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برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید نویسنده: بهناز رهبر

چرا فرزندمون در برابر انجام تکالیفش مقاومت دارد؟
ــودن  ــخص نب ــر مش ــی پایین ت ــع تحصیل ــوزان مقاط ــاً دانش آم ــوزان خصوص ــن دانش آم ــگی والدی ــای همیش ــی از گالیه ه یک
دقیــق تکالیــف فرزنــدان اســت، اینکــه نمی داننــد دقیقــاً تکالیــف روز فرزندانشــان چیســت و بایــد چــه چیــزی را پیگیــری 
کننــد.در مقابــل هــم دانش آمــوزان بــا مشــخص نبــودن تکالیــف خــود مشــکل دارنــد چــرا کــه گاهــی معلمــان بــه طــور دقیــق و 
مشــخص نمی گوینــد کــه چــه چیــزی می خواهنــد، ماننــد اینکــه بگوینــد 5 ســوال ریاضــی حــل کنیــد ایــن جملــه ممکــن اســت 
بــرای دانش آمــوزان ابهــام ایجــاد کنــد و حتــی در ســنین پایین تــر کــه بچه هــا تــا حــدودی ســربه هــوا هســتند دچــار اشــتباه 
شــده و تکالیــف را اشــتباه و جابه جــا انجــام دهنــد کــه ایــن موضــوع ممکــن اســت باعــث ســرخوردگی و دلســردی آن هــا شــود. 
ــودن  ــخص نب ــر مش ــی پایین ت ــع تحصیل ــوزان مقاط ــاً دانش آم ــوزان خصوص ــن دانش آم ــگی والدی ــای همیش ــی از گالیه ه یک
دقیــق تکالیــف فرزنــدان اســت، اینکــه نمی داننــد دقیقــاً تکالیــف روز فرزندانشــان چیســت و بایــد چــه چیــزی را پیگیــری 
کننــد.در مقابــل هــم دانش آمــوزان بــا مشــخص نبــودن تکالیــف خــود مشــکل دارنــد چــرا کــه گاهــی معلمــان بــه طــور دقیــق و 
مشــخص نمی گوینــد کــه چــه چیــزی می خواهنــد، ماننــد اینکــه بگوینــد 5 ســوال ریاضــی حــل کنیــد! ایــن جملــه ممکــن اســت 
بــرای دانش آمــوزان ابهــام ایجــاد کنــد و حتــی در ســنین پایین تــر کــه بچه هــا تــا حــدودی ســربه هــوا هســتند دچــار اشــتباه 

شــده و تکالیــف را اشــتباه و جابه جــا انجــام دهنــد کــه ایــن موضــوع ممکــن اســت باعــث ســرخوردگی و دلســردی آن هــا شــود.

مقاومت و عدم انجام تکالیف در دوران دبستان

آیــا انجــام نــدادن تکالیــف فرزنــدان باعــث ســردرگمی 
معلمــان می شــود؟

مشــکل دیگــر ســردرگمی معلــم هــا خواهــد بــود کــه پیگیــر 
تکالیــف دانش آمــوزان می شــوند و بــا ایــن مــورد روبــه رو 
می شــوند کــه دانش آمــوز بــه درســتی متوجــه تکالیــف خــود 
نشــده اســت و در نتیجــه تکالیــف خــود را انجــام نداده اســت.
در ویدیوهــای قبلــی تمــام زوایــای تمرکــز را جنــاب ســلیمی، 
مشــاور و کارشــناس آمــوزش، بــه تفصیــل توضیــح داده انــد 
کــه پیشــنهاد می کنیــم بــرای آشــنایی بیشــتر بــا عملکــرد مغــز 

و راه هــای افزایــش تمرکــز ویدیــو مربــوط را تماشــا کنیــد.
ــر  ــه پیگی ــود ک ــد ب ــا خواه ــردرگمی معلم ه ــر س ــکل دیگ مش
تکالیــف دانش آمــوزان می شــوند و بــا ایــن مــورد روبــه رو 
می شــوند کــه دانش آمــوز بــه درســتی متوجــه تکالیــف خــود 
نشــده اســت و در نتیجــه تکالیــف خــود را انجــام نداده اســت.



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید نویسنده: بهناز رهبر

ــکی  ــی پزش ــته ی تحصیل ــود و در رش ــگاه ش ــه روزی وارد دانش ــا ک ــن روی ــا ای ــدن و ب ــدف پزشک ش ــا ه ــوز، ب ــک دانش آم ی
مشــغول بــه تحصیــل شــود و بــا ایــن رویــا کــه در آینــده پزشــکی ماهــر شــود و بــه هم وطنــان خــود خدمــت کنــد؛ در دبیرســتان 

رشــته ی تحصیلــی تجربــی را انتخــاب می کنــد. امــا واقعــا رویــای همــه ی دانش آمــوزان بــه واقعیــت می پیونــدد؟
خیال پــردازی و تعییــن هــدف کل ماجــرا نیســت. بــرای موفقیــت بایــد بیــدار شــد، بایــد بلنــد شــد. محکــم، بــا ایمــان و انگیــزه 
قــوی قــدم برداشــت و تــالش کــرد. همــه ی مــا بــرای داشــتن اســتقالل، نیازمنــد داشــتن تخصــص در زمینه هــای مختلــف و 
ــد و در  ــاد می گیری ــی را ی ــائل مختلف ــان مس ــرور زم ــه م ــوید ب ــگاه می ش ــه وارد دانش ــی ک ــتیم. هنگام ــم هس ــته به ه وابس
ــر از  ــع بزرگ ت ــرای حضــور در مجام ــاده شــدن ب ــان متخصــص می شــوید. هــدف از حضــور در مدرســه آم رشــته ی تحصیلی ت
جملــه دانشــگاه و ... اســت. منظــور از آمادگــی بــرای حضــور در مجامــع بزرگتــر؛ یادگیــری اخــالق، آداب معاشــرت، دانــش اولیــه 

مربــوط بــه هــر یــک از علــوم مختلــف اســت. بنابرایــن پشــت پــرده ی هــرکاری کــه انجــام می دهیــد، هدفــی وجــود دارد.
ــکی  ــی پزش ــته ی تحصیل ــود و در رش ــگاه ش ــه روزی وارد دانش ــا ک ــن روی ــا ای ــدن و ب ــدف پزشک ش ــا ه ــوز، ب ــک دانش آم ی
مشــغول بــه تحصیــل شــود و بــا ایــن رویــا کــه در آینــده پزشــکی ماهــر شــود و بــه هم وطنــان خــود خدمــت کنــد؛ در دبیرســتان 

رشــته ی تحصیلــی تجربــی را انتخــاب می کنــد. امــا واقعــا رویــای همــه ی دانش آمــوزان بــه واقعیــت می پیونــدد؟
خیال پــردازی و تعییــن هــدف کل ماجــرا نیســت. بــرای موفقیــت بایــد بیــدار شــد، بایــد بلنــد شــد. محکــم، بــا ایمــان و انگیــزه 

قــوی قــدم برداشــت و تــالش کــرد.

هر روز یک قدم برای تغییر و موفقیت

هدف شما از رفتن به مدرسه چیست؟
همــه ی مــا بــرای داشــتن اســتقالل، نیازمند داشــتن تخصص 
در زمینه هــای مختلــف و وابســته به هــم هســتیم. هنگامــی 
مســائل  زمــان  مــرور  بــه  می شــوید  دانشــگاه  وارد  کــه 
تحصیلی تــان  رشــته ی  در  و  می گیریــد  یــاد  را  مختلفــی 
متخصــص می شــوید. هــدف از حضــور در مدرســه آمــاده 
شــدن بــرای حضــور در مجامــع بزرگ تــر از جملــه دانشــگاه 

ــت. و ... اس
منظــور از آمادگــی بــرای حضــور در مجامــع بزرگتــر؛ یادگیــری 
اخــالق، آداب معاشــرت، دانــش اولیــه مربــوط بــه هــر یــک از 
علــوم مختلــف اســت. بنابرایــن پشــت پــرده ی هــرکاری کــه 

انجــام می دهیــد، هدفــی وجــود دارد.



چطور کودکان سخت کوش تربیت کنیم؟



در واقــع بســیاری از والدینــی کــه کــودکان خــود را ســرزنش می کننــد و آن هــا را حقیــر می کننــد در دوران کودکــی توســط 

والدینشــان تحقیــر شــده اند.

تحقیر شدن در کودکی چیست و چه عواقبی دارد؟

حقیــر کــردن در هــر ســن و ســالی مــی توانــد مشــکالت بســیار 
ــه در دوران  ــن روی ــی ای ــد ول ــاد کن ــراد ایج ــرای اف ــادی ب زی

ــری دارد. ــذاری بیش ت ــر گ ــی اث کودک
ــه اســت مشــخص  ــه صــورت گرفت ــی ک ــه تحقیقات ــه ب ــا توج ب
شــده اســت کــه یــک انســان در 10 ســال اول زندگــی خــود 
حــدودا 150 بــار تحقیــر مــی شــود. بیــش تــر پیام هــای 
ــو هیچــی نمیشــی، شــلخته،  ــز شــامل بکــن نکــن، ت تحقیرآمی
دســت وپا  بی مســئولیت،  بی شــعور،  خنــگ،  بی عرضــه، 
چلفتــی، بــرو نــرو، حــرف نــزن، نخــور، بشــین نشــین، دســت 
ــد  ــه ای بلن ــراب کاری کار دیگ ــز خ ــه ج ــزن و ب ــت ن ــزن دس ب
نیســتی و … می باشــد. بایــد بدانیــد کــه در همــه مــوارد 
ــی  ــواده م ــه اول خان ــی درج ــت ول ــر نیس ــم مقص ــواده ه خان
باشــد در درجــه هــای بعــدی دوســتان و معلمــان مــی باشــند 
کــه ایــن حقــارت را بــه ذهــن کــودک وارد مــی کننــد. البتــه 
ــردن  ــر ک ــن از روش تحقی ــی از والدی ــه برخ ــد ک ــد بدانی بای
بــرای تلنگــر زدن بــه کــودک اســتفاده مــی کننــد و ســعی مــی 
کننــد تــا بــا ایــن روش کــودک خــود را وادار کننــد تــا بیــش 
تــر تــالش کننــد. در روایــت هــای بســیار زیــادی آمــده اســت 
ــن  ــی از ای ــه یک ــد ک ــرام بگذاری ــودکان احت ــه ک ــد ب ــه بای ک
روایــت هــا از امــام علــی )ع( مــی باشــد کــه مــی فرماینــد »در 
خانــواده خــود بــا کــودکان عطــوف و مهربــان بــاش و بــا بــزرگ 
ــر اکــرم )ص(  ــاش« و در همیــن راســتا پیامب ــرم ب ترهــا محت
می فرماینــد »بــه بزرگســاالن احتــرام کنیــد و نســبت بــه 
کــودکان خــود ترحــم و عطوفــت نماییــد. بــه طــور کلــی والدیــن 
ــان  ــز نش ــای تحقیرآمی ــود رفتاره ــده از خ ــل عم ــه دلی ــه س ب

ــند:  ــر می باش ــورت زی ــه ص ــل ب ــه دلی ــن س ــد. ای می دهن
تحقیر در دوران کودکی

در واقــع بســیاری از والدینــی کــه کــودکان خــود را ســرزنش 
می کننــد و آن هــا را حقیــر می کننــد در دوران کودکــی توســط 
ــود  ــته خ ــراد در گذش ــن اف ــده اند. ای ــر ش ــان تحقی والدینش

ــن  ــده والدی ــونت آمیز و تحقیرکنن ــای خش ــرض رفتاره در مع
ــن روش را  ــودآگاه ای ــا خ ــور ن ــه ط ــن ب ــرای همی ــد ب ــوده ان ب

ــد. ــرای فرزندانشــان هــم اجــرا می کنن ب

اگــر جــزء والدینــی هســتید کــه در گذشــته تحقیــر شــده اید 
بهتــر اســت بــه یــک روانشــناس و مشــاور مراجعــه کنیــد تــا 
گذشــته شــما بــه صــورت نــا خــود آگاه دوبــاره تکــرار نشــود و 

بتوانیــد کــودکان خــود را بــه خوبــی تربیــت کنیــد.

ویژگی های فردی
کــردن  تحقیــر  بــه  والدیــن  کــه  دیگــری  دالیــل  از  یکــی 
ــن  ــخصیتی والدی ــای ش ــی ه ــد ویژگ ــی پردازن ــان م کودکانش
ــن بســیار خودشــیفته اند و خودشــان  ــن والدی ــی باشــد. ای م
ــن افــراد  ــوارد ای ــر م ــد و در بیش ت ــه می دانن ــراز بقی را باالت
دچــار افســردگی های مزمــن هســتند و مشــکالت بســیاری را 
بــه کــودکان خــود انتقــال می دهنــد کــه یکــی از آن هــا تحقیــر 

کــردن می باشــد.

نا آگاهی
اطالعــی  فرزندپــروری  ســبک های  از  والدیــن  از  بســیاری 
ــا تحقیــر کــردن کــودک  ــد و فکــر می کننــد می تواننــد ب ندارن
او را وادار کننــد تــا بهتــر از دیگــران عمــل کنــد و ایــن روش 
می داننــد.  فرزندپــروری  درســت  روش هــای  از  یکــی  را 
معمــوالً ایــن والدیــن از عواقــب تحقیــر کــردن کــودک آگاهــی 
ــکالتی  ــه مش ــت چ ــن اس ــده ممک ــد در آین ــد و نمی دانن ندارن
را بــرای فرزندانشــان بوجــود بیاورنــد. اگــر از روش هــای 
درســت فرزنــد پــروری اطالعــی نداریــد توصیــه مــی کنیــم بــه 
کســب اطالعــات در ایــن مــورد بپردازیــد زیــرا ممکــن اســت 
بــه دلیــل عــدم آگاهــی اشــتباهاتی را در ایــن مرحلــه انجــام 
بدهیــد کــه ایــن اشــتباهات در آینــده کــودک شــما تاثیــرات 
ــی  ــح تربیت ــیوه های صحی ــی از ش ــدم آگاه ــذارد. ع ــی بگ منف
می توانــد پیامدهــای منفــی در بزرگســالی ایجــاد کنــد. بــه 
همیــن دلیــل توصیــه می کنیــم مقالــه آمــوزش تربیــت کــودک 
ــای  ــن رفتاره ــوارد والدی ــیاری از م ــد. در بس ــه کنی را مطالع

ــار  ــا رفت ــت ب ــن اس ــی ممک ــد ول ــز نمی دانن ــود را تحقیرآمی خ
ــه آن هــا  ــه کودکشــان آســیب برســانند و روحی هــای خــود ب
را آزرده کننــد. ایــن رفتــار هــای تحقیــر آمیــز شــامل مقایســه 



کــردن فرزنــدان بــا دیگــران، ســرزنش کــردن کــودک در جمــع، بــا تحقیــر صــدا زدن کــودک، بــی توجهــی بــه کــودک در جمــع و 
نادیــده گرفتــن او، پریــدن بــه میــان حــرف کــودک و ســرزنش کــردن هــای مــداوم می باشــد.

ــه  ــد ک ــی کنن ــر م ــن فک ــی از والدی ــود. برخ ــالی می ش ــواری در بزرگس ــای ناگ ــروز پیامده ــث ب ــی باع ــدن در کودک ــر ش تحقی
ــه او  ــق اشــتباهات کــودک را ب ــد و از ایــن طری ــد تربیــت درســتی انجــام دهن ــر و آزارهــای کالمــی کــودک، می توانن ــا تحقی ب
بفهماننــد. ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه تحقیــر کــردن یکــی از بدتریــن روش هــای تربیتــی اســت کــه اثــرات مخربــی در کــودک 

می گــذارد.
نمونه هایی از تحقیر کودکان

ــا ایــن رفتارهــا در حــال  ــا خــود تصــور می کننــد کــه ب بســیاری مواقــع والدیــن رفتارهــای خــود را تحقیرآمیــز نمی داننــد و ب
ــم: ــام برده ای ــر کــودک می شــوند را ن ــی کــه باعــث تحقی ــی از رفتارهای ــدان خــود هســتند. در ادامــه نمونه های تربیــت فرزن

       مقایسه کردن او با دیگران

       سرزنش کودکان در جمع

       صداکردن کودک با لقب های نامناسب و توهین آمیز

       سالم نکردن به کودک و جواب سالم او را ندادن

     

چگونه کودک در معرض آزارهای کالمی قرار می گیرد؟

ــورد آزار و خشــونت کالمــی  ــی م ــن رفتارهای ــا چنی شــما ممکــن اســت کــودک را ب

قــرار بدهیــد : 

- کــودک را تحقیــر کنیــد و اســامی و عناویــن تحقیرکننــده ای را بــه او نســبت 

ــد.   ــاق بنامی ــا چ ــی ی ــت، الغرمردن ــه، زش ــق، بی عرض ــودک را احم ــالً ک ــد؛ مث بدهی

ــا  ــای او ب ــرش از رفتاره ــد دیگ ــه وال ــال ب ــد؛ مث ــی کنی ــودک بدگوی ــر ک - پشت س

ــه او صــدای شــما را می شــنود.   ــد؛ در حالی ک ــاد کنی ــده انتق لحــن و کالم آزاردهن

- وجــود و هویــت او را بــا نفریــن یــا آرزوهــای بــد زیــر ســوال ببریــد. مثــالً بگوییــد 

»کاش اصــال تــو را بــه دنیــا نمــی آوردم« یــا »بایــد بچــه دیگــران می شــدی«؛ چنیــن 

گفته هایــی در کــودک ایــن احســاس را ایجــاد می کنــد کــه کســی او را نمی خواهــد.  

- تهدیــد بــه کتــک زدن یکــی از بدتریــن روش هــای خشــونت و آزار کالمــی اســت. گفتــن جمله هــای تهدیدآمیــزی مثــل »االن 
حســابت را می رســم« یــا »صبــر کــن پــدرت بیایــد« و قــرار دادن کــودک در موقعیــت ناامنــی و تــرس خشــونت آمیز اســت.  

ــا  ــود« و ی ــر ب ــو را نداشــتم زندگــی ام بهت ــی مثــل »اگــر ت ــا گفتــن جمله های ــاه و متهــم کــردن کــودک ب - ایجــاد احســاس گن
»وجــود تــو دردســر اســت« یــا »اگــر بهتــر رفتــار می کــردی خواهــرت را هــم دچــار مشــکل نمی کــردی« همگــی تهدیدآمیــز و 

نشــانه آزارهــای کالمــی هســتند.  
ــه  ــه ای مثــل »چقــدر باعرضــه ای« در موقعیتــی کــه کــودک نتوانســته کاری را ب ــا گفتــن جمل ــه کــودک ب - متلــک انداختــن ب
ــه حســاب  ــی ب ــه خشــونت کالم ــی نگرفت ــی او نمره هــای خوب ــردن وقت ــاب ک ــودک را باهــوش خط ــا ک ــام بدهــد ی درســتی انج

ــد. ــما را می فهم ــرف ش ــی ح ــای ضمن ــی معن ــه راحت ــودک ب ک
  - والدینــی کــه بــه یکدیگــر بــه راحتــی توهیــن، تحقیــر و فحاشــی می کننــد در واقــع کــودک را نیــز مــورد خشــونت کالمــی خــود 

قــرار می دهنــد. در یــک مطالعــه در دانشــگاه مریلنــد مشــخص شــده اســت کودکانــی کــه شــاهد خشــونت های کالمــی والدیــن

تذکر و سرزنش های مداوم

قطع کردن حرف کودک

 پوزخند زدن به کودک

توقعات بیش از حد از کودکان



خــود نســبت بــه یکدیگــر هســتند بیشــتر دچــار افســردگی، 
ــوند. ــخصیتی می ش ــکالت ش ــراب و مش اضط

عوارض جسمی و روانی تحقیر بر کودکان
عواقب تحقیر شدن در کودکی

ــد  ــر شــدن در دوران کودکــی می توان ــد کــه تحقی ــد بدانی بای
مشــکالت بســیار زیــادی را بــرای آن هــا در آینــده ایجــاد کنــد.

عوارض جسمی
ــوارض جســمی داشــته باشــد  ــر شــدن ممکــن اســت ع تحقی

ــد از: ــارت ان ــن عــوارض عب کــه ای
پرخوری عصبی

بی اشتهایی عصبی
داشتن هیجانات منفی

ترس و اضطراب مداوم
شب ادراری

اختالالت خواب
کابوس دیدن های شبانه

عوارض روانی
1-کمبود اعتماد به نفس

ــس  ــزت و اعتمادبه نف ــش ع ــیب، کاه ــن آس ــن و مهمتری اولی
اســت. هــر چقــدر عــزت نفــس کــودک پاییــن تــر باشــد امیــد 
و آرزو هــای او دچــار نقصــان می شــود و اینگونــه کــودکان در 
برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران بــه مشــکل خواهنــد خــورد و در 
بزرگســالی بــه ایــن بــاور خواهنــد رســید کــه قــادر بــه انجــام 

هیــچ کاری نیســتند.
2-افسردگی

ــردگی  ــرد افس ــاره ک ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ــورد ک ــن م دومی
اســت تحقیقــات در ایــن زمینــه نشــان داده اســت کــه تحقیــر 
بــروز افســردگی را در  مــدام و ســرزنش کــودک امــکان 

ــالی افزایــش خواهــد داد. بزرگس
3-خجالتی بودن

کم رویــی و خجالتــی بــودن یکــی دیگــر از اختالالتــی اســت 
کــه ممکــن اســت در اینگونــه کــودکان دیــده شــود مقایســه  
ــوی  ــدن از س ــه ش ــدی نگرفت ــران ، ج ــا دیگ ــودک ب ــدن ک ش
والدیــن ازجملــه امــوری هســتند کــه بــه خجالتــی شــدن 

فرزنــدان منجــر می شــود.

4-ایجاد شخصیت ناسازگار
کنتــرل ، تحقیــر، ســرزنش مــدام کــودک تاثیــرات منفــی 
ــا  ــخصیت ن ــک ش ــاد ی ــب ایج ــا دارد و موج ــخصیت آنه ــر ش ب
ــل  ــد در مقاب ــی کن ــالش م ــه ت ــی ک ــود .کودک ــی ش ــازگار م س

ــد. ــل کن ــه مث ــه ب ــتد و مقابل ــما بایس ش
5-خشونت

ــرل  ــور کنت ــه منظ ــه ب ــی ک ــه والدین ــت ک ــر آن اس ــه دیگ نکت
رفتــار کــودک آنهــا را مــورد ســرزنش ، تحقیــر و تنبیــه بدنــی 
قــرار مــی دهنــد منتظــر بــروز رفتارهــای خشــونت آمیــز 
در کــودکان خــود باشــند در واقــع ایــن کــودکان از شــیوه 
رفتــاری والدیــن خودشــان بــرای رفتــار بــا دیگــران اســتفاده 

مــی کننــد.
6-عدم توانایی ارتباط صحیح با دیگران

در بعضــی از مواقــع احســاس حقــارت چنــان تاثیــری بــر روی 
فــرد مــی گــذارد کــه فــرد مبتــال جــرات معاشــرت بــا مــردم را 
پیــدا نمــی کنــد و از تــرس اینکــه مبــادا در جمــع مــورد تحقیــر 
واقــع شــود کنــاره گیــری را بــه هرگونــه برقــراری رابطــه ای 

ترجیــح مــی دهــد.
7-خود کم بینی

ــر  ــورد تحقی ــه م ــردی ک ــس در ف ــه نف ــاد ب ــرکوب اعتم ــا س ب
ــود  ــه وج ــث ب ــرور باع ــه م ــاله ب ــن مس ــت ای ــده اس ــع ش واق
آمــدن حــس خــود کــم بینــی در فــرد مــی شــود. او احســاس 
خواهــد کــرد بــرای انجــام هیــچ کاری لیاقــت دارد و دیگــران 

ــتند. ــر هس از او بهت
8-از دست دادن مهارت نه گفتن

کودکانــی کــه در خانــواده بــه خصــوص در برخــورد بــا والدیــن 
تحقیــر و ســرزنش مــی شــوند و اعتمــاد بــه نفسشــان کاهــش 
در  و  هســتند  پایینــی  اعتمادبه نفــس  دارای  می یابــد، 
ــت  ــن را از دس ــه گفت ــرات ن ــران ج ــته های دیگ ــل خواس مقاب

می دهنــد.
از عواقــب جســمی کــه ممکــن اســت کودکانــی کــه مــورد 
آن  بــا  گرفته انــد  قــرار  والدیــن  بی توجهــی  و  بی مهــری 
ــتهایی،  ــون بی اش ــواردی همچ ــه م ــوان ب ــوند می ت ــه ش مواجه
پرخــوری، هیجانــات منفــی، اختــالل در خــواب و حتــی تــرس و 

ــرد. ــاره ک ــب ادراری اش ش



بســیاری از کــودکان از همــان ســنین 4 الــی 5 ســالگی یــک تبلــت یــا اســمارت فــون مــی خواهنــد، ولــی آیــا آمادگــی 

اســتفاده از ایــن دســتگاه هــا را دارنــد؟ بچــه هــا در چــه ســنی بایــد مالــک یــک گوشــی تلفــن همــراه باشــند؟

چه زمانی برای فرزند خود گوشی هوشمند تهیه کنیم؟

ــه  ــد موسســه Common Sense Media ک گــزارش جدی
در حــوزه فناوری هــا و رســانه های کــودکان فعالیــت می کنــد؛ 
نشــان می دهــد بیــش از نیمــی از کــودکان امریکایــی در 
ــن 12  ــتند. در س ــمارت فون هس ــالگی دارای اس ــن 11 س س
ــد و در ســن  ســالگی، بیــش از دو ســوم بچه هــا گوشــی دارن
14 ســالگی بــه انــدازه بزرگ ســاالن صاحــب تلفــن هوشــمند 

هســتند.
همچنیــن، ایــن گــزارش می گویــد برخــی از کــودکان در ســنین 
ــر صاحــب اســمارت فون شــدند. 20 درصــد بچه هــای  پایین ت

دبســتانی 8 ســاله در امریــکا دارای تلفــن همــراه هســتند.
نکتــه مهــم اینجــا اســت کــه وقتــی فرزنــد شــما می بینــد تمــام 
دوســتان و هم ســاالن خــود یــک گوشــی تلفــن همــراه دارنــد؛ 
خیلــی ســخت اســت از ایــن خواســته چشم پوشــی کنــد و 
ــرآورده  ــش را ب ــه آرزوی ــت ک ــخت تر اس ــم س ــما ه ــرای ش ب

نکنیــد.
ــودک  ــه ک ــی ب ــب دادن گوش ــن مناس ــر در س ــن، تفک بنابرای
بســیار اهمیــت دارد. اگرچــه، تحقیقــات زیــادی در ســال های 
ــه ای  ــک از جنب ــت و هری ــده اس ــوع ش ــن موض ــر روی ای اخی
پیشــنهاداتی دادنــد، ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه هیــچ 

ــدارد. ــود ن ــنی وج ــت و روش ــخ درس پاس
شــاید بهتریــن پاســخ ایــن باشــد کــه هــر وقــت والدیــن 
احســاس کردنــد زمــان مناســبی اســت کــه فرزندشــان صاحب 
یــک اســمارت فون باشــد. فرزنــد شــما بایــد نشــانه هایی 
از خــود بــروز دهــد کــه شایســتگی و آمادگــی نگهــداری و 

اســتفاده از یــک اســمارت فون را دارد.

فاکتور های تصمیم گیری
ــا فرزنــد شــما بــه ســنی رســیده اســت  مســئولیت پذیری: آی
پــول، پس انــداز،  ارزش  آیــا  باشــد؟  کــه مســئولیت پذیر 
نگــه داری از یــک شــی قیمتــی و مدیریــت خریــد را می دانــد؟ 

ــه برخــورد  ــا مســئله خریــد گوشــی تلفــن همــراه عاقالن ــا ب آی
می کنــد یــا هنــوز احساســات بچه گانــه ای دارد؟

ــما  ــا ش ــی رود ی ــه م ــی مدرس ــه تنهای ــما ب ــد ش ــی: فرزن ایمن
همــراه او هســتید؟ داشــتن گوشــی بــرای کــودکان در برخــی 
ــازی. برخــی  اوقــات بیشــتر یــک نیــاز اســت تــا ســرگرمی و ب
ــارش  ــی در اختی ــک گوش ــد ی ــد بای ــاس می کنی ــات احس اوق
قــرار دهیــد تــا همیشــه بــا شــما در ارتبــاط و تمــاس باشــد.

ــا  ــان و ب ــا دوســتان خــود مهرب بلــوغ اجتماعــی: فرزنــد شــما ب
احتــرام اســت؟ آیــا تصــور درســتی از کارکــرد اینترنــت دارد 
ــاک و  ــر پ ــت؛ دیگ ــرار گرف ــزی روی آن ق ــی چی ــه وقت و اینک
و  روابــط  روی  کنترلــی  می توانــد  نیســت؟  شــدنی  حــذف 
ــا می توانــد  فعالیت هــای خــود در اینترنــت داشــته باشــد؟ آی
قــرار  اینترنــت  روی  را  می دهنــد  آزارش  کــه  چیز هایــی 
ندهــد؟ اثــرات مخــرب و ویران گــر شــبکه های اجتماعــی بــرای 
کــودکان و نوجوانــان را در نظــر داشــته باشــید و براین اســاس 
زمانــی کــودک خــود را وارد ایــن شــبکه ها کنیــد کــه کمتریــن 

آســیب را ببینــد.

الگوی استفاده صحیح از تلفن هوشمند
بــه فرزنــد،  اســمارت فون  یــک  و هدیــه دادن  بــا خریــد 
همه چیــز تمــام نمی شــود. خواســته یــا ناخواســته، کــودک 
بــه دنبــال تقلیــد و الگوبــرداری از والدیــن بــرای اســتفاده از 

اســت. اســمارت فون 
وقتــی پــدر و مــادری تمــام اوقــات خــود را بــا گوشــی ســپری 
می کننــد و اصطالحــا در هیــچ زمانــی تلفــن هوشــمند خــود را 
زمیــن نمی گذارنــد؛ نبایــد انتظــار داشــت فرزنــد آن هــا فقــط 

چنــد ســاعت محــدود بــا گوشــی باشــد.
اگــر والدیــن خودشــان در هنــگام غــذا خــوردن، دورهمی هــا، 
ــد؛  ــتفاده نکنن ــی اس ــی از گوش ــون و رانندگ ــای تلویزی تماش
ــی را  ــا گوش ــود ب ــط خ ــه رواب ــرد چگون ــاد می گی ــم ی ــد ه فرزن

ــرود. ــه ســوی رفتار هــای ســالم مشــابهی ب ــد و ب ــم کن تنظی
والدیــن بایــد دربــاره محدودیت هــای اســتفاده از گوشــی، 

ــت  ــود صحب ــدان خ ــا فرزن ــی ب ــبکه های اجتماع ــت و ش اینترن
ــعی ــرده و س ــع ک ــی وض ــن و مقررات ــل قوانی ــد و در عم کنن



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

ــما  ــا ش ــی رود ی ــه م ــی مدرس ــه تنهای ــما ب ــد ش ــی: فرزن ایمن
همــراه او هســتید؟ داشــتن گوشــی بــرای کــودکان در برخــی 
ــازی. برخــی  اوقــات بیشــتر یــک نیــاز اســت تــا ســرگرمی و ب
ــارش  ــی در اختی ــک گوش ــد ی ــد بای ــاس می کنی ــات احس اوق
قــرار دهیــد تــا همیشــه بــا شــما در ارتبــاط و تمــاس باشــد.
ــا  ــان و ب ــا دوســتان خــود مهرب بلــوغ اجتماعــی: فرزنــد شــما ب
احتــرام اســت؟ آیــا تصــور درســتی از کارکــرد اینترنــت دارد 
ــاک و  ــر پ ــت؛ دیگ ــرار گرف ــزی روی آن ق ــی چی ــه وقت و اینک
و  روابــط  روی  کنترلــی  می توانــد  نیســت؟  شــدنی  حــذف 
ــا می توانــد  فعالیت هــای خــود در اینترنــت داشــته باشــد؟ آی
قــرار  اینترنــت  روی  را  می دهنــد  آزارش  کــه  چیز هایــی 
ندهــد؟ اثــرات مخــرب و ویران گــر شــبکه های اجتماعــی بــرای 
کــودکان و نوجوانــان را در نظــر داشــته باشــید و براین اســاس 
زمانــی کــودک خــود را وارد ایــن شــبکه ها کنیــد کــه کمتریــن 

آســیب را ببینــد.
الگوی استفاده صحیح از تلفن هوشمند

بــه فرزنــد،  اســمارت فون  یــک  و هدیــه دادن  بــا خریــد 
همه چیــز تمــام نمی شــود. خواســته یــا ناخواســته، کــودک 
بــه دنبــال تقلیــد و الگوبــرداری از والدیــن بــرای اســتفاده از 

اســت. اســمارت فون 

وقتــی پــدر و مــادری تمــام اوقــات خــود را بــا گوشــی ســپری 
می کننــد و اصطالحــا در هیــچ زمانــی تلفــن هوشــمند خــود را 
زمیــن نمی گذارنــد؛ نبایــد انتظــار داشــت فرزنــد آن هــا فقــط 

چنــد ســاعت محــدود بــا گوشــی باشــد.
اگــر والدیــن خودشــان در هنــگام غــذا خــوردن، دورهمی هــا، 
ــد؛  ــتفاده نکنن ــی اس ــی از گوش ــون و رانندگ ــای تلویزی تماش
ــی را  ــا گوش ــود ب ــط خ ــه رواب ــرد چگون ــاد می گی ــم ی ــد ه فرزن

ــرود. ــه ســوی رفتار هــای ســالم مشــابهی ب ــد و ب ــم کن تنظی
والدیــن بایــد دربــاره محدودیت هــای اســتفاده از گوشــی، 
ــت  ــود صحب ــدان خ ــا فرزن ــی ب ــبکه های اجتماع ــت و ش اینترن
ــعی  ــرده و س ــع ک ــی وض ــن و مقررات ــل قوانی ــد و در عم کنن

ــد. ــرا نماین ــد آن را اج کنن

بایــد بــه کــودکان دربــاره مضــرات صفحه نمایش هــا اطالعاتــی 
داد. بایــد آن هــا را آمــوزش داد چگونــه درســت از اینترنــت

باشــند.  خــود  کنجکاوی هــای  دنبــال  و  کــرده  اســتفاده 
نمی تــوان مانــع از کنجــکاوی و هیجــان کــودک در اســتفاده از 
اینترنــت و انــواع ابزار هایــی ماننــد پیام رســان ها شــد، ولــی 
می تــوان آن را درســت و بــه ســویی مطمئــن هدایــت کــرد کــه 

ســازنده و مفیــد باشــد.
ایــن کار هــم مســتلزم هوشــمندی والدیــن و وقــت گذاشــتن 
بــرای کــودک اســت. متاســفانه، برخــی از والدیــن بــرای دور 
کــردن فرزنــد از خودشــان و راحتــی بیشــتر ســراغ دادن 

اســمارت فون بــه او می رونــد!




