت ــه ب ــا توج ــر. ب ــم خی ــه و ه ــم بل ــخ:  ه پاس
جکیوالیــن هاِینــس مدیــر موسســه ی ِگِســل در شــهر 

ــش  ــاده چال ــوق الع ــن ف ــالگی س ــش س ــاِون: "ش ــو ه نی

ــه  ــت ک ــد داش ــود خواهن ــی وج ــت". "روزهای برانگیزی س

شــما مــی بینیــد فرزنــد 6 ســاله تــان مــی توانــد خــودش 

ــه تنهایــی، دکمــه، زیــپ لبــاس و بنــد کفــش هایــش را  ب

ــا  ــد ی ــی توان ــه او نم ــری ک ــای دیگ ــپس روزه ــدد و س ببن

ــش  ــرا ذهن ــد زی ــام ده ــا را انج ــن کاره ــد ای ــی خواه نم

ــت".  ــری س ــای دیگ ــر چیزه درگی

ــما  ــش از ش ــیدن لباس های پوش

کمــک می خواهــد، بــا کمــک 

کــردن بــه او مانــع بــزرگ شــدن 

ــن  ــرای والدی ــوید". "ب او نمی ش

ــن  ــن س ــه در ای ــت ک ــر اس بهت

ــاس پوشــیدن  به جــای اینکــه لب

بــه  بداننــد  معضــل  یــک  را 

ــه  ــد ک ــک کنن ــان کم فرزندانش

ــه پایــان دادن  ایــن کار اغلــب ب
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ــما  ــدرت از ش ــر به ن ــرا او دیگ زی

بــرای پوشــیدن لباس هایــش 

ــت". ــد گرف ــک خواه کم

بــه  توجــه  بــا  درعین حــال، 

تمــام مســائل مربــوط بــه رشــد 

و  شــما  کــودک،  پــرورش  و 

ــد  ــالش کنی ــد ت ــرتان بای همس

کنیــد.  حمایــت  یکدیگــر  از 

ــیدن  ــر پوش ــر س ــش ب ــه چال ب

می شــود.  منجــر  لبــاس 

ــان  ــه دخترت ــان ک ــت زم باگذش

شــش ســال و خورده ای یــا کمی 

احتمــاالً  می شــود،  بزرگ تــر 

ــه  ــد ک ــما می خواه ــر از ش کمت

در پوشــیدن لبــاس بــه او کمــک 

کنیــد، در حقیقــت ممکــن اســت 

ــد،  ــر برس ــه نظ ــب ب ــی عجی کم

"وقتــی  می گویــد:  هاِینــس 

بچه هــا می بیننــد والدینشــان 

انجــام  کــه  کاری  مــورد  در 

دارنــد،  اتفاق نظــر  می دهنــد 

مراقبــت  و  امنیــت  احســاس 

می کننــد". بیشــتری 
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