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را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

پنج موردی که باید
درباره آلرژی فصلی
کودکان بدانید!
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کــودک شــما بایــد مصــرف داروهــا را
مــن همیشــه نســبت بــه بیمــاران کــم ســن و ســالی
کــه آلــرژی دارنــد حــس همــدردی خاصــی دارم؛ زیــرا
آلرژ یهــای خــود مــن خیلــی بــد بودنــد .حتــی بدتــر از آن،
در حــال حاضــر آنهــا را بــه فرزندانــم نیــز منتقــل کــردهام.
امــا حداقلــش ایــن اســت کــه آنهــا تنهــا افــرادی نیســتند
کــه آلــرژی دارنــد :تحقیقــات نشــان میدهــد کــه تقریبـ ً
ـا
نیمــی از کــودکان در آمریــکا آلــرژی دارنــد.
ـی مربــوط بــه ورم غشــاء مخــاط بینــی معمــوال ً
آلــرژی فصلـ ِ

بعــد از چندیــن ســال قــرار گرفتــن در معــرض مــاده
حساســیتزا در فضــای آزاد ایجــاد میشــود ،بنابرایــن در

زودتــر ازآنچــه فکــر میکنیــد آغــاز کنــد!
اگــر کودکتــان آلــرژی فصلــی داشــته باشــد ،بایــد
داروهــا را حداقــل دو تــا ســه هفتــه قبــل از شــروع
فصــل (بســته بــه نــوع حساســیتی کــه دارد) آغــاز
و دورهی درمــان را تکمیــل کنــد .اگــر فرزندتــان
آلرژیهایــی دارد کــه در طــول ســال اتفــاق میافتنــد
یــا ادامــه مییابنــد بــا دکتــرش صحبــت کنیــد کــه
بهجــای اینکــه منتظــر شــود عالئــم بیماری خودشــان

بچههــای کمتــر از  2ســال غیرمعمــول اســت( .بااینحــال

را نشــان دهنــد؛ داروهــا را در تمــام طــول ســال

ممکــن اســت کــودکان قبــل از  2ســالگی بــه عوامــل

ادامه دهد.

محیطــی مثــل حیــوان خانگــی و ذرات گردوغبــار آلــرژی
پیــدا کننــد)
تمــام ایــن تجربیــات بهعنــوان یــک بیمــار ،والدیــن و
متخصــص اطفــال مــرا بــه راهنماییهــای شــخصیای
مجهــز کــرد کــه ممکــن اســت تــا پیشازایــن آنهــا
را نشــنیده باشــید؛ حتــی اگــر تجربــهی زیــادی در مــورد
آلــرژی در خانوادهتــان داشــتهاید.
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میــزان مقــدار گــرده در هــوا بیانگــر
همهچیــز نیســت!

مؤثرتــر هســتند تــا زمانــی کــه آلــرژی عــود میکنــد.
بــه ایــن دلیــل اســت کــه آبریــزش بینــی ،گرفتگــی،
خــارش ،عطســه و آبریــزش چشــم نتیج ـهی ســرریز
شــدن وقایــع در سیســتم ایمنــی بــدن اســت و
وقتــی آغــاز میشــود کنتــرل آن ســخت اســت.
افشــانههای بینــی کورتیکواســتروئیک کــه بــدون
نســخه هــم در دســترس هســتند ،مؤثرتریــن نــوع
داروهــای آلــرژی بــه شــمار میرونــد (بــرای کــودکان
 2ســال و باالتــر) آنهــا از کاهــش پاســخ سیســتم
ایمنــی بــدن بــه آنتیژنهــا نظیــر گردوغبــار و گــرده
از بــروز ایــن وقایــع جلوگیــری میکننــد.
آنتیهیســتامینها میتواننــد در طــول حملــه
بــه کاهــش عالئــم کمــک کننــد .امــا ایــن دارو هــم
ـان خــون باشــد،
اگــر قبــل از شــروع حملــه در جریـ ِ

مؤثرتــر خواهــد بــود .داروهــای آلرژیــک کــه ممکــن
اســت تجویزشــده یا بــدون نســخه خریداری شــوند،
اغلــب یکبــار در روز بایــد اســتفاده شــوند کــه بــه
ایــن معنــی ســت کــه آنهــا بایــد حــدود پنــج روز
بــرای رســیدن بــه نتیج ـهی اولیــه و پنــج روز دیگــر
بــرای کامــل شــدن دورهی درمــان اســتفاده شــوند.
آنتیهیســتامینهای خوراکــی بســیاری از عالئــم
آلرژیکــی ازجملــه عطســه و خــارش چشــم را بــا
مســدود کــردن هیســتامین "مجــرم" شــیمیایی در
بــدن از بیــن میبرنــد ،امــا نمیتواننــد گرفتگــی

کارآمدتــر خواهــد بــود تــا بــر میــزان گــرده در
هــوا نظــارت کنیــد .بهعنوانمثــال؛ اگــر او بــه
گیــاه خاصــی حساســیت نداشــته باشــد ،پــس
هــر میــزان از ایــن گیــاه نبایــد بههیچوجــه او را
اذیــت کنــد.
بچههایــی کــه فقــط در فصلهــای معینــی
آلــرژی دارنــد ،مســتعد آلــرژی بــه گردهافشــانی یــا
هــاگ قــارچ هســتند کــه در زمانهــای خاصــی
از ســال ظاهــر میشــوند .دکترهــا میتواننــد
آزمایشهــا پوســتی و یــا خــون انجــام دهنــد تــا
بــه شــما کمــک کننــد کــه متوجــه شــوید کــدام
نــوع گــرده باعــث تحریــک آلــرژی میشــود و
شــما میتوانیــد میــزان گــرده را بررســی کنیــد
تــا بدانیــد چــه هنــگام دارو را شــروع کــرده و در
بدتریــن روزهــا شــما بایــد بیــرون رفتــن فرزندتان
از خانــه را محــدود کنیــد .بهعنــوان یــک قاعــدهی

پنج موردی که باید درباره آلرژی فصلی کودکان بدانید!

اکثــر داروهــای آلرژیــک در جلوگیــری از نشــانهها

اگــر فرزندتــان آزمایــش آلــرژی بدهــد نتیجـهاش

کلــی ،گردهافشــانی درختــان در بهــار ،شــکوفههای
درختــان در اواســط بهــار یــا اوایــل تابســتان و وجین
کــردن در اواخــر تابســتان یــا اوایــل پاییــز میتواننــد
حساســیتزا باشــند .در آبوهــوای ســردتر ،پدیــدهی
هــاگ قــارچ از تابســتان تــا اوایــل پاییــز اســت امــا
در مکانهــای گــرم (ماننــد کارولینــای شــمالی جاییکه
مــن زندگــی میکنــم) آنهــا میتواننــد تمــام طــول
ســال بهوســیلهی هــوا منتقــل شــوند.

بینــی را تســکین دهنــد.
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بســیاری از خدمــات آبوهوایــی گــزارش میکننــد

شــما کمــک کنــد از بدتــر شــدن شــرایط فرزندتــان

کــه بهطورکلــی میــزان گــرده یــا میــزان مادههــای

جلوگیــری کنیــد ،بهطورکلــی روزهــای گــرم و بهــاری

آلــرژیزا ماننــد َامبروســیا شــایعترین علــت تــب

منجــر بــه بــاال رفتــن گــرده میشــود؛ درحالیکــه

هســتند .دفتــر ملــی آلــرژی ،خدمــات آکادمــی

روزهــای صــاف و آرام میتواننــد تمــام گردههــای

ـی آلــرژی ،آســم ،ایمونولــوژی ،گزارشهایــی
آمریکایـ ِ

روی زمیــن را بهجــای پراکنــده کــردن بــه بینــی

مربــوط بــه گــرده از انــواع خاصــی از درختــان ،وجین
کــردن علفهــا در سراســر کشــور ارائــه میدهــد
کــه درســت مثــل شــاخصهای هــاگ قــارچ عمــل
میکننــد.

کــودک شــما رهنمــون ســازند.

+5
کــودکان  5ســال باالتــر میتواننــد یــک
درمــان جدیــد را امتحــان کننــد!
وقتــی کــودک بــودم تنهــا چیــزی کــه بــه آلــرژی

زمستان تأثیر زیادی بر آلرژی دارد!

مــن کمــک کــرد "تزریــق آلــرژی" بــود کــه ایــن ایمن

آبوهــوای ســرد زمســتان بــرای بچههایــی

درمانــی (ایمنوتراپــی) یــا  AITنامیــده میشــود،

بــا آلــرژی فصلــی نعمــت اســت کــه میتواننــد

حتــی امــروزه هــم تزریقهــا ،معمــوال ً یــک یــا دو

حداقــل تــا تعطیــات مــاه فوریــه از موهبتــش

بــار در هفتــه یــا هرمــاه بــه مــدت  3تــا  5ســال

بهرهمنــد شــوند .زمســتان گرمتــر میتوانــد باعــث

انجامشــده و ماننــد واکســن عمــل میکننــد ،بــا

گردهافشــانی زودتــر گیاهــان شــود بــه ایــن معنــا

قــرار دادن بدنتــان در معــرض ســطح بــاالی مــادهی

کــه عالئــم افــراد مبتالبه آلــرژی زودتــر از حــد معمول

حساســیتزا کاری میکنیــد کــه سیســتم ایمنیتــان

آغــاز میشــود .بــاران بهــاری نیــز میتوانــد رشــد

ســازگار شــده و واکنــش کمتــری نشــان دهــد .تزریق

ســریع گیــاه را ترویــج دهــد و منجــر بــه افزایــش

تنهــا نــوع ایمــن درمانــی بــود کــه بــرای کــودکان در

قــارچ شــود بــا تأثیراتــی کــه تــا پاییــز ادامــه خواهند

آمریــکا تــا آوریــل  2014تائیــد شــد ،زمانــی کــه FDA

داشــت.

اولیــن مــورد از ســه عامــل ایمنوتراپــی دهــان را تائید

بــاران میتوانــد گــرده را از بیــن ببــرد ،امــا اقدامــی

کــرد.

موقــت اســت زیــرا میــزان گــرده میتواننــد

ـی روزانه در اروپا شــایع شــده
ایــن شــکل از ایمنوتراپـ ِ

بهســرعت در پــی آبوهــوای مرطــوب افزایــش

اســت درحالیکــه ظاهـ ً
ـرا کــودکان از ایــن تزریقهــا

یابنــد.

متنفرنــد .قرصهــای زیرزبانــی کــه حــاوی عصــارهی

ســایر نشــانههای آبوهوایــی کــه میتوانــد بــه

گیاهــان یــا امبرویاســت .بهمنظــور بهرهمنــدی از
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ایــن درمــان ،کــودکان حداقــل بایــد
 5ســاله باشــند و همچنیــن جــواب
آلــرژی گــرده کــه میتوانــد باعــث

امــا هیــچ مبنــای علمــیای بــرای آن

عطســه ،آبریــزش یــا خــارش بینــی و

وجــود نــدارد!

آبریــزش چشــم شــود داشــته باشــند.

برخــی از والدیــن از عســل محلــی بهعنــوان

یــک نکتــه :بــه علــت امــکان (نــادر)

یــک ایمنوتراپــی طبیعــی یــاد میکننــد( .بــرای

نشــانههایی از یــک واکنــش جــدی

بچههــای  12ماهــه و باالتــر) ،اگــر قــرار گرفتــن

آلرژیــک ،آلــرژی اســت شــما بایــد

مرتــب در معــرض مادههــای حساســیتزا بــه

فرزندتــان را حداقــل بــرای  30دقیقــه

روش تقویــت ایمنوتراپــی بــدن بیمــار باشــد ،آیــا

بعــد از اولیــن دوز دارو چــکاب کــرده

یــک مــادهی خوشــمزه حــاوی گــرده از منطقـهی

و بعــدازآن آلــرژی ســتتان بایــد یــک

محلــی شــما اثــر مشــابه را نخواهــد داشــت؟

انژکتــور تزریقــی خــودکار بــرای مــوارد

برخــاف ایمنوتراپــی ،عســل حــاوی ســطوح

اضطــراری تجویــز کنــد.

ثابتــی از گرده نیســت .مطالعات علمــی محدودی

پنج موردی که باید درباره آلرژی فصلی کودکان بدانید!

مثبــت از یــک آزمایــش آلــرژی بــرای

عســل ممکــن اســت کمککننــده باشــد

دربــارهی عســل و آلــرژی وجــود دارد و آنهایــی کــه
وجــود دارنــد نیــز نتایــج متناقضــی دارنــد .تحقیقات
نشــان داده کــه هرگونــه عســل مثــل دارو برای ســرفه
عمــل میکنــد (بــا قاشــق چایخــوری بــر اســاس
الزامــات موردنیــاز) امــا دانشــمندان هنــوز در مــورد
تأثیــر عســل محلــی بــر کاهــش عالئــم آلــرژی در
کــودکان تردیــد دارنــد .طبــق ایــن گفتــه ،عســل باید
یــک درمانگــر جــذاب غیرمعمــول باشــد.
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مقاله شماره 2

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

راهنمایی سن به سن
برای دروغ گفتن

والدیــن بهعنــوان الگــوی
اصلــی در زندگــی کــودکان
نقــش مهمــی در صداقــت
فرزندانشــان دارنــد .زمانــی کــه
پــای گفتــن حقیقــت وســط
باشــد ،والدیــن بیشــترین
نفــوذ رادارنــد .همانطــور کــه
کــودکان بالــغ شــده و درک
پیچیدهتــری از آداب اجتماعــی
بــه دســت میآورنــد ،والدیــن
بایــد بــه کــودکان کمــک کننــد
تــا تفــاوت بیــن دروغهــای
مصلحتــیای کــه گفتهشــده
تــا مــردم را اذیــت نکنــد و
دروغهایــی کــه عــدم صداقــت
را نشــان میدهــد را درک
کنــد.
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دکتــر ویکتوریــا تالر ،اســتادیار

منافــع شــخصی ،بــرای تحــت

گــروه روانشناســی آموزشــی

تأثیــر قــرار دادن یــا محافظــت

و مشــاوره در دانشــگاه مــک

از کســی ،یــا بــرای اینکــه

گیــل در مونتــرال میگویــد:

موجــب بــه نظــر برســند .در

دروغ

ســنین کــم ،بچههــا حقیقــت

میگوینــد .آمــوزش اهمیــت

را تجربــه خواهند کرد و آن را از

صداقــت در اوایــل زندگــی و

طریــق تمــام مراحــل تکاملــی؛

آمــوزش اینکــه چگونــه در حــل

بــا درجــات مختلــف پیچیدگــی

وضعیــت پیشآمــده نیــازی

و جزئیــات ادامــه میدهنــد.

بــهدروغ گفتــن ندارنــد ،ایــن

بــرای حداکثــر نفــوذ در هــر

اطمینــان خاطــر را بــه جــود

مرحلــه از پیشــرفت ،موضــوع

خواهــد آورد کــه آنها "بیشــتر

دروغ گفتــن را در یــک روش

اوقــات" صــادق باشــند" .بــا

مناســب ســنی مطــرح کنیــد.

توجــه بــه گفتــه آکادمــی

یــاد بگیریــد چگونــه زمانــی

روانپزشــکی

کــه بچههایتــان بــا رده ســنی

کــودکان و نوجوانــان ،کــودکان

مختلــف

میگوینــد

و بزرگســاالن بــه دالیــل

بــه آنهــا پاســخ مناســبی

مشــابه میگوینــد :بــرای

بدهیــد.

"همــه

آمریکایــی

کــودکان

رهایــی از مشــکل ،بــرای

دروغ

 2تا4
سال

ازآنجاکــه مهارتهــای زبانــی کــودکان
نوپــا در حــال ظهــور هســتند ،هنــوز
هیــچ ایــده مشــخصی وجــود نــدارد
کــه حقیقــت از کجــا شــروع و بــه
کجــا ختــم میشــود .الیزابــت بــرگ،
یکــی از مشــاوران والدین ،روانپزشــک
کــودک ،و نویســنده رشــد کــودکان و
نوجوانــان بــا ســیرت میگویــد :در ایــن
ســن ،کــودکان نوپــا نیــز درک نسـ ً
ـبتا

متفاوتــی از واقعیتهــا ،رویاهــا،
آرزوهــا ،فانتزیهــا و ترسهــا دارنــد.
برگــر میگویــد" :احساســات قــوی
میتواننــد یــک بچــه  2-3را ســاله
لجبــاز بــار بیــاورد ،او کوکــی مــرا خــورد؛
زمانــی کــه بــرادر کوچکــم هیــچ کار
محبتآمیــزی انجــام نمیدهــد .بــه
خاطــر داشــته باشــید کــه کــودکان نوپا
ســعی دارنــد اســتقالل خــود را نشــان
دهنــد و ســعی میکننــد بــا اختــاف
نظــرات بــه مقابلــه بپردازنــد .بنابرایــن
یــک پاســخ مالیــم و دیپلماتیکــی کــه
شــکبرانگیز اســت را امتحــان کنیــد،

ماننــد" :واقعـ ً
ـا؟ پــس آنچــه مــن روی
چانــه تــو میبینــم نبایــد خردههــای
نــان باشــد" .گفتن ایــن جملــه از ایجاد
دعــوا جلوگیــری میکنــد .کــودکان نوپا
بــرای اینکــه بــه خاطــر دروغ گفتــن
تنبیــه شــوند خیلــی کوچــک هســتند
امــا والدیــن میتواننــد بهراحتــی
آنهــا را بــه صداقــت تشــویق کننــد.
خوانــدن کتــاب خوبــی ماننــد :مــن
نیکــوال کیلــن نیســتم را بــرای نشــان

در حــدود  4ســالگی ،همانطــور کــه
کــودکان شــروع بــه صحبــت میکننــد
وقتــی از آنهــا ســؤال راحتــی ماننــد:
"خواهــرت را نیشــگون گرفتــی؟" را
بپرســید میتوانــد پاســخ واضحــی
بدهــد و بگویــد "نــه" .از هــر فرصتــی
بــرای اینکــه توضیــح دهیــد دروغ
چیســت و چــرا بــد اســت اســتفاده
کنیــد .موضــوع را (بهطــور ایدئــال،
بالفاصلــه پسازاینکــه کــودک شــما
دروغ گفــت چــون حافظــه هنــوز
تــازه اســت) بازگــو کنیــد .دکتــر
تــار میگویــد :بــا ایــن جملــه
آغــاز کنیــد" ،بیــا در مــورد دروغ
گفتــن صحبــت کنیــم و اینکــه
چــرا کار خوبــی نیســت"" .ممکــن
اســت گفتگــو کوتاه باشــد امــا این
پیغــام را بــه آنهــا میرســاند کــه

راهنمایی سن به سن برای دروغ گفتن

کودکان نوپا و
پیشدبستانی

قراردهیــد.

صداقــت مســئله مهمی اســت" .در
پاســخ بــه یــک دروغ ،قاطــع و جــدی
باشــید و بگوییــد" :بــه نظــر میرســد

حقیقــت را نمیگویــی" یــا "آیــا کام ـاً
مطمئــن هســتی کــه چــه اتفاقــی

افتــاده؟" نشــان دهیــد کــه دروغ را باور
نکردهایــد امــا بعــد از گــوش کــردن
بــه او بهآرامــی درصــدد تصحیــح او
برآییــد .از مقابلــه بیشــتر بــا فرزنــد
یــا حفــر حقیقــت اجتنــاب کنیــد مگــر
اینکــه وضعیــت جــدی باشــد و بــه
توجــه بیشــتری نیــاز داشــته باشــد.
وقتــی بچههــای بزرگتــر دروغ
میگوینــدچــهکاریبایــدانجــامداد؟

دادن مســئله صداقــت موردتوجــه
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 5تا8
سال
بچهمدرسهایها و بچههای
بزرگتر
بیــن ســنین  5تــا  8ســال ،بچههــا
دروغهــای بیشــتری خواهنــد گفــت
تــا آنچــه را کــه از آنهــا دور میکنــد
بهخصــوص مربــوط بــه مدرســه ---
کالسهــا؛ تکالیــف؛ معلمان و دوســتان
را آزمایــش کننــد .حفــظ دروغ ممکــن
اســت دشــوار باشــد حتی اگــر در پنهان
کــردن آن بهتــر شــده باشــند .برگــر
میگویــد" :مقــررات و مســئولیتهای
ایــن ســن اغلــب بــرای بچههــا زیــاد
اســت"" .درنتیجــه ،بچههــا اغلــب
دروغ میگوینــد تــا نیروهایــی کــه
بــه نظــر میرســد نیــاز بــه عملکــرد
بیشــتری دارنــد کــم شــوند"" .امــا
خوشــبختانه ،بیشــتر دروغهــا ("امروزه
مشــکلی بــرای فهمیدنشــان نداریــم")
قابلتشــخیص هســتند .بــا فرزنــد
خــود راحــت صحبــت کنیــد و بــرای
خوانــدن داســتان بــا یکدیگــر وقــت
بگذاریــد ماننــد :صــادق بــاش و
حقیقــت را بگــو نوشــتهی چیــزی جــی
ماینــرز .همچنیــن توجه داشــته باشــید
هنگامیکــه کودکــی صــادق اســت او
را موردســتایش قــرار داده و بازخــورد
مثبتــی بــه او بدهیــد.
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مهمتــر

از

همــه،

چــون

بچهمدرســهایها تماشــاگران خوبــی
هســتند ،مدلهــای رفتــاری خوبــی
باشــید .پــس در مورداســتفاده از
هــر چیــزی کــه دروغ را منعکــس
کنــد مراقــب باشــید حتــی چیزهــای
کوچکــی مثــل "مــن خانــه نیســتم"
درحالیکــه هســتید؛ کــه ایــن کار یــک
پیــام بســیار متفــاوت را در ذهــن یــک
بچهمدرســهای ایجــاد میکنــد .دکتــر
تــار میگویــد " :اگــر بچههــا شــمارا
یــک شــخص دروغگــو ببیننــد دیگــر
مهــم نیســت چقــدر در مــورد اهمیــت
صداقــت صحبــت میکنیــد" .بــرای
شــرایط ســختگیرانه ،همانطــور کــه
زمانــی کــه فرزنــد شــما مجبــور اســت
بــه خاطــر هدیـهای کــه دوســت نــدارد
تشــکر کنــد ،بــه او کمــک کنیــد بــر
جنبههــای مثبــت هدیــه فکــر کنــد.
بــه او توضیــح دهیــد " :مــن میدانــم
تــو لباسهــای جدیــد خــود را دوســت
نــداری و گردنــت را میخارانــد امــا بــه
ســاعاتی که مادربــزرگ وقت صــرف کرد
تــا آن را ببافــد فکــر کــن .ایــن بخــش
ویــژه و خــاص هدیــه مادربــزرگ اســت
و چیــزی کــه میتوانــی بــه خاطــرش
صادقانــه از او تشــکر کنــی".

9تا 12
سال

نوجوانها
اکثــر بچههــا در ایــن ســن در
مسیرشــان بــرای ایجــاد یــک هویــت
کارآمــد ،قابلاعتمــاد و ســختکوش
عالــی هســتند .امــا همچنیــن در بــه
حفــظ دروغ و حساســیت بیشــتر در
مــورد پیامدهــای اعمالشــان دقــت
میکننــد و ممکــن اســت پــس از
دروغ گفتــن احســاس گنــاه زیــادی
بکننــد .گفتگوهــای طوالنــی و زیــاد

ً
قطعــا الزم اســت،
در مــورد صداقــت
همانطــور کــه زمانــی کــه بعضــی
دروغهــا بــه خاطــر موجــب بــودن یــا
آرام نگهداشــتن طــرف مقابــل گفتــه
میشــود ،لحظــات نــادری خواهنــد
بــود کــه "دروغ مصلحتــی" هســتند.
هنگامیکــه موقعیتهایــی ماننــد
ایــن اتفــاق میافتــد ،بــا کــودک
خــودرو راســت باشــید تــا پیامهــای
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 ،زمانهایــی هــم وجــود
دارد کــه تــو بایــد موجــب باشــی و
بــه دیگــران نیــز آســیب نرســانی .اگــر

نــداری ،مؤدبانــه نیســت کــه اعتــراض
کــرده و از غــذا را نخــوری .تــو بایــد
غــذا را بخــوری و تشــکر کنــی .تــو
مهمــان بامالحظـهای هســتی کــه برای
مهمانــی بعــدی نیــز دعوتخواهــی
شــد".
مدلهــای رفتــاری خــوب بــرای
بچههــا هنــوز هــم عامــل بســیار
مهمــی اســت ،بنابرایــن حواســتان بــه
افــراد نزدیــک خانواده باشــد یــا مراقب
همســایگانی کــه فرزندتــان از طریــق
تعامــات اجتماعــی بــا آنهــا در ارتباط
اســت باشــید .دکتــر تــار میگویــد:
پیشازایــن راحتتــر شــود ســختتر
میشــود و ایــن فقــط یــک پوشــش
موقــت اســت" .بچههایــی کــه بــا
والدیــن خــود ارتبــاط برقــرار میکننــد،
جاییکــه میتواننــد بهراحتــی صحبــت
کننــد و اطالعــات را فــاش کنند ،بیشــتر
تمایــل دارنــد کــه حقایــق را بگوینــد.
"امــا در ایــن میــان متوجــه میشــوید
کــه فرزنــد شــما هیچوقــت حقیقــت
را بــه شــما نمیگویــد .لحظــهای فکــر
کنیــد چــرا دروغ گفتــن آنهــا بایــد بــه
شــما کمــک کنــد کــه دروغهایشــان را
بهدرســتی پاســخ دهیــد".

بــه دیــدن دوســتانت رفتــی و آنهــا
غذایــی را میخوردنــد کــه تــو دوســت
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مقاله شماره 3

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

پنج روش برای اینکه
فرزندتان به حرف شما
گوش کند!
بــدون اینکــه عصبانــی شــوید بــه هــدف
خــود برســید!
بــه خاطــر داشــته باشــید آن کــودک پرحــرف قابلستایشــی که
تــا چنــد وقتــه پیــش مــورد محبــت و توجه شــما بــود و شــمارا
بهعنــوان یــک دوســت درجهیــک و قابلاعتمــاد میدانســت،
در حــال حاضــر اغلــب ماننــد یــک نوجــوان عینکــی بــه نظــر
میرســد کــه خیلــی هنرمندانــه شــمارا نادیــده گرفتــه و حتــی
بــه ســادهترین شــکل ممکــن درخواســتش را بــه یــک تکــرار

ذهنــی ("لطفـ ً
ـا تلویزیــون را خاموشکــن") یــا ("جورابهایــت
را در جارختــی بینــداز") تبدیــل میکنــد.
فرزنــد شــما از روی عمــد تــاش نمیکنــد کــه شــمارا عصبانــی
کنــد (هرچنــد ممکــن اســت موفــق شــود) ،و رفتــار دیوانــه
کننــدهی جدیــد او بیشــتر مربــوط بــه خــودش اســت تــا
اینکــه چــه احساســی در شــما ایجــاد کنــد .مــری رارک ،دکتــرای
روانشناســی مدیــر مدرســه در موسســه روانشناســی بالینــی
تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه  Widenerدر چســتر ،پنســیلوانیا
میگویــد .بچههــای  8 ،7ســاله احســاس کنتــرل بیشــتری
نســبت بــه زندگــی خوددارنــد و بیشــتر از قبــل روی دنیــای

بیــرون خــود و چیزهــای جالبــی کــه وجــود دارد تمرکــز میکنند؛
ماننــد :مدرســه ،دوســتان ،مــد و ورزش .نشــنیدن ارادی آنهــا
یکــی از راههــای آزمــودن محدودیتهــای اســتقالل رو بــه رشــد
آنهاســت.
ایــن نیــز روش برخــورد بــا فشــار و مســئولیتهای جدیــد
اســت .کارال فیــک ،یــک روانپزشــک کــودک و مدیــرکل
خدمــات خانــواده  Smart¬Love¬Family-Servicesدر
شــیکاگو میگویــد" :کــودکان در ایــن ســن بیشــتر روز مدرســه
را بــا پیــروی از دســتورالعملها ســپری میکننــد"" .مدرســه
ســختگیر اســت ،بنابرایــن آنهــا فرصــت کمتــری بــرای فــرار،
تنبلــی و انجــام انتخابهــای خوددارنــد" .ازآنجاکــه آنهــا در
خانــه احســاس امنیــت میکننــد ،پــس ایــن همــان مکانــی
اســت کــه بیشــتر بــه خودشــان اعتمــاد دارنــد و هــر زمــان کــه
الزم اســت اســتراحت میکننــد .آنهــا اغلــب ایــن کار را زمانــی
انجــام میدهنــد کــه والدینشــان مشــغول اســتراحتاند.
بااینحــال شــما میتوانیــد بــا گــوش دادن بــه توصیــه
مــا بــدون بــاال بــردن صدایتــان یــا اســتفاده از بلندگــو توجــه
فرزندتــان را بــه خــود جلــب کنیــد.
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توجه به برخی دیدگاهها
فریــاد زدن بهمنظــور جلبتوجــه فرزندتــان بــرای
هیچیــک از شــما خــوب نخواهــد بــود .جــوزف شــرند ،مــددکار
روانپزشــکی دانشــکده پزشــکی هــاروارد ،میگویــد" :در عــوض
یکقــدم بــه عقــب برگردیــد و بفهمیــد کــه فرزندتــان عمــدا
ســعی در تضعیف شــما نــدارد .او فقــط دارد مطابق ســنش رفتار
میکنــد" .ســپس روی یــک اســتراتژی بهتــر کارکنیــد .ماریانــا
کارنــوول ،از ناتلــی ،نیوجرســی ،در مــورد پســر  7ســاله خــود چیز
مهمــی بــرای گفتــن دارد ،کریســتوفر ،هنگامیکــه او مشــغول
تماشــای تلویزیــون یــا یــک بــازی ویدئویــی اســت او را کنتــرل
میکنــد .او همچنیــن میخواهــد کــه او دســتورالعملهایش
را تکــرار کنــد ،یــک تاکتیــک کــه بــه او کمــک میکنــد بــه یــاد
داشــته باشــد کــه او چـهکاری را بایــد انجــام دهــد.
همانطــور کــه بهخوبــی میدانیــد بهطــور شــگفتانگیزی
نادیــده گرفتــن شــما توســط فرزند  7یا  8ســاله شــما کار بســیار
آســانی اســت .امــا بــرای او ســخت اســت کــه از راههــای دیگــر
شــمارا نادیــده بگیــرد .مــارک شــاپ دکتــرای روانشناســی اوک
بــروک در ایلینــوی میگویــد" :گاهــی یــک ضربــه روی شــانه
شــخصی میتوانــد او را از خــواب بیــدار کنــد و گاهــی ممکــن

ً
ـخصا بیــن او و آنچــه میخواهــد روی آن
اســت الزم باشــد شـ
تمرکــز کنــد قــرار بگیریــد .کمــی درام و شــوخی اذیــت کننــده
نخواهــد بــود .پورتلنــد مــادر اورگان میگویــد :زمانــی کــه
کــودک  8ســاله کارلــی بــه خاطــر نبــودن مــادرش ناراحــت
میشــود ،النــی لیــن میخنــدد" .اســتراتژی مــن ایــن اســت
کــه چیــزی کام ـاً بیربــط ،غریــب و احمقانــه بگویــم ،ماننــد:
"ســام لبهــای مــرغ"
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اجتناب از تکرار
صــدا کــردن نــام فرزندتــان بارهــا و بارهــا فقــط گلــودرد
ایجــاد میکنــد .همچنیــن تکــرار مکــرر جملـهی "وســایلت را از

روی میــز بــردار" " ،شــام تقریبـ ً
ـا آمــاده اســت" همیــن حــس را
القــا میکنــد پــس او را بنشــانید و بــه او بگوییــد کــه مایلیــد
فقــط یکبــار درخواســتتان را مطــرح کنیــد امــا اگــر پاســخ
شــمارا ندهــد بایــد منتظــر عواقــب آن باشــد .بهعنوانمثــال
شــما میتوانیــد بگوییــد" :دوســت دارم فقــط یکبــار بــه تــو

بگویــم کــه کفشهایــت را بپوشــی امــا بعــدازآن بــدون تــو
بــه ســمت ماشــین حرکــت میکنــم " گزینــه دیگــر اســتفاده از
یــک تایمــر آشــپزخانه اســت کــه پیشــنهاد دکتــر شــرند اســت.
بــه فرزندتــان بگویید":مــا ایــن تایمــر را بــرای  3دقیقــه تنظیــم
میکنیــم و بعــد از  3دقیقــه تــو دیگــر نبایــد تلویزیــون نــگاه
کنــی و لباسهایــت را جمــع کنــی" .هشــدار  3دقیق ـهای را بــا
پــاداش تقویــت کنیــد" :بعدازاینکــه لباسهایــت را جمــع کردی
میتوانــی قبــل از خــواب بــه مــدت  15دقیقــه از رایانــه اســتفاده
کنــی" .اگــر او هنــوز هــم توجهــی نمیکنــد ،ممکــن اســت گام
بعــدی جابجایــی تلویزیــون باشــد تــا او یــاد بگیــرد کــه بایــد
شــنونده بهتــری باشــد.

انتخابپیام
قبل از اینکه بحثی را آغاز کنید مطمئن شوید روی مسئلهای تمرکز کردهاید

ً
واقعا اهمیت دارد .بودهی منیس یک کودک 7ساله از کورالس مکزیک در
که
نادیده گرفتن مادرش استعداد عجیبی دارد .زمانی که دنیل از او میخواهد کاری را
انجام دهد او به درخواستهایش اهمیتی نمیدهد .بنابراین او خواستههایش را
میسنجد .او میگوید "اگر چیز مهمی باشد پیگیری میکنم مانند :چیدن میز غذا قبل
از نشستن برای شام و سپس مطمئن میشوم که او این کار را انجام داده باشد".
"اگر چیز مهمی نباشد یا آن را رها میکند یا به زمان دیگری موکول میکند .دکتر
فیک میگوید" :ازآنجاییکه بچهها در این سن احساس غرور میکنند ،درصورتیکه
بیشتری وجود دارد که حرف گوش کرده و همکاری کنند ".وظایف مهم مانند تکالیف
و وظایف خانوادگی میتوانند در طول روز در مسائل کوچکتر خود را نشان دهند،
مانند :برداشتن یک جفت کنونی ورزشی که در راهرو افتاده یا پوست آبنباتی که از
سطل آشغال روی زمین افتاده است.

گوش دادن به فرزند خود
گاهی اوقات علت بیتوجهی کودکان این است که آنها
احساس میکنند هیچکس به آنها توجه نمیکند .دکتر فیک
میگوید" :والدین اغلب خودشان را با چیزهایی مشغول میکنند
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 میافتد 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 حرفهای شما دارند.
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پنج روش برای اینکه فرزندتان به حرف شما گوش کند!

احساس کنند والدین فقط از آنها میخواهند کارهای مهم را انجام دهند احتمال

مقاله شماره 4

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

چند راهکار برای مقابله با
بهانههای بیدلیل کودکان
چگونــه میتوانــم شــکایت فرزنــدم در مــورد درد

شــکمش وقتــی واقعـ ً
ـا دردی وجــود نــدارد را متوقــف کنــم؟
او بــه بهانــه "مریضــی" از مدرســه بــه خانــه میآیــد امــا ده
دقیقــه بعــد شــروع بــه شــیطنت در خانــه میکنــد .وقتــی
زمــان شــام خــوردن میشــود او میگویــد شــکمش درد
میکنــد و دوســت نــدارد چیــزی کــه در بشــقابش اســت
را بخــورد .وقتــی زمــان تمیــز کــردن اتاقــش اســت یــا
زمــان انجــام آن بخــش از تکالیــف مدرسـهاش کــه دوســت
نــدارد ،شــکمش درد میکنــد .او  6ســاله اســت .متخصــص
اطفــال تمــام آزمایشهــا الزم را انجــام داده اســت .همــه
آزمایشهــا ســالم هســتند.
چند راهکار برای مقابله با بهانه های بی دلیل کودکان

جایمهاله عزیز:
کــودکان احساســات را بهعنــوان شــرایط فیزیکــی تجربــه
میکننــد .همانطــور کــه اغلــب بزرگســاالن زمانــی کــه در
حــال دریافــت یــک حــس قدرتمنــد هســتند نیــز همیــن کار را
میکننــد .اگــر پزشــک متخصــص هرگونــه مشــکلی را رد کــرد،
شــاید دختــر شــما چیــز بــدی در احساســات خــود دارد نــه در
مثانــه یــا آپاندیــس .ایــن دلیــل نمیشــود کــه او حســش را
اشــتباه بیــان میکنــد یــا دروغ میگویــد .ایــن بــدان معنــی
اســت کــه شــما بهعنــوان والدیــن بــا چالشهــای زیــادی روبــرو
هســتید ،مگــر اینکــه دختــر شــما بــه پزشــک نیــاز داشــته باشــد
تــا آپاندیــس او را بیــرون بیــاورد .او بــه کمــک شــما بــرای درک
احساســاتش نیــاز دارد بهطوریکــه یــاد بگیــرد آنهــا را بــا
کلمــات بیــان کنــد .ایــن کار بــه توانایــی او بــرای مذاکــره و حــل
اختــاف نظــرات بــا دیگــران کمــک خواهــد کــرد.
از طریــق همــدردی بــا احساســات دختــر خــود میتوانیــد بــه
او کمــک کنیــد تــا او متوجــه شــود کــه دارد چیــزی را درون خــود
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تجربــه میکنــد :شــما میتوانیــد از قبــل مشــخصاً بــه او بگوییــد
چــه غذاهایــی را دوســت دارد و چــه غذاهایــی را دوســت نــدارد،
انــرژی الزم بــرای تمیــز کــردن اتاقــش را نــدارد یــا بــه خاطــر
تکالیفــش خســته و ناامیــد شــده اســت .بــرای اینکه احساســات
خــود را تشــخیص دهــد و نــام دقیقــی بــه آنهــا بدهــد ،بایــد
حــس کنــد کــه شــما بــه احساســاتش احتــرام میگذاریــد حتــی
زمانــی کــه ایــن احساســات درســت نیســتند.
نامــه شــما بــه مــن نشــان میدهــد که شــما شــخصی هســتید
کــه اســتانداردهای باالیــی بــرای دختــر خوددارید .مدرســه نرفتن
او ،نخــوردن غذایــی کــه در بشــقابش اســت ،عــدم تمایــل او برای
تمیــز کــردن اتاقــش و انجــام نــدادن تمــام تکالیفــش شــمارا
ناراحــت میکنــد .اینهــا واکنشهــای طبیعــی بــرای یــک مــادر
محســوب میشــوند و شــاید شــما بهعنوان مــادر اســتانداردهایی
را بــرای دختــر خــود تعییــن کنیــد .احتمــاالً دخترتــان نســبت
بــه هرگونــه درخواســتی از شــما احســاس دلســردی میکنــد و
شــکایتهای او از "دردهــا" منعکسکننــده اعتقــاد اوســت کــه
شــما بــه مســائل پزشــکی بیشــتر از احساســات توجــه خواهیــد
کــرد .احتمــاالً او بــه دنبــال راهــی بــرای رهــا شــدن از چنــگال
تمــام ایــن انتظــارات اســت.
ممکــن اســت دخترتــان به شــما بگویــد که بــه خاطر فشــارهای
موجــود نیــاز بــه اســتراحت دارد .البتــه شــما میخواهیــد او
باگذشــت زمــان رشــد کنــد و تحصیلکــرده و آگاه شــود و یــاد
بگیــرد نســبت بــه هــر چــه کــه بــه او مربوط اســت یک شــخص
مرتــب و ســازمانیافته 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 نمیخواهــد کاری را انجــام دهــد؛ یافتــن یــک ســازش؛
و برطــرف کــردن برخــی نقطهضعفهــا -ســپس ارزیابــی اینکــه
آیــا او مقاومــت کمتــری نشــان میدهــد و نســبت بــه ایــن
شــیوه شــکایت میکنــد یــا خیــر ،ســه هفتــه زمــان بگذاریــد.
اگــر شــما از تالشهــای خــود بــرای اعمــال نظــم و انضبــاط از
خــارج دســت بکشــید ،او در درازمــدت در راســتای خــود انضباطی
رشــد خواهــد کــرد.
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مقاله شماره 5

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

چهار شکایت کودکان
در مورد مدرســـــه
(و نحوهی مقابله با آنها)
هر جا کودکان هستند ،شکایتهایی در مورد مدرسه وجود دارد .بزرگ یا کوچک.
بهعنوان والدین ،این شکایتها میتوانند برایتان دلسردکننده باشد و ممکن است
در مواجهه با آنها احساس ناراحتی کنید .اما آرام باشید و این را بدانید :این
شکایتها طبیعی هستند و به معنی عدم توانایی شما نیست .این چهار استراتژی
اصالح برای چهار شکایت مشترک بچهها در مورد مدرسه را بررسی کنید.

شکایت " :1خیلی سخت است!"
زمانــی کــه کــودک شــما میگویــد مدرســه خیلــی
ســخت اســت ،کمــی زمــان بگذاریــد تــا بــا او صحبــت کنیــد

مطلبمرتبط

 5چیــزی کــه در مــورد تکالیــف فرزندتــان

نبایــد بــه او بگوییــد!

و علــت ایــن ناامیــدی را متوجــه شــوید .اگــر فرزنــد شــما

اگــر فرزندتــان کوچکتــر باشــد ،ممکــن اســت نتوانــد

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

بــرای صحبــت بــا معلــم فرزندتــان بهعنــوان پیگیــری وضعیــت

بزرگتــر باشــد ،ممکــن اســت بتوانــد بــه یــک موضــوع خاص
از اعضــای خانــواده ممکــن اســت بتوانیــد بــا پاســخ دادن بــه
ســؤالهای فرزندتــان او را در تکالیــف چالشبرانگیــز 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 شــکافهای تحصیلــی را پــر کنــد.
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تشــخیص دهــد مشــکلش دقیقـ ً
ـا چیســت .یــک قــرار مالقــات
تحصیلــش میتوانــد بســیار مفیــد باشــد و میتوانــد شــمارا
بــه یــک نقطــه مشــترک برســاند .درهرصــورت ،آمــوزش
نحــوه تقســیم وظایــف بزرگتــر و ســختتر بــه تکههــای
قابلکنترلتــر میتوانــد ناامیــدی را کاهــش دهــد.

چهار شکایت کودکان در مورد مدرسه

شکایت " :2معلمم 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 میکنــد ربــط دارد ،یــا بــه نحــوهی صحبــت و ارتبــاط برقــرار کــردن
معلــم باهمکالسـیها؟ اگــر بــه تکالیــف مربــوط اســت ،ممکــن اســت الزم باشــد بــا فرزندتــان صحبــت کنیــد و

بــه او بگوییــد کــه او لزومـ ً
ـا همیشــه تمــام چیزهایــی کــه بایــد در مدرســه یــاد بگیــرد را دوســت نخواهــد داشــت.
بااینحــال اگــر مســئله شــخصیتر -بیتوجهــی یــا بیاحترامــی بــه فرزنــد شــما باشــد ،بایــد بــا معلــم یــا

مدیــر مدرســه صحبــت کنیــد .بــا گفتمــان و در نظــر گرفتــن دیــدگاه معلــم میتوانیــد بــه درک متقابــل برســید،
زیــرا ممکــن اســت فرزنــد شــما ازنظــر شــرایط یــک وضعیــت محــدود و مهمــی داشــته باشــد.

شکایت " :3خسته شدم!"
بــه دلیــل وجــود ســختیها ،هــر دانشآمــوز ممکــن
اســت در بعضــی مواقــع در مدرســه کمــی احســاس خســتگی
کنــد .یکــی از راههــای پاســخ بــه ایــن شــکایت بررســی وجود
تعــادل بیــن زمان مدرســه و زمــان بیــرون از مدرســه فرزندتان
اســت .آیــا او زمــان زیــادی (و شــاید بیشازحــد) از وقتــش

مطلبمرتبط

ً
واقعا در مورد مدرسه چه فکری میکنند؟
بچهها
اگــر خیلــی خســته نیســت ،یــک لیســت قدردانــی بــرای فرزندتــان ایجــاد
کــرده و نگهداریــد  -چیزهــای جالبــی کــه در طــول روز اتفــاق افتــاده اســت
یــا مــواردی کــه آموختــه اســت را ثبــت کنیــد .ایــن میتوانــد بــه کــودک

را صــرف تکالیــف درســی میکنــد یــا در مقابــل آن را بــا

شــما کمــک کنــد تــا نگرشــی مثبــت و درعینحــال واقعبینانــه در مــورد

فعالیتهــای فوقالعــاده و ســرگرمی همــراه میکنــد؟ اگــر

مدرســه داشــته باشــد .درنهایــت ،ممکــن اســت دانشآمــوزان خســته

اینطــور اســت ،شــما میتوانیــد راههایــی را بــرای مدیریــت
بهتــر آن زمــان بــه فرزندتــان پیشــنهاد کنیــد ،بــه او بگویید که
مدرســه مهــم اســت امــا مهمتریــن چیــز در زندگــی نیســت.

شکایت " :4من صبح خیلی خستهام!"
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 دورهی درمــان را تکمیل کند.
اگــر فرزندتــان آلرژیهایــی دارد کــه در طــول ســال اتفــاق
میافتنــد یــا ادامــه مییابنــد بــا دکتــرش صحبــت کنیــد
کــه بهجــای اینکــه منتظــر شــود عالئــم بیمــاری خودشــان را
نشــان دهنــد؛ داروهــا را در تمــام طــول ســال ادامــه دهــد.

شــوند زیــرا مفاهیــم خــاص کالس بــرای آنهــا بســیار آســان اســت .اگــر
بــا چنیــن مــوردی مواجــه شــدید ،روشهایــی کوچکــی بــرای بــه چالــش
کشــیدن فرزندتــان کشــف کنیــد.
مطلبمرتبط

 6نکتــه موفقیتآمیــز بــرای راهــی کــردن بهموقــع

بچههــا از خانــه (هــر زمــان)!

مهمتــر از همــه ایــن اســت کــه مشــخص کنیــد دقیقــه چــه چیــزی فرزنــد
شــمارا در مدرســه آزار میدهــد -یــا اگــر واقعـ ً
ـا چیــزی وجــود دارد کــه او در
مــوردش شــکایت دارد را بفهمیــد .منابــع دیگــر را فرامــوش نکنیــد .ماننــد
مشــاوران مدرســه ،معلمــان یــا دیگــر بزرگســاالن مــورد اعتمــاد میتوانــد
یــک منبــع دیگــر بــرای فرزند شــما بــرای به اشــتراک گذاشــتن احساســاتش
باشــد Liza Low .نویســندهی  varsity Tutorsاســت ،یــک پلتفــرم
یادگیــری زنــده کــه دانشآمــوزان را بــا آموزشهــای شــخصی بــه رونــد
تســریع پیشــرفت تحصیلــی متصــل میکنــد.
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مقاله شماره 6

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

شش مزیت درسهای
موسیقی برای کودکان

اگر شما با اضافه کردن کالسهای موسیقی به
این لیست مخالف هستید ،به مزایای موسیقی
که درسهای ویولن و پیانو برای فرزندتان به
ارمغان میآورد ،توجه داشته باشید .شاید او
بتهوون بعدی نباشد ،اما ممکن است یادگیری
درس ریاضی ،تمرین رفتارهای خوب (ازجمله
صبر!) و تبدیلشدن به یک بازیکن تیمی را برای
او راحتتر کند.

1

و ســمپاتیک را آمــوزش میدهــد .حتــی ســازهای
بــدون ســیم ماننــد درام و وایبرفــون بــه بچههــای
بزرگتــر ایــن فرصــت را میدهــد تــا ایــن اصــول
علمــی را کشــف کننــد.

موسیقی مهارتهای علمی را بهبود میبخشد!
موســیقی و ریاضــی باهــم درآمیختهانــد .بچههــا بــا درک ضــرب ،ریتــم

و مقیاسهــا نحــوهی تقســیم ،ایجــاد کســر و تشــخیص الگوهــا را یــاد
میگیرنــد .بــه نظــر میرســد کــه موســیقی؛ مغــز بچههــا را بــرای کمــک بــه
درک بهتــر دیگــر زمینههــای ریاضــی فعــال میکنــد .لیــن کیلینــر بنیانگــذار
موســیقی  Rhapsodyدر  Redondo Beach, CAمیگویــد :همانطــور کــه
بچههــا بزرگتــر میشــوند ،شــروع بــه خوانــدن ترانههــا و بــه خاطــر ســپردن
آنهــا در حافظــه کوتاهمــدت و نهایتـ ً
ـا حافظــه بلندمــدت میکننــد .مــری الرو،
معلــم ویولن ســوزوکی در دانشــکده موســیقی در New Haven, Connecticut
میگویــد :اســتفاده از یــک دســتگاه مغناطیســی بــرای انجــام ایــن کار؛ روشــی
اســت کــه میتوانــد بعـ ً
ـدا روی ســایر مهارتهــا تأثیــر بگــذارد .کالسهــای
موســیقی نیــز کــودکان را بــا فیزیــک پایــه آشــنا میکنــد .بهعنوانمثــال ،بــه
صــدا درآوردن ســیمهای گیتــار یــا ویولــن بــه بچههــا ارتعاشــات هارمونیــک
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موسیقی مهارتهای فیزیکی را
بهبودمیبخشد!

بعضــی ســازها ماننــد :طبــل و تنبــک ،بــه بچههــا
کمــک میکنــد مهارتهــای هماهنگــی و حرکتــی در
آنهایــی کــه نیــاز بــه حرکــت دس ـتها ،بازوهــا و
پاهــا دارنــد را بهبــود بخشــند .کریســتن ریجســتر
مدیــر برنامــه دوران کودکــی در دانشــکده موســیقی
 Sherwoodدر کالــج شــیکاگو در کلمبیــا میگویــد:
ایــن نــوع ســاز بــرای بچههــای باانــرژی باال بســیار
مناســب اســت .ســازهای ســیمدار و کیبــورد ماننــد:
ویولــن و پیانــو؛ بهعکس¬العمل¬هــای مختلــف از
دســت راســت و چــپ بهصــورت همزمــان نیــاز
دارنــد .ریجســتر میگویــد" :ایــن کار ماننــد خاراندن

ســر و مالیــدن شــکم بهصــورت

تقســیم کــرده و وظایفــی را بــه هــر

پــای خــود را کجــا قــرار دهیــد .نواختن

همزمــان اســت" .ســازها نهتنهــا بــه

کــس تخصیــص میکننــد .هــر یــک

یــک ســاز بــه بچههــا آمــوزش

بهبــود پیچیدگیهــا کمــک میکننــد

از گروههــا مســئول انتخــاب ســاز یــا

میدهــد بایــد ســاعتها ،ماههــا

بلکــه میتواننــد بچههــا را تشــویق

ایجــاد ملــودی اســت و دانشآمــوزان

و گاهــی ســالها تمریــن کــرده و

کننــد کــه در موقعیتهــای ناخوشــایند

روی یــک هــدف مشــترک کار میکننــد.

پشــتکار داشــته باشــند تــا بــه هــدف

طبیعــی؛ آرام باشــند .تقویت هماهنگی

کالینــر میگویــد" :ایــن تجربیاتــی

خــاص خــود کــه میتوانــد اجــرای

و زمانبنــدی دقیــق میتواننــد

اســت کــه مــا در مجمــع داریــم"" .مــا

موســیقی بــا یــک گــروه یــا حفــظ یک

بچههــا را بــرای ســرگرمیهای دیگــر

بــه تعامــل گروهــی بیشــتر و حــل

قطعــه انفــرادی باشــد ،دســت یابنــد.

ماننــد :رقــص و ورزش آمــاده کننــد.

مشــکالت نیــاز داریــم".

الرو میگویــد" :درسهــای خصوصــی

موسیقی

یــک توجــه بســیار متمرکــز

مهارتهای

حتــی بــرای ده دقیقــه

اجتماعی را پرورش

بهصــورت بیوقفــه دارد".

میدهد!

درسهــای گروهی کــه در آن

کالسهــای گروهــی نیــاز

هنرجویــان یــاد میگیرنــد

بــه تعامــل و ارتباطاتــی

ســازهای یکســان را در یــک

دارد کــه کارهــای گروهــی

گــروه بنوازنــد ،شــکیبایی را

را تشــویق میکننــد؛ زیــرا

نیــز افزایــش میدهنــد زیــرا

بچههــا بایــد بــرای ایجــاد

بچههــا بایــد صبــر کننــد تــا

صداهــای بلنــد و صداهــای

نوبــت بــه نواختــن آنهــا

آهســته بــا یکدیگــر همــکاری
کننــد .اگــر بچــهای ســاز را
بــا صــدای خیلــی بلنــد یــا خیلــی
ســریع مینــوازد بایــد تنظیــم شــود.
ریجســتر میگویــد :بــرای بچههــا
مهــم اســت کــه بخشهــای فــردی
خــود را در گروهــی بزرگتــر بشناســند
و درک کننــد .موســیقی ،Rhapsody
کالسهــای آمــوزش موســیقی عمومی
را ارائــه میدهــد کــه در آن معلمــان
دانشآمــوزان را بــه گروههایــی

برســد و بچههــا بــا انتظــار

4

موسیقی نظم و

کشــیدن بــرای نوبــت خــود و گــوش

شکیبایی را تصحیح

دادن بــه هــم کالســیها یــاد میگیرنــد

میکند!

تــا بــا نشســتن و ســاکت بــودن بــرای

یادگیــری یــک ســاز؛ لــذت بــردن

مدتزمــان مشــخص و همچنیــن آگاه

از تعلیــم را آمــوزش میدهــد.

بــودن ،بــه دیگــران احتــرام بگذارنــد.

بهعنوانمثــال؛ ویولــن یــک منحنــی
شــیبدار اســت .الرو میگویــد :قبــل
از اینکــه بتوانیــد نتــی را بنوازیــد بایــد
یــاد بگیریــد چگونــه ســاز را خم کــرده و

5

موسیقیاعتمادبهنفس
را افزایش میدهد!

درسهــا فضایــی را ارائــه میکننــد کــه
بچههــا میتواننــد یــاد بگیرنــد کــه
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3

و تمریــن در منــزل نیــاز بــه

نقــد ســازنده را بپذیرند و خودشــان نیز

البتــه زمانــی کــه بچــهای بهانــدازه

کننــد .اگرچــه امــروزه ویولــن از

نقــد ســازنده داشــته باشــند .ریجســتر

کافــی پیشــرفت کــرده باشــد ،مالــک

کشــور ایتالیــا میآیــد امــا یادگیــری

میگویــد :تغییــر بازخــورد منفــی بــه

مهارتهــای موســیقیای خواهــد بــود

بــرای نواختــن آن بچههــا را در

مثبــت بــه ایجــاد اعتمادبهنفــس

کــه بــه اســتقالل او کمــک خواهنــد

معــرض موســیقی کالســیک محبــوب

کمــک میکنــد .درسهــای گروهــی

کــرد.

موســیقیدانان آلمانــی و اتریشــی نیــز

بهطــور خــاص ،میتوانــد بــه بچههــا
کمــک کنــد تــا بداننــد هیچکــس
ازجملــه خودشــان یــا بقیــه اعضــای
گــروه کامــل نیســت و هرکســی جــای
پیشــرفت دارد .الرو میگویــد" :اجــرا
در معــرض عمــوم یــک مهــارت مهــم
اســت کــه مشــخص میکنــد شــما
میتوانیــد یــک موســیقیدان حرف ـهای
بشــوید یــا خیــر" .او اضافــه میکنــد
کــه ایــن مهــارت بهراحتــی میتوانــد
در ســخنرانی نیــز تأثیــر بگــذارد .و
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موسیقی بچهها را
بافرهنگهای دیگر آشنا

میکند!
بــا یادگیــری و نواختــن ســازهای
مختلــف ،بچههــا میتواننــد کشــف
کننــد کــه موســیقی چــه نقــش
مهمــی در ســایر فرهنگهــا دارد.
بهعنوانمثــال؛ بانگوهــا و تیــم بلزهــا
میتواننــد بچههــا را بــا ســبکهای
موســیقی آفریقایــی و کوبایــی آشــنا

قــرار میدهــد .ســازهای تنوعپذیــر
ماننــد ویولــن و پیانــو میتواننــد طیف
وســیعی از ســبکها را بــه همــراه
داشــته باشــند ازجملــه :کالســیک و
جــاز (کــه در جنــوب آمریــکا آغــاز شــد).
نکتــه مهمــی اســت کــه بچههــا در
ســنین کــم بافرهنگهــای دیگــر آشــنا
شــوند زیــرا ایــن امــر موجــب بازنگــری
آنهــا در مــورد جهــان و ســنتها
فراتــر ازآنچــه میداننــد بشــود.

چه نکاتی باید توجه

آیــا ســاز خیلــی چالشبرانگیــز

خــاص بــرای ســبکی خــاص.

کرد؟

اســت یــا خیلی جــذاب نیســت

بهعنوانمثــال ،یــک نوازنــده

درنهایــت ،ســازی کــه شــما و

(هــم بــرای شــما و هــم بــرای

ویولــن در یــک گــروه موســیقی

فرزندتــان انتخــاب میکنیــد

فرزندتــان)؟

جــاز شــرایط ســختی خواهــد

بایــد بــر اســاس فاکتورهایــی

آیــا ســاز بــا خلقوخــوی فرزنــد

داشــت.

باشــد .قبــل از اینکــه ســاز

شــما ســازگار اســت؟

کارشناســان هرگــز نمیگوینــد

جدیــدی را بــه خانــه بیاوریــد،

آیــا صــدای ســاز بــرای شــما

کــه بهتریــن ســاز بــرای یادگیری

بــه ســؤاالت زیــر توجــه کنیــد:

بهعنــوان والدینــی کــه قــرار

بچههــای بزرگتــر چیســت امــا

آیــا فرزنــد شــما بــه ســاز

اســت بــرای تمریــن فرزندتــان

بســیاری از معلمــان موســیقی بر

عالقــه دارد؟ آیــا صــدای ســاز

ســاعتها بــه آن گــوش دهیــد،

ایــن باورنــد کــه کار بــا پیانــو،

و حســی کــه از آن میگیــرد را

لذتبخــش اســت؟

طبــل و تنبــک (ماننــد درام یــا

دوســت دارد؟ بعضــی از مــدارس

آیــا فرزنــد شــما بهطــور خــاص

ســنتور) ،دســتگاه ضبطصــوت،

موســیقی یــک "باغوحــش

بــه ســبک موســیقی خاصــی

گیتــار یــا ویولــن مشــکل اســت.

دوستداشــتنی" ارائــه میکننــد

عالقــه دارد؟ اگــر اینطــور اســت

کــه بچههــا را بــا چندیــن ســاز

ایــن فاکتــور را در انتخــاب ســاز
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شش مزیت درس های موسیقی برای کودکان

؟

هنگام انتخاب ساز به

آشــنا میکنــد.

لحــاظ کنیــد بهعنــوان ســازی

TIZLAND.IR

21

