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 ساله هفت پسر هنوز اما شنويد، مي را مدرسه سرويس بوق صداي شما است، صبح ٨ ساعت
  .است نپوشيده را هايش لباس شما

 اسباب تازه. زد منو  تامي مامان،: گويد مي و گردد مي بر بازي از گريه با شما چهارساله دختر
  .شكست جديدمو بازي

 فرزند صحبت، درحين. زند مي زنگ شما منزل به داريد دربايستي رو او با كه دوستاني از يكي
 صد كه صورتي در كنيد، پيدا را او هاي كفش تا خواهد مي شما از بلند صداي با شما ساله ٦
  .نكند قطع را شما صحبت زنيد، مي حرف تلفن با كه زماني كه ايد كرده گوشزد او به بار

 براي يكشنبه روز كرده، اعالم شما ساله ٩ دختر) Ester(پاک ديع از قبل روز سه كنيد تصور
  .آمد نخواهد اقوام ديدن

 نمرة من. گرفت امتحان ما از معلم امروز: گويد مي و كند مي گريه شما سالة ١١ فرزند يا
  .گيرم نمي خوبي

 با ويدئويي، بازيهاي كامپيوتر، بازي، اسباب: مانند يموضوعات بر فرزندانتان اوقات اغلب آيا 
  برادرش؟ و خواهر يا د،ييشما  ها بحث و جر اين طرف کي كنند؟ مي بحث و جر هم

 گوش را شما حرف ها بچه چرا شوند؟ مي منزل در دعوا و تنش موجب مسائل اين چگونه
 از كاري هيچ و ايد شده خسته احتماال كنند؟ نمي قبول كنيد مي پيشنهاد كه آنچه يا كنند، نمي

  آيد؟ نمي بر دستتان

 هستيد، اين به شبيه هايي موقعيت مديريت و اداره براي مختلف هايروش دنبال به اگر
 مدارس و باخانواده ارتباط در من ساله ٣٠ پژوهش. شود يم هيتوص شما به كتاب نيا خواندن
 فكر يخوبه ب خويش مشكالت و مسائل حل براي توانند مي كه هايي بچه  دهد مي نشان
  .هستند تر موفق خويش زندگي و مدرسه در كنند،
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 والدين به را گفتگو و مكالمه تكنيك و)  ICPS( گشايي مسأله روش من قبلي، دركتابهاي
 رضايت ها،روش اين از همگي كه كردم دريافت تلفن و ايميل و  نامه صدها و دادم آموزش
  .كنيم مي يادآوري را ها تكنيك اين مجددا مثالي با اينجا در. داشتند

 رس گل او، تولد براي پتي عمة ساله، ٨  وال و ساله ٤  پتي. دارد دختر فرزند دو ، جوليا 
 اجازة او به پتي اما كند درست زيبايي چيزهاي ها، گل اين با خواهد مي وال. است خريده
 قبال كه مادر باالخره تا كنند، مي دعوا به شروع بلند صداي با آنها دوي هر. دهد نمي را اينكار

  :كند مي حل را آنها مشكل. بود ديده مكالمه تكنيك آموزش

  چيه؟ مشكل شده؟ چي: مادر

  .داره بر را آنها خواهد مي وال و منه مال رس هاي گل اين: پتي

 فقط و كنه نمي تقسيم داره كه را چيزهايي وقت هيچ پتي. خوام مي اونا از كمي يك من: وال
  .كنم مي رو كار اين من

  داري؟ احساسي چه االن. زديد داد هم سر شما دوي هر پتي،: مادر

  .ناراحتم خيلي: پتي

  داري؟ احساسي چه تو وال،: مادر

  ! دهينم من به چيزهاشو وقت هيچ و خواهست خود خيلي پتي. ناراحتم هم من: وال

  شد؟ چي آن از بعد خب. مشكله اين حل روشهاي از يكي زدن داد شما، نظر به: مادر

  .شد شروع دعوا و جنگ: پتي

  نشه؟ دعوا  كه، ديکن فکر گهيد روش کي به كنيد مشكل اين حل براي تونيد مي: مادر

 اسباب تونيم مي طوري اين. رو آبي هاي گل هم من و برداره قرمزه هاي گل تونه مي پتي: وال
  . كنيم درست بازي
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  خوبيه؟ عقيده اين پتي،: مادر

  .كنم درست دسر و كيك اونا با تونم مي آره،: پتي

  .كنم مي درست گردنبند اونا با هم من خب،: وال

. پرسيد سوال چند آنها از او ندا، اندرز و پند دخترانش به جوليا كرديد، مالحظه كه همانطور
 كند مي خودشان مشكالت كردن حل مراحل درگير را ها بچه مستقيما تنها نه تكنيك، اين

 فرصتي همچنين. باشد داشته کامل اشراف آنان ديدگاه و مشكالت به تواند مي نيز مادر بلكه،
 تقسيم از هميشه پتي بود، معتقد او چون كند بيان را خويش احساسات تا شد داده وال به

  .كند مي خودداري دارد كه چيزهايي يا وسايل كردن

 خاص ويژه هدف يك پرسيد، مي جوليا كه را سوالي هر كنيم، يادآوري كه است ذكر به الزم
 تا كرد كمك آنها به دارند، احساسي چه. كرد مي سوال دخترانش از كه زماني مثال، داشت
 احساسات به  كه، است اين همدردي مهم داليل از يكي. كنند بيان را خويش همدردي حس

 شود مي خواسته ها بچه از افتاده؟ اتفاقي چه: پرسد مي جوليا كه زماني. بگذاريم احترام ديگران
 مشكالت با گيرند مي ياد ها، بچه اينكه سرانجام بگيرند، نظر در را خويش رفتار پيامدهاي كه

 متفاوت روش به توانيد مي: پرسيد ها بچه از جوليا. بيابند را هايي حل راه و شده مواجه خويش
  كنيد؟ فكر خويش مشكالت حل براي ديگر

 هاي فصل در شما، واقع در. است كليدي كلمة يك مكالمه، تكنيك در  »متفاوت« کلمه
  .كرد استفاده كلمه، اين از توان مي چگونه كه كرد خواهيد مشاهده كتاب اين مختلف

 محسوب كليدي كلمات نيز اينها كه هستند »بعد« و »قبل« ،»نه« مانند ديگر كلمات
 رخ اتفاقي چه بزني را او اينكه از قبل خوبيه؟، ايدة تو ايدة كني مي فكر: مثال بطور. شوند مي

  داد؟ رخ اتفاقي چه آن از بعد داد؟،
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 فردي به منحصر اتفاقات كنند، مي فكر  كليدي  كلمات و ها پرسش اين دربارة ها بچه وقتي
  .دهد مي رخ

. كنيد آشنا احساساتشان با را ها بچه کردن، يدرماندگ احساس اي شدن يعصبان جاي به 
 تحقيقات.  كنند مي رضايت احساس ش،يخو مشکالت يبرا مناسب حل راه يافتن با کودکان

 اي مشکالت  کردن برطرف ريدرگ دارند دوست ها بچه  دهد مي نشان نهيزم نيا در من
 که، کرد ديخواه مشاهده جا اين در. كنند پيشنهاد حلي راه والدين اينكه، تا شوند، خود مسائل

 كنند مي استفاده ها بچه براي والدين كه ديگري هاي روش با»  گشايي مسأله روش« 
  است؟ متفاوت

 هاي حرف چنين از جوليا كنيد تصور جوليا، عصباني دختران موقعيت به برگرديم دهيد اجازه 
 حق كدام هيچ نكنيد، تقسيم آنها اگر. بدهيد من به را ها رس گل باشيد زود:  كرد مي استفاده
 اينقدر پتي. بشنوم را شماها جروبحث  صداي ديگه خوام نمي.  كنيد بازي باهاش نداريد

 آنچه از ها بچه كردن محروم و كردن جروبحث زدن، فرياد: مانند يهاي  روش. نباش خودخواه
  .شود والدين رضايت موجب كوتاهي مدت فقط است ممكن خواهند، مي كه

 چه آنها اينكه و باشد مي ها بچه  توانايي و تيخالق گرفتن ناديده نكته، مهمترين اينجا، در اما
 به شروع آنها. هستند نوميد و عصبي كودكان اوقات اکثر مواقعي چنين در دارند؟ احساسي

 بلكه، كنند حل را خود مشكل چگونه گيرند نمي ياد تنها نه اينكار، با  و كنند مي دعوا و جنگ
 زين گريد يروزها مسئله نيا و كنند دعوا و بحث يكديگر با اي مسئله هر سر كنند مي سعي
  . شد خواهد تکرار

 بچه به دادن توضيح و كردن پيشنهاد روش كرد، استفاده آن از جوليا، كه ديگري راهبردهاي
: گفت مي فرزندانش به  مثال، طور به روش، نيا از استفاده يجا به جوليا، ديکن تصور. بود ها

 دادن توضيح روش از او اگر. كنيد تقسيم هم با را بازيتان اسباب بايد. ديکن دعوا نبايد شما
 ياد را خويش وسايل كردن تقسيم هنوز تا دو شما اگر: گفت مي بايد كرد، مي استفاده

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM


7 
 

 نخواهيد دوستي وقت هيچ ديباش مطمئن و كنيد بازي همديگر با نداريد حق ايد، نگرفته
  . داشت

 احتمال و کرده درك را خويش رفتار تاثير كه شود مي استفاده هايي بچه براي روش اين
 از بخشي در. زنند آسيب ديگران يا خود به و شوند رفتارهايي چنين درگير كه دارد كمتري
 دعوا تا دو شما وقتي: بگويد چنين جوليا، كه داشت وجود احتمال اين دادن، توضيح روش
  .شم يم عصباني كنيد، مي

 از، برخورد از تر مثبت دادن توضيح و كردن پيشنهاد روش كه است ضروري نكته اين دانستن
 فرزندان جاي به هنوز كنند مي استفاده روش سه اين از كه والديني. باشد مي قدرت موضع
 حلي راه و كرده فكر خود مشكالت به فرزندانشان كه خواهند نمي آنها. كنند مي فكر خويش
 ريدرگ را ها بچه آنها. کنند يم گيري تصميم و صحبت خودشان فقط و بيابند آنان براي

 يحرفها به ها بچه  چون، شوند يم نااميد و خسته نيوالد مرور به.  كنند نمي مشکالتشان
  .ندارد اي برنده هيچ موقعيت اين و. کنند ينم يتوجه آنان

 فرزندان احساسات تشخيص يا درك به تشويق را والدين روش، سه اين از يك هيچ واقع، در
  .شود مي گرفته ناديده نيز، والدين احساسات حتي ن،يب نيا در. كند نمي

 نظر در والدين، و كودكان نيازهاي ، گشايي مسأله روش مانند گفتگو، تكنيك از استفاده با
  .باشد مي برنده– برنده موقعيت هم آن نتيجه و شود مي گرفته

 است فعال والدي، چنين.است متفكري والد او  گفت، توان يم. کرد درک را مسئله اين جوليا،
  .منفعل نه

 تصميم متفكر، والد دارد؟ مشكل دوستانش همكالسي، برادر، خواهر، شما، با فرزندتان آيا 
 ياد فرزندانش به او. كند كمك فرزندانش به چگونه دهد، نشان واكنش چگونه كه گيرد مي
 براي توانند مي كودكان صورت اين در.كند فكر چيز چه به نه، كند فكر چگونه دهد مي

  .كنند گشايي مسأله خودشان،
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  .كنند بازي گرييكد با خواهند مي كه بگيريد نظر در را ساله ٥ سه،كودك دهيد، اجازه حاال،

 اينكار از برادرش كه وقتي. منه مال اين! بمن بده رو قطار:  گويد مي برادرش به ، لني
  .رود مي بيرون اتاق از و زده چنگ دستاو از را قطار او كند مي خودداري

 قهر، با او كند نمي قبول خواهرش اما. بدهد را او عروسك كه خواهد مي خواهرش از ، سانجا
  .كند مي ترك را اتاق

: گويد مي كند، مي خودداري او كه وقتي. بدهد را او كاميون كه خواهد مي برادرش از ، آنتوني
  دي؟ نمي را كاميونم چرا

  .شده نشاني آتش ماشين چون دارم، الزمش آخه: دهد مي جواب برادرش

 خاموش رو آتش تونيم مي بيارم، شلنگ اگر. كنم كمكت هم من تونم مي: گويد مي آنتوني
  .كنيم

  است؟ كرده سانجا و لني به نسبت متفاوتي كار چه آنتوني 

 با هم سانجا. گرفت او از زور به را بازي اسباب و بود شده نااميد برادرش واكنش از لني،
  .كرد ترك را اتاق قهر، حالت

 ساز كار حلش راه اولين  داد، تشخيص او وقتي. نكرد را كارها اين از كدام هيچ آنتوني اما
 او يا رديبگ  برادرش  از بزور را بازي اسباب توانست مي او. كرد فكر ديگري حل راه به نبوده،

 كاري چنين به دست نداد اجازه او همدلي حس. نكرد را كارها اين از كدام هيچ اما. بزند را
 برادرش به يا خود به اينكه بدون كرد انتخاب مذاكره براي را روشهايي عوض، در. بزند

  .كند وارد آسيبي

  .است متفكر كودك يك او
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 گشايي مسأله به قادر آنها تنها نه اينكار با. كنند فكر آنتوني همانند توانند مي ها بچه همة
 دادم انجام كه تحقيقاتي طبق. بگذارند ديگر هاي بچه بر بيشتري تاثير توانند مي بلكه هستند

 براي خويش همساالن فشار برابر در كودكان تا شود مي موجب ها  ييتوانا اين شد، مشخص
 يجنس رابطه الكل، مخدر، مواد از استفاده مانند آنان هاي خواسته به دادن تن و شدن درگير
  .كنند مقاومت خوبي به خشونت، و ناسالم

  .شد خواهد متفكر والدي به تبديل آينده، در متفكر فرزند  د،يدان يم که طور همان همچنين

 زندگي روزمرة مشكالت با فرزندان و والدين بهتر رويارويي كتاب، اين نوشتن از من هدف
  .باشد مي مشکالت حل يبرا مناسب هاي حل راه يافتن و بوده شيخو

 موضوع يك بر آن، فصل هر. است شده داده تشخيص موضوعي كتاب يك كتاب، اين
 يم مختلف سرفصل چندين شامل و شده متمركز همدلي، يا پرخاشگري خشم، مانند خاص
 ديدگاه يك از را موضوع هر تا دهد مي را فرصت اين شما به  کتاب، نيا خواندن. باشد

  .گيريد نظر در متفاوت

 مهارتهاي فرزندتان به كه آموزيد مي را هايي روش شما كتاب اين در  ن،يهمچن
 ديخواه عمل آزادي نيز، جديد مهارتهاي از استفاده براي و دهيد آموزش  را گيري تصميم
 طور به. ديکن آماده رفتار تغيير براي را خويش فرزندان چگونه گيريد مي ياد شما.  داشت
 قادر آنها که نيا و. شتريب همكاري و همدلي احساس و  خشم و پرخاشگري کاهش مثال،
 كرد خواهيد مشاهده همچنين. شوند هماهنگ خوبي به زندگي، هاي كاستي و كم با باشند
 پيشرفت علمي نظر از تا كنند كمك كودكان به توانند مي گشايي مسأله مهارتهاي چگونه كه

 كه گشايي مسأله روش از متشكرم. ديد خواهيد چشم به را آنان ارتقا و رشد شما و كرده
 با مناسبي بطور  و شده آشنا خويش احساسات با والدين همچنين و ها بچه شود مي موجب

  .شوند مواجه  آنها
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 برابر در را خود رفتارهاي چگونه که  آموزد يم شما به کتاب اين هاي فصل از برخي
 چگونه: دارد وجود ها بخش اين در قبيل از هايي پرسش همچنين،. دهيد انعكاس كودكتان

 صدمه آنها به يا است كننده كمك ها بچه زدن کتک آيا كرد؟ بندي زمان را وقت توان مي
 توان مي چه است آن مخالف همسرم و كنم مي فكر ديگر روش يك به من كه زماني زند؟ مي

 به اگر، بدهم فرزندم به توانم مي پيغامي چه شوم؟ خوبي شنوندة كه هست نيازي آيا كرد؟
  باشم؟ نكرده عمل قولم

 هر در را نياز مورد اطمينان و اعتماد تنها نه كنيد، مي استفاده كتاب اين از شما كه زماني
 درگير را خويش فرزندان چگونه كه گرفت خواهيد ياد بلكه كنيد، مي كسب  موقعيت
 اطمينان تا كرد خواهد كمك شما به مسأله اين و كنيد گشايي مسأله و  گفتگو هاي تكنيك
 شدكه، خواهد موجب مسئله نيا. شد خواهند مجهز ابزارها اين به  زين شما كودكان كه بيابيد
 يعني ديگر، سال ١٠ مثال نيز بعد سالهاي بلكه بيايند كنار زندگي مسائل با امروز تنها نه آنها
  .كنند استفاده روشها اين از بزرگسالي در

 هايي تكنيك به هرگز و بود خواهند كارساز من مفيد و موثر روشهاي كه معتقدم وجود، اين با
 و كنم نمي نصيحت را شما هرگز مثال، طور به. گويم نمي نه كنند مي استفاده زين والدين، كه

 نياز ما همه البته،. ندهيد نشان را خويش عصبانيت يا نزنيد داد كودكتان سر بر گويم نمي
  .هستند يعيطب ريغ ها روش نيا اما كنيم تخليه را خويش احساسات تا داريم

 و ديباش داشته خشمگيني واكنش کودکان اعمال برابر در اوقات گاهي يا هميشه شما اگر 
 تا شد خواهد باعث مسئله اين كنيد، تنبيه دادند مي انجام نبايد كه كاري خاطر به را کودکان

 شما به من. شوند مشكل دچار شيخو مسائل مورد در کردن فکر و شدن مستقل براي آنها
 آنها از تا كنم مي معرفي برايتان را جديد روشهاي اما. دهيد انجام را ييكارها چه گويم نمي

  .كنيد اتخاذ خود خانوادة براي را تصميم بهترين و بگيريد كمك
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 اظهار او ،)٢٠٠٠ نوامبر(   پرنيسون دانشگاه محقق و پژوهشگر  سيگل ايرونيگ با مالقات در
 از ها بچه كند، كشف را ش خود تواند مي او دهيم، مي ياد چيزي يكودك به وقت هر: کرد

 اين اميدوارم،. كرد خواهند درك كامال را موضوع اين اما كنند، مي امتناع جستجو و تحقيق
 و كردن هدايت كردن، كشف چگونگي فرصت فرزندانتان، به تا كند كمك شما به كتاب
 به محيط اين در. است خانواده محيط از بهتر جايي چه بدهيد، را فردي بين دنياي درك
 و دير شروع براي هرگز كه بدانيد بنابراين. آموخت كودك به را روشها اين توان مي راحتي
  .نيست زود يادگيري براي

 اهميت تو افكار و احساسات به من: گوييم مي آنها به ها روش نيا از استفاده با واقع، در
 و تو، به من: كنيم مي اظهار قوياً  و. بدي اهميت من عقايد به هم تو خواهم مي و دهم، مي

  .دارم اطمينان و اعتماد تو، خوب تصميمات

 متفكر، والد  به شدن ليتبد و گشايي مسأله روش توصيف جهت سعي و تالش از بعد 
  .كرد خواهيد آسايش و امنيت احساس شما هستم مطمئن متفكر، كودك

   

  

  

  :١بخش

  

 را آنها ،يزندگ تا داد نخواهند اجازه کنند کنترل را گرانيد يزندگ توانند يم که يکودکان
  :کند کنترل
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 اتفاق که ديشو يم متوجه بالفاصله شما د،يآ يم منزل به مدرسه از شما دختر که يزمان
 يحت و رفتن راه طرز او، چشمان در را داديرو نيدايتوان يم. است داده رخ او يبرا يبيعج
  : کند يم انيب يدشوار با را کلمات ،يخوشحال فرط از او. ديکن مشاهده او ستادنيا

 معلم خانم امروز بودم، نوشته کتابچه صورت به را گزارش کي من که هست ادتي! مامان 
 يم تيسرا  شما به ز،ين او يخوشحال و يشاد.  داد ستيب من به گزارش نيا خواندن از بعد
  !خوشحالم يليخ! هيخوب يليخ خبر: است مشخص شما واکنش. کند

 حالت او چشمان. باشد مشکل و دشوار او احساسات درک گر،يد يروزها است ممکن
 چگونه ديدان ينم شما. نزند مدرسه يدادهايرو مورد در يحرف و باشد داشته کارانه محافظه

 نيا در اگر. ديکن زدن حرف به وادار چگونه را او نکهيا اي و ديکن باز او با را سرصحبت
  .ديرينگ يا جهينت و رنجانده را او است ممکن د،يکن يپافشار خصوص

 به که ييصدا با شما به پاسخ در و ديآ نيغمگ و خسته بنظر او گريد يروزها دارد امکان
 نيبهتر گهيد و نداره دوست منو که گفت من به يميج: ديبگو شود يم دهيشن يدشوار

 او تا ديکن کمک ديتوان يم چگونه د؟ييگو يم چه او به جواب در شما. ستمين دوستش
  باشد؟ داشته يبهتر احساس

 طفل به فقط. ماست همراه تولد بدو از بلکه دارد، وجود افراد همه در تنها نه احساسات،
 صورت در که شد ديخواه او ريمتغ عواطف متوجه د،يکن نگاه کند يم غذا طلب که يا گرسنه

 يزهايچ اما. شود يم مشاهده يخوشحال و يخرسند ،يشگفت ،يدرماندگ خشم، بشکل او
 قابل ريغ احساسات گرچه. کنند يم تيريمد را احساسات ،يسخت به که دارند وجود ياندک
 يواقع يريانکارناپذ بطرز آنها اما،. مييببو اي و ميکن لمس را آنها ميتوان ينم ما و بوده فيتوص

 را جانهايه تا ميدار ليتما ما. هستند يکيزيف مؤلفه کي يدارا احساسات ، نيهمچن. هستند
 يم حس شيخو يگلو در گريد يبرخ و دردل را ترس ما از يبرخ. ميکن حس بدنمان در
 احساسات به توجه فرزندتان، به کمک يبرا گام نياول. ميدار يمتفاوت يها واکنش ما. ميکن
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 يجانيه يها واکنش از ديتوان يم شما. ديهست ريدرگ آن با زين ما که ياحساسات اوست،
 در بخش يشاد يدادهايرو از يبرخ که يزمان. ديشو آگاه يزندگ يدادهايرو برابر در شيخو

   يحس چه يشغل يارتقا مانند دهد، يم رخ تانيزندگ

   د؟يدار

  : ديکن فکر موارد نيا به حاال

 که نيا ايد؟يکن يم دايپ يحس چه شود ينم نيچن اما دهد رخ ياتفاق ديخواه يم که يزمان
 عکس جهينت اما روند، شيپ ديکن يم ينيب شيپ که طور همان زها،يچ يبرخ ديدار دوست

 نيا در ديدار دوست ايآ د؟يشو يم نيغمگ اي ديناام يپرخاشگر نيح در شما ايآ. ديريگ يم
 اوضاع شدن بهتر يبرا را يراه اي و ديشو ميتسل کرده، واگذار گرانيد به را ها تيمسول مواقع

  د؟يکن دايپ

 ديتوان -يم ديکرد درک را آنها و ديشد واقف خودتان يها واکنش و احساسات به که يزمان
 يم ادي ما از را احساسات به واکنش يچگونگ کودکان. ديکن کمک ز،ين شيخو فرزند به
 را يخوشحال نيا اي و ميکن يم تجربه را يخوشحال و يشاد ما که يزمان مثال، بطور. رنديگ
: نکهيا اي و!  يخوشحال يليخ امروز: مييگو يم او به ميکن يم مشاهده فرزندمان چشمان در
 انيب کلمات با را، شيخو يدرون احساسات رنديگ يم ادي کودکان اوقات اکثر ؟يناراحت چرا
  .  کنند

 که يزمان کنند يم احساس کودکان. شوديم محسوب قدرتمند ابزار کي جانات،يه ييشناسا
 ياحساسها بر يشتريب کنترل کنند، فيتوص را شيخو احساسات يچگونگ توانند يم آنها
  . داشت خواهند شيخو

 يتلق مهم يامر کودکان، جاناتيه عيوس دامنه استنباط و درک به علت،کمک نيهم به
 در آنها معموالً م،يپرس يم احساساتشان کردن انيب به راجع کودکان اکثر از که يزمان. شوديم

 يتعدادکم و. وحشتناکه افتضاحه، بده، ه،يعال خوبه،: کنند يم استفاده يکلمات نيچن از پاسخ،
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 دم،يناام نم،يغمگ کنم، يم افتخار خوشحالم،: کنند يم استفاده يکلمات نيچن از آنها از
 کمک کودکان يواقع احساس حيصح دادن صيتشخ به کلمه کي تنها نه ن،يبنابرا. متأسفم

 کند يناراحت احساس کودک اگر. کند يم نييتع ز،ين را آنان يبعد عملکرد بلکه، کند، يم
 يکلمات از استفاده ديکن تصور. کند يديام نا احساس نکه،يا تا دهد يم انجام يمختلف يکارها
 ينم کلمات نيا که، نيا ژهيبو. کند کمک او به تواند ينم افتضاح، اي و وحشتناک بد،:  رينظ

  .    کند يکمک او به کند، اتخاذ يبعد مرحله در خواهد يم او که يميتصم  درباره، توانند

 نکته، نيا احساساتشان درک و يبند طبقه ،يريادگي جهت کودکان به کمک يبرا ن،يبنابرا
 با همراه يحس ، ها احساس نيا کردن انيب يبرا تا شود ياري آنان به که است تياهم حايز

 شدم متوجه کودکان، به  مربوط يها پژوهش و قيتحق در. باشند داشته نانياطم و يمنيا
 لذت شيخو جاناتيه درباره کردن صحبت از کنند، يم يمنيا احساس کودکان که يزمان
 نيا که است ذکر به الزم. نباشند نديخوشا اديز احساسات نيا از ياگربرخ يحت برند، يم

  . کند يم دايپ نمود دخترها از شتريب پسرها در مسئله

 جينتا به  بود خواهند قادر مسلماً کنند، حل را شيخو مشکالت رنديگ يم ادي کودکان يوقت
 ارتباط جهت  آنان تا شد خواهد موجب مسئله نيا و. کنند فکر ش،يخو رفتار يامدهايپ اي

. رنديبگ ميتصم آن، از حاصل يمنيا و شيخو احساسات و افکار انيب گران،يد با برقرارکردن
 را آنها ذهن مکالمه نيا نکهيا از ينگران بدون ترس، درباره مثالً توانند يم ن،کودکانيبنابرا

 تا شود يم موجب موضوع نيا. کنند صحبت شيخو دوست با کند، يم مشغول مجدداً
 به را ييزهايچ چه که مورد نيا در توانند يم کودکان رايز. کند دايپ قدرت از يحس کودک

  . رنديگ يم ميتصم دارند، نگه شيخو نزد را ييزهايچ چه و کنند بازگو گرانيد

 از آنها کردن انيب نحوه و کودک احساسات با کنارآمدن يها روش کتاب، نيا اول فصل در
 نيا کردن انيب اوقات يبرخ  د،يدان يم که طور همان. شود يم داده آموزش او زبان

 کردن کنترل را،يز  پسران يبرا ژهيبو.  باشد يم دشوار و سخت کودکان يبرا  احساسات،
  . باشد يم مشکل آنها يبرا  خشم و ترس ،ينيغمگ ،يسرخوردگ ،يديناام: مانند ياحساسات
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 را ييها يبررس اضطراب، و استرس مانند  گنگ، و مبهم احساسات از يبرخ درمورد من
 مدرسه در نام ثبت ها، آزمون يبرگزار از  تواند يم ها ينگران نيا شةير که، ام داده انجام
 مداخله يريادگي امر در ، ها استرس ديدان يم که طور همان. باشد يجانيه يفشارها و ديجد

 را آنها ميتوان ينم ما که ييدادهايرو با آمدن کنار ن،يهمچن. کنند يم اختالل جاديا و کرده
 يسع من نکه،يا سرانجام. کنند يم ديتهد را ما يزندگ که ييهايماريب مانند  م،يکن کنترل
 يم فقدان نيا. کنم صحبت فقدان  مانند، يا شده نابود اي بيتخر احساسات مورد، در کردم
 وانيح اي کرده، مکان نقل يگريد يجا به فرزندمان دوست که، باشد يزمان شامل تواند
  .است کرده فوت خانواده ياعضا از يکي که يوقت ايو مرده او يخانگ

 يم  ها، نيا مانند دشوار يها تيموقع کردن کنترل و يريادگي با کرد ديخواه مالحظه شما
 را شيخو جاناتيه بتواند نيهمچن و کند يهمدرد گرانيد با تا کرد کمک کودک به توان
 يزندگ در يبهتر کنترل تا کند يم کمک آنها به مسئله نيا ن،يبنابرا. رديبپذ و کنترل درک،

  .کند کنترل را آنها، يزندگ تا ندهند اجازه و باشند داشته شيخو

  : خشم

  :                      ها يخلق کج نيا دست از امان

 ها فلکس کورن ةقفس کنار در او د،يهست ييموادغذا فروشگاه در سالتان سه پسر با شما

 اما. است گرسنه پسرتان.   ديکن يداريخر شيبرا را آنها از يکي تا خواهديم شما از و ستادهيا
 را آن ينيريش کم نوع ديبا و بوده نيريش اريبس  فلکس، کورن نوعيا دييگو يم او به شما

 و کنديم يتاب يب داده تکان را دستانش. دهديم فشار را يدست چرخ خشم، با او. کند انتخاب
 را يگريد يخلق کج پسرتان. ديکن يم يناراحت احساس زين شما و شود يم سرخ صورتش
 سر او از يرفتار نيچن د،يبود رفته مادرتان دنيد به که يزمان ز،ين گريد کباري. کند يم شروع
 يم غيج فروشگاه در حاال و شود يم تحمل قابل ريغ و بدتر روز به روز رفتارها نيا. بود زده
 کند، متوقف را اش هيگر تا ديکن يم التماس او به. ديستين يريگ ميتصم به قادر شما و زند
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 ديبرو پارک به ديخر از بعد ديا داده او به که يقول رغميعل. کند ينم گوش حرفها نيا به اما
. دارد ادامه همچنان او اديفر و داد اما، ست،ين يخبر رفتن پارک از که ديکن يم ديتهد را او
 خاتمه يبزود ه،يقض نيا که ديباش دواريام و بوده اعتنا يب مسئله نيا به نسبت د،يتوان يم

 نکهيا دارد، وجود هم گريد راه کي. ندارد امکان يزيچ نيچن که ديدان يم اما. افتي خواهد
 نيا با فرزندتان ديخواه ينم اما د،يده خاتمه را غائله نيا و دهيخر را نظر مورد فلکس کورن
 نيا حل راه نيآخر و. کند قال و داد کوچک، زيهرچ آوردن بدست يبرا که شود بزرگ تفکر
 و ديريبگ او دست از را جعبه و برده باال را تانيصدا شده، يعصبان هم شما که، است
  را و خشم کردن کنترل مهارت کودکتان به ديتوان يم روش نيا با ايآ. ديبگذار شيسرجا

  د؟يده آموزش

 يزهايچ و مشابه يزهايچ يباز  «مثل کننده سرگرم يباز کي با ديتوان يم شما
  .دياموزيب کودکتان به را نکات نيا»  ) متفاوت(رمشابهيغ

 دستان به دييبگو او به د،يهست استراحت حال در خود فرزند با که يزمان بعدازظهر، کروزي 
 را آنها سپس د،يکن رسم بزرگ رهيدا کي شيخو دستان کردن باز با ابتدا، در. کند نگاه شما
 کي اي بدم انجام رو کار کي نيهم تونم يم دستام با من: ديکن سوال او از حاال د،يبزن بهم
 يم هم متفاوت کار کي: داد جواب او که يزمان بدم؟ انجام تونم يم رو گهيد متفاوت کار
. ديده انجام متفاوت کار دو زين تانيپاها با ديتوان يم  د،يده نشان او به. يبد انجام يتون

 يکار چه بود شما يجا اگر و کند اختراع خودش از را يبدن حرکت دو ديبخواه او از سپس
 د،يده انجام يباز نيزم در را يباز نيا ديتوان يم نيهمچن. داديم انجام يمتفاوت اي و مشابه

 با اي است مشابه آنها شرت يت رنگ ايآ کن، نگاه کودک دو آن به: دييبگو او به ديتوان يم
  کنه؟ يم فرق هم

 زدن قدم نيح در اي و ديکن يم يرانندگ اي د،يهست ونيزيتلو يتماشا مشغول که يزمان
  . است رمشابهيغ و مشابه کلمات دادن آموزش کار، نيا از هدف. ديکن يباز او با  د،يهست
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 يباز نيا به يا رابطه چه ها يبدخلق اي ها يخلق کج د،يبپرس خودتان از است ممکن خب،
 ديکن يم احساس و ديهست مادرتان منزل در اي و فروشگاه در شما که يوقت حاال دارد؟

 مشابه يباز هم با ايب: دييبگو او به ديتوان يم يآرام به کند، يم يخلق کج به شروع فرزندتان
  ؟يدار ياحساس چه االن يبگ من به گهيد روش کي با يتون يم م،يده انجام را رمشابهيغ و

 خندد يم آن يادآوري با و شده ساکت پاسخ نيا به واکنش در دهيد آموزش و انيگر کودک
 را يتلخ اوقات نجايا در و. کنم درست رهيدا دستام با تونم يم آره،: ديگو يم مادر به و

 خواهد يم که يزمان يگريد چهارساله کودک يباز نيزم در که نيا اي. کند يم فراموش
 چه يبگ بهم گهيد روش کي با يتون يم ايآ: پرسد يم او از مادر کند، يتلخ اوقات به شروع
 کي دهد، يم صيتشخ را»  داشتن فرق«  اي»  متفاوت«  کلمه کودک ؟يدار ياحساس
  . شود يم آرام سپس و زند يم يلبخند و کرده مکث لحظه

 يبستن شيبرا خواست يم مادرش از يا ساله پنج کودک که بودم ماجرا نيا شاهد کروزي
  :داد پاسخ يجد افهيق با او ديپرس او از يسوال نيچن مادر که يزمان د،يکش يم اديفر و بخرد

 خنده به جمله نيا دنيشن از پس مادر. بشم بزرگ زود من تا کنه يم کمک يبستن آخه  
 يکاربرد ها آموزش نيا گريد نجايا در اما بود، دهيد آموزش قبالً مادر که است درست. افتاد

  .کرد خنده به شروع مادر مانند هم دختر يمدت از بعد. نداشت

  ؟يبگ من به را ست احسا و يکن فکر متفاوت روش کي به يتون يم

 او به تا شود يم ليتبد يفرصت به فرزندانتان يها يتلخ اوقات و ها يخلق کج  روش، نيا با
 روش، نيا با. کند انيب را شيخو احساسات مختلف يها روش با چگونه ديده آموزش
  . ديباش داشته کنترل شيخو يرفتارها بر ديتوان يم شتريب شما يهردو

  : ناسزاها بر لعنت
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: ديگو يم مادر به او. گردد يم باز خانه به مدرسه از ييترشرو با کروزي ساله، هشت  دارن
 ، يرزمار. متنفرم ازش ه،يلعنت يدروغگو هي اون. شد دعوام ام يهمکالس با اتوبوس يتو

 يم يهمدرد او با ديبا حاال کند، استفاده کلمات نيا از دارن که بود دهينشن تابحال او، مادر
  . نکند استفاده کلمات نيا از هرگز داد يم تذکر او به بالفاصله اي کرد

 به او که بود دهيشن مادر کرديم صحبت دوستش با يتلفن دارن که يزمان ز،ين قبل روز چند
 دارن: بود گفته و کرده قطع را او حرف يرزمار نجايا در کند، يم نيتوه خود ياضير معلم
 بهم محکم را در ، اتاق به رفتن از بعد هم دارن! اطاقت تو برو ،يکن صحبت يطور نيا دينبا
 دهيپرس علوم درس يخانگ فيتکل به راجع او از يرزمار که يزمان غروب روز آن و. بود زده
  !افتاده ياتفاق چه يلعنت کالس يتو ستين ادمي دونمينم: بود گفته جواب در پسرش بود،

 ينم استفاده يکلمات نيچن از هرگز او بود؟ آمده پسرش سر بر چه بود، شده جيگ يرزمار
 ابانيخ کوچه اي و يونيزيتلو يها لميف از را حرفها نيا ها بچه که دانست يم مادر البته،. کرد

 يم استفاده زيآم اهانت و نديخوشا - نا کلمات از يناگهان بطور دارن چرا اما. رنديگ يم ادي
  . کرد

 در دارن اما بشنود او دهان از را يکلمات نيچن ندارد دوست که داد حيتوض پسرش به مادر
 يکسان: کرد ديتأک يرزمار.  کنند يم صحبت يطور نيا ها بچه همه مامان اما:  گفت جواب

 دارن. يباش اونا مثل دينبا تو و هستند يبد يها بچه کنند يم استفاده کلمات نيا از که
 چه ده،يرس بست بن به کرد يم احساس مادر. ستندين يطور نيا دوستام!  نه: داد پاسخ
 از شد يم باعث که بود شده پسرش يناراحت موجب يزيچ چه آمد؟ يم بر دستش از يکار
 امديپ و جهينت تواند يم ناسزا و دشنام که، کرد توجه نکته نيا به ديبا.کند استفاده کلمات نيا

 موفق ياضير درس در و دارد سال ده  جرام مثال، بطور. مشکل خود نه باشد يواقع مشکل
 ينمرات و شد ديام نا و وسيمأ کم کم و بوده فيضع کسرها، به مربوط قسمت در اما.  است
 به راجع که يزمان ژه،يبو او تا شد باعث مسئله نيهم. کرد کسب ياضير آزمون در يکم

. کرد يم يخال را خود خشم او  روش نيا با.  کند ناسزا به شروع شد يم يصحبت مدرسه
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 مسئله نيا. کردند رفع را مشکل شتريب سيتدر با شدند، او مشکل متوجه نشيوالد که يوقت
 زين ناسزا و فحش گفتن از مرور به بلکه کند شرفتيپ ياضير درس در جرام تنها نه شد باعث

 وارده يروح يها ضربه يبرا کلمات نيا از جرام، مانند يکودکان اوقات اکثر.  کند يخوددار
 تا شود يم موجب مسائل نيا اگر. کنند يم استفاده شيخو ينافرمان و يگستاخ اي و شده

  :ديکن کمک او به  ،يسواالت نيچن طرح با از ديتوان يم  کند، استفاده کلمات نيا از فرزندتان

  دارم؟ ياحساس چه من يکن يم فکر ،يکن يم صحبت يطور نيا که يوقت -

   ؟يدار ياحساس چه يبگ) دوستات اي( من به گريد روش کي با يتون يم - 

 مادرش از نيهمچن او. رفت فرو فکر به و شد زده شگفت ييها پرسش نيچن مقابل در دارن
 پسرش دهان از را يکلمات نيچن هرگز يرزمار آن از بعد.کرد تشکر احساساتش درک بخاطر

  . دينشن

  !متنفرم ازت مامان

 خانه به روقتيد و رفته رونيب دوستش با يباز يبرا مدرسه از آمدن از بعد ساله، نه  پل
 مسئله نيا هفته يط در. نداشت شيخو فيتکل دادن انجام يبرا يزمان گريد او بازگشت،

 دوباره را نکاريا اگر: گفت او به تيعصبان با پل، مادر  فران. داد يم رخ که بود بار نيدوم
  . يکن يباز دوستات با يندار حق گريد يکن تکرار

 ازت يمام: گفت جواب در و کرد زير را چشمانش بود، شده قرمز صورتش که يحال در پل
 او يبرا توانست يم پسرش دهان از تنفر کلمه دنيشن. شد خراب فران سر يرو ايدن! متنفرم

 نيا است يعصبان که االن و ندارد نفرت او از واقعاً پل که دانست يم او. باشد دردناک اريبس
  . کرد يم پنهان را شيخو يناراحت ديبا چگونه اما. است آورده بزبان را کلمات
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 احساسات به نسبت خواست ينم و است يعصبان اريبس او مانند هم پل که داشت خبر مادر
 گفتن ت،يموقع نيا در اما،. گفت يم يزيچ کي ديبا لحظه نيا در و. باشد اعتنا يب پسرش

  کند؟ تر آرام را جو و بهتر را اوضاع توانست يم يزيچ چه

 کرد ينم  يياعتنا پل احتماالً ستم،يمتنفرن تو از من اما پسرم باشه: گفت يم پل به مادر اگر
 فيوظا از يبخش فيتکال انجام و دروس يريادگي که دهد حيتوض کرد يم يسع فران اگر اي

 شيخو تعهدات و فيوظا دنيشن به يا عالقه او رايز شد، يم بدتر تيوضع ديشا اوست،
  .نداشت

 يتون ينم شهيهم باشه، ادتي اما يهست يعصبان تو که دونميم من: ديبگو توانست يم مادر
 که فهمد يم پل چون است خوب جمله نيا گفتن. يبد انجام يدار دوست که را يکار هر
 تواند يم زين جمالت نيا کردن بازگو ،يبراست اما. است شده او تيعصبان متوجه مادر

 کي د،يشد مواجه يا مسئله نيچن با شيخو منزل در اگر. کند رفع را پل يديام نا احساس
 يطور نيا من با که يوقت: ديبپرس فرزندتان از ديتوان يم شما. دارم تانيبرا خوب شنهاديپ

   دارم؟ ياحساس چه من يکن يم فکر ،يکن يم صحبت

 احساس يچگونگ به کنون تا پل. شد زده شگفت پل ديپرس را سوال نيا فران کهيزمان
: گفت يياعتنا يب با و بود يعصبان هنوز، اما. بود نکرده فکر شيرفتارخو عملکرد و مادرش

  . دونم ينم

 پل که يزمان  ؟يدار ياحساس چه يبگ من به گهيد روش کي با يتون يم: گفت فران سپس
 نيچن که وگفت کرد يخواه عذر د،يد او چهره در را يناراحت و کرد نگاه مادرش صورت به
  . ندارد تيواقع يزيچ

: ديپرس او از ن،يبنابرا. بود کرده درک را پسرش يناراحت علت مادر. بودند شده آرام هردو حاال
 بود مجبور اما نداد پاسخ ابتدا در پل ؟يدار ينظر چه ات مدرسه فيتکال انجام به راجع خب،
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 با بعد بدم انجام را ام مدرسه فيتکال اول تونم يم: گفت سرانجام کند، فکر مسئله نيا به
  ).  ديکن مراجعه ١٨ فصل به مورد نيا در فرزندتان به شتريب کمک يبرا. ( کنم يباز دوستم

 را شيخو احساسات کردن انيب روش او د،يکن يم سوال فرزندتان از روش نيا با که يزمان
 و کند انيب احساساتش چگونه است، يعصبان که يگرفت،زمان ادي پل نجايا در. آموزد يم
  . کند استفاده يگريد يها روش از تواند يم کار نيا يبرا

 انتقاد ما از زين آنان مسلماً م،يريگ يم انتقاد باد به را کودک ما، که يوقت ديباش داشته خاطر به
 به هرگز هم پل و بود کردن ديتهد از بهتر برد، کار به فران که يديجد روش. کرد خواهند
  . است متنفر او از  که نگفت مادرش

   کند؟ يم درک را تيواقع او ايآ است؟ يعصبان فرزندتان ايآ

 ارهيس نوجوانان، ژهيبو کودکان رسد، يم بنظر اما باشند، يونوس زنان و يخيمر مردان ديشا
  . باشند داشته را خود به مخصوص

  :بزنم مثال چند شما يبرا ديده اجازه

 شيپ کالس به خواستم يم يوقت صبح روز کي. بودم کودک مهد کي روانشناس يزمان
.  پال سالم: گفتم و کرده ياحوالپرس او با و دميد بود وخوشحال شاد که را  پال بروم، يدبستان

  .  چاردمير من ست،ين پال من: گفت من به او اما

 از که يا خانواده يحرفها به بودم، يتاکس منتظر ورکيوين شهر  پن ستگاهيا در گر،يد کروزي
 لبخند با. بودند کرده دنيد اگاراين آبشار و بوستون از آنها. کردم يم گوش بودند برگشته سفر
 را من جمله آنها ساله شش دختر د؟يا کرده مسافرت شهرها نيا به شما واقعاً: دميپرس آنها از

  .ميکرد دنيد شهرها نيا از اما م،ينکرد مسافرت ما: داد پاسخ و کرد حيتصح

 بنظر. دهد يم نشان خاص اي ينيع بطور را کودکان تفکر يچگونگ مسئله نيا است جالب 
 نيهم به ديشا. باشند داشته يمتفاوت برداشت ما، برخالف کلمات به نسبت کودکان رسد، يم
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 دهند، انجام را يکار ديبا چرا و چگونه ميده يم حيتوض کودکانمان به يوقت که، است ليدل
 اغلب که يا نکته پس. ميشو يم نيخشمگ و يعصبان  زين ما. ستندين آن انجام به قادر آنها

 يم ازآنها که را آنچه توانند ينم قتاًيحق کودکان که، است نيا ميعاجز آن درک از اوقات
 توانند يم نيوالد چگونه ديبدان تا کنم يم اشاره يمثال به نجايا در. دهند انجام م،يخواه
  : باشند داشته شيخو کودک رفتار از، يبد ريتفس

 وانيل و خورد زيم يرو وانيل به کند، تماشا ونيزيتلو خواست يم ساله چهار  يال که يوقت
 و يبر راه يتون ينم!  يبکن را نکاريا يندار حق گهيد: زد اديفر تيعصبان با مادر  شکست

   گم؟يم يچ يفهميم. ميعصبان يليخ دستت از و يکرد را نکاريا عمداً تو!  ينشکن را يزيچ

 را خود درس فرزندش چون. شد راحت الشيخ مادر!  بله: داد جواب دلهره و ترس با يال
 مطمئن کنم يم فکر مسئله نيا به يوقت است؟ طور نيا واقعاً اما بود؟ گرفته ادي خوب

  :باشد داده رخ نکته سه نيا از يکي ديبا  ت،يواقع عالم در رسد يم بنظر. ستمين

 حواسش ، رود يم راه يزمان است مواظب ببعد نيا واز گرفته درس داديرو نيا از واقعاً يال -
  . باشد برش دورو اءياش به

  .است دهينشن را مادر يحرفها از کلمه کي يال -

  . است نکرده درک واقعاً را کند ميتفه او به کرد يم يسع مادرش که يا نکته يال -

 بسرعت را کودک رفتار توانند ينم زيآم ديتهد جمالت رايز دارد، يفيضع احتمال اول مورد
 اما. کند دعوا او با مادر و ندارد دوست يال رايز دارد يشتريب احتمال دوم مورد در. دهند رييتغ
 تين و مقصد چهارساله کودکان اکثر. نجاستيا در نکته نيمهمتر د،يکن دقت سوم مورد به

 ينم را دو نيا نيب تفاوت گريد بعبارت اي و دهند ينم صيتشخ دهد يم رخ آنچه از را خود
 ديپد وانيل شکستن با که، را يوحشتناک زيچ آن امديپ يال: گفت توان يم نيبنابرا. فهمند
 بطور يفرد اگر کند يم تصور احتماالً ش،يخو همساالن مانند زين او.کند ينم درک آمده،
 به نسبت يشتريب طنتيش بشکند را وانيل پنج و کرده برخورد ها وانيل ينيس با يتصادف
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 وانيل کي از شتريب وان،يل پنج تعداد چون چرا؟ است شکسته را وانيل کي که کرده يفرد
  . است

  ريخم و داده بيفر را او  يجول دوستش کرد يم تصور ساله چهار ، مگان مثال بطور اي 
 و بود کرده پهن کيپنک مانند را رشيخم يجول که يصورت در برداشته، يباز يبرا را يشتريب

  . آمد يم شتريب بنظر

 را شما يحرفها او ديکن يتصورم و گم؟يم يچ يفهم يم ديپرس يم کودکتان از شما حاال
 را يشاتيآزما اژه،يپ ژان معروف شناس روان. دياشتباه در سخت که، يحال در. است دهيفهم
«  اي»  شتريب«  مفهوم درباره کودکان چگونه آموخت، ما به او.داد انجام شيخو کودکان با

  .  ميکن ينم درک را گريکدي م،يهست يعصبان ما که يزمان چرا و کنند يم فکر»  کمتر

 همان با را گريد سکه ده حاال. ديده قرار فاصله يمقدار با و فيرد کي در را پول سکه ده
 ف،يرد دو نيا از کيکدام: ديکن سوال شيخو فرزند از. دينيبچ قبل، يها سکه ودرکنار فاصله
  . هستند هم مثل نهايا: است نيچن او پاسخ اديز احتمال به. دارند يشتريب يها سکه

 تا ديکن تر جمع را ها سکه از فيرد کي کند، يم نگاه ها سکه به دارد او که يحال در حاال
 او شترهستند؟يب ها سکه نيا از کي کدام: ديبپرس او از و نباشد آنها نيب يا فاصله چگونهيه

 بود متوجه او که يصورت در. اند شده تر جمع ها سکه که يفيرد آن دهد يم پاسخ مطمئناً
 داده، رخ ياتفاق چه که نيا و او به کمک يبرا.  دينکرد اضافه آن به يا سکه چيه شما که

. کند جمع جا کي در را سکه فيرد کي و کرده سهيمقا هم با را ها سکه خودش ديده اجازه
 با ها سکه فيرد دو هر که، ستين مسئله نيا صيتشخ به قادر او، شد ديخواه متوجه هم باز
  . برند يم يپ تيواقع نيا به يسالگ هفت اي شش سن در کودکان.  هستند يمساو هم

 د،يا داده يشتريب يربازيخم دوستش به و ديا زده گول را او کنديم تصور فرزندتان که يزمان
  . ستين نيچن که ديکن ثابت او به ديتوان يم
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 اي هستند هم به هيشب وانهايل نيا ايآ: ديکن سوال او از و ديده نشان اندازه هم وانيل دو او به
 خواهد يدرست پاسخ او احتماالً  شود؟ يم جا آن در يشتريب آب و بوده بزرگتر آنها از يکي

 را وانهايل از يکي آب است، تماشا مشغول او  که يزمان حاال،. هستند يمساو آنها که نيا داد،
 و بلند ظرف احتماالً که کرد خواهد تصور او نجايا در. ديزيبر کيبار و بلند ظرف کي در
 وانيل به ظرف نيا از را آب سپس. است بلندتر ، چون داشت خواهد يشتريب آب کيبار

 کي ديتوان يم حاال. هستند هم هيشب ها وانيل که داد خواهد پاسخ او احتماالً د،يبرگردان
 بنظر که ديدرآور توپ شکل به را يربازيخم يمقدار دو هر. ديکن شروع را گريد شيآزما
 خواهند مسئله نيا متوجه کودکان از يبرخ. ديکن پخش را آنها از يکي بعد. باشند هم هيشب
  . شوند بزرگتر يکم ديبا گريد يبرخ ، اما شد

 يها پرسش با اوقات اغلب اما کنند، يم درک را ما وقصد تين کودکان م،يکن يم تصور ما
  . ميببر يپ مسئله نيا به ميتوان يم متعدد

  

  :٢ بخش

  :يديونوم يناکام

 ،يباز اتمام از بعد. هستند يباز مشغول شما، ساله ده دختر و ساله هشت پسر ديکن تصور
. کند يم يباز در تقلب به متهم را خواهرش و کرده هيگر به شروع بازد يم پسرتان يوقت
: ديگو يم دخترتان ،يمدت از بعد.  کنند شروع را گريد يباز کي آنها ديکن يم شنهاديپ شما

  . شود يم پسرتان يناراحت موجب حرف نيا!   بشه برنده برادرم تا کردم يکار من مامان،

 به احتماالً که کند يم فکر چون. زدير يم بهم را منچ يباز شما، ساله نه دختر مثالً، اي
 اصالً دهد يم حيترج شدن، بازنده اضطراب از شما ساله دوازده پسر اي و. بازد يم خواهرش

  .نکند يباز
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 گهيد دفعه مطمئنم: دييگو يم لسوفانهيف با ژست اي و کرده حتينص را او شما، طيشرا نيا در
 برنده او ز،ين يبعد دفعات اي و بعد دفعه ديشا. ديبده يقول او به ديتوان ينم اما. يشيم برنده
 به يتيموقع نيچن در مادران اکثر. ديا باخته را هيقاف نکند، اعتماد شما به که يزمان و. نشود

 را مسئله نيا او احتماالً و. رهيم ادتي زيچ همه فردا!  نباش نگران: نديگو يم فرزندشان
  . کرد نخواهد فراموش

 احساس که دونميم. يباخت را يباز که متأسفم يليخ: دييبگو و کرده آرام را او ديتوان يم 
 احساس به راجع شما که يزمان. شود ينم يصحبت گريد خصوص نيا در احتماالً. يدار يبد
 در خوب بازنده کي. باشد داشته يمتفاوت يمعنا تواند يم شدن بازنده د،يکن يم صحبت او

 بازنده خواهند ينم ليدل نيا به کودکان.جاست نيهم مهم نکته و. دارد مهارت کردن تجربه
 يم تصور احتماالً که نيا اي. ندارند يخوب احساس مسئله نيا به نسبت  آنها، چون شوند،
 يباز باختن از بعد يبرادر  که، ديبدان است جالب. شوند بازنده که ستين منصفانه نيا کنند،

  ! ببازم کردم ينم فکر: گفت من به خواهرکوچکترش به شطرنج

 داشتن  يعني.  دارد شدن بازنده مشکل کودک ديشا که، ميريبگ نظر در را احتمال نيا ديبا 
 ارتباط در که ييراهبردها از کدام چيه که است ذکر به الزم. قدرت احساس به حد شيب ازين
 يمناسب عملکرد راهبردها نيا  که، است واضح چون. ستندين کارساز کردم ذکر مسئله نيا با

 اي برنده  مسئله، واقع در. کنند حل را شما فرزند مشکل يا شهير بطور توانند ينم و نداشته
 نيا از پس او احساسات گرفتن نظر در يچگونگ جا نيا در مهم نکته ست،ين او شدن بازنده
  . است واقعه

   ست؟يراهکارچ نيبهتر

 که مقابل شخص از بعد. دارد يحس چه ديکن سوال او از د،يکن تمرکز او يباز بر نکهيا يبجا
 فکر شده، برنده تقلب با ييگو يم خواهرت به که يزمان: ديبپرس کند يم يباز فرزندتان با
   باشد؟ داشته تواند يم ياحساس چه او يکنيم

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM


26 
 

 يخوب آغاز نيا. است شده ناراحت او يهمباز که دهد يم صيتشخ احتماالً شما کودک
   وقتها؟ يبعض اي شهيم برنده شهيهم) برادرت(خواهر ايآ: ديکن سوال حاال. است

 اوقات يبرخ فقط آنان يهمباز اي خواهرشان که، کنند يم اعتراف کودکان نيا اوقات، اکثر
 ناراحت او که يبگ خواهرت به متفاوت زيچ کي يتون يم خب،: ديبپرس حاال. شود يم برنده
  نشه؟

 در را شدن بازنده اي برنده ميمفاه  آنان، تا کند کمک کودکان به تواند يم سواالت نوعيا
 يم آنها روش نيا با. کنند توجه گران،يد و خود احساسات به و کرده درک يا گسترده قالب

 تيواقع نيا او کودکتان، احساسات بر کردن تمرکز با. باشند يخوب برندگان اي بازندگان آموزند
 همان او اما دهد، يم انسان به يخوب حس کي شدن برنده که است درست که رديپذ يم را

  . شود يم بازنده ز،ين اوقات يبرخ که است يفرد

 در کردن تمرکز:  ديگو يم بما   »سيتن يدرون يباز«   کتاب در  يو گال يات ميت.ويدبل
 استقبال به وار کياتومات ديبا ما و ندارد گريد فيتکال بر کردن تمرکز با يفرق س،يتن يباز

 حل راه و داده شيافزا را شيخو ييتوانا ميتوان يم کار نيا با. ميبرو ها رقابت از حاصل موانع
  . ميابيب يزندگ در موجود مشکالت يبرا را يمناسب يها

 يدرون دهيپد کي تواند يم يباز کي در شدن برنده:  کند يم نشان خاطر نيهمچن يو گال
  .دهد رييتغ را فرد درون تواند ينم اما باشد،

 يخوب حس بيترت نيبد تا ديکن ماهر حرفه کي در را او ديتوان يم فرزندتان به کمک يبرا
 شما به ينيريش هيته و پخت در تواند يم شما دختر مثال، بطور. باشد داشته خودش به نسبت
 شما نزد در بودن از بلکه آموزد يم را ديجد مهارت کي او تنها نه روش نيا با. کند کمک

 برنده به  مشروط، توجه و عشق ارزش کنند يم درک کودکان روش نيا با. برد يم لذت ز،ين
 خود به نسبت آنان تا کرده کمک شيخو کودکان به توانند يم نيوالد. ستين شدن بازنده و

 نکهيا آخر در و. کنند تمرکز ش،يخو يباز بر يبراحت کار نيا با و.  کنند دايپ يخوب احساس
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 مرکز خواهد يم فرزندتان ايآ ست؟ين شدن برنده آموختن يمهم به شدن بازنده آموختن ايآ
 کالس در کند يم تالش ايآ شود؟ مدرسه بسکتبال ميت عضو خواهد يم او ايآ باشد؟ توجه
 دهد يم انجام را ييکارها نيچن اگر کند؟ يم شرکت مدرسه کنسرت در ايآ کند؟ اجرا شينما
 از کنند، يم شرکت گريد يها تيفعال اي يقيموس تئاتر، ورزش، در که ييها بچه. است يعال

  :باشد ليذ فهرست شامل تواند يم ها تيفعال نيا بازده. شوند يم مند بهره آن ديمف اثرات

  .گرانيد با يهمکار و يميت کار يريادگي -

  .      برند يم لذت مشابه يها تيفعال از زين آنها که يديجد دوستان افتني -

  .شدن بازنده از حاصل يناکام با آمدن کنار-

  . منصفانه يباز آموختن -

  .افتادند نيزم به خ،ي يرو يهاک يباز در مثالً که يافراد با يهمدرد احساس -

  .دهد انجام ز،ين را شيخو فيتکال بتواند که نيا يبرا زمان تيريمد يريادگي -

 نيچن اما،  است يمهم اريبس مسئلة»  بودن نيبهتر«  همواره ها بچه از يبرخ يبرا چند هر
 نيوالد اغلب متأسفانه. دهد قرار ريتأث تحت کردن، يباز به را آنان ليتما تواند يم يتفکر

 او يها تيفعال در اديز وشوق شور با آنها. کنند يم پررنگ فرزندانشان در را توقع نيا ز،ين
 فشار تحت را کودک و کرده بحث او انيمرب با ايکنند، يم دخالت حد از شيب کرده، شرکت

  . دهند يم قرار

   د؟يکن کمک او به ديتوان يم چگونه دهد، يم تياهم شدن برنده به، حد از شيب فرزندتان اگر

  : ميدار ها امديپ نيا از يبرخ به يا اشاره نجايا در

  . شود يم يدينوم و أسي دچار فرزندتان نباشد، مراد وفق بر اوضاع کهيزمان -

  . شود يم او استرس موجب گران،يد از گرفتن يشيپ و بودن ممتاز از حاصل فشار  -
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 مرور به ن،يبنابرا. است شده تعادل عدم دچار يا ندهيفزا بطرز او يزندگ رسد يم بنظر -
  . دهد يم دست از مدرسه فيتکال و دوستان به را شيخو عالئق

  . کند شرکت ،يتيفعال گونه هر در ندارد دوست که کند يم ادعا او -

 گريد اي يباز در يراهبرد نقش تواند ينم کند يم تصور را،يز کند يم شکست احساس او -
 کمک او به ديکن يسع د،يبرگز را ها روش نيا از يکي فرزندتان اگر. باشد داشته  ها، تيفعال
 او به احتماالً کند، تيهدا را يباز کي نتوانسته اگر مثال، بطور. ابديرييتغ دگاهش،يد تا ديکن
 نوعيا مشکل متاسفانه،! رهيم ادتي گهيد سال چند تا: دهيشن جمالت نيا به هيشب يزيچ

 آن نکهيا نه ميکن صحبت او احساسات يچگونگ به راجع ديبا االن ما که، است نيا ها جواب
 و ديدار دوست را او که ديده نانياطم او به ديتوان يم شما. ميکن موکول بعد سال چند به را

 مسئله نيا درک. باشد نيبهتر فرزندتان که ندارد يلزوم و ديده ينم مسائل نيا به يتياهم
 شکست کند يم احساس و داشته يشتريب توجه به ازين او دارد، احتمال رايز است مهم يا

 تا رديگ يم قرار نيتحس و توجه مورد شتريب برادرش کند يم احساس ديشا اي. است خورده
 يشتريب تيمحبوب  ،يهمکالس اي. کند يم عمل او از بهتر يتيفعال هر در برادرش چون. او

  . دارد

  . دارد قرار اول مرحله در مشکل نيا هنوز اما

 کمک فرزندتان شدن شاد به فقط که، است نيا ديده انجام بعد مرحله در ديبا که را يکار
 مسابقه در نتوانست بودن، سن کم علت به و اش يمرب گفته به ساله نه  ميت که يوقت. ديکن

 پسرش به يشنهاديپ و کرد صحبت او با پدر. گذاشت کنار را فوتبال گريد شود، برنده فوتبال
   ؟يببر لذت آن از يخواه يم و يدار عالقه ورزش کدام به يکن يم فکر: گفت او. داد

 ورزش نيا در کردن يباز از و دارد استعداد فوتبال در که شد متوجه ميت مکالمه، نيا از بعد
 يخوب احساس  ،يباز  زمان در چون. بود توپ به زدن لگد و دنيدو عاشق او. برد يم لذت

 داد صيتشخ او. کند دايپ يديجد دوستان توانست،  ميت يمدت از بعد. داشت خود به نسبت
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 مهمتر شدن برنده از مسئله نيا و باشد داشته يخوش و خوب ساعات دوستانش با تواند يم
  . بود

 او تا شود يم موجب عالقه نيا دهد، يم نشان عالقه يتيفعال اي کار به شما کودک که يزمان
 قيتشو را او ديتوان يم شما. دهد انجام احسن نحو به  را کار نيا که، باشد داشته توقع خود از
  . است يمهم نکته نيا. کند فکر يواقع يها پاداش مورد در تا ديکن

  

  

  ! نزن غيج

 شوند يم بزرگ يکم کودکان که يزمان د؟يدار سراغ بچه، کي زدن غيج از بدتر ييصدا ايآ
 آنها يبرا مسئله نيا ميده اجازه اگر. بزنند غيج خواهند يم را يزيچ يوقت رند،يگ يم ادي

  . رديگ يم صورت يسخت به آن ترک شود، عادت

 که يرفتار. است فلز يرو دنيکش ناخن تجربه مانند ها بچه زدن غيج نيوالد اکثر يبرا
 کردن جيگ يبرا که يبدن ژست با همراه  ن،يخشمگ ييصدا. باشد يم دشوار آن تحمل
  گوشخراش، يصدا نيا تا دهند يم انجام يکار هر زين نيوالد. شود يم گرفته بکار نيوالد
  . شود قطع

 از د؟يهست اعتنا يب دخترتان زدن غيج به نسبت د؟يکن يم برخورد مسئله نيا با چگونه شما
 يم ميتسل باالخره اي و. باشد ساکت که ديکن يم التماس او به. نکند را کار نيا ديخواه يم او
  .ديشو

 ميتسل واقع، در. شود او زدن غيج مانع تواند ينم راهها نيا از کدام چيه که نجاستيا مشکل 
  . برسد خواهد يم که چه هر به زدن غيج با او تا شده موجب او يها خواسته برابر در شدن
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 يبرخ. زند -يم غيج فرزندتان چرا که ديکن فکر نيا به رفتار، نيا به واکنش هرگونه از قبل
 يم استفاده سالح نيا از نيبنابرا کنند انيب را شيخو خواسته چگونه دانند ينم  کودکان، از

 اي و. دهند نشان  ،يواکنش چه  يديناام زمان در دانند ينم آنها که، است نيا تيواقع. کنند
 را نکاريا عمداً کرد، خواهد ناراحت را شما ، آنها زدن غيج دانند يم  ها بچه از يبرخ نکهيا

  . دهند يم انجام

 رفتار ريتأث يبدرست توانند ينم کودکان نيا کار، نيا يبرا آنها زهيانگ گرفتن نظر در بدون اما
 کردن درک يبرا يروش و راه به ازين استنباط، و درک نيا. کنند درک گرانيد بر را شيخو

 به روش نيا. ديکن استفاده ييگشا-  مسأله روش از ديتوان يم جا نيا در شما. دارد متقابل
 داشته يديجد دگاهيد کي  دهد،يم انجام که يعمل آن درباره تا کند يم کمک شما کودک
  . باشد

 اي و برادرت خواهرت، که يوقت يدار ياحساس چه: ديکن سوال کودک از اول ن،يبنابرا
 يصدا به هرگز او ديشا. کرد خواهد زده شگفت را او احتماالً سوال نيا زند؟ يم غيج دوستت

 بر، کودک تا دارد وجود احتمال نيا ابتدا، در. باشد نکرده يتوجه گرانيد بر آن ريتأث و غيج
 يکن يم فکر: ديبپرس او از حاال. کند ابراز کار نيا از نفرتش  و کرده تمرکز زدن غيج ريتاث
 صيتشخ به قادر او احتماالً دارم؟ ياحساس چه من يکش يم غيج و يزن يم نق تو که يوقت

 را او کار نيا  هم شما ديآ يم بدش کار نيا از خودش که ،همانطور. هست مسئله نيا دادن
 به زين سوال نيا ست؟يچ تو يدرون احساس يزن يم غيج يوقت: ديبپرس سپس. ديپسند ينم

 او واقع، در. کند فکر نداشته توجه هرگز که يگريد يزهايچ به تا کند يم کمک فرزندتان
 احساسات صيتشخ به قادر که، يزمان پس. زند يم غيج شيخو يدرون احساس ليبدل
 يم: باشد کننده کمک تواند يم يبعد سوال. کند انيب را آن يبراحت تواند يم باشد، شيخو
  ؟) بشم متوجه(  بفهمم من تا يکن صحبت احساسات از گريد روش کي با يتون

. نديبرگز را آنها از يکي و باشد داشته انتخاب حق او تا کند يم کمک کودک به پرسش نيا 
 پاسخ در آنها. هستند مسئله نيا حل به قادر يبخوب سال، نه تا هشت نيسن نيب کودکان اکثر
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 آرام  خودمو توانم يم اول کنم، يم دايپ زدن غيج حس که يزمان: دادند پاسخ سوال نيا به
  . کنم انيب امو خواسته زدن غيج بدون بعد!  کنم

   ؟يکن يفکرم زيچ چه به کنم يم درک را احساسات يوقت: ديکن سوال او از حاال

 و يقدردان احساساتش کردن انيب نحوه و آرام يصدا از شما که شد خواهد متوجه او نجايا در
  . کرد ديخواه تشکر

  دارد؟ موضوع نيا به راجع ياحساس چه: ديبپرس او از ديتوان يم آخر در و 

 و شناخته را شيخو عواطف و احساسات  بتواند، او تا کند يم کمک او به ها پرسش نيا
 نزنند، غيآنهاج اگر کنند تصور ديبا کودکان که، ميکن ينم را شنهاديپ نيا ما البته. کند کنترل
 آنها اگر که، ديباش داشته نظر در را نکته نيا. رسند يم خواهند يم هرجه به وار کياتومات

 به مجدداً دارد احتمال  برسند، شيخو خواسته به يبدرست توانند ينم که خواهند يم يزيچ
. اموزنديب را ييگشا مسأله مهارت کودکان که، است جا نيا يمهم مسئله. ببرند پناه زدن غيج

 شانيها خواسته به دنينرس اثر در که ييها يناکام با مهارت، نيا يريادگي با توانند يم آنها
  . نديآ کنار شود، يم جاديا

 به مادرش خواست، يم ديجد يباز اسباب کي که بود يا ساله چهار پسر  رافائل مثال، بطور
 اونو يها چرخ يقبل ونيکام مثل چون، بخرم را ونيکام نيا تو يبرا تونم ينم من: گفت او
  برام نويا اگه. کنم يم خواهش!  نه مامان،: کرد زدن غيج به شروع رافائل اما. ياريم در

: گفت او به لحظه، چند از بعد بود يديجد راهکار بدنبال که مادر.  کنم ينم خرابش ،يبخر
   ؟يارينم در رو ديجد ونيکام يها چرخ تو بدونم که، يکن يم کار چه

 يم نشون بهت. بخر برام کيکوچ ونيکام کي: گفت يآرام به سپس و کرد فکر يکم رافائل
 کوچک و ارزان ونيکام کي پسرش يبرا و کرد موافقت مادر.  کنم ينم نکارويا که دم
 قول به چگونه پسرش ديد يوقت. کند يم يباز چگونه آن با رافائل که بود مراقب او. ديخر
  . ديخر بود، داده قول که را يونيوکام کرد اعتماد او به کرده، عمل خود
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 او به نشيوالد که يوقت. خواست يم خودش اتاق يبرا وتريکامپ کي رافائل بعد سال چند
 با تيموقع نيا داد صيتشخ بالفاصله اما. کرد زدن اديفر به شروع او دادند يمنف جواب
. نداشتند يمال استطاعت نشيوالد  چون، کند يم فرق خواست يم ونيکام  که يزمان
 خانه درهال که يوتريکامپ از  رافائل.  کند استفاده يگريد روش از تواند يم ديفهم  ن،يبنابرا
  .کرد استفاده بود، خانواده ياعضا همه به متعلق و داشت وجود

 ست،ين دشوار زدن داد اي زدن غيج که، شود يم نهينهاد ها بچه درذهن مرور به مسئله نيا 
  .کرد نخواهد حل را آنها مشکل اما

  :اموزديب را يريپذ انعطاف تا ديکن کمک کودکتان به

  . دهد پس را او ونيکام خواهد يم  مک دوستش از چهارساله  روبرت

 ش،يها خواسته کردن انيب يبرا او. زند يم را او روبرت کند، يم يخودار کار نيا از مک
 يباز دوستش عروسک با خواهد يم ساله شش  يسارا. کند يم استفاده روش نيا از فقط

 ةديا تواند ينم او کند يم قبول هم سارا. دمينم بهت را عروسکم: ديگو يم او به  ياَب. کند
  .کند نيگزيجا شيخو يها خواسته کسب يبرا  را، يگريد

 ختهير بهم را پازل قطعات او. کند کامل را خود تکه چهل پازل تواند ينم ساله، هشت  يدان
  .کند يم پخش اتاق داخل و

 يم زانيآو او لوچه و لب ،يناکام از پس ايآ د؟يآ يم کنار شيها يناکام با چگونه شما فرزند 
 يم ميتسل عيسر اي کند؟ يم حمله مقابل طرف کند؟به يم قبول را طيشرا سارا مانند اي شود
   شود؟ يم کارآمد اي متفاوت يروش کي به متوسل و گردد يم بر اقياشت با  که نيا ايشود؟

 و دهد قرض او به را يباز اسباب واگن خواست  تيس دوستش از ساله چهار  زاک يوقت
 سنگ تا خواهد يم نيا يبرا را واگن نيا که داد حيتوض او به کرد، يخوددار نکاريا از تيس
 نيا از تيس هم باز اما. کنم ينم خراب اونو من:  گفت تيس به و دهد يجا آن در را شيها
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 ذهنش به روش دو  احتماالً. زد را تيس نه و شد ميتسل نه زاک يول. کرد يخوددار کار
 نيا از کدام چيه اما. رديبگ او از بزور را واگن اي و بزند را تيس اي  که، نيا. بود کرده خطور
 يم تيس که بود دهيفهم او. کرد يم فکر ماجرا نيا از بعد اتفاقات به او را،يز. نکرد را کارها
 فرصت  دوستش، بر عالوه او و کنند يم دعوا هم با آنها. اورديب در او چنگ از را واگن تواند
  . دهد يم دست از هم را واگن با کردن يباز

 مختلف، يها روش يجستجو. باشد يخوب يگشا مسأله کي  کند يم يسع  زاک ن،يبنابرا
 داريپا زين آنان يدوست مهمتر، همه از و شده فراهم دوست دو نيا تيرضا تا شود يم موجب
 يباز ييدوتا هم با و ذارم يم تو واگن يتو را ها سنگ من: گفت تيس به زاک پس. بماند

 کردن فکر يبرا زاک ييتوانا. کنند يباز واگن با توانستند - يم هردو روش، نيا با. ميکن يم
. بود شده يناکام و خشم نيگزيجا زين تيموفق و شده مشکل حل موجب گر،يد روش به

  گرفتن را، روش نيبهتر نيوالد اي انيمرب از يبرخ  ييها مشکل نيچن حل يبرا ، متاسفانه
 و کرد استفاده فرصت از زاک اما. دانند يم کودک، دو هر به ندادن يباز اجازه و يباز اسباب
 که آنچه به ديبا شهيهم کودکان که دارم اعتقاد مسئله نيا به من. ديبرگز را روش نيبهتر
  .دهند انيپا  خواهند، يم االن نيهم

 اما کند، ينقاش خواست يم نديبچ را ناهار زيم مادرش نکهيا از قبل درست چهارساله،  يمند 
 او از سپس و کند آماده را ينقاش ليوسا موقع نيا در تواند ينم او داد، حيتوض او به مادر
  ؟يکن فکر يا گهيد زيچ به يتون يم يمند: ديپرس

 اديفر يخوشحال با و)  است ييگشا مسأله مهارت مرحلة نيمهمتر نيا( کرد فکر يکم يمند
 زيم ديبا االن: گفت يم او به مادر اگر د،يکن تصور. کنم نگاه کتابمو يها عکس تونم يم: زد

 که زد يم غيج يمند احتماالً  کرد، يم او به را خواندن کتاب شنهاديپ و کند آماده را ناهار
 و کرد  انتخاب را يبهتر راه زاک مانند هم او اما. بکشم ينقاش االن نيهم خواهم يم من
  . بماند منتظر ش،يها خواسته به دنيرس  يبرا تواند يم چگونه گرفت ادي
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 ما به ، نيگلداست سام و بروکس روبرت ،»   ميکن تيترب ريپذ انعطاف کودکان«  کتاب در
 يشتريب يريپذ انعطاف کودکان از يبرخ چرا  که، ميببر يپ مسئله نيا به تا اند کرده کمک
  نيا نظر طبق. کنند غلبه موجود موانع بر هستند قادر آنها چون. دارند گرانيد به نسبت

 اي دگاهيد به  که، است نيا شدن ميتسل بدون کودکان تيموفق يبرا روش کي  محققان،
 درک را ما دگاهيد کودکانمان ميبخواه ما اگر گر،يد بعبارت. کنند توجه گريد افراد نظر نقطه
 به نيوالد اکثر که، يصورت در. ميفهم يم را آنها که ميده نشان آنها به ديبا ابتدا در کنند،

 با باشد، نداده انجام را شيخو فيتکال فرزندمان اگر مثال، بطور.  کنند ينم توجه نکته نيا
 ديبا که کن فرو مغزت تو اي يکن تالش شتريب ديبا تو: مييگو يم او به يزيآم يديتهد لحن

.  ميشو يم کيتحر شيخو يها يناکام با ما  کار، نيا با قتيحق در.  يبد انجام را کار نيا
  . کرد خواهند درک چگونه را کلمات نيا يمعنا ما، فرزندان  ميکن ينم فکر مسئله نيا به و

 گوش ينيچن نيا يها هيتوص به اصالً کودکان اکثر که، ديبدان که بود خواهد زيانگ شگفت
 تا شود يم موجب کار نيوا. کنند يم گوش ها تهمت و ها قضاوت به فقط آنها کنند، ينم

   م؟يکن سرزنش را آنها ديبا هم باز ايآ. دهند رفتار رييتغ بسرعت آنها

 در کنند، درک را ما يها دگاهيد فرزندانمان  ميبخواه اگر کردم، اشاره نکته به باال متن در
  . ميفهم يم را آنها که ميده نشان آنها به ديبا ابتدا

 آنها. برساند اتمام به را شيخو فيتکال تواند ينم او که بودند مسئله نيا نگران  مزيج نيوالد
 سپس. بشنود دارد دوست را ييزهايچ چه او که کردند فکر و گذاشتند مزيج يجا به را خود
 که هستند متأسف و است يدشوار کار مدرسه فيتکال دادن انجام داننديم گفتند، مزيج به
 کرد فکر کنند، يم يهمدرد او با نشيوالد ديفهم مزيج که يوقت. است افتاده دردسر به مزيج
 کرد يزير برنامه به شروع يوافر عالقه با او. کند حل را شيخو مشکل تواند يم چگونه که
 دهد، يم انجام را خود فيتکال اول گردد، يم بر خانه به مدرسه از که يزمان گرفت ميتصم و

 به نشيوالد تا نبود يازين  گريد. داد يم ياديز يانرژ او به کار نيا.  رود يم يباز سراغ بعد
  . کن فرو مغزت يتو را ها درس نيا اي کن تالش شتريب که نديبگو او
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 به مسئله نيا م،يهست آنها دلسوز و مراقب ميده يم نشان شيخو کودکان به ما که يزمان
 به تا ميکن يم کمک آنها به ما که يزمان و. باشند شيخو مراقب که کرد خواهد کمک آنان
 و يسع شتريب: گفت خواهند خود به آنها کنند، فکر ييگشا مسأله يبرا يشتريب يراهها
  . نشو ميتسل زود و کن تالش

  :ندارند که  خواهند، يم را ييزهايچ فرزندانم، 

 يبرخ  اي م،يشو الغر ميخواه يم ما از يبرخ. ميندار  که، ميخواه يم را ييزهايچ به ما همه
 يط در اگر. ميباش داشته يشتريب پول ميدار دوست ما اکثر. ميدار دوست را بلند يموها گريد
 از ها آرزو نيا از چقدر شد ميخواه متوجه م،يکن هيته يفهرست اي ستيل مانيآرزوها از کسالي

 خواهند يم آنها از يبرخ. دارند ياديز يآرزوها ما مانند زين کودکان. است کرده عبور ذهنمان
 گرانيد از تر محبوب اي و عتريسر بلندتر، قد خواهند يم آنها. باشند بهتر همه از مدرسه در

 م،يآور بدست ميخواه يم که را ييزهايچ ميتوان ينم که يزمان ما، مانند هم آنها. باشند
  . هستند ما از تر حساس کودکان، اما. کنند يم يناکام و شکست احساس

 ما که را زيچ آن ديتوان يم آن با که يروش. کنم يم يمعرف شما به را يگريد روش نجا،يا در
 يبرا ييپرسشها...(اگر«   کتاب در. ديده انعکاس يمطلوب نحو به د،يخواه يم يزندگ از
. است شده توجه نکات نيا به  ،  ول يس مزيج و فارلند مک ولنيا فيتال ،»)   يزندگ يباز
 که آن در شده مطرح يها پرسش  اما، دارد اختصاص بزرگساالن به کتاب نيا که نيا با

 بايز يا خانه آل، دهيا يزندگ از يتصورات آنان و زديبرانگ را افراد اتين و قصد  تا شده موجب
  .  کنند تصور را ييزهايچ نيچن توانند يم زين کودکان. باشند داشته کامل ييايدن و

 بنام دوقلو، پسر چهار يبرا را آن مناسب يها پرسش از يبرخ من کتاب، نيا مطالعه از بعد
 دقت آنها واکنش به. کردم مطرح ساله، ازدهي  برت و لنس ساله، دوازده  يمان و آلن يها
  : ديکن
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: دادند پاسخ) برت و لنس( دوقلو يبرادرها  د؟يکن انيراب آن ديدار ييآرزو اگر: سوال يبرا 
 و شاد ايدن نيا در که يفرد هر بود، معتقد لنس. ميکن يزندگ شهيهم يبرا ميدار دوست

 گريد يدوقلو از سپس. کرد صلح يآرزو برت و. داشت خواهد يخوب يزندگ باشد، خوشحال
 شدن شهيهنرپ با داشت دوست آلن  د؟يشو معروف چگونه ديدار دوست: دميپرس را سوال نيا

 يها ستيبسکتبال داشتند دوست هم برت و لنس البته. شود ستيبسکتبال يمان و  معروف
 کنند؟ يم چه باشند داشته را شدن ينامرئ ييتوانا اگر:کردم سوال آنها از. شوند يمشهور
 يم گوش ب،يرق کنانيباز يها حرف به و بسکتبال يباز سالن يتو رميم يدزدک: گفت لنس
 ييگردهما و ها مالقات به و رميم) يجمهور استير مقر( ديسف کاخ به: داد پاسخ برت. کنم
: باشد داشته تيواقع در شهير که کردم آنها از يپرسش بعد. کنم يم گوش جنگ مورد در آنان
 يسع: گفت آلن کدامند؟ ها يژگيو نيا ديده رييتغ را  خود يتيشخص يها يژگيو ديبتوان اگر
:  دادند جواب ز،ين لنس و برت ،يمان. بدم خاتمه را فيتکال انجام از رفتن طفره  کنم يم

 تک از سپس. کنند کنترل را خود بتوانند!  وانهيد مثالً زد يبد حرف آنها به يفرد که يزمان
 پاسخ آلن داد؟ رييتغ بتوان را زهايچ نيا که دارد وجود احتمال نيا چگونه: دميپرس پسرها تک
. بخوابم هم وبعد  کنم يباز وتريکامپ با دارم دوست من چون. مشکله يليخ کار نيا: داد

 را فميتکال ديبا اول کنم يم تصور البته،: گفت يآرام به و زد يلبخند کرد، يمکث  سپس
 ينم و شده آنها مزاحم مرتب که کردند گله کوچکشان خواهر از يمان و آلن. دهم انجام
 اتاقش در که بود نيا آلن راهکار. کند ييدئويو يباز يمان و کند يباز دوستانش با آلن گذارد

  . کند يباز تواند يم  ست،ين خواهرش که يزمان زين يمان و کند قفل خواهرش يبرو را

 کند، تماشا ونيزيتلو او داد ينم اجازه شام از بعد مادرش که بود ناراحت مسئله نيا از لنس
  .بوده فميتکال ندادن انجام کار نيا علت احتماالً:  گفت کردن فکر يکم از بعد

 رييتغ را يزيچ  بتوانند اگر: دميپرس آنها از که يزمان. بود جالب يليخ ميبرا پسرها، يها پاسخ
 داشته يبلندتر قد که کردند آرزو آنها همه.  کنند يم فکر يگريد ييزهايچ چه به دهند،
 بلند يزهايچ به قدش: داد پاسخ يمان. بردارد يبلند يقدمها بتواند:  گفت آلن چرا؟. باشند
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 پسرها از سپس. باشد گرداشتهيد يها بچه با يشتريب يهماهنگ: گفت لنس و.  برسد
 د؟ييبگو قد يکوتاه يها يژگيو از ديتوان يم: دهند پاسخ من مهم  پرسش نيا به خواستم

 موجب قد يکوتاه: داد جواب يمان. ديشو يم يفرد به منحصر آدم: گفت و کرد يمکث آلن
 اسکواش و کنم زيخ و جست يبراحت بتونم تا کند يم کمک من به و. شود يم آدم يچاالک

  .کنم يباز

  .بشم جا کوچک يجاها يتو تونم يم:  کرد زمزمه لب ريز و زد يلبخند لنس

 به پرداختن مانع تواند يم کرد، لنس که يکار مانند بودن يمنف يبجا  کردن فکر مثبت پس
 مواجه اي ميباش داشته شهيهم ميتوان ينم که آنچه رفتنيپذ ،يعني شود ينيچن نيا يموضوعات

  . ميدار يزندگ در همواره که، يها ييخشنود نا با شدن

 به شهيهم: گفت بمن او. شود بلند قدش شهيهم که دارد آرزو و است ساله هشت ، جاشوا
 راجع که بود سخت او يبرا واقعاً. شود آنها مانند کند يم آرزو و کرده نگاه قدبلندش دوستان

 نام را يکوتاه قد يها حسن تا کردم قيتشو را او که يزمان. کند صحبت قد بودن کوتاه به
 زکنانيخ نهيس توپ گرفتن پس يبرا تونم يم کنم، يم يباز ها بچه با که يوقت: گفت ببرد
 کنم يم يباز فوتبال يوقت: داد وادامه  رميبگ پس را توپ و کنم عبور آنها يپاها يال از

 ديد معرض در گريد چون بزنند تکل من به توانند ينم و هستند قدتر بلند من از ها بچه همه
 بار نياول نيا احتماالً که بود نيا مهم نکته اما. کردم يشوخ: گفت و ديخند بعد. ستمين آنها
  . ديخند يم قد بودن کوتاه به راجع که بود جاشوا يزندگ در

 يپرداز ل ايخ نيا از تنها، نه دهند يم انجام را» ..... اگر«  يباز  يها بچه که يزمان
 توانند ينم  که، داشت خواهند ييزهايچ به نسبت يبهتر احساس  بلکه، شوند يم خوشحال

 دهند، رييتغ توانند يم که را آنچه تا دهد يم اجازه کودکان به نيهمچن يباز نيا. دهند رييتغ
 آرزو کي از شيب توانند يم زهايچ يبعض. کنند حل را آن به مربوط مسائل و  داده رييتغ

  . ميساز کترينزد تيواقع به را آنها شتر،يب تالش با ميتوان يم که يصورت در باشند،
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  : ٣بخش

  :  يروح يها ضربه و ها ترس ،ينگران تنش،

  : ديجد مدرسه کي به رفتن اي مدرسه روز نياول

 يگريد منزل به شما که نيا اي. رود يم مدرسه به فرزندتان که است يروز نياول امروز ديشا
 ييابتدا دوره از او، دارد امکان اي. رود يم يديجد مدرسه به شما فرزند  و ديا کرده مکان نقل
  . برود ييراهنما مقطع به

 يم خو شيخو ديجد طيمح با يخونسرد کمال در و بسرعت کودکان اکثر خوشبختانه،
 فرزندتان اگر. کنند يم قبول را تحول و رييتغ نيا يسخت به ها، بچه نيا از يبرخ اما. رنديگ
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 او يبرا تواند يم ديجد مدرسه به کردن عادت مطمئناً داشته، دوست را خود يقبل مدرسه
  .باشد دشوار و سخت

 با  يميقد طيشرا کردن ميتنظ جهت ،يزمانبند برنامه گونه چيه ما د،يدانيم که همانطور 
  م،يکن منطبق شده حاصل تحول و رييتغ با را خود چگونه نکهيا. ميندار  ديجد تيموقع
 ينم کودکان  که، داشت نظر در  را نکته نيا ديبا نيهمچن. دارد ما يخو و خلق به يبستگ
 رييتغ يمعن به مدرسه، ييجابجا  آنان يبرا. باشند داشته بزرگساالن  مشابه، يدگاهيد توانند

 نيل قاتيتحق طبق. است هيقض بعد کي ديجد مدرسه کي به رفتن اما. باشد يم ايدن افتني
 گرفته صورت کودک يروان بهداشت مؤسسه توسط که نهيزم نيا در همکارانش و  هافمن
 شتريب افکارشان شوند، يم کودک مهد وارد يناراحت اي و خشم ترس، با که يکودکان است،

  . ديجد يزهايچ آموختن تا است انشيمرب و همساالن با خوب روابط جاديا به معطوف

 استرس کاهش خصوص در شيخو کودکان به ديتوان يم شما نکات، نيا کردن تيرعا با
  : ديکن کمک داده، رخ راتييتغ از حاصل

 معلمان مدرسه، از شيخو کودک همراه ،يليتحص ديجد سال شروع از قبل دارد امکان اگر  -
  . ديکن دنيد آنجا کارکنان و

 در دارند عالقه کودکان. ديکن بازگو او يبرا داستان صورت به را خود مدرسه روز نياول  -
  . بدانند را ييزهايچ ما، يکودک مورد

 دارد دوست که را ييغذا ظرف اي دفتر خودش يبرا ديده اجازه و رفته فروشگاه به او با -
 يبهتر احساس روش نيا با. بخرد يفانتز مداد کي مثالً تا ديکن قيتشو را او. دينما يداريخر

  . داشت خواهد

  . ديشو همراه او با اتوبوس با اي و ادهيپ مدرسه، روز نياول در ديکن يسع -
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 ارتباط يقبل دوستان با و کرده دايپ يديجد دوستان ،ييگشا مسأله با تا ديکن کمک او به  -
  . دينما حفظ را شيخو

 افکار و احساسات ، که است تياهم حائز نکته نيا د،يا بوده فرزندتان کنار در شهيهم چون -
 شده مطرح ذهنش در که باشد ييها پرسش پاسخ بدنبال ديکن قيتشو را او. ديکن درک را او

  . کند مشاهده را راتييتغ نيا مثبت نگرش با و. است

 به رفتن يبرا را دخترش ازين مورد وسائل تا بود رفته فروشگاه به او با ساله، پنج  يجود پدر
  : ديکن يم مالحظه را دو نيا يگفتگو نجايا در. کند هيته کودک مهد

   اد؟يم خوشت کودک مهد يزهايچ چه از ،يريم کودک مهد به يبزود تو يجود: پدر

  . هاش يباز اسباب: يجود

  ؟يدار دوست يچ گهيد: پدر

  .معلم خانم:يجود

 يگريد يزهايچ به يتون يم. يگفت برام يداشت دوست که را يزيچ تا دو اسم تو خب،: پدر
   ؟يکن فکر  داره، وجود کودک مهد يتو که

  . دونمينم.... هوم: يجود

  . يبگ يتون يم يکن فکر يکم اگر بندم يم شرط: پدر

  .کنم يباز اطيح يتو ها بچه با و کنم ينقاش تونم يم... آهان: يجود

 به رفتن.  باشد يم مهم اريبس کودکان احساسات کردن درک د،يکرد مشاهده طورکه همان
 يبرخ يحت. باشد اضطراب با توأم اوقات يگاه و زيانگ جانيه تواند يم ديجد مدرسه کي

 از يبخش جاناتيه نيا. کند يم دايپ نمود يعصب يرفتارها بصورت  جانات،يه نيا مواقع
 نفره دو مکالمه. باشد يم دشوار يامر آنان مورد در کردن صحبت اما هستند، ما يزندگ
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 نديخوشا نا يگاه و خوب احساسات با چگونه تا کند کمک شما به تواند يم پدرش  و يجود
  : ديشو مواجه فرزندتان

 احتماالً که هست هم يزيچ اما، يکرد صحبت يدار دوست که ييزهايچ مورد در: پدر
   بشه؟ تيناراحت موجب

  . ندارم يدوست من آخه: يجود

   ؟يکن دايپ ديجد دوست کي يتون يم چطور يکن يم فکر خب،: پدر

  . کنه يباز ش باها بدم اون به عروسکمو تونم يم: يجود

  . يمشکالت حالل تو!  هيخوب فکر نيآفر: پدر

 بتواند و شده واقف شيخو احساسات به او تا ديکن کمک کودکتان به ديتوان يم روش نيا با
 يآمادگ او د،يکن صحبت مرتب بطور او احساسات به راجع اگر. کند تيريمد را آنها يبدرست
  . داشت خواهد مدرسه ديجد تجارب با شدن مواجه يبرا يبهتر

  کرد؟ ديبا چه مواقع گونه نيا در: امتحان استرس

 هشت اي  هفت نيسن در کودکان، از يبرخ ترسد؟ يم مدرسه يها امتحان از فرزندتان ايآ
 اوقات اکثر د،يپرس يم را آن علت او از د،يا شده ترس نيا متوجه اگر. هستند نيچن يسالگ
  .دانم ينم:  ديشن ديخواه يجواب نيچن

 يياعتنا يب او ترس به نسبت اما شد، خواهد مسئله نيا متوجه او. ديشو نگران ستين الزم 
! نداره ترس نکهيا ،يترس يم يچ يبرا:  دينکن استفاده ز،ين جمالت نيا از ديکن لطف. دينکن
 احساسات بروز به نسبت  آنها رايز داد، نخواهد کاهش را کودکان اضطراب يزيچ حرفها نيا

  . هستند نگران شيخو
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 در. است يمهم مسئله کودکان يبرا بد، نمره کسب برابر در يديام نا حس بروز از اجتناب 
 خود احساسات هم او ديده اجازه و دييبگو خصوص نيا در شيخو احساسات از او به عوض

 دهيترس او چرا که نيا. ديکن ييشناسا را ياصل مشکل که، است نيا يبعد گام. کند انيب را
 موفق کودک اگر البته.  کند دايپ را مشکل منبع تواند يم»   اضطراب تست«  نجايا در. است
  . شود آن دادن انجام به

 مسئله نيا با اگر. کنند ينم کسب يخوب نمرات را خود يها امتحان در کودکان از يبرخ
«   کتاب از ديتوان يم نيهمچن. ديکن ياري خصوص نيا در را او ديتوان يم ديشد مواجه

  .ديريبگ کمک کاسبارو ژوزف نوشته  ،»  آن با برخورد طرز و امتحان اضطراب

 کتاب نيا در. ديکن مطالعه يخوب به را کتاب نيا ،ياقدام هر شروع از قبل ديتوان يم نيبنابرا 
 کرده حذف فرزندتان يبرا را دشوار موارد. است شده يطراح کودکان مختص زين ييها تست

  . ديکن نيتمر او با و

 حيصح يها پاسخ کودک که، نيا. دارد وجود احتمال چند مدرسه يها امتحان با ارتباط در
 مشخص مشکل، ديکن يسع. ترسد يم نيپائ نمره کسب از و ستين مطمئن اما داند يم را

 کمک او به ماند، يم عاجز آنان درک از اي و خواند يم عيسر را ها پرسش فرزندتان اگر. شود
. رنديگ يم ها آزمون در يکم نمره دنيفهم بد و يدقت يب اثر بر زين ها بچه از يبرخ. ديکن
  . ديکن نيتمر او با  را، خواندن دقت به  د،يشد مواجه مسائل نيا با اگر

 نيا در. ترسند يم خود اشتباهات از و دارند ها آزمون از يا ناشناخته ترس  کودکان، از يبرخ
  . شود يم اشتباه مرتکب يانسان هر که ديکن يادآوري و کرده صحبت او با صورت،

 يم تصور او. شود شما ينگران هيما که، است مسئله نيا از فرزندتان ينگران  گر،يد احتمال
. رديگ ينم قرار نيتحس مورد گرنه و کند کسب خصوص نيا در يخوب گاهيجا ديبا کند،

 نکوهش و انتقاد مورد ياضير در هجده نمره بخاطر را خود دختر که شناسم يم را يا خانواده
 را آنها و کرده دايپ را او اشکاالت  ديکن يسع  خوب، نمرات کسب بر تمرکز يبجا. دادند قرار

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM


44 
 

 يکارها را،يز است آشفته و جيگ شما فرزند. حرفهاست نيا از حادتر مشکل اما. ديکن رفع
 کارها خواهند يم و اند شده يسردرگم دچار روزها نيا کودکان اکثر. دهد انجام ديبا را ياديز
 ،کالسيورزش ناتيتمر مدرسه، فيتکال: دهند انجام عيسر و زود يليخ را شيخو فيتکال و

  .....و يشاهنگيپ رقص، کالس ،يقيموس

  داد؟ انجام را، کار همه نيا توان يم آخرچگونه

 تيرعا را اعتدال ديبا يکار هر در که نيا داشتند، يمهم اريبس باور کي م،يقد يها يوناني
  . ديباش رو انهيم و کرد

 توانند يم کودکان شما کمک با البته. است اديز يليخ کودکان يبرا ها خواسته نيا امروزه،
 جهت ز،ين ليذ فهرست از ديتوان يم. برسند شانيکارها به و  داشته حيصح يزير برنامه
  :  ديکن استفاده فرزندتان به کمک

 به توجه با را فهرست نيا ديتوان يم. ديکن هيته يفهرست اي ستيل فرزندتان يها تيفعال از -
  . ديکن يبند تياولو او يعالقمند

  .کند حذف دهد، ادامه تواند ينم که را يفيتکال اي ها تيفعال ديبخواه او از -

 دهد اختصاص فيتکال انجام به را يزمان. کند يزير برنامه خودش يبرا کودک ديده اجازه -
  . باشد داشته ز،ين دوستانش با يباز يبرا وقت مهمتر همه از و

 در را يمهم يها انتخاب کرد، خواهند مالحظه کودکان مرحله، نيا رساندن اتمام به از بعد
 اگر. است مهمتر آنها يبرا ها تيفعال از کي کدام که نيا مثالً. کنند اتخاذ ديبا يزندگ

 يراض را او و است يکاف کساعتي يبرا هفته در مختلف تيفعال کي کند يم تصور دخترتان
 وقتش شتريب دهد يم حيترج پسرتان اگر. برسد اش خواسته به تا ديده اجازه او به کند، يم
 آنان يريگ ميتصم. ديکن موافقت او با کند، صرف نهيزم کي در يمهارت کردن کامل يبرا را
 رنديگ يم ادي کودکان ها، روش نيا با نيبنابرا. باشد يم مهم خودشان تيوفعال کار مورد در
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 يزير برنامه دهند، انجام خواهند يم که آنچه و دهند انجام ديبا که آنچه يبرا   چگونه
 داده انجام را يزير برنامه نيا خودشان که هستند شيخو برنامه به بنديپا يزمان آنها. کنند
  .  نيوالد از يکي  نه، باشند

 کمک آنها به باشد شده يطراح کودکان توسط که يزير برنامه در اعتدال و توازن تعادل،
 و باشند داشته يبهتر يآمادگ امتحانات يبرا کرده، کنترل را خود احساسات تا کرد خواهد

  . کنند تجربه را يکم استرس نطوريهم

 يم که آنچه و دهند انجام ديبا که آنچه يبرا کنند يزير برنامه چگونه رنديگ يم ادي کودکان
  : دهند انجام خواهند

 يبرا را کودکانمان ديبا ما:  گفت يم ما به راتجرز دانشگاه در  سيال وسيمار که گونه همان
 در آنها کار، نيا با رايز. باشد امتحان شامل که يزندگ کي نه، ميکن آماده يزندگ امتحان

  . شوند يم متحمل را يکمتر اضطراب امتحانات يبرگزار نيح

  : است شتريب يريادگي يمعنا به کمتر استرس

 مقطع وارد يوقت اما. باشد يم ييابتدا مقطع در ممتاز و خوب آموز دانش ساله، ازدهي  يتون
 چون. بود يبيعج يليخ مسئله نيا و کرد افت ياضير درس در ژهيبو نمراتش شد ييراهنما

 بخوابد توانست ينم شبها نکهيا از يتون. گرفت يم يخوب نمرات ياضير درس در شهيهم او
 به کرد شروع يمدت از بعد. بود آمده ستوه به سردرد و معده در مبهم درد از و بود يشاک
  . داشت ياديز استرس او داد، ينم انجام قبالً که يکار شيها ناخن دنيجو

   داد؟ صيتشخ درکودکان را، يجانيه استرس راتيتأث توان يم چگونه

 يآموزش سازمان کي که، يآموزش برنامه بر نظارت توسعه انجمن يياجرا ريمد ، کارتر نيج
 مدارس، در شيخو يجانيه ليدال يبرا کودکان اکثر: است معتقد شود يم محسوب يمل
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 به را شيخو ذهن توانند ينم کنند، يم استرس احساس که يآموزان دانش. دارند مشکل
  .دهند اختصاص دروس يريادگي

 احتماالً هستند يريگ ميتصم به قادر شيخو يزندگ در که ينوجوانان من، قاتيتحق طبق 
 و داشته يکمتر اضطراب آنها. کنند يم کسب را يشتريب يها تيموفق گر،يد افراد به نسبت
  . دهند يم اختصاص يريادگي به را شيخو توجه و تمرکز

 و نيوالد برادر، و خواهر ها، يهمکالس با روزمره ياجتماع مسائل حل در که ييها بچه
 ،يپ در يپ يها شکست. شوند يم ديناام و نيخشمگ شتريب دارند، مشکل شيخو معلمان
 مرور به آنها ن،يبنابرا. شوند گرفته انتقاد باد به يکار هر يبرا کودکان نيا تا شده موجب

 يريگکناره ستند،ين آن حل اي و ييارويرو به قادر که يمشکالت و مردم از يحت و شده ميتسل
 کنند، يم برقرار ارتباط مدرسه در گرانيد با يبراحت که ييها بچه گر،يد طرف از. کننديم

 کردن گوش با توانند يم آنها. کنند يط را يريادگي مراحل کامل، توجه با تا دارند ييتوانا
 ديتوانيم شما. کنند کسب را يشتريب يها تيموفق و داده انجام را شيخو فيتکال ، حيصح
 خصوص نيا در. کند صحبت شيخو احساسات و افکار درباره تا ديبده ادي شيخو کودک به

  : باشد کننده کمک تواند يم ليذ شرح به يسواالت

  ؟يکنيم يخوشحال احساس که داده رخ ياتفاق چه مدرسه تو امروزه -

   ؟يکن يم يناراحت احساس تو که شده يزيچ ايآ -

 يبهتر احساس که کنهيم کمک نيا يبگ يزيچ اي يبد انجام يکار اگر يکنيم فکر  -
   ؟يباش داشته

 در را آنها تواند يم شود يدرس فيتکال به کودکان تمرکز از مانع که يجانيه استرس هر
 کردن برطرف يبرا توانند يم کودکان اما. کند اضطراب دچار مدرسه، به مربوط مسائل مورد

 صحبت يتون با من که يزمان مثال، بطور. رنديگ فرا را ييمهارتها شيخو يجانيه مشکالت
. کند يناراحت احساس که شده باعث مدرسه در يزيچ چه ديبگو بمن خواستم او از کردم يم
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 يرو يگرفتگ ماه کي و است ياستخوان و الغر که نيا ليبدل ها بچه که داد حيتوض او
 شده درس کالس در او تمرکز عدم موجب مسئله نيا و کننديم مسخره را او دارد، صورتش

 ينم  دارند، يبد حس من به ها بچه که يوقت: گفت يتون. ياضير درس در ژه،يبو.  است
  . کنم تمرکز ميدرسها يرو توانم

 ميتصم کردن فکر يمدت از بعد او. کند حل را مشکل نيا تواند يم چگونه: گفتم يتون به
 بچه يبرا را آن و ديسيبنو زشت و الغر پسر کي مورد در داستان کي انشاء زنگ در گرفت

 او با شيها يهمکالس يرفتارها و  پسر نيا احساسات مورد در او داستان نيا در. بخواند ها
 يتون با رفتارشان که شدند متوجه داستان اتمام از پس کالس يها بچه. بود داده يحاتيتوض
 مشکل، نيا حل با. کند دايپ يديجد دوستان او تا شد باعث انشاء نيا خواندن و نبوده خوب
  . باشد داشته يشتريب تمرکز خود دروس بر توانست يتون

. باشد ياضير درس مشکل کردن حل از مهمتر  مردم، با افراد مشکل کردن حل ديشا
 توانند ينم که نيا اي و بروند مدرسه به ندارند دوست شدن، مسخره ترس از که يکودکان
 را مسئله نيا ميبتوان اگر. شود يم مسائل نيا مشغول ذهنشان کنند، دايپ يهمباز و دوست
 شتريب يريادگي به يچندان لزوم  اما، هستند فيضع ياضير درس در آنها که ميکن درک

 در را يريادگي نهيزم مسلماً کار نيا با م،يکن کمک آنها به ميتوان يم تر راحت ندارند، ياضير
  . کرد ميخواه ليتسه آنان

   کشد؟ يم خجالت يباز در شرکت يبرا شما، فرزند ايآ

 کي به وستنيپ از رسد يم بنظر اي و شود؟ ينم دعوت يباز به گرانيد توسط شما فرزند ايآ
 از ايآ کند؟ شرکت يباز در تا کند تماشا را گرانيد يباز دهد يم حيترج و ترسد يم گروه

 جواب و کردن بلند دست از اي و ترسد يم بخواند شيها يهمکالس نيب را يگزارش که نيا
   کند؟ يم اجتناب معلمش پرسش به دادن
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 کرده استرس احساس روند يم يديجد مکان به اي مدرسه به که يزمان ها بچه اکثر احتماالً
 نفس به اعتماد آنها يبزود  اما،. کنند يم يريگ کناره ها تيفعال به وستنيپ از موقت بطور و

 و يخجالت اريبس کودکان از يبرخ اما. شوند يم يباز و تيفعال ريگ در و افتهي باز شيخو
 يبزود و باشند نداشته خود وجود ابراز به قادر تا شده موجب گرانيد از ترس اي و بوده کمرو
 اما شود، يم محسوب يزندگ مهم يمهارتها از يکي دن،يکش انتظار اگرچه. شوند ميتسل

 دارند کمک به ازين آنها و. انجامد طول به است ممکن کودکان يريگ کناره و بودن يخجالت
  .کنند غلبه شيخو يها ترس بر تا

 اگر کرد يم تصور او. ديترس يم يليخ کالس يها بحث در کردن شرکت از ساله ده  يچير 
 که يآموزان دانش با را او معلم که، نيا اي و خندند يم او به  شيها يهمکالس کند، اشتباه
  . کند يم سهيمقا  دانند، يم را حيصح يها پاسخ

 هرگز شيها -يهمکالس که داد قول او به يحت. کند تيحما او از کرد يم يسع يچير مادر
 او به مادر سرانجام،. داشت نخواهد او به ياحساس نيچن معلمش و نکنند مسخره را او
 يبشرط) بود کرده را تقاضا نيا مادر از يچير قبالً(  بخرد سگ توله کي شيبرا که، شنهاديپ

 يچير که چرا نکرد حل را مشکل هم سگ توله نيا اما. کند صحبت سرکالس يچير که
  . شد يم اضطراب دچار مدرسه در هم هنوز

 ازاو را ييها پرسش نيچن ديتوان يم  دارد، را مشکل نيا يچير مانند هم شما فرزند اگر
  : ديبپرس

   است؟ داده انجام يکار کالس، در معلم ايآ

   ؟يشو اشتباه مرتکب که يهست مسئله نيا نگران

   ؟يکن انيب را ات خواسته يکش يم خجالت

   کنند؟ يم مسخره را تو ها بچه يکن يم صحبت يوقت
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.  ديبپرس احساساتش به راجع او از کرد ييشناسا را ها يناراحت نيا علت فرزندتان که يزمان
  : پس. دارد يا خواسته اي تقاضا او از کالس در معلم که يزمان ژه،يبو

 سوال فرزندتان از خندند، يم او به گرانيد دهد يم را ها پرسش پاسخ او که يزمان اگر -
   بود؟ خواهد چگونه او واکنش ديکن

 و بوده مراد وفق بر زيچ همه که ديده نانياطم او به ترسد، يم شيخو اشتباهات از اگر -
  . ستين ينگران گونه چيه يجا

  . ديا داده انجام او سال و سن در که ييکارها و دييبگو خودتان به راجع او به  -

  . ديکن مطرح را ييها پرسش خصوص نيا در و. کند انتخاب را يموضوع ديده اجازه -

 نيا. کند نيتمر خانه طيمح در ديده اجازه بخواند، بلند يصدا با را کتاب دارد عادت اگر -
  . کرد خواهد فراهم او يبرا را تيامن شما تيحما با طيمح

 است ييکمرو  دختر او. است شده اضطراب دچار ،يمختلف يزهايچ بخاطر ساله هفت  يجس
 او به ها بچه قبلً دوبار يکي  را،يز. شود ملحق گرانيد به کردن، يباز يبرا تواند ينم و

  .    ستين تو يبرا ييجا فعالً  که، نيا اي. يکن يباز ستين تو نوبت حاال: بودند گفته

 از پس يجس مادر. بود شده اضطراب دچار زين يجس کمرو، و يخجالت يها بچه اکثر مانند
 کيتکن« . کرد کمک دخترش به شده ارائه يها کيتکن از استفاده و روانشناس، با مشورت

 به شروع زين يجس و کرد يباز را تماشاگر نقش مادر. کرد حل را مشکل نيا ،» نقش يفايا
 بوده نييپا سرش او شد، متوجه مادر کرد، زدن حرف به شروع يجس که يوقت. کرد صحبت

 اتمام از بعد. شود يم دهيشن يسخت به شيصدا که، يطور کند يم صحبت يآرام به و
 يکم و کن نگاه بمن يکن يم صحبت يوقت اما، بود خوب: گفت دخترش به مادر ش،ينما

 نيا از که يمدت از بعد. بشنوم را تو يها صحبت توانم يم ينطوريا چون، بزن حرف بلندتر
  . کند نيتمر او با بتواند يجس تا شد يباز وارد هم يجس بزرگتر خواهر گذشت نيتمر
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 شيافزا را شيخو نفس به اعتماد تا کند يم کمک کودکان به ياجتماع يمهارتها آموزش
  .دهند

 يم کمک آنها به مسئله نيا. است آنان از کردن پرسش کودکان، به کمک يبرا گريد روش 
  .  رنديبگ ادي را کردن تمرکز يراهبردها تا کند

 با اتاق از يا درگوشه او روز کي. رود يم کودک مهد به که است يا ساله چهار دختر  ايتان
 خواسته توانست ينم ، اما کند يباز دوستانش با داشت دوست ايتان. کرد يم يباز عروسکش

 بمن ايتان: گفت و شد عمل وارد تين حسن با  کودک مهد معلم نجايا در. کند انيب را اش
 به يباز شنهاديپ ها بچه اگر لحظه نيا در. م؟يکن مرتب را ها قفسه نيا تا يکن يم کمک

  . بود بخش لذت يليخ او يبرا کار نيا ، چون کرد ينم قبول او دادند، يم ايتان

 ايتان به او روز کي مثال بطور. کرد تيرعا را نکات نيا معلم يهماهنگ با مادر  ز،ين منزل در
 با يال عروسکت تا  ميکن چکار ؟يکن دايپ يحل راه آن يبرا يتون يم دارم يمشکل کي: گفت

  . اديب شنا به تو

 نيا و رنديگ قرار يابيارز مورد دينبا کند يم شنهاديپ کودک که ييها دهيا ديباش داشته توجه 
 راجع نکهيا از ايتان. کند فکر  روش، کي از شيب به او که است نيا ليدل به فقط ها شنهاديپ
 بشه غرق بخواد اگر دييبگو بهش:     زد اديفر يخوشحال با و برد يم لذت کند فکر يال به

  .دميم نجاتش

 اگر: گفت دوستانش به  بود ستادهيا يکنار دوباره او  که، يزمان کودک مهد در گريد کروزي
 کينزد ها بچه از يکي.  دهم انجام را نکاريا تونم يم من د،يدار ازين نشان آتش کي به شما
 جانيه اريبس خانه، برگشت که يزمان ايتان. است گرفته آتش ييجا که کرد وانمود و آمد او

  .  کردم ييگشا مسأله من امروز ،يمام:  کرد اعالم افتخار و غرور با او. بود زده

 کرد، يم يريگ کناره يکار هر در شرکت از شه،يهم او که نيا از ساله، هفت  هتر مادر
 يم آنها خانه به  کودکانشان با  آنها شاوندانيخو و دوستان که يزمان يحت. بود ناراحت
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 دوست را او مردم چقدر که، گفت و کرد صحبت او با مادر. کرد ينم يباز آنها با هتر  آمدند،
 از او و. داد ينم رييتغ را هتر افکار يزيچ چيه اما،. وندديبپ آنها جمع به ديبا  هم او و دارند
 تالش و يسع مادر سمس،يکر پارسال. ديکش-  يم خجالت گرانيد با ارتباط يبرقرار

 شکل که، کنم درست يليزنجب ينيريش خواهم يم: گفت هتر به او. داد خرج به يشتريب
 کرد يم درست را آدمک صورت داشت هتر که يوقت. يکن کمک بمن شهيم. باشه آدمک
. يبذار يدار دوست که جا هر را آدمک دهان و ينيب و چشمها يتون يم:   گفت او به مادر

  .  بشن دار خنده آنها يها صورت بذار رينگ سخت اديز

 يبرا. داد قرار او دهان ريز را گرد نبات آب و کرد درست دهان آدمک يبرا شکر با  هتر،
 از بعد. داد قرار چشمها نييپا درست که کرد استفاده انيب نيريش چوب از زين آدمک ينيب

 کي نکهيا از و بود شده زده جانيه يليخ او. کرد دنيخند به شروع بلند بلند هتر کار اتمام
 نکهيا يبجا آمدند مهمانها که يزمان. کرد يم يخوشحال احساس بود کرده خلق را يموجود
 را او آدمک خواست آنها از و رفت مهمانها سمت به برود، خود اتاق به معمول طبق هتر

 ينيريش يبرا يگريد يطرحها تا بود گرفته ميقبالًتصم هتر ،يبعد يمهمان در. کنند تماشا
 مالحظه. خواند بود، سروده خود که را يشعر کي مهمانها از کي هر يبرا و نديبب تدارک ها

 اي و ايهدا دنيخر با مادر قبالً که يصورت در. شد رفع مشکل نيا ساده کيتکن کي با دينمود
 نتوانسته کردن، التماس يحت اي و ننديبب را او دارند دوست مردم که مسئله نيا دادن حيتوض
  . شود ظاهر دوستان جمع در تا کند قانع را او بود

 يم اجتناب گريد کودکان با يباز در کردن شرکت از و است يخجالت اريبس فرزندتان اگر
 از و کند، افتخار خود به بتواند او اگر. کند يراحت و آرامش احساس تا ديکن کمک او به کند،

 يبرا ديجد يروشها افتني از بخواند، را يدرس فيتکال اي گزارش درس، کالس در که نيا
 ننديبب را او هنر مهمانها نکهيا اي و کند حاصل نانياطم ،يباز يبرا گرانيد به وستنيپ
 از يريگ کناره يبجا و گذاشته کنار را اضطراب و ترس تواند يم يبراحت شوند، زده جانيه
  . کند تيامن احساس و وندديبپ به گران،يد
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  : دارد يمزمن يماريب خانواده ياعضا از يکي که يزمان

 اغلب د،يشو يم آنفلونزا اي يسرماخوردگ دچار فرزندانتان از يکي ايو همسرتان شما، يوقت
 خشم احساس آمده، شيپ اتفاق نيا از است ممکن يحت و کرده اضطراب و يديام نا احساس

 و يدشوار با روزمره ساده فيتکال يحت اي و کارها دادن انجام مواقع گونه نيا در. ديکن
  . رديگ يم صورت يآهستگ

 يناتوان دچار يطوالن مدت به خانواده ياعضا از يکي که يوقت داشت توان يم ياحساس چه
  است؟ شده يمزمن يماريب اي يجسمان

 يمجر  امزيليو مونتل. شود تحمل قابل ريغ تواند يم يافسردگ يوحت  ينگران اضطراب، 
 بيآس يماريب نيا علت ديدان يم که طور همان. شد اس ام يماريب به مبتال شو، تاک برنامه

 نيا دنيشن از بعد مونتل حال نيا با. باشد يم بدن يمرکز عصب ستميس دنيد صدمه اي
 ش،يخو يسالمت مجدد افتنيباز به تياهم و منظم يورزش ناتيتمر با او. نشد ميتسل خبر

  بلکه، خودش به تنها نه او بود معتقد مونتل. برد يم لذت  ، تيفعال از و داشت يخوب احساس
  . باشد يم ونيمد اش ساله نوزده و چهارده ده، نُه، فرزند چهار و همسر به

 کمک او به خوب يجسمان حس. کنم صحبت او با تا داشتم ر شانس نيا من خوشبختانه
 يم را الزم يانرژ او به مسئله نيا و.  باشد داشته يخوب احساس زين يعاطف نظر از تا کرديم

 يکن فکر خودت سالمت به  يوقت:  گفت بمن او. کند يباز شيخو کودکان با تا داد
 و همسر مانند هستند يداشتن دوست و زيعز تيبرا که يافت يم يافراد ادي به ناخودآگاه
 يورزش ناتيتمر تا شود يم موجب يدرون و يقو حس کي کرد يم احساس او. فرزندانت

 راتييتغ«  نام به  کيووينگيل ينيو کتاب به نيهمچن مونتل. دهد انجام منظم بطور را خود
 در. است گذاشته اش خانواده و او به را يقدرتمند ريتأث آن مطالعه  که، کرد اشاره»     بدن

 يماريب مونتل. باشد يم صداقت مالک، و اريمع نيمهمتر خانواده يبرا ، مواقع گونه نيا
 يم يماريب نيا که، نيا و. داد حيتوض فرزندانش يبرا کامل بطور را آن عوارض و   شيخو
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 ناتيتمر کساعتي صبح روز هر ديبا او و شود او يعصب ستميس يجيتدر زوال موجب تواند
  . باشد داشته يورزش

  فرزندانش، به او يازهاين و يماريب دادن حيتوض که بود کرده درک را مسئله نيا مونتل
 به نسبت  بلکه، کنند يهمدرد احساس پدرشان به نسبت تنها نه آنها تا شد خواهد موجب

 مدرسه در که ييها بچه مانند ، باشند داشته يحس نيچن زين گرانيد احساسات و ازهاين
  . کنند يم يقلدر

 که يافراد به ابانيخ و کوچه در او فرزندان انيجر نيا از بعد  گفت، من به نيهمچن مونتل
 نکهيا با:  داد ادامه و کنند يم کمک دارند، مشکل شيخو رفتن راه در اي هستند لچريو يرو
 يم. اند کرده آماده ندهيآ در يتحول و رييتغ هر يبرا را خودشان آنها اما هستم يسالم آدم من
 از بعد: گفت مونتل. باشد يم پدرشان يماريب ليبدل ها بچه نيا بودن حساس گفت توان
 شده باعث مسئله نيا و ام شده حساس اريبس فرزندانم به نسبت  ،يماريب نيا به شدن مبتال

  . باشم داشته يشتريب و بهتر يآگاه آنان يازهاين به تا

 يها ينيب شيپ داشت، خواهد شرفتيپ چقدر او يماريب که مورد نيا در توانست ينم مونتل
 کمک با و يمشکل نيچن با را شيخو يزندگ او که است نيا مهم اما. دهد انجام را الزم
  . دهد يم ادامه روزه هر ناتيتمر

 کي که يوير حاد يماريب به شد مشخص يسالگ دو در و دارد سال پنج ، هالر يبرند
. شد او ي ها شش بيتخر موجب مرور به يماريب نيا. است مبتال باشد يم  ينادر يماريب

. شود يم اشتباه نفس يتنگ اي آسم يماريب با اوقات اغلب يماريب نيا که، است ذکر به الزم
 يداروها اضافه به کرد يم پمپاژ را خون که يا لوله از شد مجبور يبرند شيپ سال سه از

 بودن يجد ،يبرند  که، بود يحال در نيا. کند استفاده چهارساعته و ستيب بطور مخصوص،
 کند سيخ را پمپ نيا دينبا که ديفهم يم را مسئله نيا اما کرد ينم درک را شيخو يماريب
 با و برود ساحل کنار تواست ينم يبرند ليدل نيهم به.  کند استفاده از آن همواره ديبا اي
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 مانند يگريد يهايباز به و رفتيپذ را شيخو تيوضع يبرند مرور به. کند يباز  ها، ماسه
:  بود معتقد يبرند مادر. بودند دواريام بهبودش به زين او نيوالد. آورد يرو يسوار دوچرخه

 سال پنج اي فردا به االن از ما،. ميهست خداوند سپاسگزار و ميدان يم را خود يزندگ قدر ما،
  . ميباش شاد و خوشحال ميتوان يم و ميدار يمثبت نگرش م،يکن ينم فکر گريد

 و دارند اطالع او ژهيو يازهاين و طيشرا از انيمرب اگرچه. رود يم کودک مهد به يبرند
 محسوب سکير نوع کي کودک مهد به او فرستادن که دانند يم زين او پدر و مادر نيهمچن

 ينم کنند، درک که شده موجب  آنان مثبت نگرش اما ،) او ياورژانس طيشرا ليبدل( شود يم
 او خواهم يم من. است مردم عاشق يبرند: ديگو يم مادر. دارند نگه خانه در را يبرند توانند

 و موانع يخوب به که ييها خانواده نيچن. شود مواجه مشکالتش با و ببرد لذت يزندگ از
 ما که يزمان. شوند يم محسوب يقلب قوت ما يبرا رنديگ يم دهيناد را يزندگ مشکالت
 اگر. ميکن فکر هالتر و او خانواده مونتل، به ميتوان يم م،يکن يم استرس و يدرماندگ احساس

 دارد را کردن يزندگ ارزش يزندگ که ننديبب و باشند داشته مثبت نگرش و ديد توانند يم آنها
  .ميتوان يم هم ما  پس،
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  :٤ بخش

  :ها بيآس و صدمات با آمدن کنار

   زند؟ يم صدمه شما فرزند به طالق ايآ: طالق درباره مجدد دنيشياند

   باشد؟ يم طالق کودکان از بهتر دارند موفق نا ازدواج که ينيوالد با کودکان کردن يزندگ ايآ

 يمنزو پسران، ژهيبو طالق، کودکان که ميدار اعتقاد مسئله نيا به  ما که است سال نيچند
 و دارند يفيضع عملکرد مدرسه در. دهند يم دست از را شيخو عالئق و دوستان شده،

  . کنند يم رشد يجد يعاطف يها  بيآس با احتماالً

   نگتونيتريه سيماو. يا. نباشند نگران اديز مورد نيا در توانند يم نيوالد امروزه اما
 داد، قرار يبررس مورد سال ٣٠ مدت به را خانواده هزار ١٤ از نفر ٢٥٠ که، است يپژوهشگر

 بهتر يبرا کتاب در او ي ها افتهي( دهد قرار يبررس مورد طالق مسئله با را آنان رفتنيپذ تا
 از%  ٨٠ تا ٧٥ شد متوجه سيماو). است دهيرس چاپ به  يکل جان نوشته شدن، بدتر اي شدن

 در و برده لذت شيخو روابط از داده، سامان را شيخو يزندگ و کار زودتر طالق کودکان
 ازدواج اي باشند کرده ازدواج مجدداً آنان نيوالد چه حاال. هستند تر موفق ز،ين شيخو يزندگ

  . باشند نکرده

 کنند، يم يزندگ اند نگرفته طالق که ييها خانواده در که، يجوانان از%  ١٠ که يحال در
 از. بودند شيخو خانواده در تعارض و ها کشمکش شاهد آنها رايز. اند داشته يسخت تجارب

 در را ييباال يتضادها و تعارض آنان%  ٢٩ و بودند گرفته طالق شان%  ٣٦  افراد نيا
 که يکودکان: کرد نشان خاطر زين را نکته نيا نگتونيتريه. بودند کرده تجربه شيخو خانواده
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 به شيخو ازدواج در آنها تا دارد وجود يشتريب احتمال اند شده جدا هم از آنان نيوالد
 و کشمکش که باشند ييها خانواده به متعلق آنان همسران اگر، البته. ابندي دست تيموفق

  . باشند کرده تجربه را يکم تعارض

 يکي و باشد، يم دردناک اريبس خانواده يبرا طالق مسئله ابتدا در: است معتقد نگتونيتريه
 و يمال يروان يها بيآس رغميعل. شوند يم استرس دچار طالق از پس هردو اي همسران از

 و  يزندگ طرز ن،يوالد مراقبت به يبستگ ها، خانواده نيا جوانان تيوضع يچگونگ ،يعاطف
  .دارد آنها يازهاين به نسبت داشتن تيحساس و تيحما يحت

 از بودند ساله سه ها بچه که يزمان او. باشد يم  اتان و  باب بنام ييها قلو دو مادر  ليج
 شيخو کودکان يازهاين رفع صرف را شيخو تالش تمام کرد يسع و شد جدا همسرش

: ديپرس او از اتان که يزمان مثال، بطور. گذارد يم احترام فرزندانش احساسات به ليج. دينما
. ميباش هم با ميخواست ينم ما چون: داد پاسخ صادقانه ليج کند ينم يزندگ ما با پدر چرا
 مانند توانست ينم گريد. داد دست از را خود شغل آنها پدر شدند، ساله ده ها دوقلو که يوقت
 نيا به چقدر ها بچه دانست يم ليج. کند يمال تيحما ،يهاک ورزش يبرا را آنها قبل

 که نيا بدون کرد انتخاب نهيهز کمک يبرا را دوم شغل کي ن،يبنابرا. دارند عالقه ورزش
 تمام در. گذاشت احترام فرزندانش يازهاين به  روش، نيا با او. کند سرزنش را ها بچه پدر
  . شدند بزرگ پدر، و مادر تيحما با پسرها سالها نيا

  :کند يم هيتوص گرکارشناسانيود نگتونيتريه موارد، نيا در که است ينکات نيا

  . ديباش صادق شيخو فرزندان با  - 

  .کرد ديخواه مراقبت آنها از و ديدار دوست را انها شما که بدانند فرزندانتان ديده اجازه -

  . ستندين مقصر طالق، داديرو در ديده نانياطم آنها به -

  .ديکن اجتناب گريد والد کردن انتقاد و سرزنش از-
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  .کند داريد منظم بطور کنند يم يزندگ شما با که يکودکان از همسرتان ديده اجازه-

 آنان به احساسات ابراز زمان و کنند انيراب شيخو احساسات و افکار کودکان ديده اجازه -
  . ديکن يم درک را آنها ديده نانياطم و  ديده گوش

  .ديبگذار احترام فرزندتان يها خواسته و ازهاين به-

 هماهنگ گريکدي با فرزندان، تيترب و ميتعل مورد در تا ديکن برقرار ارتباط سابقتان همسر با-
  .ديباش

 همسر به ديکن اقدام التيتعط به رفتن و فرزندان تولد يبرا کادو دنيخر مورد در  - 
  . ديندان مقصر را گريهمد و ديبگذار احترام سابقتان

 موضع گريکدي برابر در همسرتان و شما تا کند، تالش فرزندتان ديشا که مسئله نيا از -
  . ديباش آگاه د،يکن يريگ

  .کند فکر شيخو ت سا احسا نطوريهم و شما احساس مورد در ديبخواه کودکتان از -

 فرا زمان ژه،يبو اوقات يبرخ اما ديکن يم نگاه طالق داديرو به چگونه که ستين مهم 
 خاطرات از پر يفرد هر يبرا روزها نيا. شد ديخواه چالش دچار ها تولد اي التيتعط دنيرس
 ميتصم  آنها است، شده شروع باب و اتان يبرا دانشگاه التيتعط امروز. هست بودن هم با

 با و شوند کار به مشغول و کرده تيمسئول احساس دانشگاه هيشهر نهيهز يبرا اند گرفته
 برادر دو نيا کرد مجدد ازدواج مادرآنها که يزمان. باشند داشته يخوب رابطه شيخو نيوالد

 گذاشتند احترام و داده تياهم آنها به اتان و باب  نيوالد چون. شدند زده شگفت و خوشحال
  .کنند نگاه احترام دهيد به گرانيد و خود نيوالد به آموختند زين آنها

  :کند يم مکان نقل يگريد يجا به ما دوست نيبهتر که يزمان

 او با را خود مشکالت ميتوان يم ما. ميدار نانياطم و اعتماد او به که است يفرد ما، دوست 
 است ما نزد ميدار ازين او به که يزمان. ميکن دايپ يبهتر احساس کار نيا با و گذاشته انيم در
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 دوست نيا ميفهم يم يوقت اما. بود ميخواه کنارش در او ازين رفع جهت زين ما متقابالً و
   دارد، را گريد يمکان به رفتن و ييجدا قصد ما، اعتماد مورد

 يوقت                                                                 داد؟ خواهد دست ما به يحس چه
 مکان به دارند ميتصم  مورانس خانواده آنان يميصم دوست شدند متوجه ، گلدول خانواده که
 با آنها دختر:  گفت يم خانواده، مادر گلدول  مارتا. شدند شوکه خبر نيا از بروند، يگريد

 منزل البته. باشد يم من دوستان نيبهتر از يکي زين مورانس خانم و است همسن من دختر
 هم با ميداشت عادت ما.  است دردناک ييجدا نيا  اما،. دارد فاصله ما با کساعتي آنها ديجد
 يم بهم زيچ همه آنها رفتن از بعد. ميکرد يم درست کورن پاپ نکهيا اي ميرفت يم نمايس به
 فکر. دارند يحالت نيچن زين فرزندانم مطمئناً و گمشده وجودم از يمين کنم يم تصور. زدير
.                                                                                                                            باشد دشوار و سخت مانيبرا يطيشرا نيچن تحمل کنم يم

. نبود آسان شيبرا لحظه نيا در آنها کردن انيب که کرد يم فکر زين يگريد يزهايچ به مارتا
 کنار مسئله نيا با و باشم يقو کنم يم يسع اما: گفت شيها صحبت ادامه در حال نيا با
  . ننديبب مرا هيگر فرزندانم، خواهم ينم. ميايب

 ١٢  سيکر د؟يکن يم چه رفتند نجايا از دوستانتان نکهيا از بعد: ديپرس فرزندانش از مارتا
 مدرسه به و ميشد يم اتوبوس سوار هم با ما آخه شهيم تنگ دوستم يبرا دلم: گفت ساله

  . بود نجايا االن دوستم کاش گميم خودم شيپ: داد پاسخ هم ساله  ١١ يکيم. ميرفت يم

 مادرها اکثر مانند او. کرد صحبت آنان احساسات رشيپذ تياهم به راجع دخترانش با مارتا
 د،يشو ناراحت  موضوع نيا از دينبا شما: نديگو يم شيخو فرزندان به مواقع گونه نيا در که،
 درک را آنها احساسات هم باز من: گفت من به و کرد يهمدرد آنها با عوض در. نکرد نيچن
 با ديبا که است يتيواقع و کنند تجربه را يدردناک يدرون حس کي مجبورند آنها. کنم ينم
 مناسبت در خوب، يزير برنامه کي با  گرفتند ميتصم گلدول، خانواده و مارتا. شوند روبرو آن
  . کنند مالقات را گريکدي فروشگاه، در ديخر يحت و التيتعط تولد، جشن مانند ييها
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 کارها نيا شود يم آنان مالقات مانع و دوستان ييجدا موجب يطوالن مسافت اگر ن،يبنابرا
  . باشد کننده کمک تواند يم

 با آنان يبرا کتاب خواندن دارند، يا مسئله نيچن که يکودکان به کمک يبرا گريد روش
 کتاب سندهينو»   رود يم يدور يجا به بران آمبر«  کتاب در. باشد يم يموضوع نيچن

 دوست. آمبر نام به يا ساله ١٠ دختر به راجع دهد يم شرح را يداستان ، گريدنز پائوال
 با را آمبر سرگذشت کتاب نيا.  کند يم مکان نقل يگريد يجا به ، نيجاست او، يميصم
 و بوده نگران نيجاست رفتن با ابتدا در آمبر چگونه که  نيا. کند يم فيتوص  خنده و يشوخ
 شيها يهمکالس از يکي ، يبرند. است کرده ينم يتوجه گريد يها يهمکالس به اصالً
 مرور به. رديپذ يم دوست کي بعنوان را او آمبر مرور به و شود دوست او با داشت عالقه
 شود نيجاست نيگزيجا تواند ينم يبرند  است درست که، آموزد هم را مهم درس نيا آمبر،
  . باشد يبرند يبرا يخوب و ديجد دوست کي تواند يم او اما

 با. است کرده مکان نقل يگريد يجا به زين او دوست که است يا ساله هشت دختر  کرا
 ناراحت تيوضع نيا از کرا اما دارند ارتباط هم با و اند کرده حفظ را خود يدوست آنها که نيا

 يباز اون با حيتفر زنگ تونم ينم گهيد. ستين ما مدرسه تو گهيد دوستم: گفت يم و بود
 داده رخ او يزندگ در که يمهم رييتغ نيا با بتواند تا کرد کمک او به کرا، مادر  تيمارگر.کنم

 شوند يم جدا گريکدي از دوستان که يزمان: ديپرس دخترش از تيمارگر. ديايب کنار است،
 ام اس و ليميا فرستادن تلفن، با: داد پاسخ کرا کنند؟ يم برقرار ارتباط گريکدي با  چگونه
  . بروند يمشخص يجا کي به التيتعط و بگذارند قرار هم با توانند يم يحت... و اس

: داد جواب کرا. ديپرس دو آن داريد اي کردن مالقات يچگونگ مورد در دخترش از مادر سپس
  . ميبر ييجا اي ميکن يباز هم با را هفته از کروزي و ميبگذار قرار ميتون يم
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 تحمل فاصله ها فرسنگ با را گريکدي از يدور ديبا احتماالً دوستان که مواقع طور نيا در
 طرف دو هر يبرا يدور تحمل تا کرده را،کوتاه دارهايد ييجدا لياوا در توانند يم کنند،
  . شود تر آسان

 که، است معتقد او. است شده جاديا زين او دختران يبرا مشکل نيا که است يمادر زين  مارتا
 ميدخترها تا باشد يخوب روش نيا ديشا اما. باشد يم دشوار و سخت اريبس دوستان از ييجدا
 اي و مادربزرگ دادن دست از مانند دهد يم رخ شانيزندگ در که يبعد يها ييجدا يبرا
 با تا کرد خواهد کمک آنها به تجارب نيا. باشند داشته را الزم يآمادگ خانواده، ياعضا گريد
  .نديآ کنار يبخوب مسائل گونه نيا

 نيا يها تيموقع با را ما يزندگ که يزمان. ماست يبرا يمهم اميپ نيا د،يباش داشته توجه
 يسخت ندهيآ در تا ميکن استفاده ها فرصت و تجارب نيا از ميتوان يم کند، يم مواجه ينيچن
 اما م،يشو مطمئن داد خواهد رخ ندهيآ در که آنچه از ميتوان ينم ما. ميکن تحمل يبراحت را ها
  . ميکن اعتماد ييگشا -مسأله مهارت يبرا شيخو يها ييتوانا به ميتوان يم

  : کنند تحمل را زانيعز مرگ تا ديکن کمک فرزندتان به

 مرگ گونه چيه شاهد فرزندانمان ميخواه يم ما همه ديشا. است يزندگ نفکيال جزِء مرگ
 ندانم با دارد احتمال اوقات يبرخ.  است ممکن ريغ يزيچ نيچن اما. نباشند ،يفقدان اي

 او به که يفرد مرگ اي و فقدان مفهوم و يمعن درک. ميبرسان بيآس آنها به شيخو يهايکار
 ما مواقع گونه نيا در. رساند يم را بودن انسان مفهوم و يمعن از يبخش م،يدار عالفه
  . کند يم تفاوت ما با مرگ، از او استنباط اما، ميده يحاتيتوض کودک به ميمجبور

 ا،يالدلفيف در»   نياندوهگ يها خانواده و نوجوانان ، کودکان مرکز«   ريمد ، سر يک سيجن
 تيحما ديبا بزرگساالن مرگ، از حاصل درد و يجيگ دار رويدرگ: است معتقد ، ايلوانيپنس
 مفهوم و معنا سال و سن کم يها بچه ديشا.  کنند رفع را کودکان ازين مورد و الزم يها

 ما و است مهم اريبس کلمات نيا از استفاده ، اما نشوند متوجه را مردن اي مرگ مانند يکلمات
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. هستند قيحقا کشف بدنبال کودکان: دهد يم ادامه نيهمچن او. ميکن کتمان را تيواقع دينبا
 نيا م،يکرد گم را او م،ييبگو شيخو يدبستان شيپ فرزند به  پدربزرگ مرگ از بهد ما اگر
 خود شيپ را پدر خداوند،: نيا رينظ يجمالت مثالً اي. کرد خواهد مشکل جاديا او يبرا معما
 يم خدا از کوچکتر يها بچه از يليخ مواقع گونه نيا در. بخوابد خدا شيپ رفته پدر اي برد

 جمالت. باشند داشته وحشت و ترس دنيخواب از گريد که، دارد وجود احتمال نيا اي ترسند
 ايدن از و شد ضيمر پدر که، است نيا کند يم منع را آن از استفاده  سر، يک که يگريد

 کي يحت اي شيخو يماريب از    سن، کم اي کوچک يها بچه دارد احتمال هم باز. رفت
 از يپدر اگر  ن،يبنابرا. مرگ با است يمساو يماريب چون بترسند، ساده يسرماخوردگ

 بود ماريب يليخ يليخ پدر  که، ميده حيتوض گونه نيا ديبا ها بچه به است کرده فوت يماريب
 بعد ساله هشت  يندسيل مادر که بود يکار همان نيا. کنند کمک او به نتوانستند پزشکان و
 کي  من: گفت دخترش به او. داد انجام بود، کرده فوت سرطان بعلت که مادربزرگ مرگ از

 عمل تحت خواهد ينم مادربزرگ که است نيا خوب خبر.دارم خبربد کي  و  خوب خبر
 از بعد او که يدانيم و کند ينم يکمک او به کار نيا است معتقد چون رديبگ قرار يجراح
 او بدن در موجود يها کروبيم که، نيا بد خبر اما و کند تحمل را ياديز درد ديبا عمل

 اما. کنند زيتجو  او، يبرا را يديجد يدارو کي تالشند در پزشکان و اند شده تريقو احتماالً
  نه؟ اي هست کارساز دارو نيا ميدان ينم ما

 تماشا مدرسه در را او فوتبال يباز تواند يم مادربزگ ايآ ديپرس مادرش از يندسيل که يزمان 
 و ماريب يليخ يليخ او دهد، انجام تواند ينم را کارها از يليخ مادربزرگ: داد پاسخ مادر کند؟
  . است خسته

 به هرگز مادر. دارد عالقه آنها دنيشن به يندسيل که دهد يم يحاتيتوض مورد نيا در مادر
 نيا در يندسيل اگر: است معتقد و کند ينم صحبت مادربزرگ مرگ مورد در ميمستق طور

 آنرا زمان کس چيه اما برود ايدن از مادربزرگ دارد احتمال ميگو يم کند يکنجکاو خصوص
  . داند ينم
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 ارائه  يسليش راب او همکار و سر يک توسط که دارد وجود ارتباط نيا در گريد روش چند
  : پردازد يم کودکان در آن درک و مرگ موضوع به که اند شده

 آنها از يبرخ. کنند فيتوص را خود احساسات توانند يم که ديده آموزش خود کودکان به -
 ياعضا با خواهند يم گريد يبرخ و کنند يم انيب شعر نوشتن اي ينقاش با را احساسات نيا

  . کنند يسپر را يزمان دارند عالقه او به که يکسان و خانواده

 چرا که، کردند مطرح را يسوال نيچن آنها اگر. ديکن ميتقس فرزندانتان با را شيخو احساسات-
  . است شده تنگ پدر يبرا يليخ دلم هم من: ديده پاسخ ديتوان يم د؟يآ ينم خانه به پدر

 آنها مورد در که ييزهايچ به نه د،يده پاسخ کنند يم مطرح آنان که ييها پرسش به-
  . ديباش صادق اما ديده پاسخ مختصر و کوتاه. ندارند ياطالعات

 يادآوري. ديکن صحبت کودکتان با شيخو فرهنگ به مربوط يها نييآ و مراسم مورد در -
  . کند کمک آنان يآگاه به تواند يم کرده فوت که يفرد تولد يحت و خاطرات و ادي

 قرار دوستانم با من وقت هر مثالً. ديکن ادي روزه هر مکالمات در کرده فوت که يفرد از  -
 شهيهم است بهتر گفت يم بمن شهيهم پدر: ميگو يم آنها به رسم يم زود و دارم يمالقات
 در ديتوان يم روش نيا با. يبرس تر ريد قهيدق کي نکهيا تا ييايب قرارت سر زودتر قهيدق سه
  . ديکن ادي افراد نيا از  ،يزندگ از لحظه هر

 کتاب مثال، بطور. ديکن مطالعه است، يزندگ از يبخش مرگ، که نيا مورد در ييها کتاب -
 بدون را مرگ تحمل يچگونگ که شده منتشر ساله هشت تا چهار کودکان يبرا ييها

 ،  »کودکان به مرگ دادن حيتوض يبرا بايز روش«  کتاب مانند دهد يم حيتوض اضطراب
 ،»"  رنديم يم ها ناسوريدا که يزمان«  گريد وکتاب نگپنيا رابرت و  يمولن انيبرا سندهينو
  .  بران مارک و يکراسن يلور سندهينو
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. ديکن تيحما خانواده ياعضا تمام از مواقع، گونه نيا در ديکن يسع شنهادها،يپ نيا بر عالوه
 به و کرده عبور سوگ مراحل از تا کند کمک فرزندتان به تواند يم شما موقع به اقدامات

 از يحس توانند يم  ما، گروه: است معتقد سر يک. کنند تجربه را مرگ فقدان  همزمان طور
  . کنند تحمل را سوگ مراحل بتوانند تا کنند فراهم خانواده يبرا تيامن و يمنيا

  : اند کرده فوت آنها، که يزمان مادر اي پدر روز دنيرس فرا

. باشد دردناک تواند يم مادر اي پدر روز اند، داده دست از را شيخو نيوالد که يکودکان يبرا
  . باشد آنان، درگذشت سال نياول که يزمان ژه،يبو

 تياهم ، ژهيو يروزها نيا به مردم ما، جامعه در. گرفت دهيناد توان ينم را يتيموقع نيچن
 نيچن يبرا را ييها روش زين آنها تا ميکن کمک کودکان به ميتوان يم ما. دهند يم ياريبس

.                                                                                                                            اموزنديب ييروزها

 کودکان به که، يمل گروه( »  بخش  يتسل گروه«   يياجرا ريمد و  مؤسس ،  وجيه نيل
 يناگوار تجربه کودکان يبرا ن،يوالد از يکي مرگ: است معتقد) کنند يم سوگوارکمک

 مادر روز در و کرده تحمل را درد نيا بتوانند تا ميکن کمک آنها به است نيا ما تالش. است
 نيوالد يسالگ دوازده سن از قبل  ز،ين وجيه خود. ننديبب بيآس نظر نيا از کمتر پدر اي

 کمک و توجه کودکان به خصوص نيا در ديبا که داند يم يبخوب او.  داد دست از را شيخو
 گذاشته من ارياخت در  گرفته، بکار نهيزم نيا در  او که ييها روش از يبرخ نجا،يا در. شود
  : است

 خاطرات اي ها داستان آنان مورد در و ديکن دايپ مادر اي پدر داشتيگرام يبرا را ييها روش -
  .ديکن فيتعر کودکان يبرا را يخوب

 با را احساسات نيا و  کنند صحبت شيخو احساسات مورد در تا ديکن قيتشو را کودکان -
 از و کرده انيب ينقاش کردن ميترس با را خود احساسات آنها ديده اجازه. کنند ميشماتقس
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 رنگ ،يخوشحال و يشاد يبرا زرد رنگ مثالً. کنند استفاده خصوص نيا در مختلف يرنگها
  . بودن نيخشمگ يبرا قرمز رنگ و بودن نيغمگ يبرا يآب

 مورد رستوران به رفتن. داشت يگرام صورت نيبد را پدر اي مادر خاطره و ادي توان يم  -
  . رفت يم آنجا به شهيهم کين کيپ يبرا که يمکان به اي پدر عالقه

 سپس. »آمدن کنار جعبه«  ديسيبنو آن يرو و کرده انتخاب را کفش جعبه مثالً جعبه، کي -
 يبرو دهند انجام مادر اي پدر روز در دارند دوست که را ييکارها که ديده شنهاديپ ها بچه به

 خاطرات، کتاب کي نوشتن دوستان، به ليميا فرستادن(  ندازنديب جعبه درون و نوشته کاغذ
  . کنند يزير برنامه  ژه،يو روز آن يبرا توانند يم آنها).  يفيق يبستن کي خوردن

 دوستان اي و عمه عمو، ،ييدا خاله، پدربزرگ، ،يپدر نا اي ينامادر دارد امکان که ييجا تا -
  . ديکن ريدرگ مراسم گونه نيا در را يميصم

 يم آموزش را، يمتفاوت يها روش»  بخش يتسل گروه«  برنامه در شرکت با ها خانواده
 روز«  مراسم يبرا مادرها از يکي. کنند کمک خصوص، نيا در شيخو فرزندان به تا ننديب

 فرزندان با همراه يپدر طور نيهم بود، کرده مراجعه گروه نيا به شيخو فرزندان با»  پدر
 يادگاري و ها عکس آنها. بودند آمده گرد گريکدي کنار»  مادر روز « بزرگداشت يبرا شيخو
 مورد درخت ريز را آنها بعد و. بودند داده قرار يا جعبه درون و کرده فراهم يمتوف از را، ييها

 را ييها اميپ کودکان زين ها خانواده از يبرخ در. دادند يم قرار رفته دست از زيعز عالقه
 يم هوا  به و بودند کرده وصل ييها بادکنک به را آنها و نوشته شيخو يمتوف نيوالد يبرا

  . فرستادند

 انجام است، مهم که زيچ آن د،يدهيم انجام را ييکارها چه شما ستين مهم: ديگو يم وجيه
 را روزها نيا يراحت به و ديريبگ دهيناد را ييروزها ديتوان ينم شما. آنهاست يبرا يکار دادن
 به توانند يم زين ها معلم اکثر. است مهم اريبس خصوص نيا در شما بودن فعال. ديکن يسپر

 شده فوت شما همسر اگر. سازند آماده را آنها و کنند کمک کودکان به روزها نيا يبرگزار
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 از ييکارها و هيهد ساختن آماده يبرا ديبخواه شيخو فرزندان معلم اي  يمرب از ديتوان يم
  .کند کمک آنها به ل،يقب نيا

  

  .ديکن صحبت مورد نيا در او احساس مورد در فرزندانتان با ديتوان يم  

»   مادر روز» «  در او. داد دست از را مادرش شيپ سال دو که است يا ساله ده پسر  يميج
 يم بنظر آرام و ساکت اريبس برگشت خانه به مدرسه از که يوقت. بود گرفته قرار ريتأث تحت
 و بود نگران ينامادر اما. يچيه: داد پاسخ او شده؟ يچ ديپرس او ينامادر که يزمان. ديرس

: داد جواب يميج بار نيا و ديپرس شينگران مورد در او از مجدداً.  کرد يم درک او احساس
 اما. کنند يم حسادت مواقع گونه نيا در زنان از يبرخ. است شده تنگ مادرم يبرا دلم

. کند حل را مشکل نيا يمنطق بطور کرد يسع و نکرد يتوجه شيخو احساس  به  ينامادر
: گفت و کرد فکر يميج داده؟ تو به را يمهم زيچ چه مادرت يکن يم فکر: گفت يميج به او

 کارها يليخ من يبرا و کرد يم گوش حرفام به و داشت دوست منو. آورد ايبدن منو اون خب،
  . داديم انجام

 يکن يم فکر  االن اما. است يمهم يليخ کار بچه کي آوردن ايبدن: گفت پاسخ در ينامادر
 به کنم، مراقبت ازت توانم يم اما اوردمين ايبدن را تو من که دارد؟درسته ارزش يزيچ چه

 نيا به ل حا به تا يميج. دهم انجام تيبرا يخواه يم که ييزهايچ و کنم گوش حرفهات
 با پس. کرد يم درک خودش به نسبت را ينامادر احساسات او. بود نکرده فکر موضوع
  . کند دايپ روز، نيا داشتيگرام و مادر روز از بردن لذت يبرا خوب راه کي توانست او  کمک

***  
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  :رديميم  يخانگ وانيح که يزمان

 خوابند، يم ما رختخواب در آنها که ديدان يم د،يهست منزلتان در وانيح يدارنگه اهل اگر
 دنيسيل به شروع ما آغوش در و کنند يم استراحت کاناپه يرو خورند،يم غذا ما زيم يرو

. باشد يگريد زيچ اي و گربه سگ، يخانگ وانيح نيا که ستين مهم. کنند يم دستانمان
 م،يکن يزندگ آنها بدون  روز کي که نيا تصور و بوده يداشتن دوست واناتيح نيا اغلب
 و. باشد يم آموزنده کودکان يبرا منزل در يخانگ وانيح داشتن. باشد يم دشوار و سخت
 را مسئله نيا نيوالد اکثر. است مرگ و ي،کهنساليماريب موضوع با آمدن کنار آن، مهم نکتة
 و يزندگ مورد در تا کند يم جاديا را ييها فرصت يخانگ وانيح داشتن که، اند کرده درک
 ايبدن که گونه همان  زنده موجودات که نيا. کنند صحبت شيخو فرزندان با آن يهايدشوار

 دوست را واناتيح نيا ما. است يزندگ از يبخش مرگ و روند يم ايدن از هم کروزي نديآ يم
  . ميباش آنان مرگ شاهد هم يروز ديبا و ميکن يم مراقبت آنها از و  ميدار

. ستندين ما مانند  و داشته کوتاه يعمر يخانگ واناتيح که بفهمند توانند يم بزرگتر يها بچه
 صحبت يبرا را فرصت نيبهتر ، ديآ يم ما منزل به يخانگ وانيح که يروز نياول  واقع، در

 متفاوت گريکدي با واناتيح و ما انتظارات  مثال، طور به. کند يم ايمه  ها، بچه با کردن
  . کرد خواهد عمر چقدر وانيح  نيا که زد حدس توان يم يبيتقر بطور و است

   کرد؟ خواهند درک چگونه را مسائل نيا کرد؟آنها ديبا چه کوچکتر يها بچه مورد در اما

 با تصادف اثر بر کوچولو، سگ ، يراک مرگ که دهد يم حيتوض او به ساله چهار  کارول مادر
 مرده او نکهيا از و ميداشت دوست يليخ را ،يراک ما،: گفت کارول به او. است بوده نيماش
 پسر کرد يم يسع کارول مادر. ميبخر گريد سگ کي ميتون يم اما،. ميهست ناراحت يليخ
 نيا کردن فراموش يبرا روش نيبهتر که بفهماند او به و کند آرام حرفها نيا با را شيخو
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 خود همسال کودکان اکثر مانند کارول اما. باشد يم گريد سگ کي کردن نيگزيجا داد،يرو
  . کرد ينم قبول را مسئله نيا ابتدا در

 داده انجام را يقاتيتحق نهيزم نيا در که هستند يپژوهشگر دو ، گليس روفيا و  روپر نماريآ
 در زنده موجود کيتفک به قادر يدبستان شيپ نيسن در کودکان از يبرخ:  معتقدند دو نيا. اند
. شود ينم محسوب خانواده از ييجز يخانگ وانيح که، نيا مثالً.  ستندين خانواده اهل نيب

 هم من اگر که کند يم تصور احتماالً اوست، خانواده از يبخش ،يراک که کند فکر کارول اگر
 يبرا. کند يم فراموش مرا و کرده من نيگزيجا د،يجد پسر کي مادرم رم،يبم يراک مانند
 يم مثال بطور. ديکن صحبت فرزندتان با يخانگ وانيح مرگ و موضوع نيا استنباط و درک
  : ديپرس او از ديتوان

  ؟يکن يم فکر چه کرد تصادف نيماش با يراک که نيا مورد در

   ؟يدار مورد نيا در  ياحساس چه

 به او: گفت يم يبراحت بود داده رخ سگش يبرا اتفاق نيا که گريد ساله چهار پسر کي
 يم واناتيح اي مردم که يزمان و است آسمان در ييجا بهشت پسر، نيا يبرا. رفته بهشت

 او از که يوقت. کند ينم تحمل را درد گريد سگش که دانست يم او. روند يم آنجا به رنديم
 که بود گفته او به مادرش. ناراحتم يليخ يليخ: داد پاسخ  کردم سوال احساساتش درمورد
 نيا در داشت عالقه فرزندتان اگر که است ذکر به الزم. کند -يم درک را او احساس
 به  مجبور را او دهد رييتغ را موضوع خواست او اگر. ديکن يهمدل او با کند صحبت خصوص
  . دينکن موضوع، نيا درباره گفتگو

 مرگ مفهوم و يمعن تا کرد خواهد کمک شما کودک به ها، نيا مشابه يمکالمات و ها پرسش
 ديکن ميتفه به و شد خواهد خبر با شما احساسات و ينگران از نيهمچن کودکتان. کند درک را

  . کرد خواهد رييتغ احوال و اوضاع نيا گريد وانيح کي کردن نيگزيجا با که،

   دارد؟ يآمادگ ديجد وانيح کي رفتنيپذ يبرا کودک که دشديخواه متوجه چگونه
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 آنها يتماشا نيح در را او العمل عکس و کند دنيد يخانگ واناتيح از تا ديکن شنهاديپ او به
 با را سگ کي او اگر. دارد دوست ياتيخصوص چه با يوانيح چه دييبگو اي و ديريبگ نظر در

 کنار اي قفس کنار اگر اما. دارد يآمادگ کار نيا يبرا که ديبدان کرد، ينقاش بزرگ يها گوش
 و ديکن صبر ماه کي. دارد زمان به ازين کار نيا يبرا هنوز کند يم هيگر و ستادهيا وانيح

 وانيح کي تا هستند آماده ها بچه اکثر. ديکن آغاز مجدداً را شيخو تالش و يسع سپس
 خانواده در ديجد عضو رفتنيپذ يبرا را شيخو موافقت او تا ديده اجازه. کنند قبول را ديجد

 عضو يبراحت ، شما که داشت نخواهد يتصور نيچن گريد او کار نيا با رايز. کند اعالم
.                                                                                                          کرد ديخواه فراموش  ،يبراحت رفته دست از يميقد
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  :٥ بخش

   يهمدل و ينگران

  :ميبفرست دخترها و پسرها يبرا را يمختلف يامهايپ ديبا
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 طيمح کي آنها همه که، ديام نيا به ميفرست يم مدرسه به را شيخو دختران و پسران ما
 که دهد يم رخ چه درس يها کالس در واقعاً اما. کنند دايپ يريادگي يبرا را يزيانگ جانيه

 که را يقاتيتحق از يبرخ نجايا در. کند يم ناراحت يگاه و خوشحال را آنها اوقات يبرخ
  : گذارم يم ارتانياخت در ام داده انجام راًياخ

  . کنند يم صحبت پسرها از شتريب دخترها ،يسالگ دو سن در -

  . دهند يم نشان دخترها از يشتريب توجه پسرها کودک، مهد در -

 آنها دهند يم اجازه و داده قرار مخاطب را پسرها شتريب معلمان ل،يتحص هياول يسالها در -
  . کنند صحبت ها دختر از شتريب کالس در

 کهيصورت در کنند يم ديتمج و فيتعر دخترها يموها و لباس از معلمان ييابتدا مدارس در -
  . دهند نشان توجه خود دروس به اي کنند ييگشا مسأله چگونه که دهند يم آموزش پسرها به

 معلمان و شود يم دنيشياند و تفکر موجب که هستند ييها پرسش بدنبال شتريب پسرها -
  . دارند يانتزاع تفکر ييتوانا دخترها به نسبت آنها که معتقدند

 کرده جلب خود به نسبت را معلمان شتريب توجه پسرها رستان،يدب تا يدبستان شيپ مقطع از -
  . کنند يم صحبت آنها با شتريب و

 ، کوچ سيجن مانند گريد محققان توسط که يمطالعات و ها يبررس نيا کردن خالصه از بعد
 و نيوالد شده مشخص است گرفته صورت  نيمارت نيل کارول و  روبل يدان ، نوبرگري يال

 دخترها و پسرها يبرا را يمختلف يامهايپ احتماالً باشند، داشته يآگاه نکهيا بدون معلمان
  .کنند يم ارسال

  

 آنها که فرستند يم پسرها يبرا ثابت اميپ کي ش،يخو يقلب خواست بدون معلمان، ايآ
  دخترها؟ تا دارند گفتن يبرا را يمهمتر يحرفها
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 نيچن شاهد ز،ين خانه در کند ينم دايپ نمود مدرسه در فقط يعدالت يب نوع نيا متأسفانه
 موتور مانند زيانگ جانيه يتهايفعال به را پسرها مادرها، هم و پدرها هم. ميهست يمسائل
 دخترها. دهند يم يشتريب عمل يآزاد پسرها به آنها. کنند يم قيتشو يرانندگ اي يسوار

  . شوند يم قيتشو   يوابستگ و فيلط و شکننده عواطف و احساسات داشتن به شتريب

 لبخند پسرها از شتريب دخترها به مادران ،يماهگ شش تا سه نيب يعني تولد هياول يسالها در
  . کنند يم را کار نيهم زين مدرسه کارکنان مدرسه، دوران در و زنند يم

 با را شيخو يها خواستهً  معموال آنها و دهند يم ادي پسرها به را يفرماندار شتريب پدرها
 شيخو دختران به پدرها نيهم اما. اريب ميبرا را کتاب آن: کنند يم انيب يجمالت نيچن

   د؟ياوريب ميبرا را کتاب آن ديتوان يم لطفاً:  کنند استفاده جمالت نيا از تا دهنديم آموزش

 از زين آنان يماهگ هجده در بلکه کنند يم صحبت مؤدبانه شيخو دختران با نيوالد تنها نه
  . کننده ناراحت و يمنف کلمات کنندتا يم استفاده شيخو يصحبتها در مثبت کلمات

 خشم مورد در شتريب کنند، يم صحبت  احساسات درباره شيخو پسر فرزند با نيوالد کهيزمان
 را ها بچه ها کشمکش و دعواها درباره خواهند يم مادرها کهيزمان و. باشد يم تيعصبان و

 را کردن يتالف پسرها به و داده آموزش را آرامش داشتن دخترها به معموالً کنند ييراهنما
  .  دهند يم ادي

  :کنند يم هيتنب متفاوت روش دو به را دخترها و پسرها نيوالد ن،يهمچن

 کتک را شيخو برادر و خواهر  پسرها، تا دارد وجود  احتمال نيا کودکان نيب جروبحث در
 دينبا آنها که کنند يم ديتأک دخترها به نيوالد  رند،يبگ آنان دست از را هايباز اسباب اي زده
  . دهند انجام را ييکارها نيچن
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 نيچن اما. ميا شده متمرکز مانيپسرها يرفتارها و دخترها احساسات بر ما رسد، يم بنظر
 اما، دارند را يامور نيچن دادن انجام به عالقه نکهيا با دخترها. ستين منصفانه يتفکرات
  . نکنند يصحبت آن مورد در يحت دارد امکان

 مانيپسرها از و کنند تجربه را شيخو جاناتيه تا کرده قيتشو را شيخو دختران ما ن،يبنابرا
  . کنند کنترل را خود ميدار انتظار

 برکنترل ما  که، يزمان است داده حيتوض او»   يواقع پسران«  نام به  پوالک اميليو کتاب در
 را شيخو احساسات تا رنديگ يم ادي آنها احتماالً، ميکن يم ديتأک شيخو پسران خشم کردن
 يزيچ دوستانش به احساساتش به راجع من پسر اگر: گفت يم که يپدر مانند. کنند پنهان
  .است ينارنج نازک او که کنند يم تصور آنها د،يبگو

 توانند ينم مطمئناً باشند، نداشته شيخو ترس و يناراحت کردن انيب يبرا يفرصت پسرها اگر 
 نيا که گرفت خواهد ادي عوض در ند،يايب کنار شيخو احساسات با چگونه که رنديبگ ادي

 پسرها اگرچه يکل بطور. کنند پنهان را آنها يحت و کرده اجتناب گرفته، دهيناد را احساسات
 از دارند عالقه اما کنند، انيب را شيخو احساسات دارد احتمال کمتر دخترها به نسبت

 ز،ين پسرها من، تجارب بر بنا. کنند صحبت دارند آرامش که يلحظات در اغلب خود احساسات
 يها يناراحت و ها ترس ها،يناکام افتخارات، درمورد گفتگو از نيسن همه در  دخترها مانند
  . برند يم لذت مانند شيخو

 در آنان کردن گرفتار و دخترها و پسرها به مختلف يامهايپ فرستادن از اجتناب يبرا
 ا،يالدلفيف در تمپل دانشگاه از رشد روانشناس ، وکامبين نورا ،يا شهيکل و يقالب يرفتارها

 که است کرده اضافه نوبرگروپوالکي توسط شده ارائه شنهاداتيپ به را نکته شش ا،يلوانيپنس
  : باشند يم ليذ بشرح

 صحبت گرانيد و خود احساسات به راجع تا ديکن قيتشو دخترها همانند را، خود پسران -
  . کنند
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 يسواالت دخترها و پسرها از ها لميف و ونيزيتلو در يداستان يتهايشخص احساس به راجع -
 مانند يکلمات به د،حتماًيخوان يم را ييداستانها ها بچه يبرا  کهيزمان. ديکن مطرح را

 شيخو يصدا تن و چهره حالت ديتوان يم د،يشو يم مواجه تيعصبان و يناراحت ،يخوشحال
 انجام را کار نيا شما نکرد دقت مسئله نيا به شما پسر اگر يحت. ديکن انيب صفات نيا با را
 از يکي ازهاين رفع به کمک و گرانيد يناراحت يبرا يهمدل حس جاديا به  کمک. ديده

  . ديده آموزش فرزندانتان به ديبا که، است ياصول نيمهمتر

 را شيخو احساسات و. ديکن صحبت پسرتان و دختر با بد، و خوب ياحساسها همه درباره -
  .ديکن ميتقس شيخو فرزندان با آزادانه طور به

 و هستند يا ختهيآم احساسات يدارا که دهند صيتشخ بتوانند تا ديکن کمک فرزندانتان به*
. شوند رها استرس از و شده متمرکز احساسات نيا مثبت بخش بر که ديده ادي او به سپس
 درک را مسئله نيا ها بچه اکثر د،يده يم حيتوض يبراحت را ييگرا دوسو نيا شما کهيزمان

  . کرد خواهند

  را،يز. کند يم يناراحت احساس شد يشکستگ دچار او يپا که يزمان از  دارد، سال ده  بن
 و داشته توجه او به همه چون گر،يد طرف از اما. کند يباز فوتبال مسابقه در توانست ينم

  . کند يم يشادمان احساس هستند او يسالمت نگران

  . ديکن مراقبت و تيحما دخترتان مانند شيخو پسر از مادر، اي ديباش پدر چه -

 ها،يباز اسباب دنيقاپ و گرانيد زدن چرا که ديده حيتوض دخترتان همانند شيخو پسر به -
 گرانيد با ارتباط در که يپرخاشگر يبرا را پسرها يبراحت. باشد يم يقبول قابل ريغ يکار

  . ندارد ياشکال يول کند يم جو زهيست را آنها مقدار کي نکاريا احتماالً. ديکن هيتنب دادند انجام

 ميخواه يم دختران از و رندينگ کم دست را شيخو احساسات ميخواه يم پسرانمان از ما
 آنان يها دهيا و ها تيموفق از نيبنابرا. ميقائل ارزش آنان يها شهياند و افکار يبرا که بدانند
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 قطع را آنان صحبت و کرده توجه آنها به کنند يم صحبت شما با کهيزمان و کرده ديتمج
  . دينکن

  : دارند احساسات ز،ين نيوالد

 به عاشقانه شما. کند يم زيخ و جست کاناپه يرو کفش با شما ساله چهار پسر ديکن تصور
 ديخواه يم لحظه نيا در. ديکن يم يشاد احساس او يزندگ سر از و ديکن يم نگاه او صورت

 او سر احتماالً. ديهست ها، مبل شدن خراب و فيکث نگران چون. کند درک را شما احساس او
 يم فيکث را ها کوسن کارت نيا با ن،ييپا ايب مبل يرو از باش زود: دييگو يم و زده اديفر
 يتوجه شما به او و نبرده شيپ از يکار زدن داد با که ديدانيم هم را مسئله نيا اما!".  يکن
  . کند ينم

 که خود انگشتان با و نشسته منينش اتاق چهيقال يرو شما ساله شش دختر د،يکن تصور اي
 افکار نکاريا با نکهيازا و کرده تماشا عاشقانه را او چهره شما. کشد يم ينقاش شده يرنگ
 ينم چرا که ديده يم حيتوض او به بارها اما،. ديهست خوشحال کند، يم انيب را شيخو

. ديشو اش ييهنرنما و تيخالق مانع ديخواه ينم هنوز البته. دهد انجام را کار نيا او ديخواه
 کلمه کي يحت که ديهست مطمئن. دهد يم تکان را سرش او اما، ديکن يم اعتراض به شروع

  . است دهينشن را شما يحرفها از

  

  

  

    باشد؟ چگونه ديبا شما العمل عکس
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 کوسن خواهند يم آنها. کند يم يچيسرپ شما ميتصم از فرزندتان که ديکن يم تصور ابتدا در
 نيا به اصالً ها بچه نيا که است نيا مسئله. کنند يرنگ را چهيقال اي کنند فيکث را مبل يها
  . است نيهم هم مشکل و کنند ينم فکر زهايچ

 ديکن کمک او به و کرده صحبت شيخو کودک با ينکات کردن تيرعا با ديتوان يم ن،يبنابرا
  :کند واستنباط درک را شما نظر نقطه تا

 يم ياتفاق چه يکن يم را نکاريا يوقت: ديبپرس او از پرد يم نييپا و باال مبل يرو او کهيزمان
 چه: دهند پاسخ يگستاخ با است ممکن اي. دونم ينم: نديگو يم ها بچه اکثر احتماالً. افتد؟

   شه؟يم يچ دونم يم

 چه يبگ يتون يم يکن فکر يکم اگر دونم،يم: دييبگو يآرام به و نشده يعصبان ديکن يسع
 نيا در. اتاقت تو برو ديگ يم شما کنم يم را نکاريا من يوقت: گفت او اگر افته؟ يم ياتفاق

 تو نکهيا يبرا کنم يم را نکاريا بله: ديبپرس نکهيا بدون ديکن ييراهنما را او ديتوان يم لحظه
  .يبپر نييپا و باال ديبا کجا يبفهم ديبا

 يمناسب يجا منزل داخل چرا که دهند صيتشخ ها بچه که است نيا نجايا در ما هدف 
 اتاقشان به زدن اديفر با اي و کرده ديتهد را آنها نکهيا تا. ستين دنيپر و دنيدو يبرا

 فيکث  اي بشم يزخم و فتميب ممکنه بپرم ها مبل يرو اگر:گفت فرزندتان اگر حاال. ميبفرست
  ؟يدار ياحساس چه مورد نيا در خوب: ديکن سئوال او از ديتوان يم بشه؟،

 و يفتيب تو اگر يکن يم فکر: دييبگو بالفاصله. ميش يم ناراحت:  گفت خواهند ها بچه اکثر
  داشت؟ خواهم ياحساس چه من، يبش يزخم

 هي يکن فکر يتون يم: دييبگو او به سرانجام  ؟يش يم ناراحت هم شما: نديگو يم آنان اکثر
 دومون هر تا فتهين ياتفاق نيچن که يکن دايپ)  کردن ينقاش اي(  دنيپر يبرا گهيد يجا

  م؟ينش ناراحت
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 چهارساله دختر از را يسئواالت نيچن بود دهيد آموزش خصوص نيا در قبالً که يپدران از يکي
 پدرش به سپس و. بپرم خونه از رونيب تونم يم من: که ديشن جواب در و ديپرس خود

 و کرد درک را دخترش يازهاين او. ديخند او با زين پدر و زد تيرضا از يحاک يلبخند
 دو ديکن فرض. ميدار گريد يويسنار کي نجايا در. بود برده يپ پدر احساسات به زين دخترش

 يصدا و سر با و کنند يم يباز هوا به گرگم منينش اتاق در شما ساله هفت و ساله ده پسر
 گلدان و کرده برخورد زيم يرو گلدان به آنها لحظه نيهم در. کنند يم دنبال را گريکدي اديز
 بر يا ضربه با. ديشو يم يعصبان و ديکن کنترل را خود ديتوان ينم گريد شما. شکنند يم را

 گريکدي از آنها حاال،. کنند ينم يهمکار ها بچه اما. ديکن يم اتاقشان روانه را آنها پشتشان
 از شما يناراحت که کنند ينم درک ها بچه. دانند يم مقصر را گريکدي چون هستند، يعصبان

 ريدرگ زين شما اگر. آنهاست يدو هر يتوجه يب و يدقت يب از بلکه ستين گلدان شکستن
  : ديبپرس يسئواالت نيچن آنها از ديتوان يم ديشد ييماجراها نيچن

  است؟ دنيدو يبرا يخوب يجا منينش اتاق ايآ

   دهد؟ يم رخ ياتفاق چه ديدو يم کهيزمان

  ست؟يچ اتفاق نيا به راجع شما احساس

  دارم؟ ياحساس چه من باره نيا در ديکن يم فکر

   کردن،کجاست؟ يباز يبرا خوب يجا کي

   ؟يکن يباز هوا به گرگم يباز خونه يتو اگه شهيم يچ ديکن يم فکر

 حال نيا با اما. شوند بزرگ شما يها ازين به توجه با کنند يم عادت کودکان روش نيا با
 يب شيخو نيوالد يازهاين به نسبت نوجوانان اکثر هنوزهم. شود ينم رفع مشکالت يتمام
  . هستند توجه يب و اعتنا
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 درک آنان تا کرد کمک آنها به نوجوان دختر دو پدر چگونه، کرد ديخواه مشاهده نجايا در
 نيا با. باشند داشته يمختلف احساسات مشابه يزهايچ مورد در توانند يم مختلف افراد کنند
  :ديکن دقت داد، آموزش ها بچه به توان يم روش

 يدختر  سيآل. کنم فيتعر تانيبرا همسن دختر دو درباره داستان کي خواهم يم حاال: پدر
 يم او به يخوب احساس کار نيا رايز. داشت دوست بلند يصدا با را يقيموس دنيشن که بود
  . داد

 به ها بچه خوب،. شد يم يعصبان ديشن يم را يقيموس نيا يصدا يوقت ، يمر او خواهر
  کردند؟ يم کار چه ديبا آنها شما نظر

 هفته رقص کالس ادي کند يم گوش يقيموس بلند يصدا با که يوقت سيآل ديشا:   يليام 
  . کنه بلند را يقيموس يصدا داره دوست اون خاطر نيهم به. افتد يم اش مدرسه در قبل

 تياذ را او بلند يصدا نيا احتماالً بده انجام را يدرس فيتکال بخواهد يمر اگر خوب،:    نايت
  . کند يم

  .ديکن فيتعر من داستان هيشب داستان کي شما حاال ه،يخوب فکر: پدر

 او. گرفت هيهد فوتبال توپ کي تولدش روز يبرا ويا. بودند خواهر دو  کارول و  ويا: يليام
 نيا ديترس يم شهيهم چون گرفت را وجودش ترس احساس کارول، اما بود خوشحال يليخ

  . کند اصابت او سر به توپ

 يليخ بابت نيا از و بود آورده دست به مدرسه تئاتر يگريباز در را اول مقام ، يجک: نايت
 يم چون کند تيفعال ها نهيزم نيا در نداشت دوست ، ينديس خواهرش اما. کرد يم افتخار
  . کند فراموش را خود نقش به مربوط يالوگهايد ديترس

 يزهايچ مورد در يمختلف احساسات توانند يم مختلف افراد فهمند يم دختر هردو حاال 
 پدر است يکاف شود، يم اديز منزل در کشمکشها و ها تعارض کهيزمان. باشند داشته مشابه
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«  يباز ديتوان يم هم شما. کند يادآوري را شده فيتعر آنان توسط قبالً که را ييداستانها
  :ديده آموزش روشها نيا با را»  مختلف يزهايچ درباره مردم احساسات درک يچگونگ

 چه ديبپرس فرزندتان از. ديکن شروع يخوشحال مانند خوب احساس از يا کلمه با ابتدا در
 نام را آنها از تا پنج و کن فکر ؟يچ گهيد: دييبگو ادامه در کند؟ يم خوشحال را تو يزيچ
  .ببر

 چه با   تام دوستت مثالً يکن يم فکر حاال خب،: دييبگو داد را شما پاسخ کودک نکهيا از بعد
  ؟)خانواده پزشک(ترزيپ دکتر اي ؟يچ مادربزگ کنه؟ يم يخوشحال احساس ييزهايچ

. ميکن تر سخت يکم کي را يباز نيا ميتون يم: ديده ادامه سپس داد جواب او يوقت
 نيچن او احتماالً ديپرس يم ترزيپ دکتر و مادربزگ دوستش، احساسات به راجع او از کهيزمان
 نيا نجايا در سپس. شوند يم خوشحال و شاد يفيق يبستن خوردن از آنها: دهد يم يجواب

  : ديکن را سئوال

 او ديشا نشه؟ خوشحال مادربزگ اما کنه يخوشحال احساس تام شود يم باعث يزيچ چه
 کند يم خوشحال را مادربزگ يزيچ چه حاال: ديکن سئوال درپاسخ. ييويديو يباز: ديبگو
 اي  موزه از دنيد: ديگو يم جواب در او احتماالً  شه؟ينم خوشحال و شاد اون با تام يول

  . دارو خوردن

 نيا ينگران و يديام نا ت،يعصبان ،يناراحت مانند احساسات به مربوط کلمات با ديتوان يم بعد،
 شيخو يازهاين و شوند قيتشو کودکان تا شده موجب ييگفتگوها نيچن. ديده انجام را يباز
 ييروشها نيبهتر از يکي روش ني. رنديبگ نظر در مشابه زمان مدت در را گرانيد يازهاين و

  .ميکن آماده و مجهز گرانيد با روابط جاديا يبرا را کودکانمان ميتوان يم ما که است

    ست؟يچ بودن مهربان مفهوم و يمعن
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 مهربان تا است بهتر باشند تر منصف رنديبگ ادي اگر ها بچه که کنم يم تصور اوقات يگاه
  . باشند

 هر. دارد سال نه   يال خواهرش و سال ١٠  يباب: بزنم يمثال خصوص نيا در ديده اجازه
 کدام چيه و هستند يباز ليوسا کردن جمع به موظف ،يباز اتمام از بعد دانند يم آنان يدو

 چيه آنها که، شد خواهد موجب وهيش نيا ايآ. دهد انجام را او کار يگريد که ندارند يتوقع
  ندهند؟ انجام گريکدي يبرا يکار

 اگر اما گذاشت يم خود يجا سر را زيچ همه او کند مرتب را اتاق تا بود يال نوبت که يزمان
 يباب: کرد يم اعالم لجاجت با و داشت ينم بر را آن بود افتاده نيزم يرو برادرش کتاب
 از بعد مثالً. بود طرفه دو يلجباز البته. بردارد آنرا ديبا هم خودش گذاشته، نجايا را کتاب
 در را کره يال ديبا بود معتقد چون گذاشت ينم خچالي داخل را کره يباب  صبحانه، اتمام

  . است خورده صبحانه که بود ينفر نيآخر او چون بگذارد خچالي

 نيچن ها بچه نکهيا از اما. داد يم حق آنها به يحد تا او. بود شده کالفه و جيگ آنها پدر
«  کلمه از آنها ديرس يم بنظر. شد يم متعجب دادند يم خرج به يلجباز يبرا را يانرژ

 را ييبرخوردها نيچن ارزش ها لجاجت نيا واقعاً ايآ. کنند يم استفاده حد از شيب»  منصفانه
 و يباب يبرا اما شود يم افراد احساسات بروز از مانع مروت و انصاف گفت، توان يم داشت؟

  . نداشت يمفهوم و يمعن داشتن انصاف ،يال

 کودک کي کهيزمان شوند يم متوجه کودکان اکثر يچهارسالگ سن در من، قاتيتحق طبق
 نفر که است منصفانه کند، ينم را کار نيا يگريد و کند يم يباز يباز اسباب کي با گهيد

 بچه که است يسالگ ده اي نه سن در اما. دهد ادامه خود يباز به گريد کودک دهد اجازه دوم
 ليدل نيهم به. رديگ يم قرار مروت و انصاف نيقوان از فراتر يمهربان چگونه فهمند يم ها
 يال که مسئله نيا يعني ببرند، يپ تفاوت اي اختالف نيا به توانند يم ،يال هم و باب هم

 اتاق کردن مرتب نيح تواند يم و ستين منصفانه دارد، بر را کتاب برادرش حتماً دارد اصرار
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 بود نفر نيآخر خواهراو اگرچه دهد صيتشخ تواند يم زين يباب نطوريهم. دارد بر هم را کتاب
  .بگذارد خچالي در را کره يمهربان با تواند يم خورده کره که

 و بخل ميخواه ينم که همانگونه. دارد وجود مروت و انصاف و يمهربان نيب فيظر خط کي
 يبجا توان يم. ميريبگ دهيناد زين را يشناس فهيوظ ميندار دوست م،يکن قيتشو را حسادت
 يگاه اموزند،يب تا ميکن کمک يها بچه به يهمکار و تعاون داشتن به حد از شيب تمرکز
 ندارد را دعوا و جنگ ارزش و ستين بزرگ مشکل کي نيزم يرو از کتاب نداشتن بر اوقات

 در يمهربان اوقات، اغلب که نيا و گذاشت کتابخانه در و برداشت را آن توان يم يبراحت و
 که است يزيچ همان ايآ ست؟يچ يمهربان مفهوم و يمعن اما. رديگ يم قرار تياولو

   دهند؟ يم انجام ها بچه با ارتباط در بزرگساالن

 آنان پژؤوهش. دادند انجام خصوص نيا در را يقيتحق کرنل، دانشگاه در   نيبالدو کلرا و ال
 به ،) رستانيدب از قبل( ييراهنما مقطع تا کودک مهد نيسن از جوانان چگونه که، داد نشان
  . کنند ينم دايپ سئوال نيا يبرا يجواب چيه اوقات يگاه و کرده فکر يمهربان يمعن

 يکودک اگر يعني هستند موافق بزرگترها تفکر نيا با کودکان اکثر ،يسالگ هشت سن در
 توپ يتصادف بطور نکهيا تا داده انجام يخوب يليخ کار کند دايپ را دوستش گمشده توپ عمداً

  . ندازديب يگريد يجا به و کند شوت را او

 داده انجام يخوب کار بچه نيا که معتقدند هستند کودک مهد سن در که ييها بچه شتريب اما
 بر توانند ينم نيسن نيا در کودکان نيا رايز. است کرده دايپ را گريد بچه توپ چون

  . کنند يم توجه گرفته صورت که يکار بر فقط و کنند تمرکز توپ گرفتن يچگونگ

 اگر يعني. هستند موافق بزرگترها با مسئه نيا با ارتباط در يسالگ هشت سن در ها بچه اکثر 
  که، باشد يا بچه از بهتر خواهد يم دهد يم را خودش يباز اسباب برادرش به يکودک

 يکودکان شتريب که است ذکر به الزم مجدداً اما. بده انجام را کار نيا ديگو يم او به مادرش
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 يباز اسباب رايز هستند خوب کودک هردو کنند يم تصور هستند کودک مهد نيسن در که
  . دادند برادرشان به را خود

 ينم  استنباط و درک را يمهربان فيتعر اي يعمد کلمه يمعن کوچک يها بچه اوقات، اغلب
 در را يا ژهيو يها پرسش ها بچه يبعض از من ها، نيبالدو خوب قاتيتحق  به توجه با. کنند

  .دميپرس يمهربان فيتوص يچگونگ يريادگي خصوص

 و يعمد بصورت يمهربان موضوع يريادگي با و داشته سال پنج هردو ، يمارگ و  يسال 
 يمارگ و يسال کردم، صحبت يفداکار مورد در کهيوقت اما. بودند موافق بزرگترها با يانتخاب
 بزرگساالن اکثر مثال، بطور. داشتند متفاوت يتفکر ش،يخو همساالن همانند

 گريد کودک به کردن يباز نيح در را خودش يباز اسباب که است مهربان يمعتقدند،کودک
 يسال به او پدرشان، آموزش از بعد. نداشتند قبول را دهيعق نيا ،يمارگ و يسال اما،. بدهد
 کالس به خود با کرده فراموش را باله رقص مخصوص يکفشها دوستت کن فرض: گفت

 او به را خودت يها کفش:است شتريب يمهربان دهنده نشان ها وهيش نيا از کي کدام. اورديب
   ؟يبد قرض او به ،يا آورده خود با ياتفاق بطور که يا اضافه کفش جفت کي نکهيا اي يبده

 دادنهيم قرض دوستش به را ياضاف يها کفش او بود، بهتر او بنظر. فرورفت فکر به يسال
 يدو هر چون بهتره ينطوريا گفت او.دهد او به را خودش يها کفش و کند يفداکار نکهيا
  .ميکن استفاده رقص کالس از ميتوان يم ما

 که رفتارش  ،يبرا يليدل تا کرد تمرکز جهينت انيپا بر فقط يسال ديکرد مالحظه که همانطور
  . باشد داشته شد، يم محسوب يفداکار

 يخوب ،يعني است موافق بزرگترها نظر با خصوص نيا در که است ساله ازدهي پسر ،   يفرد
  انجام يکار يفرد يبرا يچشمداشت گونه چيه بدون شما که دهديم رخ يزمان يمهربان و

 يفرد اما. کند يتالف را شما يمهربان هم او ديباش داشته توقع شما که ستين درست اما. ديده
 کودکان به يا بچه اگر:است معتقد او. کند يم اضافه شيحرفها به هم را جالب زيچ کي
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 و رفته کاله سرش کند يم تصور بچه نيا نکنند، يتالف چوقتيه آنها و بدهد يزهايچ گريد
  . اند کرده استفاده سوء او از مردم

 يبرا ما که ييروشها آن به شهيهم احتماالً کودکان که داشت نظر در را نکته نيا ديبا
  . ندارند ياعتقاد م،يکن يم فکر يمهربان

 تيمسئول يب و دقت يب آنها ميکن يم تصور ميشو يم يعصبان ها بچه يکارها از ما کهيزمان
 يفداکار گرانيد يبرا يمهربان با آنها يوقت اما. مينام يم يصفات نيچن با را آنها و هستند

  . هستند يعال و خوب فرزندانمان که ميکن يم فکر مسئله نيا به احتماالً کنند، يم

   است؟ کردن يعذرخواه منظورش او واقعاً ايآ اما!  متأسفم بگو 

 پنج فرزند. رديگ يم بزور خواهرش دست از را يباز اسباب شما چهارساله پسر ديکن فرض
 کوچکتر برادر تان ساله شش پسر. کند يم صدا کوچکش اسم با را شما دوست تان، ساله
  . زند يم را خود

 که متداول يروشها از يکي. دارد وجود نوع نيازا ييرفتارها دادن رييتغ يبرا ياديز يروشها
 که بگو حاال. ستين يخوب کار نيا: است جمالت نيا کنند، يم استفاده آن از نيوالد همه

  . ديببخش اي متأسفم

 تصور هم شما و کند تأسف اظهار و کرده گوش را شما حرف بسرعت فرزندتان است ممکن
   است؟ مانيپش شيخو کرده از او واقعاً اما. شد تمام زيچ همه که ديکن

.  متأسفم: نديگو يم بالفاصله ياشتباه هرکار انجام وبعد کرده عادت ها، بچه از يبعض
 معذرت گفتن از و کنند يم مسخره اي و زده کتک را گرانيد هم آنان از يبرخ برعکس

 نکاريا با دانند يم کنند، يم يعذرخواه بالفاصله که ييها بچه اما. ورزند يم امتناع يخواه
  . شوند ينم هيتنب
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 زده صدمه يکس به نکهيا از ايآ کند؟ يم يهمدل احساس واقعاً فرزندتان ايآ: ديبپرس ازخودتان
 کردن تکرار نه است نيا ياصل هدف است؟ ناراحت کند، دايپ يبد احساس او شده موجب اي

  . وار يطوط بصورت کلمات

 چه برادرت و خواهر اي دوستت يکن يم فکر:  ديبپرس او از ها، بچه به يهمدل آموزش يبرا
 را شانيها يباز اسباب اي يکن يم مسخره ،يزن يم را آنها کهيوقت داشت خواهند ياحساس

    ؟يريگ يم ازشان زور به

 يبد احساس: گفت سواالت نيا به پاسخ در او. شد من يشگفت موجب ساله چهار پسر کي
 ديبا يباش نداشته ياحساس نيچن يبخواه اگر: دميپرس او از. زنم يم برادرمو يوقت کنم يم

 و خود احساسات باره در که يکودکان. ديببخش اي متاسفم گميم: گفت او ؟يکن يم چکار
 احساس نيا. کنند وارد يبيآس  گران،يد و  خودشان به خواهند ينم کنند يم فکر گرانيد

. شود يم گرفته بکار کردن يدزد مانند ييها تيموقع يبرا زين مسئله نيهم. است يدرون
 اتاق از را خواهرشان گردنبند آنها. دزدند يم را يزهايچ عادتشان طبق ها بچه اوقات يگاه
  .دارند يبرم شما توالت زيم کشو از پول يمقدار اي برداشته او

 بدون را خود يهمکالس کوچک اءياش اي مداد اوقات اغلب که است يا ساله ازدهي دختر يشل 
 و رفته مدرسه دفتر به  شدند، يم موضوع نيا متوجه گرانيد هروقت. دارديبرم اجازه

 چون دارم ينم بر را گرانيد ليوسا گهيد: گفت خود معلم به  يشل کروز،ي.شد يم بازخواست
 من به اما. شدند خوشحال و زده جانيه مدرسه ريمد و معلم. فتميب دردسر تو خواهم ينم
. شدند متوجه اشتباه را يشل منظور ر،يمد و معلم که معتقدم رايز نداد، دست ياحساس نيچن
 خودش به فقط هنوز که داد نشان او. کند يدزد خواهد ينم گريد او که گفت يشل واقع در

 يقربان درباره او. دهد رخ شيبرا دارد امکان خصوص، نيا در که ياتفاقات  و کند يم فکر
 يم آغاز را خود يدزد مجدداًًً يشل اگر کردم يم تعجب. کند ينم فکر او احساسات و شيخو
 کردن يهمدل تواند يم چگونه يشل. نشوند او متوجه گرانيد که کرديم يکار ديبا چون.کرد
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 پرسش نيچن او يبرا ما. نکند فکر خودش به فقط نکهيا اي و رديبگ ادي را خود يها يقربان با
  : ميکرد مطرح را يها

   افتاد؟ يم ياتفاق چه يبردار آنان اجازه بدون را گرانيد به متعلق يزهايچ تو اگر -

  ست؟يچ نکاريا به راجع گرانيد احساسات -

  دهد؟ رخ تو يبرا اتفاق نيا اگر يدار ياحساس چه - 

 داشته ازين آن به فشيتکال انجام يبرا او و) گريد يزهايچ اي( يبردار را دوستت کتاب اگر - 
  دهد؟ يم رخ ياتفاق باشدچه

 را آنها گرانيد ليوسا برداشتن کنند درک يبخوب توانند يم يسالگ چهار نيسن از کودکان 
 اجازه بدون را مادرش چتر يا بچه اگر: کردم يم سوال آنها از من کهيزمان. کند يم نارحت
 يعصبان اون: گفتند يم ها بچه از يبرخ شه؟يم يچ باشد داشته الزم را آن مادر و بردارد

  .ستين يخوب کار کردن  يدزد گهيم مادرم  ا،ي و. کنه يم هيتنب اشو بچه و شهيم

 يم سيخ چتر بدون مادر باشه، يباران هوا اگر: گفتند يم يگريد يزهايچ ها بچه از يبعض
 آنها به دارد احتمال کمتر کنند يم فکر شيخو يها يقربان مورد در که ييها بچه ايآ. شه
  نشود؟ آنها عمل متوجه يکس اگر يحت برسانند، بيآس

 رخ از بعد ميده اجازه آنها به ما اگر. اند شده متوجه را يهمدرد يواقع يمعن کودکان نيا
  . گرفتند فرا را يآموزش نکات کنند درک را ما احساسات آمده شيپ اتفاقات دادن

  . کند درک را يتيموقع نيچن تا داد او به را فرصت نيا ساله، نه   سونيج مادر

 او رفت، يانتظارم که همانگونه. ماند مادرش کار محل در را عصر تا صبح سون،يج کروزي
 حيتوض او به کرد يسع مادر اما. کرد مادر کردن توجه جلب به شروع و کرده کسالت احساس

 او اما. بخواند کتاب و رفته يکنار اتاق به سونيج کرد شنهاديپ و دارد کار يليخ که دهد
 دينبا دهيفهم پسرش که کرد تصور مادر. شد خارج اتاق از يحرف چيه بدون و. متأسفم: گفت
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 بطور را موضوع نيا سونيج اما. است کرده ترک را اتاق يفرمانبردار با و شود او کار مانع
« : يعني  اتاق از او»   کردن رونيب«  کرد، يم تصور او. بود کرده ريتفس يمتفاوت کامالً

 او به و نوشت مادرش يبرا نامه کي خواندن، کتاب يبجا او. » است من از مهمتر کارمادر
 يوقت. بود او با زدن حرف هدفش بلکه. شود دردسرش موجب خواسته ينم که داد حيتوض
 است گرفتار واقعاً مادر که داد صيتشخ را مسئله نيا آورد، در ريتحر رشته به را افکارش که
  . نوشت اش نامه در را افکار نيا همه سپس کند، درک را مادرش يازهاين ديبا او و

 سونيج رفتار شد متوجه و. گرفت قرار ريتأث تحت يليخ خواند را سونيج نامه مادر که يوقت
 کي و کنم ينم توجه پسرم به يکاف قدر به ديشا: کرد فکر خود شيپ او. است کرده رييتغ
. داشت ميخواه هم با مخصوص صحبت کي ناهار از بعد نکهيا. داد سونيج به جالب شنهاديپ

 سونيج و کرد يخواه عذر گرفته دهيناد را او حضور نکهيا از صادقانه مادر نهار صرف از پس
 و مادر ها صحبت نيا خالل در. کرد يخواه معذرت او از مادر کردن ناراحت خاطر به زين

  . شناختند را گريکدي يازهاين فرزند

 گرانيد نظرات نقطه و احساسات درباره توانند يم کنند يم تأسف احساس که ييها بچه
 يم فکر خودشان به فقط کنند، يم بسنده»  سفم متا«  کلمه به فقط که يکودکان. کنند فکر
 يم يزيچ نيچن شما ايآ. زنند يم نق مدام بزرگترها، از شيخو يها خواسته يبرا و  کنند
  د؟يخواه

  

  :شوند بخشنده تا ديکن کمک کودکان به

 پول  و کرده خرج عيسر را يبيتوج پول  ايآ داند؟ يم را پول  يواقع ارزش شما کودک ايآ
 شود؟ يم فرزندتان و شما نيب کشمکش و تعارض موجب پول  ايآ خواهد؟ يم يشتريب

 که همانطور. است يدشوار کار پول،  به راجع کردن صحبت شدند متوجه ها خانواده يبرخ
  .کرد خواهد درک يبزود را پول  ارزش ومفهوم يمعن شما فرزند  ديدان يم
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 است قادر شيخو نيوالد آموزش با و داند يم يبخوب را پول  ارزش ساله هشت  يميج
 اسباب از تا سه او تا خواهند يم  نشيوالد  يميج تولد از بعد سال هر. باشد داشته درآمد،

 پسرشان  به روز سه آنها. دهد قرار يورود ندارد،کناردر يا عالقه آنها با که ييها يباز
 در:نديگو يم يميج به سپس. بردارد را آنها کرد، رييتغ اش دهيعق اگر که دهند يم مهلت
 گريد يها بچه يکن يم فکر. داشت يخواه يديجد يها يباز اسباب نده،يآ سال تولد جشن
  کنند؟ يباز ،يکن ينم يباز تو که ييها يباز اسباب با دارند دوست

  تا برند يم مغازه به را ها يباز اسباب نشيوالد کرد، موافقت دهيا نيا با يميج که يوقت
 پس حساب به و برده بانک به گرفته، را پول شد، فروخته ها يباز اسباب که يزمان. بفروشند

 از استفاده و پول کردن انداز پس خصوص در پسرشان به نيوالد. کنند يم زيوار يميج انداز
  . اند داده حيتوض  خواهد، يم ندهيآ در او که ييزهايچ يبرا آن

 را موضوع نيا. کردند شروع بود، ساله شش پسرشان که يزمان از را کار نيا يميج نيوالد
 پس را خود پول رديگ يم ادي  يميج تنها نه روش نيا با د،يبدان تا کردم انيب جهت نيبد

 يم زين گرانيد که نيا هم. کند يزير برنامه زين خود ندهيآ يبرا تواند يم بلکه، کند انداز
  . کنند استفاده او يهايباز اسباب از توانند

 نيا در او تا ديکن کمک شيخو کودک به آنان آموزش با شما تا دارد وجود ياديز يروشها
 يبرا يخوب زمان التيتعط. کند کمک گرانيد به اي و کند انداز پس رديبگ ميتصم خصوص

 يميج روش از استفاده بر عالوه تواند يم شما فرزند. باشد يم ديعقا نوع نيا کردن قيتشو
 نيا به که هستند ياديز افراد. بدهد گرانيد به را شده کوچک شيبرا که را ييلباسها
  .دارند ازين پوشاک

 ديتوان - يم. ديکن صحبت کند، کمک مردم به تا کرده اتخاذ فرزندتان که يميتصم درباره
 به ازين مردم از يبرخ چرا اي کنند يم لچراستفادهيو از افراد يبرخ چرا که موضوع نيا درباره

 ياطالعات او به خانمانان - يب مورد در ديتوان يم يحت. ديبزن حرف او با دارند، لباس و پوشاک
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 حس تواند، يم گفتگو نوعيا. کند مطرح را شيخو ديوعقا شنهاداتيپ او تا ديده اجازه. ديبده
 هر در ديباش داشته توجه. دهد شيافزا را او صداقت تيظرف و کرده قيتشو او در را يهمدرد

 با تواند يم زين ساله چهار کودک کي يحت. داد کودکان به را ها آموزش نيا توان يم يسن
. دهد هيهد است، يبستر مارستانيب در که بستگانش از يکي به مثالً را آن ينقاش کي ميترس
 صحبت بستگان عالقه مورد يغذاها يحت و ها يسرگرم عالئق، مورد در او با ديتوان يم
 نيا اگر يحت. سديبنو يا نامه اي بکشد ينقاش آنها يبرا تواند -يم فرزندتان سپس،. ديکن

  . باشد ناخوانا و خط بد نامه

 من دانستيم او. آورد يا هيهد ميبرا من ساله هفت زاده عمو ،يفصل التيتعط از يکي در
  رنايما  راز: بود نوشته ميبرا خصوص نيا در يداستان نيبنابرا. هستم سيتن يباز عاشق
. بزند صدمه گرانيد به کنه پرت را توپ اگر ترسه يم او اما است، سيتن توپ کي داشتن
 يکس به تا کنه کنترل خوب اونو بتونه که کرد درست سيتن بزرگ توپ کي رنايما نيبنابرا
 کند درست هم مناسب سيتن راکت کي شيبرا که رفت يمرد سراغ به اون بعد. نزنه بيآس
  .  کردند يم يباز هم با شهيهم آنها و

 که يوقت. است بوده من فکر به او شدم متوجه رايز بود ارزشمند يليخ ميبرا داستان نيا
 به نسبت ها بچه تا شود يم موجب نکاريا کنند، يم استقبال ييها هيهد نيچن از گرانيد

  . کرد ديخواه افتخار او به  هم شما باشند، داشته يخوب احساس خود

  : کند درک را گرانيد يها يناتوان تا ديکن کمک فرزندتان به

. است دهيد يکيزيف مشکل با خودرا هيهمسا اي و يهمکالس شخص،  احتماالً شما، فرزند 
 به اي کند؟ يم يناراحت احساس ند،يب يم بغل ريز چوب اي لچريو يرو را يکس او که يوقت
 خواهد يم او ايآ است؟ يعاد او يبرا ياشخاص نيچن دنيد شود؟ يم رهيخ ياشخاص نيچن
  شود؟ دوست يا بچه نيچن با
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 يسپر را يزمان ناتوان کودک کي با کند يناراحت احساس نکهيا بدون تواند يم شما فرزند 
 ديخواه متوجه شوند، يم شاد يتهايفعال ريدرگ و شده گردوستيکدي با ها بچه کهيزمان. کند
  . گرنديکدي هيشب چقدر که شد

 که بود شده يزير برنامه دادها،يرو نيا يبرا فرد به منحصر برنامه کي ال،يادلفيف شهر در
 که  HMS مدرسه از ييابتدا چهارم و سوم مقطع آموزان دانش. بود توجه جالب اريبس

 وکر،يک يرانتفاعيغ مدرسه در ،GFS مدرسه آموزان دانش با بود معلول کودکان مخصوص
  .کنند نيتمر يقيموس برنامه کي يبرا تا کردند مالقات را گريکدي

 متوجه کودکان تا شود يم موجب رابطه نيا: بود معتقد)  مدرسه روانشناس(   يپياول ينديم 
 ديبا آنها و هستند ياديز يکارها انجام به قادر يجسم يها يناتوان با آنان همساالن  شوند،
  . کنند توجه آنان يها ييتوانا به فقط

 مدرسه دو از ييها بچه چگونه که دميد کردم، شرکت ها بچه برنامه نيا در که يزمان
 لچريو يرو کهيکودکان. کردند يم نيتمر هم کنار و کرده برقرار ارتباط گريکدي با مختلف
 يم شعر سالم يها بچه اوقات يبرخ خوردند، يم تاپ و چيپ يقيموس يصدا با بودند نشسته
 آالت و ابزار با بخوانند، شعر توانستند ينم معلول افراد اگر و. معلوالن اوقات يبرخ و خوانند
 يم. بودم شده ريغافلگ يا صحنه نيچن دنيد از من. کردند يم برقرار ارتباط يقيموس

 ارتباط و ونديپ نيا اما. کنم حس کودکان نيا اکثر نيب را يدوست ونديپ  بوضوح، توانستم
  . شود ينم جاديا يبراحت شهيهم
  

 دهيترس يکم ابتدا در«  خودش قول به که بود GFS مدرسه از ساله ده آموز دانش   کايار
 سالم آموزان دانش. کرد دايپ يخوب دوستان و شد آشنا HMS يها بچه با يبزود اما. » بود

 يم تعجب اظهار  از و. دهند انجام يکار توانند ينم آنها ناتوان همساالن کردند، يم تصور
 توانند يم HMS مدرسه يها بچه شدند متوجه و کرده ترس احساس کمتر آنها حاال. کردند
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 توانستند ينم آنها اگر نکهيا و يقيموس يسازها نواختن ،ينقاش. دهند انجام ياديز يزهايچ
 ي ها بچه اکثر. دادند يم انجام شانيپاها انگشتان با را کار نيا کنند استفاده خود دستان از
 يليخ تجربه نيا از HMS مدرسه آموزان دانش.شناختند يم را اعداد و حروف توان نا

 جانيه احساس GFS مدرسه يها بچه دنيد از قبل زين ساله دوازده  روندا. بودند خوشحال
 آنها با توانم ينم من و هستند سالم آنها که کردم يم فکر نيا به مرتب: گفت او. کرد يم

 تجربه نيا او. کردم يراحت احساس شدم، آشنا ها بچه نيا با که يوقت اما. کنم برقرار ارتباط
 هم من کردم احساس يقيموس کردن نيتمر از بعد: است معتقد و داند يم يداشتن دوست را

 و رقص عاشق و خوشحالم يليخ. است رفتهيپذ مرا اجتماع و هستم انيجر نيا از يبخش
  .هستم يقيموس

 بچه مانند ميتوان يم هم ما: است نيا کند يم اشاره آن به روندا که يا نکته نيمهمتر اما
  .ميده انجام ميدار دوست که را ييکارها هستند، سالم که گريد يها

 يکيزيف نظر از که شيخو همساالن با بتوانند ها بچه تا شد خواهد موجب ها ارتباط نگونهيا
 نيچن کردن مطرح با. کنند برقرار رابطه و شده آشنا شتريب اند، شده مشکل دچار يجسم و

  :باشند داشته يخوب احساس تا ديکن کمک آنها به ديتوان يم يسئواالت

 چه او درباره گرانيد ديايب شما مدرسه به يناتوان نيا با يا بچه يوقت يکن يم فکر -
    داشت؟ خواهند يتصور

   کنند؟ رفتار چگونه ديبا او يها همکالس -

   دارد؟ ياحساس چه او يکن يم فکر -

   ؟ييگو يم چه او به اي يدهيم انجام يکار چه شيبرا داشت، ازين کمک به او اگر -

 مبتال   داگ او يهمکالس رايکند،ز کمک ساله ازدهي  يليل به تواند يم ليقب نيا از يسئواالت
 و يراراديغ يها کيت عضالت، يناگهان انقباض با که يعصب اختالل کي(    توره سندرم به
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 او يها يهمکالس  اما،. باشد يم)  شود يم مشخص نامفهوم، يصداها اوقات يگاه
 ييصداها از آنها. دندينام يم»  يکيالست صورت«  را او شد يم منقبض او عضالت کهيزمان
 ژهيبو. شد شروع بازم نه، اوه، گفتند يم و کردند يم تيشکا شد، يم خارج داگ يگلو از که
 قبالً که( شده مطرح سئواالت مورد در يليل نکهيا از بعد. داشتند يقيموس نيتمر که يزمان
 نيا: گفت خود يها يهمکالس به و کرد يهمدرد احساس داگ با کرد، فکر)  ميداد حيتوض

 صحبت. دهد انجام درست را ناتيتمر بتواند امروز ديشا  ديبده فرصت او به ست،ين منصفانه
 از بعد باالخره. دهد انجام را نکاريا يشتريب نفس به اعتماد با داگ تا شد موجب يليل يها
  . بنوازد را ديجد آهنگ توانست داگ مکرر، اشتباه پنج

 را او ها، يهمکالس گريد انيجر نيا از بعد. زد لبخند او به و فشرد را يليل دست او سپس
  . نکردند مسخره

 يبرا ها بچه به کردن کمک اي ،   HMS-GFS مدارس مانند ييها برنامه کردن برگزار
 کنند درک ها بچه نيا تا شود يم موجب ناتوان، يها بچه شهياند و احساس درنظرگرفتن

  . باشند داشته ديام و احساس فکر، شيخو سالم همساالن گريد مانند توانند يم هم آنها که،

 کار نيا ديتوان يم هم شما. گرفتم قرار ريتأث تحت يليخ يليل و روندا کا،يار با صحبت از بعد
 يبرا افراد از يبرخ کنندکه درک را مسئله نيا تا ديکن کمک کودکتان به. ديده انجام را ها

 خصوص نيا در افراد از يليخ احتماالً. هستند دواريام شهيهم و کنند يم مبارزه کردن يزندگ
  . ندارند را الزم اطالعات و يآگاه
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  : ٦ بخش

    کرد؟ نيتحس را کودکان توان يم چگونه

  

 شما به آنرا کهيهنگام. است کرده يطراح را يسگ ريتصو شما ساله شش کودک ديکن فرض
  .يهنرمند کي واقعاً تو. باستيز اريبس: ديگوئ يم او به دهد، يم نشان

 يم او به شما  است، کرده کسب ياضير درس امتحان در يخوب نمره شما ساله ده فرزند
  . يباهوش اريبس تو: ديگوئ

 او به شما. رساند يم ثمر به را يگل فوتبال ميت در حضورش نياول در شما ساله دوازده فرزند
  . کنم يم افتخار بهت!  بود يعال اريبس تو کار: دييگو يم

 خاطر به را افتخار و غرور احساس شما که يهنگام. هستند يعيطب يهمگ ها پاسخ نيا
. کرد ديخواه افتخار احساس زين خودتان د،يکن يم مشاهده آنها چهره در فرزندانتان تيموفق
 ها رفتار نوع نيا. ميکن تيتقو خود فرزندان رادر ييرفتارها نيچن تا ميدار دوست يهمگ ما

 ها يسخت مقابل در مقاومت و يبعد يها تالش يبرا آنها کردن قيتشو و دادن زهيانگ باعث
  . شد خواهد

 فرزند در نديخوشا احساسات جاديا باعث واقع به ها قيتشو و ها نيتحس از نوع نيا ايآ اما
 دنيشن خواهان ما يهمگ. است نطوريا قطعاً  گفت، توان يم گريد يانيب شد؟به خواهد شما
 خود يها تيموفق آوردن بدست يدرازا زين ما کودکان متعاقباً و ميهست گرانيد يها نيتحس

  . کنند تجربه را ينديخوشا احساسات تا دارند دوست

 يجا به نکاريا با. داشت خواهد معکوس ريتأث زين حد از شيب نيتحس که، کرد اذعان ديبا اما
 دايپ شيافزا آنها يها ينگران باشند، داشته ينديخوشا احساس خود مورد در کودکان نکهيا
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 نيا او نيوالد و گرفته ستيب نمره ياضير امتحان در   جمال ديکن فرض. کرد خواهند
 موجب جمالت نيا. ميکن يم افتخار تو به ما ،يباهوش اريبس تو: کنند يم انيب را جمالت

 يانتظارات مورد در او است ممکن گريد عبارت به شود يم خودش از جمال حد از شيب توقع
 هفده اي هجده نمره بعد دفعه اگر: کند فکر خود با نکهيا اي شود ينگران دچار رود يم او از که
 يباهوش فرد من که کنند يم فکر مادرم و پدر هم باز ايآ  افتاد؟ خواهد ياتفاق چه رميبگ

   هستم؟

 بودم، کودک کهيزمان: کرد فيتعر ميبرا را، شيخو يکودک دوران از يا خاطره مادرم کباري
 اما. يهست يا زهيانگ با و بايز و باهوش کودک تو چقدر که گفتند يم من به شهيهم نميوالد
 فقط. داشتم واهمه و ترس يديجد کار هر کردن امتحان از دميرس يسالگ ده سن به کهيوقت

 رايز کردم، يم سکير کمتر. ميآ يم بر آنها پس از دانستم يم که دادم يم انجام را ييکارها
 و کرده دايپ يبد احساس خودم مورد در و. برسانم انجام به را کار آن نتوانم که دميترس يم

  . کنم ديام نا زين مادرم و پدر

 اريبس گران،يد يسو از رفته بکار رصادقانهيغ جمالت مورد در کودکان ديدانيم که طور همان
 را جمله نيا. يهنرمند کي واقعاً تو: دييگو يم فرزندتان به شما کهيهنگام. هستند حساس
 کودکان که ديکن توجه نکته نيا به ديبا. ديا کرده اغراق يحد تا اما ديکرد انيب صادقانه
  . اند حساس اريبس ها واژه و کلمات به نسبت

 يم من کند؟ يم صحبت يزيچ چه مورد در او: که کند فکر خود با شما کودک است ممکن
 به من. کند يم يطراح را کتابها ريتصاو که است يکس هنرمند معناست، چه به هنرمند دانم
  ! کنم ينم يطراح خوب هنرمند کي اندازه

 نيتر -يجد ديشا اما. داشت نخواهد کامل اعتماد شما يها گفته به نسبت ن،کودکيبنابرا 
 کودکان که باشد مسئله نيا شود يم جاديا کودکان حد از شيب نيتحس اثر در که يمشکل
.  باشند شما، يخوشحال و تيرضا دنبال به خود، از تيرضا يجا به که کنند يم عمل يطور
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 شوق اثر در نکهيا يجا به يعني شوند، يم قيتشو يرونيب عوامل بواسطه آنها گريد يعبارت به
 کار انجام از بخواهند نکهيا اي کنند دايپ زهيانگ کارها درست انجام يبرا خودشان اقياشت و

  . دهنديم انجام را يکار شما نيتحس و قيتشو  با کنند، لذت احساس يفعل

 کودک با کردن صحبت يبرا آنها از ديتوان يم که شده ارائه يمختلف يها روش نجايا در
 احساس ديتوان يم کردن صحبت طرز نيا با. ديکن استفاده او يها تيموفق با ارتباط در خود

  : ديکن جاديا او در را گرفتن پاداش

   ؟يدار ياحساس چه يا داده انجام که يکار مورد در. يکن يم کار سخت واقعاً تو -

  ؟يباز اي امتحان درمورد اي( بده يشتريب حيتوض يا دهيکش که يريتصو مورد در -

 در زدن گل اي دادن امتحان هنگام در اي( يبود سگ ريتصو دنيکش حال در کهيهنگام -
   ؟يداشت ياحساس چه)  فوتبال يباز

 نه، د،يکن يم احساساتش و افکار  متوجه را، شما،کودک  ها صحبت نيا کردن مطرح با 
 که فهمد يم  کودک آن، از حاصل جهينت يجا به کار روند يرو به تمرکز با. شيها تيموفق

  . است کار جهينت از مهمتر کردن، تالش

 اما. کرد ترک يبراحت آنرا توان ينم که است يعادت ،يآن و عيسر يها ديتمج و نيتحس انيب
 د،يکرد زيآم نيتحس جمالت  گفتن به شروع خودکار طور به نکهيا محض به ببعد نيا از
 که يکار مورد در تا ديده اجازه خود کودک به  عوض، در. ديکن کنترل را خود ديکن يسع

  . است بهتر شما يهردو يبرا نکاريا. کند انيراب خود احساسات و دهد حيتوض داده انجام

  :کودک کي يواقع گاهيجا

 يقيموس لهيوس نوع هر تواند يم و داشته استعداد يقيموس رشته در که ديدار يکودک شما ايآ
 برجسته و خوب ورزشکار کي او ايآ است؟ گرفته فرا را کيآکادم يقيموس او ايبنوازد؟آ را

 نکهيا از اما، ندارد يخوب عملکرد ها رشته نيا در که ديدار يگريد فرزند شما ديشا است؟
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 اگر. نشود ستاره کي به ليتبد چگاهيه که رسد يم نظر به و برد يم لذت باشد معروف کمتر
 گريد فرزند اندازه از شيب استعداد اي او حسادت احساس درمورد شما احتماالً است، نطوريا

  . ديهست نگران  خود،

 او. بود يباهوش آموز دانش که کردم مالقات را  بت نام به يا ساله ده دختر اواخر نيهم در
 احساس بت استعدادها، نيا همه با اما. نواخت يم انويپ و بود مدرسه فوتبال ميت عضو
 کوچکتر برادر به نسبت بت، که بود يحسادت مسئله، نيا علت. کرد ينم يخوشحال و تيرضا
 شيخو انيمرب با مرتب و داشت لونيو نواختن در ياديز استعداد برادرش رايز داشت، خود
  . کرد يم نيتمر

 به يروش چه با دانستند ينم اما است خاص فرزند کي آنها دختر که دانستند يم بت نيوالد
 که يهرکودک يبرا ييشنهادهايپ نجايا در. سازند شياستعدادها متوجه را او تا کنند کمک او
  :است شده ارائه داد قرار يطيشرا نيچن در

 ديکن قيتشو را او دهد، قرار خود  سرمشق را شيخو برادر اي خواهر شما کودک نکهيا يجا به
 يبرخ در. کند انتخاب را يگريد متفاوت هنر اي و ييايقيموس ابزار اي گريد يسرگرم کي که

 شنهاديپ او به مثالً. ديکن ياري و کمک خاص يا پروژه در را خود کودک ديتوان يم مواقع
 در را خود ياستعدادها تواند يم است يعلم موضوع کي درمورد نظر مورد پروژه اگر، ديکن
 نگرش د،يکن يم فکر موجود يها نهيگز و انتخابها مورد در که يزمان. کند کشف نهيزم نيا

 يم شوند، ينم شما کودک توجه جلب باعث  بال سيب و فوتبال اگر. ديباش داشته خالقانه
 اي گلف نگ،يبول س،يتن مثل ديکن يمعرف او به را يگريد زيانگ جانيه يها ورزش ديتوان

 انسان کي به دينبا که شود موضوع نيا متوجه تا ديده اجازه خود کودک به يباز ريشمش
 آن دادن انجام از که ديکن شنهاديپ او به را يتيفعال که است نيا شما هدف. شود ليتبد کامل
 کردن نيتمر اي و شدن روزيپ بودن، خوب  يبرا کودکان دادن قرار فشار تحت. ببرد لذت

 مورد در مرور، به کودک رايز. گذاشت خواهد او، بر يمعکوس ريتأث ،يسرگرم نوع هر هرروز
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 دست از ها يسرگرم اي کارها انجام به نسبت را خود عالقه و کرده دايپ يبد احساس خودش
  . داد خواهد

 مدرسه ياحتيس تور به را او  شنبه، صبح کروزي که بود نيا دادند انجام بت نيوالد که يکار
 از را شده ليتشک يکالسها مختلف انواع بتواند  بت، تا بردند هوا و آب خوش منطقه کي در
 نيا در را بت  ن،يوالد.  داد نشان عالقه يسفالگر يهنر کارگاه به  او. کند مشاهده کينزد

 اوقات شتريب داشت ليتما بت که بود ييجا يسفالگر کالس نيا حاال. کردند نام ثبت کالس
 يم او چهره ديرس يم فرا کالس به رفتن ساعت که زمان هر. بگذارند آن در را فراغتش
 شاگرد نيبهتر به شدن ليتبد اي و يکار انجام يبرا شدن آماده مورد در او گريد. ديدرخش
 سن هم کودکان و ها بچه از يگروه توانست يسفالگر کالس در بت. نبود نگران کالس
 يواقع گاهيجا توانست  کار، نيا با او. کند دايپ ز،ين يديجد دوستان و کرده مالقات را خود
 حسادت احساس گريد کند يم تماشا را برادرش زدن ولنيو که يوقت حاال. ابديب را شيخو
 اريبس اتفاق نيا از و کند کشف يگريد نهيزم در را شيخو استعداد توانست زين او. کند ينم

  . بود خوشحال

   دهد؟ يم تياهم من به يکس ايآ

 شيب توجه اما. بگذارند احترام گرانيد به و باشند يدلسوز افراد فرزندمان ميخواه يم ما همه
 تواند يم گرانيد احساسات گرفتن نظر در و کودکان به مسئله نيا آموزش مورد در حد از
 حساس موضوع نيا به اديز توجه نيا اثر در آنها است ممکن. باشد داشته يمعکوس ريتأث

  . ريخ اي کند يم توجه آنها به يکس ايآ که، شوند

 را  يرو يندار حق تو وانيا: گفت مادرش زد، کتک را برادرش چهارساله  وانيا کهيزمان
 يسخت به وانيا. يکن يعذرخواه او از ديبا حاال. بخورد کتک ندارد دوست او چون يبزن

  . کرد يخواه معذرت
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 از يباز اسباب گرفتن پس حال در او ساله شش پسر کهيزمان د،يکن تصور را يگريد مادر
 استفاده مشترکاً را خود يهايباز اسباب ديبا شما: ديگو يم و شده اتاق وارد است دوستش

 يباز اسباب او کند، يم فکر خود با احتماالً و. شد خواهد ناراحت او پسر حرف، نيا با. ديکن
  . است نکرده را نکاريا اش يهمباز اما داده دوستش به را خود يها

 احساسات به گذاشتن احترام خود کودکان به اند توانسته که اند کرده فکر مادرها نيا يهردو
 نکهيا از شيپ. بودند کرده دايپ يبد حس پسرها نيا مورد، دو هر در اما. اموزنديب  را، گرانيد

 او خود احساسات يرو به د،يبا ديساز معطوف گرانيد احساسات سمت به را فرزندتان توجه
  : ديبپرس سوال چند او يذهن افکار از شدن آگاه يبرا ديتوان يم. ديشو متمرکز

 را تيباز اسباب يبخواه نکهيا از شيپ اي(افتاد؟ ياتفاق چه يبزن کتک را برادرت نکهيا از قبل 
  ).  داد رخ ياتفاق چه يريبگ

  افتاد؟ ياتفاق چه بعداً

   ؟يداشت ياحساس چه يکرد شروع را کردن بحث که يزمان

 کيتحر و توجه جالب اريبس تواند يم کودکان احساسات مورد در دنيپرس سوال گونه نيا
 ديبا ابتدا در کنند، توجه گرانيد احساسات به که ميبخواه خود کودکان از ما اگر. باشد کننده

 دغدغه بتوانند و باشد شده برآورده شانيازهاين که يکودکان. ميکن توجه او خود احساسات به
 آنها وجود در يا نشده ازحلين چيه گريد کنند، حل نشانيوالد با را خود يها يريدرگ و ها
 توانند يم آنها ن،يهمچن. کنند توجه ز،ين گرانيد احساسات به توانند يم آنها و ماند ينم يباق
 کار نيا. دهند انجام را ييکارها آنها يبرا عوض در و کنند را يکار انجام يتقاضا گرانيد از

 يشتريب يمنيا و تيامن احساس و گرفته قرار گرانيد موردتوجه آنان تا شد خواهد موجب
 نيا:  ديگو يم  »کودکان از مراقبت«  کتاب سندهينو   سنبرگيا ينانس همانطورکه. کنند

 به اعتماد از و  بوده تر يداشتن دوست آنها. کنند يم درک بهتر را گرانيد احساسات کودکان
  . برخوردارند يشتريب نفس
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 ديده نشان کودکتان به صادقانه ديتوان يم آنها کمک با که شده ارائه ييها روش نجايا در
  : کرد ديخواه مراقبت او از که

 تيعصبان اي ترس باعث آنها رايز د،يکن زيپره شده ثابت و ياصول يها کيتکن يمعرف از -
 پرخاشگرانه، يرفتار يها روش از استفاده اي کردن ديتهد زدن، اديفر. شد خواهد کودک
 بر عالوه. گردد دشوار کودک يسو از  شما افکار اي احساسات درک  تا شد خواهد موجب

 نخواهد قادر  او و  قرارداده استرس تحت  را کودک ، پرخاشگرانه يها روش از استفاده ن،يا
  . باشد داشته تمرکز  د،يا خواسته او  که ييکارها انجام بر، تا بود

 انيب نيا. ديبگذار انيم در فرزندتان با مختلف موضوعات درمورد  را خود افکار و احساسات -
 خود کودک به نکاريا با شما شود،يم شامل را حال تا يکودک دوران از افکار، و احساسات

 يشخص احساسات يبرا ديبا و است مهم احساسات به دادن تياهم که ديده يم نشان
  . دهد تياهم  شيخو

  .ديبگذار احترام خود کودک يازهاين به -

 کند يم انيب که يکودک: دارد اعتقاد  تيال پل ، »ياجتماع رشد تيحساس«  کتاب سندهينو
: شنود يم شما از را جمله نيا دهد، تن يگريد کار انجام نيح در شما خواسته به تواند ينم
 يازهاين و نداده تياهم او به مادرش کند، يم تصور او پس!  بده انجام را کار نيا االن نيهم
  .دهد يم حيترج فرزندش يازهاين بر را خود

 کار خواهد ينم و است يکار انجام به مشغول قتاًيحق فرزندتان، که ديشو متوجه شما اگر 
 بپردازد، خود کار به اول ديده اجازه او به پس  کند، وقت گذراندن يبرا يا بهانه را خود

 کار، کي انجام هنگام ديندار دوست زين شما مطمئناً. کند عمل شما درخواست به سپس
  . ديکن درک را فرزندتان احساس  د،يکن يسع. شود شما مزاحم يگريد شخص

 فرض. باشد توجه يب شما کودک که است ممکن که، گرفت نظر در را احتمال نيا ديبا البته
  که، را مادرش جمله و است ييويديو يباز کي انجام مشغول يا ساله شش کودک ديکن
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 توجه يب هستند او منتظر خانواده ياعضا يتمام نکهيا و. شود ينم متوجه است، حاضر شام
  : که ديکن سوال او از ديتوان يم يتيموقع نيچن در. است

  داد؟ خواهد رخ ياتفاق چه يياين شام زيم سر  االن تو اگر

 دهيشن را  جمله حتماً پس خورم، ينم شام من:که دهد پاسخ نطوريا شما سوال نيا به او اگر
 به را خود کودک ديکن يسع  داد؟ خواهد رخ ياتفاق چه ينخور شام اگر: ديبپرس بعد. است
 او از ديتوان يم کودک به شتريب کمک يبرا. ديکن ييراهنما همدالنه جينتا و ها راه سمت
    دهد؟ يم رخ غذا يبرا ياتفاق چه ميباش تو منتظر ياديز مدت به اگر:  ديبپرس

 با  خانواده، کي مثل  ميدار دوست ما: که ديکن اضافه را خود سوال به هم را نيا ديتوان يم
 منتظر يطوالن مدت به اگر: اي. ييايب هم تو که است ريامکانپذ يزمان نکاريا. ميبخور غذا هم
   کرد؟ خواهند دايپ تو به نسبت ياحساس چه افراد هيبق م،يبمان تو

 کنند يم فکر مسئله نيا به کند، ينم توجه آنها به يکس چيه کنند يم احساس که يکودکان
 احتماالً آنها. ابدي يم کاهش نفسشان به اعتماد جه،ينت در ستندين مهم گرانيد يبرا که،
 اي. پردازند يم گرانيد به رساندن بيآس و زشت يحرفها انيب به  گران،يد توجه جلب يبرا

 يافراد به شدن کينزد از و شوند يمنزو معکوس، يروش با کودکان گونه نيا است ممکن
 کي به که دارد وجود زين امکان نيا. باشند داشته واهمه و ترس کنند ينم يتوجه آنها به که

  . ندهد يتياهم دهند، ينم نشان يتوجه آنها به کهيافراد به و شده ليتبد توجه يب کودک

 ريمس کار نيا با و دهد، تياهم شيخو احساسات به تا ديکن کمک خود کودک به ديتوان يم
 ارتباط در احساسش يچگونگ مورد در او از. شود ليتسه او در گرانيد مورد در ينگران جاديا
 تو احساسات به من: ديبرسان او به را يمهم غاميپ ديتوان يم. ديکن سوال مختلف موضوعات با

  .  يباش نطوريهم زين تو دارم انتظار و دهم يم تياهم

  باشم؟ ليدخ ها اتفاق نيا دادن رخ در توانم يم 
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 جينتا آوردن بدست در ديتوان يم کردن کار سخت اثر در که، ديمعتقد مسئله نيا به ايآ
 و خوب يها تيموفق در شهيهم بودن شانس خوش علت به نکهيا اي.  ديباش ليدخ نديخوشا

 آنرا ليدل ديکن يم يسع رديبگ دهيناد را شما يشخص اگر د؟يريگ يم قرار کننده خوشحال
  د؟يده انجام او رفتار رييتغ يبرا توان ينم يکار چيه ديمعتقد نکهيا اي ديکن دايپ

 را شيخو يزندگ امور کنترل معتقدند اي دهند، يم ربط شانس به را خود تيموفق که يافراد
 يآرزوها قيتحق يبرا تا دارند يکمتر ليتما خود، يها تالش گرفتن نظر در يجا به ندارند

 اي اندازند يم گرانيد گردن به را خود يها شکست که يافراد نيهمچن. کنند تالش شيخو
 تا دارند ليتما) خود عملکرد طرز با آنها دادن ربط يجا به(  دهند يم ربط يفعل تيموقع به
  . آنهاست کنترل طهيح از خارج داده رخ که ياتفاق معتقدند رايز شوند مشکالت ميتسل عتريسر

 آموزان دانش از نفر چهار ديکن فرض. کند يم صدق زين کودکان مورد در يا مسئله نيچن
 و باال نمرات آنها از نفر دو. کنند آماده را خود يعلم و يدرس پروژه ديبا ييراهنما اول کالس

 متفاوت يا وهيش به را خود نمره آنها از کدام هر اما رنديگ يم نيپائ نمرات گريد نفر دو
  . کند يم ريتفس

  ل،يدل به نمره نيا کسب داند يم او. است خوشحال تينها يب و گرفته ستيب نمره  جان
  . است بوده او يکوش سخت

 بدست پروژه بودن آسان علت به نمره، نيا که کند يم تصور او اما گرفته ستيب نمره زين  بن
 دارد اعتقاد او رايز باشد داشته را جان غرور احساس مثل ياحساس تواند ينم بن. است آمده
  . است نداده انجام يدشوار کار ت،يموفق نيا آوردن بدست يبرا

 يبرا  او چون. است بوده منصفانه او نمره که کند يم حس اما گرفته، پانزده نمره   سوزان
  .است نداده اختصاص را مناسب زمان مدت اش، پروژه کردن آماده

 اريبس او يبرا يا پروژه نيچن انجام چون است ناراحت اريبس و گرفته پانزده نمره زين   يکد
 نمرة ليدل نيهم به و ندارد يا عالقه او به معلم است معتقد نيهمچن او. است بوده سخت
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 کسب و اوست ليم برخالف زيچ همه که کند يم تصور يکد بهرحال.  است گرفته يکم
  . است ممکن ريغ او يبرا خوب نمره

 يهردو اما اند کرده کسب شانيها پروژه مورد در يمتفاوت اريبس نمرات سوزان و جان اگرچه
 يم اند، آورده بدست که يا جهينت هر از نظر صرف معتقدند آنها. دارند يکساني نظر آنها

 اتفاقات نيا که معتقدند يکد و بن گر،يد طرف از. باشند ليدخ زين عيوقا دادن رخ در توانند
  . اند شده ييامدهايپ نيچن به منجر که هستند

 از  دهند، يم رخ ما يزندگ در که ييدادهايرو از يبرخ که، ميهست واقف امر نيبرا ما همه
 ريتأث تحت را، يعيطب حوادث نيا وقوع يحدود تا ميتوان يم ما اما،. اند خارج ما کنترل طهيح

 نيسنگ بارش علت به فوتبال مسابقه شد متوجه کهيهنگام  چاردير مثال عنوان به. ميده قرار
 انجام به را ياديز يکارها بتواند که کرد يزير برنامه يطور او  اما. شد ديام نا شده، لغو برف

 او يميت هم اما. داشت تيرضا احساس خودش از رساند انيپا به را آنها که يزمان و برساند
 ينم انجام او مراد بروفق گاه چيه کارها دارد اعتقاد ليب گذراند، بطالت به را روز تمام   ليب
  . رنديگ

 نقش که يکودکان معتقدند، باره نيا در   دوک مارشال و  يچينوو استفان نام به يمحققان
 خود اهداف به تا کنند يم يسع و داشته يبهتر احساس دارند، شيخو يزندگ در فعاالنه
 بهتراز زين مدرسه در عملکردشان. دارند يشتريب دوستان و شده ديام نا کمتر آنها. برسند

 نيا در   نسونيراب هلبرت و    ياسلب رون ، رودل يوند مانند يکارشناسان. است گرانيد
 را زمان تيريمد و کنترل احساس فشانيتکال انجام زمان در که يکودکان:  دارند اعتقاد رابطه
  . کنند ينم رها را خود کار يبراحت دهند، يم انجام را يدشوار کار که يزمان ژهيبو دارند،

 دادم انجام   پلت يجد و   واکياسپ جورج ينامها به همکارانم از يگروه با من، که يقيتحق
 با آمده شيپ مشکالت حل يبرا الزم يراهکارها مورد در توانند يم که يافراد داد، نشان

 تر موفق کنند، فکر خود اراتياخت و ها ييتوانا مورد در و کرده مشورت شيخو همساالن
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 يم گريد يانيب به. داشت خواهند شان يزندگ به يشتريب تسلط و کنترل احساس و بوده
 ينم و کنند يم يستگيناشا و يتيکفا يب احساس خود يزندگ در که يکودکان گفت، توان
 زين گرانيد کمک از باشند، داشته يدخالت و کنترل شانيزندگ در افتاده اتفاق عيوقا به توانند
 نيا احتماالً. ندارند ييکارها نيچن انجام يبرا را الزم مهارت معتقدند رايز. کنند يم يدور

 يزمان و دارند خود ذهن در يمحدودتر شکل به را مشکالت نيا رفع حل راه منابع کودکان
 يگريد حل راه را،يز کنند يم قدرت عدم احساس شوند، يم ناموفق يکار انجام در که

  . ندارند

 شکل آنها در دهيا نيا تا کند يم کمک کودکان به که، شده ارائه ييها حل راه نجايا در
  :  باشند داشته نقش حوادث وقوع در توانند يم که رديبگ

 اما برده لذت آن از دهند يم انجام تيموفق با را يکار کهيزمان د،يده  اجازه کودکان به -
 از آنها نصورتيا در رايز شود، ليتبد حد از شيب نيتحس و شيستا به لذت احساس نيا دينبا
 ينگران دچار کنند، جلب را شما تيرضا اي دهند انجام قبل مثل را خود کار توانند ينم نکهيا

  . شد خواهند

 اتخاذ به دهند، يم صيتشخ حوادث وقوع در را خود نقش که زمان هر ديده اجازه آنها به -
  . رنديبگ را يبهتر ماتيتصم کنند يسع يحت و پرداخته خود ماتيتصم

 اهداف به دنيرس درمورد تا ديده اجازه نبود، کارساز آنها هياول يها دهيا کهيصورت در -
  . کنند شنهاديپ را يگريد يروشها موردنظرشان،

 خود از شده بهتر جينتا کسب به منجر که ييتالشها از تا ديکن کمک خود کودک به -
 شتريب نشده دلخواه جينتا  آوردن بدست به منجر او يها تالش که يمواقع و باشد سپاسگزار

 بداند ليدخ مختلف حوادث افتادن اتفاق در را، خود که کند يم کمک او به نکاريا. کند فکر
  . دهند يم رخ اتفاق خود يخود به حوادث کند تصور نکه،يا تا
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  : هفتم بخش

  : آنها وقوع از يريشگيپ و مشکالت با مقابله 

   

 قادرند زين ندهيآ در کنند، حل را خود توجه قابل و مهم مشکالت توانند يم کودکان که يزمان
  . ابنديب يمناسب يها حل راه شيخو مشکالت، يبرا

 او اما. کند کمک ظرفها شستن در را شما تا ديکن يم خواست در دخترتان از ديکن فرض
 شما با يطور او ديکن يم مطرح را خود درخواست دوباره که يزمان و دهد يم يمنف جواب

  . دينما منحرف مربوطه موضوع از را شما توجه که کند يم صحبت

 شده يديام نا دچار او شود ينم انجام شما پسر مراد وفق بر کارها که يزمان د،يينما تصور اي
 او از شما که يکار يبرا  اما. بماند منتظر بود کرده نييتع که يهدف يبرا تواند ينم و

  . ماند يم منتظر ابد تا ديا کرده درخواست

 و رفتارها نيا کرد، اذعان ديستند؟باين آشنا شما نظر از ها تيموقع و رفتارها نوع نيا ايآ
 صرف را ياديز زمان ها بچه اکثر نکه،يا. هستند يعيطب يحدود تا آن به هيشب يرفتارها

 به نيوالد اگر. هستند توجه يب بزرگترها خواسته دادن انجام به نسبت اما. کنند يم خود يباز
 ناخواسته طور به باشند داشته کشمکش مسائل نيا به راجع شيخو فرزندان با مرتب طور
  . کرد خواهند يمنزو را آنها
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 يسو از مرتب بطور آگاهانه، نا يرفتارها نيچن اگر که، است نيا نجايا در مهم مسئله اما،
 موجب که يشکل به و شده کودک در ديشد يپرخاشگر به منجر رد،يگ يم صورت نيوالد
 يرفتارها يدارا و قرار يب پرخاشگر، که يکودکان نيهمچن. گردد يم او ياجتماع يانزوا

 روابط در افراط مخدر، مواد به آوردن يرو خطر  هستند، ينيب شيپ رقابليغ و يتکانش
 دايپ نمود گرانيد از شيب آنها در باالتر نيسن در زيآم خشونت يرفتارها و ناسالم يجنس

  . کرد خواهد

 مشکالت دچار يبزرگسال نيسن در کنند يم عمل شکل نيا به که يکودکان يتمام مطمئناً
 يکودک هياول مراحل در رفتارها نيا بردن نيب از حال، نيع در اما. شد نخواهند مذکور يجد
 دوران در يبخش لذت و نديخوشا دوران جاديا به منجر تنها نه نکاريا. دارد ياديز تياه

 و شما انيم محکم و يقو ونديپ ينوع تا، شده موجب بلکه شود يم شما فرزند يکودک
 با دوران نيا در رايز. سازد يم آماده ينوجوان دوران يبرا را او و. شود جاديا کودکتان
  .شد خواهند روبرو يتر دهيچيپ مشکالت

 و انيب درک، نحوه يريادگي يبرا کودکان به کمک مورد در من کتاب، نيا کي بخش در 
 طيشرا کنترل به کمک يبرا احساسات نيا از استفاده يچگونگ و احساساتشان با مقابله
  نجايا در و شده مطرح دو بخش در مباحث نيا ادامه. کردم مطرح را يمسائل شان يزندگ
 را مهارتها نيا از استفاده نحوه توانند يم کودکان چگونه که دهم نشان شما به تا دارم قصد
 تر يمنطق يها وهيش به را خود يکارها آنها تنها نه نکاريا با. اموزنديب خود روزمره يزندگ در
 نيسن در مذکور زيآم مخاطره يکارها انجام خطر بلکه، دهند يم انجام تر مناسب و

 يورز خشونت ناسالم، يجنس روابط اد،ياعت مثل( افتي خواهد کاهش آنها در زين يبزرگسال
  ....).و

 و بحث موجب موراد نيا که داد خواهم قرار نظر مد را ييها نهيزم و ها حوزه بخش نيا در 
 اي کودکان، خواب زمان با ارتباط در مشاجره. شود يم نيوالد و کودکان نيب ييها جدال

 در باشند  ييها مثال تواند يم کودک، از درخواست کردن مطرح يبرا مناسب زمان انتخاب
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 مشاجرات در که يگريد مشترک موضوع. کارها يبند زمان ةنحو و زمان تيريمد مورد

 يباز اسباب از استفاده شدن ميسه يچگونگ: است تيمالک موضوع شود،يم دهيد کودکان
  . يزندگ مکان و زمان در شدن ميسه اي گريکدي يها

 ند،يبگو دروغ اي کنند ييگو بد گريکدي مورد در دينبا که ميبفهمان کودکان به ميبخواه اگر
 و بودن صادق به مربوط ميمفاه بتوانند آن در که ميکن فراهم شانيبرا را  يا نهيزم ميتوانيم

 ينوع کودک،  رشد با همزمان که رسديم نظر به اما. کنند درک را هم به کردن کمک
:  که دييبگو خود کودک به مکرر دفعات به شما اگر. ديآ يم وجود به او در اعتراض و مخالفت

 کودکان. ديشويم مند عالقه جمالت نيا گفتن به مدت دراز در ،!نکن ياحترام يب من به
 تيموقع به  ،يگريد شخص دگاهيد از تا دارند ازين درک نيا به ،يليمسا نيچن با مقابله يبرا
  .کنند نگاه آمده شيپ

 يم يکيزيف يها يپرخاشگر به آن در که شده گنجانده يبخش مطالب، ادامه در نيهمچن
 را او زند، - يم کتک را يگريد کودک ما، کودک که يمواقع در توانيم چگونه نکهيا. پردازد
 با ييارويرو مورد در نيهمچن. آموخت را يليمسا رد،يگ يم را اش يباز اسباب دهد،يم هل

 با افراد کردن صدا اي کردن نيتوه ز،يآم طعنه سخنان انيب مثل يکالم نادرست يرفتارها
  . کرد ميخواه عنوان را يمطالب گر،يد نام

 به يپرخاشگر نوع نيا. است گرفته قرار محققان نظر مد يپرخاشگر از يگريد نوع راًياخ
  .گذارد يم افراد بر ييسو ريتأث و بوده مربوط يفرد نيب روابط

 شخص مورد در بتيغ و ييبدگو حال در افراد که دهد يم رخ يپرخاشگر نوع نيا يزمان
 يمهمان در شرکت از را کودکان اي بپردازند گرانيد مورد در يپراکن عهيشا به  و.باشند يگريد
 نيب روابط به هدفمند يبهايآس اي  دخالتها نوع نيا. کنند منع نهار يها افتيض و ها

 نام با نسوتا،يم دانشگاه از همکارانش و  کيکر يکين مثل يشناسان روان يازسو همساالن،
 نه اي هشت نيسن از يپرخاشگر نوع نيا معموالً. شوند يم يمعرف»  يارتباط يپرخاشگر« 
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 در رفتار نيا). کند بروز مدرسه دوران از شيپ يسالها در آن ييابتدا شکل ديشا( ،يسالگ
 ميعال آن، يکيزيف اي يکالم يهايپرخاشگر  نسبت  واما شده دهيد پسران از شيب دختران

 يچندان يآگاه»  يپنهان رفتار «نيا از نيوالد و معلمان معموالً. دارد يکمتر ةمشاهد قابل

. باشد پا ساق به ضربه از تر دردناک يپرخاشگر نوع نيا است ممکن گفت توان يم. ندارند
. کند بيتخر را انسان درون تواند يم را،يز است تر يطوالن يپرخاشگر نيا از حاصل درد

 خودشان از کنند يم حس خود درون در را ينديناخوشا احساس کودکان که يزمان نيهمچن
  . دهند ينم نشان رفتن مدرسه به يليتما زمان همان در و شده متنفر زين

 از توانند ينم اي خواهند ينم که خود تر فيضع همساالن به نسبت کودکان، از يبرخ چرا
  رسانند؟ يم بيآس آنها به اي کرده يقلدر کنند دفاع خود

 يسو به را گرانيد احترام شناسند يم که ييها روش با تنها تا کنند يم يسع افراد يبرخ 
 و تسلط تا خواهند يم زين افراد از يبعض. ارعاب و ترس قيطر از مثالً کنند، جلب خود
 که دهد يم رخ ييها خانه در معموالً مورد نيا. رنديبگ پس را شده گرفته آنها از که يکنترل
 يطيمح در کودکان نيا ن،يبنابرا. باشد يافراط و رانهيگ سخت اريبس انضباط، و نظم مسئله
 زانيم تا کنند يم يقلدر هستند، تر فيضع يقدرت نظر از که خود همساالن با خانه از خارج

 رفتار قلدر اي کلفت گردن کي مانند را خود زين افراد از يبعض. دهند نيتسک را خود يديام نا
  . کنند يم استفاده انتقام از يشکل عنوان به يپرخاشگر روش از و کرده

 يم چه رنديگ يم قرار ياحساس اي يکالم ،يکيزيف حمالت تحت که يانيقربان سر بر واقع، در
  د؟يآ

 نيا يحت بلکه برند يم رنج حمالت نيا از شان مدرسه دوره طول در تنها نه افراد نيا 
 يسپر منوال نيهم به شان تيوضع شيخو يزندگ دوران يتمام در که، دارد وجود احتمال

 تريپ قتيحق در. است کرده مطرح  هوور جان نام به معلمان از يکي را مطلب نيا. شود
 اهانت آنها به گرفته، قرار ديتهد مورد که يسن کم کودکان افتند،يدر همکارانش و   تياسم
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 طيمح در يحت ندهيآ در اند، شده يمشکالت دچار مدرسه در يروش هر به اي و  شده ريتحق اي
 يراهکارها از نتوانستند آنها چون. شد خواهند ييها يپرخاشگر نيچن يقربان ز،ين خود يشغل

  .  کنند استفاده شيخو مشکالت با مقابله

 نيب از خود يخود به آن از حاصل راتيتأث و يينما قدرت افتند،يدر   برنن شايپاتر و   کيکر
 يشناخت روان اختالالت از اغلب يقربان فرد چه و کننده ظلم فرد چه طرف هردو و رود ينم

  . يافسردگ و يقرار يب مانند ياختالت برد خواهند رنج رفتارها نيا از حاصل

 که يکودک هفت هر از نيانگيم بطور کايآمر در همکارانش، و   نانسل تونجا قاتيتحق طبق
 اي آورند يم يرو انهينما قدرت يرفتارها به اي کودک ونيليم پنج باًيتقر روند، يم مدرسه به
  . شود يم دهيد آنها در رفتار نوع دو هر يمواقع در اي و شوند يم رفتارها نيا يقربان  نکهيا

 با »کودکان تفکر پرورش«  نام به کتابم فيتأل يبرا که، شد برمال يزمان تيواقع نيا
 و انهينما قدرت يرفتار يفشارها تحت نکهيا از آنها. کردم مصاحبه سال و سن کم کودکان
 يقربان آنان کودک که مسئله نيا از زين آنها نيوالد. بودند نگران رند،يبگ قرار ييزورگو

  .برند يم رنج شوند، گرانيد يپرخاشگر

 وجود ياديز يها حل راه خصوص، نيا در گفت ديبا د؟يده انجام ديتوان يم يکار چه شما
 واکنش افتند،يدر   کر مارگارت و   نياستات هاکان مانند، يسوئد روانشناسان از يبرخ. دارد
 سمت به التيتما جاديا در يمهم و ياساس نقش کودکان يرفتارها به نسبت نيوالد يها

 رفتار بر نظارت يبرا را روش سه روانشناسان نيا. کند يم فايا خشونت و يپرخاشگر
  : کردند شنهاديپ نيوالد به کودکان

 روابط و ها تيفعال و خود فرزند مورد در را ييها تيمحدود و نيقوان توانند يم نيوالد)  ١
 شکل به را خود يکارها کودکان تا شود يم موجب اديز تيمحدود اما. کنند اعمال آنان
  . دهند انجام انهيمخف
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 اغلب در اما آورند، بدست را ياطالعات او دوستان اي شيخو فرزند از توانند يم نيوالد)  ٢
  . کنند يم يتلق خود يخصوص ميحر به نيوالد دخالت را، ها پرسش نيا کودکان موارد

 نشانيوالد به شيخو يدرون احساسات مورد در ياراد صورت به توانند يم کودکان) ٣
  . نديگو يم»  يافشاگر«  رفتار نيا به. بدهند يحاتيتوض

 به داوطلبانه شکل به کودک هرچه. است مشخص کامالً ها رفتار نيا اعمال از حاصل جينتا
 خود کودک رفتار مورد در يشتريب يآگاه زين نيوالد بپردازد، خود اطالعات کردن فاش
 يسو به کمتر پردازند يم ها يافشاگر نيا به که يکودکان ن،يا بر عالوه. کرد خواهند کسب
 رابطه کي که، دنديرس جهينت نيا به محققان. شوند يم جلب ياجتماع ضد يها رفتار

 دو هر يهمکار با و متقابل يا رابطه ديبا رابطه نيا. شود جاديا والد و کودک نيب مناسب
 يبرا آنها نيوالد که کنند احساس و کنند اعتماد نيوالد به بتوانند کودکان که يطور. باشد
 به را خود يرازها کودک اگر و گذارند يم احترام آنها به و بوده مشتاق آنان اتينظر دنيشن
  . گرفت نخواهد قرار هيتنب اي استهزاء مورد ديبگو شيخو نيوالد

 با صحبت هنگام در کودکان از يبرخ چرا که ديفهم ديخواه شما کتاب، از فصل نيا در
 بر زين شما که دوارميام. ستندين نگونهيا کودکان از يبرخ که،يحال در دارند آرامش خود نيوالد

 مخدر مواد و تنباکو الکل، مصرف که ييها بچه انيم تفاوت که ديکن دايپ دست تيواقع نيا
 اگر. شوند يم دهيکش يپرخاشگر و خشونت سمت به که يکسان اي کنند يم تجربه را

 آنها يبرا) خشونت پرخاشگرو مخدر مواد از استفاده( ييکارها نيچن انجام که بدانند کودکان
  .  کنند يم يدور ييکارها نيچن انجام از داشت، خواهد دنبال به را ييضررها چه گرانيد و

 هنگام در مسئله حل يها روش از توان يم چگونه که کرد خواهم ثابت شما به  ن،يهمچن 
. خطر پر يها رفتار و گرانيد آزار خصوص، در ييها صحبت. کرد استفاده کودکان با صحبت
 کهيهنگام. ختير خواهد فرو سکوت واريد ها، بحث نيا ارائه از پس شد ديخواه متوجه
 کرده اعتماد خود نيوالد به زين کودکان آورند، يم بوجود  خانواده در را اعتماد طيمح ن،يوالد
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 آنجا به دارند قصد که يمکان مورد در يحت. دهند يم قرار شيخو امور انيجر در را آنها و
 توانند يم اکنون هم  که يکودکان. کنند مالقات خواهند، يم که را يفرد  اي و بروند

 جاديا از بود خواهند قادر ند،يبرآ آنها حل درصدد و کرده ييشناسا را شيخو مهم مشکالت
 يزندگ يبعد يها دوره و رستانيدب ،ييراهنما دوران در که، ندهيآ کنترل از خارج مشکالت

  . کنند يريشگيپ دهد، يم رخ آنان
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  :مناسب يبند زمان 

  : يحوصلگ يب و شدن وقفه دچار وقت، دادن هدر خواب، زمان 

  

 انجام توانم يم يکار چه ماندن منتظر نيح در است؟ کار نيا يبرا يمناسب زمان االن ايآ
   دهم؟

 د،يکن آماده پارک، به رفتن يبرا را او ديدار قصد که يزمان درست شما ساله پنج کودک
  . کند يم کردن ينقاش به شروع
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 از د،يهست ماهانه  حساب صورت پرداخت حال در که يزمان درست شما ساله هشت کودک
 تا ديخواه يم او از که يزمان. ديکن يزيآم رنگ را اش ينقاش او همراه تا خواهد يم شما

  . ينکرد کمک من به چوقتيه!  مامان: ديگو يم کنان ناله بماند منتظر

 يم بر اجاق يرو از شام يبرا را شده آماده کباب شما که يزمان درست شما ساله ازدهي فرزند
  . رديگ يم تماس خود دوست با ديدار

 امور به ديخواه يم که حال نيع در شما د؟ييگو يم چه د؟يکن يم چه مواقع نگونهيا در
 از نکهيا اي. باشد تر حساس شما يازهاين به زين فرزندتان ديخواه يم د،يکن يدگيرس شيخو
 به تنها او گريد روش، نيا با دهدو نشان اطرافش اتفاقات به يشتريب توجه ديخواه يم او

  . کرد نخواهد فکر خودش

 را،»  نامناسب زمان- مناسب زمان«  يباز من ،يمهم يکارها نيچن دادن انجام به يبرا
 هر در را يباز نيا ديتوان يم. باشد يم بخش لذت اريبس کودکان يبرا که، کنم يم يمعرف
 مذکور موارد به هيشب يمواقع از پس بالفاصله را آن نيا دينبا اما. ديده انجام روز از يساعت
 استفاده زين يساختگ و ياليخ يها تيشخص از يباز نيا در ديتوان يم ن،يهمچن.  ديکن يباز
 شيخو يواقع يزندگ در يباز نيا از تواند يم دارد ييآشنا يباز نيا با شما فرزند اگر. ديکن

  . کند استفاده

  او، ساله ازدهي و نه دختر دو و مادر کي نيب را، يباز نيا ياجرا نحوه ديتوان يم  نجايا در
  : ديکن مشاهده

  . ديکن گوش دقت با. ميده انجام را  »نامناسب زمان -  مناسب زمان«  يباز دييايب: مادر

. کنند يباز فوتبال  گرشيد دوستان همراه او، که خواهد يم  ايشيپاتر دوستش، از   يجان
 درخواست نيا کردن مطرح زمان ايآ. است شده پا يشکستگ دچار شيپ روز چند ايشيپاتر اما،

   مناسب؟ نا اي بوده مناسب
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  . نبوده يمناسب زمان معلومه،: زايل

  . يکن فيتعر مانيبرا را نامناسب زمان کي تا توست نوبت حاال زايل. يگفت درست بله،: مادر

 مدرسه فيتکال انجام در را او تا خواهد يم مادرش از   روزن و است صبح سه ساعت: زايل
  . کند کمک

  .است  سيبرن نوبت حاال خب،: مادر

 يزمان البته،. رديبگ قرض را او ژاکت تواند يم ايآ که پرسد يم دوستش از  يديد: سيبرن
  . زد داد سرش و کرد دعوا او با دوستش مادر که، کرد را درخواست نيا

 تا است مناسب يزمان چه تو نظر به زايل. ديکرد مطرح را يجالب يزهايچ ها، بچه خب: مادر
  کنم؟ کمک بهت مدرسه فيتکال در که، يکن درخواست من از تو

  . شام از بعد اي مدرسه از بازگشت از پس:  زايل

   کرد؟  را يکار انجام يتقاضا دوست کي از ديبا يزمان چه تو نظر به س،يبرن تو حاال: مادر

  . نباشد يبد تيموقع در کهيزمان: سيبرن

 باال يگفتگو مثل را يا احمقانه ريغ و احمقانه يها تيموقع تا ديده اجازه خود کودکان به
 انجام حال در شما و کنند يم مطرح را يدرخواست شما از آنها که بار هر نکاريا با. کنند جاديا

 آنها به ديتوان يم رسد، يم نظر به نامناسب درخواست آن انيب زمان نکهيا اي ديهست يکار
  . ديکن يادآوري را يباز نيا

 يم فکر نامناسب و مناسب يها زمان مورد در کودکان يوقت که، دارد وجود احتمال نيا
 يکودکان معموالً. باشد سخت آنها يبرا مناسب فرصت کي جاديا يبرا ماندن منتظر کنند،
 نيا. سازند برآورده آنرا نيوالد بالفاصله کنند، يم مطرح را يدرخواست که يزمان دارند دوست

  . شد خواهد نيوالد آزار باعث اما است نرمال و يعيطب کامالً امر
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 رگذاريتأث باشند، داشته صبر موارد گونه نيا در ديبا که دييبگو کودکان به ديبخواه اگر
 به که يزمان ن،يهمچن. کنند گوش شما يصحبتها به تا ندارند يليتما آنها رايز بود، نخواهد

 اي دهد انجام»   بعدا«  ميکرد درخواست او از که يکار تواند، يم او مييگو يم کودکمان
 داده آنها به سرانجام يب يپاسخ کرد، ميخواه يدگيرس او درخواست به»  بعداً«  ما نکه،يا
 فکر دهند، انجام توانند يم که يکار مورد در ماندن منتظر نيح در توانند ينم آنها رايز م،يا

  . کنند

 موارد گونه نيا در زين »؟يده انجام يکار چه ماندن منتظر نيح در يتوان يم«  نام به يباز
 و صبر - يب نقدريا که اموزنديب تا ديکن کمک شيخو کودکان به. باشد کارساز تواند يم

 آغاز ياليخ و يساختگ يها تيشخص خلق با را يباز نيا توان يم هم باز. نباشند تحمل
  . کرد

 فيتکال انجام حال در آرتور برادرش اما، کند يباز مهره او با تا خواهد يم برادرش از   يجان
  . است ياضير

  :شود يم گفته آرتور به مادر يسو از جمله نيا 

   دهد؟ انجام را آنها تو، ماندن منتظر نيح در يجان که يببر نام کار تا پنج يتوون يم ايآ 

  : دهد يم نشان مادرش به را ستيل نيا آرتور، بعد يکم

  .کند تلفن دوستش به تواند يم يجان -

  .کند يباز وتريکامپ با -

  .کند تماشا خود يتمبرها ونيکلکس  -

  :کرد اضافه آن به را يگريد موارد آرتور بود، آسان اريبس ستيل نيا هيته که ييآنجا از

   فيتکال دادن انجام -
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  يوئيديو يباز کي با يباز -

   وعده انيم کي خوردن -

   دنيکش ينقاش -

  فلوت با نيتمر -

 پسرش به مادر کرد، مطرح را يدرخواست نامناسب زمان کي در مادرش از آرتور که بعد دفعه
 يبرا خواهرت به خواهم يم چون کنم صحبت تو با توانم ينم حاضر حال در من:  گفت
 را ييکارها چه ماندن منتظر نيح در يتوان يم تو کنم، کمک اش مدرسه فيتکال انجام
    ؟يبد انجام

  . آورد ادي به را  يباز آن و زد يلبخند سپس، رفت فرو فکر به يا لحظه يبرا آرتور

  .دهم انجام را فميتکال تونم، يم: گفت او

  . ديده انجام ز،ين ساله چهار کودکان با را يباز نيا ديتوان يم  شما 

 به صبحانه صرف از پس بالفاصله خواهد يم است دهيرس يچهارسالگ سن به تازه که   يجن
  . است منزل يکارها دادن انجام حال در مادر اما، برود پارک

 در يجن ؟يبد انجام يتوون يم يکار چه ،يهست منتظر که حاال: کند يم سوال دخترش از او
 کنم؟ يباز دميخر تازه که يعروسک با تونم يم: ديگو يم رود يم اتاقش يسو به که يحال
 مادر که است يحال در نيا.  زند يم شانه را شيموها. کند يم عوض را عروسک لباس او
  .است آماده زين عروسک کند، يم صدا را او رفتن  يبرا

 دارد دست در ييکادو و شود يم خانه وارد يديجد مهمان که يزمان توان، يم را يباز نيا 
 ديدار قصد اگر. کرد استفاده کنم؟ باز اونو توونم يم: زند يم اديفر اديز جانيه با شما فرزند و
 مورد در تا ديبخواه خود فرزند از ديتوان يم پس د،يبمان منتظر مهمانها همه دنيرس زمان تا
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 او از پس و است يکار نيچن انجام يبرا يمناسب نا زمان االن که  کند فکر موضوع نيا
 کودکان که يزمان ؟يبد انجام يتوان يم  يکار چه يهست گرانيد منتظر  که حاال: ديبپرس

 و آرتور س،يبرن زا،يل مثل دهند، يم قرار  نظر مد پرسش  نيا به پاسخ در را خود يها دهيا
 صبرانه يب نکه،يا يجا به آنها تيموقع نيا در را،يز. کرد نخواهند اديوفر داد گريد ،يجن

 يم که هستند ييکارها به کردن فکر حال در باشند،  خود درخواست کردن انيب مشغول
  . دهند انجام لحظه آن در توانند

  :ديده خاتمه خواب زمان مشاجرات به چگونه

 از که ييگو روند، يم خود رختخواب سمت به يمخالفت و بهانه چيه بدون کودکان از يبرخ
 به نيچن گريد يبرخ برعکس،. برند يم لذت دنيخواب به مربوط آداب و خواب محل ،يکيتار
 با يوحشتناک طرز به خواب زمان دنيرس فرا هنگام و بوده وابسته روز به که رسد يم نظر

 اما. گهيد قهيدق پنج فقط:  نديگو يم و کرده التماس آنها. کنند يم مبارزه دنيخواب مسئله
 دايپ ادامه شتريب و قهيدق يس سپسس قه،يدق ستيب به يريناپذ اجتناب طور به قهيدق پنج نيا
 يم اجازه او به د؟يخوان يم گريد کتاب کي خود کودک يبرا مواقع نيا در شما ايآ. کند يم

 يآرزو کي تواند يم که دييگو يم او به اي برساند انيپا به را خود ييويديو يباز تا ديده
 هر را يبخش آرامش تيموقع ديا توانسته د،يده يم انجام را نکارهايا اگر باشد؟ داشته گر،يد

 اغلب مانند صورت نيا ريغ دري. ديباش يگريد راهکار کشف انتظار در و کرده جاديا شب
 فردا ينخواب االن اگر: ديکن يم ديتهد را او!.  يبخواب ديبا االن نيهم: ديزن يم اديفر  نيوالد
 نمرات مطمئنم ،يبزن چرت کالس يتو فردا يخواه يم!   يکن تماشا ونيزيتلو يندار اجازه
  !يريگ ينم يخوب يامتحان

 ،يطوالن روز کي انيپا در. کرد استفاده آن از ديبا که باشد يحل راه نيآخر تواند يم نيا 
 کودک شود، شتريب شما يشانيپر هرچه. ديتهد و تيعصبان نه دارند يهمدل به ازين کودکان

  . رفت خواهد خواب به تر سخت و کرده آرامش احساس کمتر
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 خود کودک دهنده آزار عوامل مورد در ديکن يسع اول وهله در: دارم شنهاديپ چند نجايا در
 يبرا شدن آماده يبرا يکاف وقت و فرصت چراغها شدن خاموش از قبل او ايآ. ديکن فکر

 رفتن، ييدستشو ديتوان يم ديدار ساله چهار اي سه کودک کي شما اگر است؟ داشته خواب
 به قبل زمان از زودتر را رنديگ يم صورت شب هر که را خواب لباس دنيپوش زدن، مسواک
 يونيزيتلو برنامه نيآخر ديکرد يزير برنامه اي ديبخوان کتاب ديخواه يم شما اگر. ديده انجام

  .  ديکن آغاز يقبل يزمانها از زودتر را خود يکارها نيا ديبا. ديکن تماشا خواب زمان از قبل را

 برنامه کي نکردن تماشا رايز د،يکن خاموش را ونيزيتلو خواب زمان از قبل ديبا شما
. داشت خواهد کودک يرو بر آن کاره مهين يتماشا به نسبت يکمتر يمنف جينتا يونيزيتلو
 برنامه خودشان وهيش با خود، شب هر يکارها مورد در تا ديده اجازه خود بزرگتر کودکان به
 او مثالً آمد، خواهد وجود به يتوافق شما و او نيب خواب زمان مورد در نکاريا با. کنند يزير
  . بپردازد خود فيتکال انجام به شب، هر يکارها قالب در تواند يم

 نشان مقاومت دنيخواب مقابل در و باشد شما با را يشتريب زمان خواهد يم شما فرزند اگر
 يم کودک نکاريا با مورد در. ديده انجام گريکدي کمک با را يزير برنامه ديتوان يم دهد،يم

  . آورد بدست خود نيوالد يسو از است آن دنبال به روز کي يانتها در که را يتوجه تواند

 از ديتوان يم داد، نشان مخالفت و مقاومت دنيخواب زمان مقابل در کودک هم باز اگر
  : ديکن استفاده شده ارائه نجايا در که ييراهبردها

 اگر. بخوابد اش روزه هر خواب زمان از شتريب صبح هنگام در خواهد يم کودک ديکن فرض
 نطوريا صبح فردا که يده انجام يکار چه يتوان يم امشب: ديبپرس او از!  ام خسته  ديبگو او

   ؟ينش خسته

  .بخوابم زودتر تونم يم: دهد پاسخ او است ممکن

 و کند فراموش را يپاسخ نيچن کودکتان عصر هنگام در است ممکن د،يباش مراقب اما 
 نگونهيا در. باشد داشته يباز اي مطالعه يبرا را يشتريب يا قهيدق يس زمان کي بخواهد
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 بخوابم زود امشب اگر يگفت ؟يگفت يچ بهم صبح ادتهي:ديکن سوال او از ديتوان يم مواقع
 مقاومت صحبت نيا مقابل در هم باز کودک اگر کنم؟ ينم يخستگ احساس صبح گهيد

   داشت؟ يخواه ياحساس چه صبح فردا ،يبخواب االن اگر: ديبپرس او از ديتوان يم داد، نشان

 تا ديکن تکرار شب و صبح روز، هر را ها بحث و ها گفتگو نيا شما تا باشد ازين است ممکن
  . کرد خواهند موافقت نظر نيا با کودکان اغلب تينها در. کند عمل آنها به کودک که يزمان

 ديتوان يم شد، متوجه را يخستگ رفع و رفتن خواب به زود انيم ارتباط شما کودک که يوقت
  :ديبپرس ،» نامناسب زمان - مناسب زمان«  مورد در را يسواالت

  نامناسب؟ اي است يمناسب زمان دنيخواب يبرا االن ايآ

  نامناسب؟ اي است يمناسب دهيا دنيخواب موقع به ايآ

   بود؟ يخواه چطور مدرسه در يباش خسته فردا تو اگر

   ؟يباش خسته که يدار دوست ايآ

   است؟ مناسب کتاب خواندن يبرا يزمان چه

 ينم باشم، خسته فردا اگر: گفت او شد، دهيپرس ساله هشت    نيج از سئواالت نيا که يزمان
  . رميبگ  کتهيد امتحان يبرا يخوب نمره تونم

  ده؟ ينم رخ اتفاق نيا يطور چه: ديپرس مادر 

  .بخوابم وقت سر امشب بهتره: داد پاسخ و زد لبخند فقط نيج

  کرد؟ رفتار ديبا چگونه مخالف و مقاوم کودکان مورد در

  !ستمين خسته من  
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 او و شود عنوان کودک يسو از صادقانه شکل به جمله نيا که ديريبگ نظر در را يتيموقع
  . بماند داريب را يشتريب زمان مدت بخواهد

 ز،ين آنها ديده يم يحيتوض هر و کنند ينم قبول را خود يخستگ کودکان اکثر اوقات، يبرخ
 در کامالً تا ديده اجازه است خسته واقعاً کودکتان اگر.  دهند يم نشان را يشتريب مخالفت

 او عملکرد روش رييتغ باعث ،يکار  انجام به کودک کردن مجبور. کند فکر مسئله نيا مورد
 بعد جاديا موجب خانه، در بزرگتر برادر اي خواهر کي داشتن مواقع يبرخ در. شود ينم
 اثبات شما به را موضوع نيا يمثال با نجايا در. شد خواهد خواب زمان و مشاجرات از يديجد

  . کرد خواهم

. رود -يم خواب به من از رتريد ام ساله دوازده برادر شدم متوجه بود سالم شش که يهنگام
 خواب به زور با مرا خواهند يم نميوالد که، شد جاديا من در فکر نيا لحظه کي يبرا

 آنها. ببرند لذت من حضور بدون يخانوادگ جمع کي از برادرم با خودشان بتوانند تا بفرستند
 دنيخواب به اجياحت من اندازه به و است من از بزرگتر او، که دهند حيتوض تا کردند يسع

 چيه اما برم، رختخواب به رتريد او، مانند توانم يم شوم بزرگتر من که يزمان نکه،يا و.ندارد
 رختخواب به برادرت که يوقت رنايم خب،: گفت پدرم تينها در. کرد ينم قانع مرا يحيتوض
  ؟يکن يم دايپ ياحساس چه نکاريا با نيبب بخواب، برو هم تو رفت

 داريب خواب از بودم مجبور که بعد روز صبح اما. داشت خواهم يخوب احساس قطعاً: گفتم 
 داريب هنگام در امروز صبح: ديپرس من از شام هنگام  پدرم. کردم يم يخستگ احساس شوم،
 ستين الزم گريد که، کرد مشاهده او. بدم يپاسخ توانستم ينم  ؟يداشت ياحساس چه شدن

  . بخوابم سروقت کند، يادآوري من به تا

  :وقت کردن تلف دهيپد درمان  – داد خواهم انجام را نکاريا بعداً

 يفرق. هستند وقت کردن تلف دچار يعيطب طور به کودکان از ياريبس که رسد يم نظر به
 يکارها دادن انجام ها، اتاق کردن زيتم. ديباش داشته يدرخواست چه آنها از شما کند ينم
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 يم انجام بعداً: بود خواهد کساني همواره آنها پاسخ مدرسه، فيتکال دادن انجام اي روزانه،
 نيا يزمان چه اما. ميهست مقصر ها پاسخ نوع نيا افتيدر در مواقع يبرخ در ما اکثر. دهم

  کرد؟ توان يم چه يبراست. شود يم ساز مشکل مسئله

 کامل يروين که يزمان تا اما شود ليتبد بان دروازه کي به  دارد دوست ساله، دوازده   يزيل
  . دهد انجام را کار نيا تواند ينم باشد اوردهين بدست را يجسم

. نه امروز: گفت يم يزيل بگذارد، دکتر با يمالقات قرار تا کرد يم تالش مادرش وقت هر
  . وندديبپ فوتبال ميت به نتوانست يزيل و ديرس انيپا به يجسم امتحان يبرا زين يينها فرصت

 يروزها به که يزمان تا نکرد آغاز را خود ياجتماع مکالمات ياصل پروژه ساله ده    يرند
 او به پدرش. بود مانده يباق يا هفته دو فرصت کي اما. شد کينزد آن ليتحو يانيپا
 در. زد سرباز آن انجام از او يول دهد، انجام آنرا از يبخش هرشب تواند يم که کرد يادآوري

  . گرفت تک نمره تينها

 يباز به اما کند، زيتم يوئيديو يباز شدن تمام از پس را اتاقش تا داد قول ساله چهار   تاد
 ستميس نکند زيتم را اتاق شام وقت از شيپ تا اگر که، کرد ديتهد را او مادر. داد ادامه کردن

  . فتادين کار از ،يباز اسباب چيه و شد شش ساعت اما. انداخت خواهد کار از را يباز

 دارد امکان يحت. ديشو يديام نا دچار شما است ممکن کند رفتار وهيش نيا به فرزندتان اگر
. ديکن مقاومت وسوسه نيا مقابل در اما د،يآ وجود به شما در شده محول کار انجام وسوسه
 جبران او، وقت کردن تلف کرد، خواهد دايپ را اعتقاد نيا د،کودکيکن را کار نيا اگر چون
 در کودک که ديريبگ دهيناد را قتيحق نيا ديکن تالش شما اگر گر،يد يانيب به. است شده
 که يکار به يتوجه يب که، کرد خواهد باور را اعتقاد نيا زين او است،  وقت کردن تلف حال

  . ندارد وجود آن انجام به يازين گريد و شده وقت رفتن نيب از به، منجر  گرفته يم انجام ديبا

 يناش مشکالت با ديتوان يم آنها از استفاده با که ميده يم ارائه را يشنهاداتيپ ريز بخش در
  . ديکن مقابله زمان، کردن تلف از
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 در. ديکن صحبت وقت کردن تلف از حاصل يها امديپ مورد در خود فرزند با نکهيا نخست
 شده يزندگ در او يديام نا  به منجر او، عملکرد در ريتأخ گفت توان يم يزيل تيموقع مورد
  . است

 بدست را ياطالعات خود بلندمدت فيتکال کردن کامل يچگونگ مورد در تا دارد ازين يرند
 انجام زمان يبرا قيدق و خوب يزير برنامه کي خود، نيوالد کمک با تواند يم او. آورد
  .دهد ينم انجام آخر لحظه در را خود فيتکال او گريد روش نيا با. کند هيته شيخو فيتکال

 به. باشد -يم کوچکتر مراحل به موردنظر کار کردن ليتبد  مورد، نيا در گريد ديمف راهکار
 ينم جمع نيزم از را تيها يباز اسباب اول چرا:  که نيا شنهاديپ يجا به  مثال، عنوان

 سوال خود کودک از ديتوان يم ،)شما فرزند تفکر نحوه از باشد يمثال تواند يم که(  ؟يکن
 مرحله در را يکار چه و ؟يبد انجام را کار از يقسمت چه اول مرحله در يدار ليتما: ديکن

   دوم؟

 را يکار چه که رنديبگ ميتصم توانند يم ز،ين هستند يدبستان شيپ سن در که يکودکان يحت
 عالمت توانند يم بزرگتر يها بچه. بپردازند آن انجام به يزمان چه اي دهند انجام اول ديبا
 را، ييروزها اي کنند ادداشتي خودشان يبرا را ينکات رند،يبگ نظر در خودشان يبرا را ييها
  . بزنند عالمت ميتقو يرو

 کار چون. بپردازند وقت کردن تلف به بازهم کودکان، از يبرخ که دارد وجود احتمال نيا
 را ها آشغال ندارد يا عالقه شما کودک اگر مثالً.  ستين نديخوشا اديز آنها يبرا نظر مورد

 کار ديتوان يم يمواقع نيچن در. باشد  آن نديناخوشا يبو لش،يدل ديشا بگذارد خانه از رونيب
  . ديکن شنهاديپ را او دلخواه

 کنترلش تحت که ديهست شما نيا کند اثبات نکهيا و خود قدرت دادن نشان يبرا او ديشا
 زهيانگ از کامالً او است ممکن که ديباش داشته ادي به. (بپردازد وقت کردن تلف به د،يدار قرار
 به وادار را خود فرزند ديتوان ينم تينها در). ستين نيا ما منظور نجايا در اما باشد ناآگاه خود
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 را او حد از شيب کند احساس کودک اگر. ديکن اش مدرسه فيتکال اي خانه يکارها انجام
  . ابدي کاهش کنترل،  زانيم تا ديکن يکار ديبا د،يکن يم کنترل

. ديکن سوال احساسش، مورد در او از داد، ادامه را کارها انداختن قيتعو به هم باز کودک اگر
. باشد خوردن شکست از ترس اثر در تواند يم کارها، انداختن قيتعو به انواع از يبرخ علت
  .يهست يکامل انسان که يکن فکر دينبا:  گفت کودکان به ديبا يمواقع نيچن در

 خورده شکست و ديا کرده امتحان خودتان که يکارها مورد در ديتوان يم مواقع گونه نيا در
 انجام ديداشت انتظار که طور آن را آنها ديا نتوانسته که ييکارها يحت اي. ديکن صحبت او با ديا

 يعال اريبس ديجد يکارها کردن امتحان: ديکن مطرح را نيا رينظ يجمالت ديتوان يم. ديده
 يسع يتوان يم شهيهم تو. ديده انجام را آنها دينتوان د،يخواه يم که طور آن اگر يحت. است
 نيهمچن و ،کودکينظرات نيچن انيب با.   يکن امتحان را يديجد يزهايچ اي ،يبکن را ات
  . کرد ديخواه تجربه را يکمتر استرس شما، خود

   هستم؟ تلفن با صحبت مشغول ينيب ينم

 اي خود موردعالقه خاله اي عمه دوست، س،يرئ با. ديهست تلفن با صحبت حال در ديکن فرض
 ها، زباله گذاشتن رونيب  انهيماه يها چک نوشتن حال در اي. ديهست خود يکار کيشر

  .               کن کمکم ايب مامان: ديگو يم شما فرزند همزمان که ديباش يم... و خود يموها شستن

  

 درخواست اين كه شويد متوجه او صداي تن از توانيد مي. شد خواهيد ناراحت شما مسلما
 خواهد، مي او كه چيزي تنها حقيقت در. نيست فوري و اضطراري موقعيت يك براي كمك
 صحبت حين در  دكه،يا داده حيتوض او به بارها و بارها قبل، از كجاست؟ قيچي كه است اين
 دراين. آورد نمي ياد به را يزيچ چنين گاه هيچ او رسد مي نظر به. نشود شما مزاحم تلفن با

 تلويزيون تماشاي سمت به را او حواس صورت، و دست حركات با تا كنيد مي سعي موقعيت
 است، تلفن خط پشت كه شخصي از. ندارد تلويزيون تماشاي به تمايلي او اما كنيد جلب
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 احتماالً و شود شما مزاحم نبايد چرا كه دهيد مي توضيح خود فرزند به و كرده عذرخواهي
 واقع در. كند مي پيدا ناخوشايندي احساس وقفه اين علت به شماست پاسخ منتظر كه فردي
 حاال. است بوده اينطور كه كنيد مي فكر حداقل يا كرديد امتحان را روشي نوع همه شما
 يا دارد مثبتي نتايج آيا كه ببينيد و كنيد امتحان را »زمان يك در چيز دو« بازي توانيد مي

 ها بچه. ديکن استفاده يباز هنگام در يا اتومبيل در شام، هنگام در روش اين از توانيد مي خير؟
  .اند بازي اين عاشق

 و »مشابه« كلمات با را بازي اين توانيد مي است، دبستاني پيش سن در شما كودك اگر
 تكان را سرم من: بگوئيد و گرفته كمك بدن حركات از توانيد مي كنيد، آغاز »متفاوت«

 ام داده انجام »مشابهي« كارهاي حالت دو اين در آيا. كوبم مي زمين به را پايم حاال. دهم مي
 را سرم من: بگوئيد يعني كنيد، اضافه را»  ندادم انجام« كلمه توانيد مي سپس. »متفاوت« يا

  .دادم تكان

 مثل جمالتي با را خالي جاي تا دهيد اجازه خود كودك به ندادم؟ انجام)  را کار نيا...... ( من
 نظير جمالتي توانيد مي دهد مي نشان عالقه كودك كه زماني تا. كند تكميل »زدن دست«

 ديدي آن به شبيه چيزي هم تو آيا. ديدم درخت يك من: مثال. كنيد اضافه بازي به  را، اين
   نديدي؟ را چيزي چه  بود؟ متفاوت اينكه يا

 دو اين آيا. قاشق اين. است نمكدان اين: كنيد بيان را جمله اين توانيد مي شام، ميز سر بر
   اند؟ متفاوت يا هستند هم به شبيه

 و داشته كلمات با بازي به زيادي تمايل سالتر و سن كم كودكان كه رسيدم نتيجه اين به من
 فق: گويند مي كند مي فرق جاي به مثال كنند، تلفظ متفاوتي شكل به را آنها تا دارند دوست

  .كنه مي
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 سرم تونم مي من. دهيم انجام را زمان يك در چيز دو بازي خواهيم مي: بگوئيد توانيد مي حاال
 همزمان طور به توني مي را كاري چه تو. بزنم زمين به را پايم[ همزمان] و بدهم تكان را

  بدي؟ انجام

 برم راه توانم مي من اينكه مثال. هستند اين نظير چيزهايي مورد در كردن فكر عاشق ها بچه
  .بپرم همزمان و بخوانم آواز توانم مي يا. بجوم هم آدامس همزمان و

 كاري چه تو بايستم، و بنشينم همزمان توانم نمي من: كنيد اضافه را جمله اين توانيد مي حاال
  ؟يبد انجام همزمان تواني نمي را

 و بگيرم را ام بيني همزمان توانم نمي من: گويد مي و گيرد مي را اش بيني ساله چهار  فيليپ
 و دهم انجام را تكاليفم همزمان توانم نمي من: گويد مي او ساله هشت خواهر بكشم، نفس

  .بخوابم

  .بنوشم  هم آب  و بخوانم آواز همزمان توانم نمي من: كند مي اضافه و

 شوند يم زده هيجان بسيار دهند، انجام همزمان توانند نمي كه كارهايي مورد در كودكان اين
  .ديافزو يم آنها هيجان به نيز مادر و پدر با بازي و

 من:  كرد سوال او از راحتي به مادر كرد، قطع تلفن با را مادرش صحبت فيليپ كه بعد دفعة
   كنم؟ صحبت تلفن با هم و تو با هم همزمان بطور تونم مي

 منتظر درحين توني مي آيا: داد ادامه مادرش سپس و زد لبخندي بازي، يادآوري با فيليپ
   كني؟ فكر متفاوتي كار به ماندن

  .كنم تماشا تلويزيون تونم مي: گفت فيليپ

 كه داشت وجود ااحتمال اين كرد مي او به را پيشنهادي چنين قبال فيليپ مادر اگر البته،
 فكر از پيليف. نكرد يمخالفت بود، شده آشنا روشي چنين با  قبالً چون اما. نپذيرد را آن فيليپ
  .كند مي افتخار احساس  ماندن، منتظر حين در ديگر، كار يك مورد در كردن
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  : مالكيت ٨ بخش

  :جنگند مي هم با ها بازي اسباب مالكيت سر بر كودكان كه زماني

  ! برداشتمش من اول من، بده به را كاميون

  .منه مال. كردم را كار اين من نخير،

  !.منه مال نه،

  !.كنم بازي نيا با دي نمي اجازه من به وقت هيچ تو
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 خودداري ديگر،  بچه از بازي اسباب گرفتن. اند شنيده را ها بچه دعواهاي نوع اين والدين همه
 يك از استفاده براي نياز مورد زمان سر بر دعوا يا ها بازي اسباب از استفاده در شدن شريك از

  .ها مشاجره نوع اين براي باشند، موضوعي توانند مي همه و همه بازي، اسباب

 مي نشان مالكيت احساس آنقدر شان عالقه مورد بازي اسباب مورد در كودكان مواقع برخي در
  .دهند قرار ديگري كودك اختيار در را آن خواهند نمي كه دهند

 سعي كه است اين »منصفانه« اي شيوه به مشاجرات اين حل براي ما پيشنهاد معموال
 مورد در اطالعاتي كرده بازي و برداشته را كاميون همه از اول كه كودكي مورد در كنيم مي

 كه آنجائي  از اما. كنيم حاصل اطمينان آن از مشترك استفاده زمان و استفاده زمان مدت
 بودن منصف به توصيه پس كنند، مي گيري تصميم مسائل اين مورد در سريعا والدين اكثر

 او از بيشتر هرچه برداشته را كاميون همه از اول كسي چه اينكه مورد در. بود خواهد بيهوده
  .شد خواهد خشمگين و گرفته شديدتري موضع كودك مطمئنا بپرسيد سئوال

: كه بزنيد فرياد و بگيريد كودك دست از را بازي اسباب كه شويد مي وسوسه مواقع، برخي در
 بازي نداريد حق كدام هيچ بدهيد، همديگر به را هايتان بازي اسباب توانيد نمي نفر دو شما اگر

  !.كنيد

 اين كودك از بازي اسباب گرفتن. كنيد فكر راهكارها اين تاثيرگذاري مورد در لحظه يك
 با تنها. كند حل را شده ايجاد مشكل تواند مي كودك كه كرد نخواهد تضمين را مسئله
 شما درخواست به شما فرزند اگر حتي: رسيد نتيجه يك به توان مي روش اين از استفاده
 ايجاد او دروني احساس در تغييري هيچ بدهد، مقابل بطرف را اش بازي اسباب و دهد گوش

  داشت؟ خواهد احساسي چه شود روبرو موقعيتي چنين با ديگر بار اينكه و شد نخواهد

 از را ها بازي اسباب پسرتان اگر داد؟ انجام توان مي كاري چه راهكارها اين از استفاده جاي به
  :بپرسيد او از اي ساده سوال توانيد مي گرفته، مقابل طرف

  .داد؟ خواهد رخ اتفاقي چه گرفتي را بازي اسباب اينكه از بعد
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  !.ميزنه منو اون:  بگويد شما پسر است ممكن

 اتفاقي چه كنيد بازي مشترك بازي اسباب يك با همزمان بطور بخواهيد نفر دو شما اگر
  .افته؟ مي

  كنيد؟ مي كار چه مشكل اين حل براي

 »بذار اون يتو رو راننده توهم برم، مي راه كاميونو من: گويد مي برادرش به ساله چهار  برت
. باشد كننده قانع حل راه يك اين كه رسد مي نظر به و زده لبخند آنها دوي هر پيشنهاد اين با

 مشكالت حل در خوبي استعداد تو« يا» است خوبي فكر اين«  كه بگوئيد توانيد مي حاال
 است ممكن دهيد، قرار تحسين مورد شماست كودك مدنظر كه را خاصي حل راه اگر »داري

 خودداري ديگر هاي حل راه مورد در كردن فكر از و شده خشنود شما رضايت احساس از او
  .كند

 كند مي پيشنهاد را مشابهي حل راه او دهد مي رخ مشابهي مشكالت كه زماني بعد هفته يك
  افتاد؟ خواهد اتفاقي چه است، مخالف آن با ديگر كودك اي برادر كه حلي راه

 نسبت را خود نمايي قدرت نقش تواند ينم شما پسر گريد جديد، حل راه يك بندي فرمول با
 اختيار در را ها بازي اسباب خودش فقط  دارد تمايل و بگذارد كنار برادرش با مشاجره و شما به

  .باشد داشته

 اگرچه. بود خواهد مطلوب نتيجه هم باز نيفتد اتفاق ها بازي اسباب از استفاده در مشاركت اگر
 بازي اسباب كه كودكي اما دهيم آموزش كودكانمان به را بخشندگي خصيصه  ميليما ما

 براي. شود توجه نيز او هاي خواسته به تا دارد نياز مسئله نيا به دارد، جديدي يا متيگرانق
  .بپرسيد او از توانيد مي كنيد مي درك را او احساسات دهيد نشان خود كودك به اينكه

  كنه؟ بازي قطارت با برادرت نداري دوست چرا
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 خب: دهد مي پاسخ مادر ،!مياره در قطارو هاي چرخ اون آخه: گويد مي ساله چهار  رودي
 نوع اين. نشه؟ خراب كه جوري كنه، بازي اون با برادرت كه داري ديگري بازي اسباب
 جنگ به تا داريم تمايل و گذاشته احترام كودك احساسات به ما كه دهد مي نشان پرسش
  .دهيم خاتمه ريختن اشك و قدرت

  :بازيها اسباب جنگ

  : ايد شنيده را عادي فريادهاي و ها ناله اين آيا

  !.منه مال اين

  !.منه مال اين كن باور منه، مال اين نه

 جيغ توانند مي كه جايي تا آنها برند، ينم شيپ از يكار فريادهايي چنين كه زماني و
  :كشند مي

  .برداشتم اونو اول من  نخير، ،! برداشتم اونو اول من

 احساس اينكار اما دهيد، پايان دعوا به و گرفته ها آن دست از را بازي اسباب توانيد مي
  .كرد خواهد ايجاد كودكان در ناخوشايندي

 كه همانطور اما. كنند استفاده بازي اسباب آن از مشترك بصورت كنيد پيشنهاد ها آن به اي
 دهيد توضيح توانيد مي حاال. داشت خواهد فايده ناشنوا هاي گوش براي فقط ايده اين دانيد مي
 آسيب شماها از يكي نكنيد، بازي هم با آرامش با اگر. كنند دعوا هم با نبايد ها آن چرا كه
 هزارمين چه بار، اولين چه. اند شنيده بار هزاران گذشته در را اي جمله چنين ها آن اما. بينيد مي
  .كرد نخواهند توجهي حرفها اين به  بار،

 زدن فرياد به شروع هم شما كه اينجاست برد، مي سر را شما حوصلة كشيدن جيغ و دعوا
  .نكنيد صدا و سر اينقدر كنيد، بس: كنيد مي
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 به كه بخواهيد ها آن از فقط كنند مي دعوا هم با كردن بازي جاي به كودكان كه زماني پس
  .كنند فكر متفاوت اي شيوه

  باشند؟ ناجي توانند مي والدين آيا اجازه؛ بدون گرفتن قرض

 پوشيده، را او ژاكت ، اش،ايو ساله نه خواهر كه بيند مي و آيد مي خانه به ساله يازده  سيندي
 چه سيندي دفعه اين. نکندس را کار نيا كرده خواهش او از بارها سنيدي كه صورتي در

  :گويد مي فرياد با است معلوم دهد؟ مي نشان واكنشي

! بيار در را ژاكت االن همين! نزن دست وسايلم به! نزن دست كمدم به بودم گفته تو به من 
 ژاكت اين تو وقتي اما:  ديگو يوم انداخته سيندي به داري معني نگاه ايو، اما! . منه مال اون
  !. مياد بيشتر من به آيي، مي نظر به مسخره خيلي پوشي مي را

 ژاكت اين با كه دارم دامني من اما: داد پاسخ نترسيده خواهرش خشم از اصال كه حالي در ايو
  .نداري دامنو اون كه تو ميشه، قشنگ خيلي

  .شود مي بدتر لحظه هر آن شدت و يافته ادامه دعوا اين

 نبايد كه دهد مي تذكر او به مادر اما كند مي شكايت و رفته مادر نزد به سيندي نهايت در
 خود پول با را ژاكت اون من مامان، اما«: ديگو يم پاسخ در سيندي. باشد خودخواه آنقدر

 يبرا يفکر کي کي خودت كافيه،:  ديگو يم و کرده قطع را او حرف مادر اما...  و خريدم
 خسته مشكالتي چنين با برخورد از و شنيده هم قبال را حرفها اين چون  بکن، مشکلت حل
  . است شده

 در! آمدي نمي دنيا به وقت هيچ كاش: زند مي فرياد و گردد مي باز خواهرش نزد به سيندي
 تو وسايل: گويد مي و كند مي پرت سيندي سمت به را آن كرده، پاره را ژاكت ايو، لحظه اين
 را ژاكت سيندي  چاقي، خيلي تو. هستند زشت تو هاي لباس همه. خورد نمي من درد به

  .همينطور هم ايو رود، مي اتاقش سمت به كنان گريه و گرفته
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 بدليجات، لباس كفش،: كنند مي دعوا چيزي هر مورد در دارند قرار سن اين در كه كودكاني
 چنين با برخورد از است ممكن ايو و سيندي والدين مثل والدين از برخي... و ويدئو دي، سي

 خواهند حل را مشكل كه دهند مي قول نيز ها آن از ديگر برخي. كنند خودداري مشاجراتي
  .كرد

 مادرش خواهد، مي قرض او از را جاتيبدل خواهرش كه كرد شكايت اين از  دانا كه هنگامي 
 قول پسرش به نيز پدري. كرد خواهد مراقبت خوبي به آنها از دانا خواهر كه داد قول او به
  .كند صحبت اش دوچرخه برداشتن اجازه بي مورد در برادرش با كه دهد مي

. گرفت خواهد پس را دخترش هاي دي سي كه دهد مي قول فرزندش به نيز ديگري پدر اي   
. شود مي محسوب بينانه كوته حل راه يك اين متاسفانه باشند؟ ناجي توانند مي مادر و پدر آيا

. باشند دسترس در خود فرزندان بين مشاجرات رفع به كمك براي توانند نمي همواره والدين
 مسئله براساس كودكان ميان مشاجرات رفع براي ديگري  هوشمندانه هاي روش عوض در اما

  :يعني دارد وجود مالكيت

 حلي راه موردنظر مشكل مورد در تا بخواهيد آنها  از و كنيد جمع هم كنار در را خود كودكان -
  .بيابند

 باشد مناسب راهي تواند مي آنان حل راه آيا طور همين. كنيد سئوال نظرشان مورد در آنها از -
  .خير يا

 حلشان راه كه برسند نتيجه اين به اگر. شويد جويا را پاسخ دليل و كنيد سوال آنها از -
  .شوند خوشحال كار نتيجه از دو هر كه بيابند راهي تا بخواهيد آنها از پس نيست گشا مشكل

   و پرسيد را دخترش عصبانيت علت الزم، يها آموزش از بعد سيندي در ما اينجا در
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 كند، درخواست من از ابتدا اگر. متنفرم دارد مي بر را وسايلم ايو، اينكه از: داد جواب سيندي
 كمي او خواهم مي فقط خواهم نمي زيادي چيز من. دهم مي قرض او به را وسايلم هم من

  .كرد خواهم قبول را او درخواست مطمئنا. باشد داشته مالحظه

 فهماند ايو به آن از استفاده با بتوان كه كند فكر حلي راه به تواند مي او آيا: پرسيد مجددا مادر
  .گيرد؟ نظر در را او احساس كه

 بايد كه كاري«: گفت سيندي كرد، باز را در ايو كه زماني و زد را خواهرش اتاق در يسنيد
 بود شده يعصبان اينكه از بعد و» .بگيري اجازه من از اول كه است اين فقط دهي انجام

  .كرد عذرخواهي

 سه سيندي. رفتند سيندي اتاق به نهايت در و داشتند هم با طوالني صحبت خواهر دو اين
 ينديس که يژاکت او اگر اما. بردارد را ها آن اجازه بدون توانست مي كه داد نشان ايو، به ژاكت

 اين بردن كار به از ايو. بگيرد اجازه  او از حتما ديبا خواست يم داشت عالقه يليخ آن به
 حرفهايي كه فهميد خواهرش شاد چهرة به كردن نگاه با سيندي. شد خوشحال بسيار حل راه
 كه حالي در آمده، بدنيا ايو كه بود خوشحال مسئله اين از و نداشت معنايي بود، زده قبال كه

  كند؟ بازي توانست مي كسي چه با نداشت، خواهر اگر كرد فكر زد مي لبخند

 ،»بكن مشكلت حل براي فكري يك خودت« جمله  نيا بيان  صرفاً شد متوجه نيز  مادر
 آنان روزانه هاي ناراحتي گرفتن نظر در و كودكان به دادن اهميت اما. باشد كارساز تواند نمي
 يك داد، انجام خواهرش جاتيبدل گرفتن قرض مشكل حل مورد در دانا مادر كه كاري مثل
 علتي و عامل مورد در فكر از را كودكان تنها روش اين. شود نمي محسوب ساختاري روش
  .بخشد مي رهايي شده آنها رنجش باعث كه

   

  »!منه نوبت االن كنند؛ مي پافشاري خود مطالبات بر كودكان كه زماني«
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 دادند قرار نشيمن اتاق در را آن و كرده خريداري جديد كامپيوتر يك  هالي و  ماتئو والديم
 را الزم توانايي آنها كه بود دليل اين به كار اين. كنند استفاده آن از خانواده اعضاي همة تا

 زمان بر خواستند مي همچنين و نداشتند را خانواده اعضاي تك تك براي كامپيوتر خريد براي
 برقرار تماس يكسان چه با اينكه و خود فرزندان آنالين ارتباطات كامپيوتر، از استفاده

 جديد دستگاه اين داد، توضيح من به ها آن پدر كه همانطور اما. باشند داشته نظارت كنند، مي
 به گشتند برمي خانه به مدرسه از ها بچه اينكه محض به چون.  شد زيادي مشكالت موجب
 اين اوقات اكثر اما. شد مي او مال كامپيوتر رسيد، مي اول كه كسي هر و رفته كامپيوتر سمت

 كه زماني. بود بزرگتر خواهرش از سال سه و داشت سال دوازده او رسيد، مي ماتئو به مالكيت
  .رسيد نمي هالي به نوبت ديگر كرد، مي استفاده كامپيوتر از ماتئو

 برادرش به او. كرد مطرح را جديدي ايدة هالي اتوبوس، در خانه به بازگشت حين در روز، يك
  .قبوله؟ كنم، مي استفاده كامپيوتر از من امروز: گفت

  .بگم مامان به بايد خب،:  داد پاسخ ماتئو

 مادر: گفت عصبانيت بدون ماتئو..  كردم پيشنهاد را حل راه اين اول من اما:  گفت هالي
  . بگذاريم ميان در او با را موضوع اين بايد كند، حل را مشكل اين تواند مي

 آن از تواند مي كه بود مطمئن. رفت كامپيوتر سمت به هالي رسيدند، خانه به آنها كه زماني
 راهي هيچ كه دانست مي ماتئو. اوست نوبت ديگه امروز كه كرد مي تصور زيرا كند استفاده
:  گفت مادرش به. داد انجام را كار بهترين او بنابراين. ندارد وجود خواهرش كردن دور براي
 منصفانه كار اين اما گفت، چيزهايي اتوبوس در كامپيوتر از استفاده مورد در هالي امروز
 اوست مال كامپيوتر خونه، اديب همه از اول كس هر كه گذاشتيم قبال كه قراري با اين. نيست
  ».آيد نمي در جور

 باهاش تو شد تموم کارم هروقت ،!منه نوبت االن: زد فرياد نشيمن اتاق از هالي موقع، اين در
  .کن يباز
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 تا كند قانع را آنها كردن صحبت با تا كرد سعي كند، چكار دانست نمي بود، شده گيج مادر
  .كنند تعيين كامپيوتر از استفاده براي را مساوي زمان يك

. است ماتئو نوبت آن از بعد و كند كار كامپيوتر با پنج ساعت تا تواند مي كه گفت هالي به او
 فقط ساعت آن تا او كه شد متوجه مادر شد، پنج ساعت كه زماني. كرد قبول ناراحتي با هالي
 با هالي. كند استفاده تكاليفش انجام براي كامپيوتر از نتوانسته و پرداخته كردن بازي به

 اين كه كرد نمي فكر ماتئو طبيعتاً. بدهد او به بيشتري زمان تا خواست مادرش از ناراحتي
 هالي. كند مطرح را جديدي حل راه تا شد مجبور مادرشان بنابراين. باشد منصفانه كاري
. شب انتهاي تا بعد به آن از هم برادرش و كند استفاده كامپيوتر از شام زمان تا توانست مي
 با که داره بيشتري زمان اون آخه نيست منصفانه اين: بگويد فرياد با كه بود هالي نوبت حاال

  .كنم مي استفاده آن از تكاليفم دادن انجام براي من ولي كنه بازي كامپيوتر

 با او.  كند مي استفاده كارهايش دادن انجام براي كامپيوتر از تو مانند هم ماتئو:  گفت مادر
 كرد مي ايفا را نقش اين پليس افسر يك مثل اينكه از و كرد بيان را جمله اين بلند صداي
 پدر زمان اين در. پذيرفت را نظر اين اما بود، عصباني اينكه با هالي نهايت در. بود شده خسته

 آيا. دارد وجود اينجا در مشكلي«: گفت سپس و كرد گوش همه نظريات به او. رسيد خانه به
  كني؟ پيشنهاد آن رفع براي حلي راه توانيد مي

 انجام نوبتي بصورت را اينكار بتونيم شايد: گفت ماتئو شدند، آرام كمي آنها اينكه از پس
 پدر اما. نبود موافق نظر اين با اصال هالي. است هالي نوبت هم فردا منه، نوبت امروز. ميبد

 شما كه دانم مي من: گفت و كشيد عميقي نفس. بپردازد قانون اجراي به تا بود شده وسوسه
 نهايي تصميم و كنيد فكر مشكل اين مورد در. كنيد فكر مسئله يك مورد در توانيد مي نفر دو
  ».بديد خبر من به را

 سر در را جديدي ايده كه حالي در شدند نشيمن اتاق وارد آرامش با دو آن بعد، ساعت چند
 دو هر گرفتيم تصميم ما: گفت داشت عهده بر را كردن صحبت مسئوليت كه ماتئو. داشتند
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 كامپيوتر از اول شه برنده كه كس هر اندازيم، مي سكه بعد. بپردازيم تكاليفمان انجام به اول
  .كنه يم استفاده

 هم با بتونيم  داديم انجام را تكاليفمان ما دوي هر كه يوقت هم شايد:  داد ادامه هالي سپس
. كنند مي رعايت را نوبتشان و برده لذت كامپيوتر از دو هر برادر و خواهر نيا حاال. كنيم بازي
 از كدام هر براي كامپيوتر يك خريد با توانيد مي شويد، مواجه مشكلي چنين با نيز شما اگر

 مالكيت حس اينقدر كه بياموزيد خود فرزندان به اگر اما. كنيد حل را مشكل اين فرزندانتان
 در توانيد مي همچنين كنيد، خريداري كامپيوتر يك از بيش كه نيست الزم باشند، نداشته
 محبوس جاي به شما فرزندان كنيد، فكر كامپيوتر يك با زندگي نحوه از حاصل مزاياي مورد
 مدرسه، اتوبوس در يا شام زمان در فقط برادرشان يا خواهر ديدن و خود هاي اتاق در شدن
  .كنند بازي همديگر با توانند مي

  !شو خارج من محدوده از

 خواب اتاق وارد كوچكترش خواهر  تينا ناگهان كه است دوستش با بازي حال در  اسكات
 دستور خواهرش به ريخته هم به خلوتش كرد مي احساس كه اسكات. شود مي مشتركشان

 برو اينجا از! كني مي اذيت  رو ما تو كنيم، مي بازي هم با دوستم و من وقت هر: دهد يم
  !.بيرون

  .هست هم من اتاق اينجا اما: تينا

  .بوديم اينجا تو از زودتر ما اما آره،: اسكات

  .شم نمي شما مزاحم كنم، بازي خودم با خواهم مي من: تينا. كند مي پيدا ادامه مشاجره

  .بيرون برو فقط زدي، بهم رو چيز همه تو):  عصبانيت با(  اسكات

 دو اين اگر نيست؟ آشنا شما براي يكديگر، شرايط نگرفتن نظر در و زدن حرف نوع اين آيا
 دهيم قول. كنه بازي خواد مي تو خواهر اسكات،:  بگوئيد است ممكن. باشند شما فرزندان نفر
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 خواهد فكري چه اسكات شما نظر به اما. هست هم اون اتاق اين ريزه، ن بهم را چيز هيچ
   دهد؟ مي  اهميت خواهرش خواسته به  او اصال كرد؟

 يم. كرد استفاده كودكان به كمك براي آن  از توان مي كه دارد وجود ديگري روش اينجا در
: دهد مي گوش نيز، شما ديگر فرزند  و بپرسيد خود فرزندان از يكي از را سواالت اين ديتوان
  .داري؟ احساسي چه آمده پيش مشكل مورد در

 شما دو هر كه بطوري كنيد فكر مشكل اين حل براي روشي به توانيد مي شما از کي کدام
  .باشيد؟ داشته توافق آن مورد در

 هم تو اتاق، بيام االن بدي اجازه اگر: گفت او شد پرسيده تينا از سواالتي چنين كه هنگامي
  !. بياي اتاق به كنم بازي  ميا دوستم با من وقتي توني مي

  . نشي ما مزاحم كه نيا شرط به اما ا،يب خب:  داد پاسخ اسكات

 فضاي در شدن سهيم مثال شود، مي پيشنهاد كودكان سوي از حلي راه نوع چه كه نيست مهم
 كه است اين دارد اهميت كه چيزي مشترك اتاق از استفاده براي ريزي برنامه يا مشترك
  .باشد نيز آنها مقابل طرف قبول مورد كه كنند پيشنهاد حلي راه بتوانند كودكان

 سوي از مزاحمت احساس هم باز دارند، شخصي اتاق كودكان كه زماني حتي مواقع برخي در
 زيباي كلكسيون و دارد كوچكي اتاق ساله يازده  مكس. دهند مي نشان را يكديگر
 شده چيده او هاي لباس كمد روي بر فراوان افتخار با او،) كوچك( مينياتوري هاي اتومبيل
  .است

 مكس اما شو، او اتاق وارد خواهد مي ها، ماشين با كردن بازي براي او ساله هفت برادر  ايوان
  !.اتاق اين تو بياي اجازه بدون نبايد! كني مي خراب اونارو تو: گويد مي فرياد با

 وعده ميان يك صرف براي مكس كه زماني بعد، دقيقه چند اما كند، مي ترك را اتاق ايوان
 را برادرش و گردد مي بر اتاق به مكس بعد ربع يك. رود مي جا آن به رفته، آشپزخانه به
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 دوباره.  اوست يها بازي اسباب با بازي مشغول و نشسته او تخت روي بر كه كند مي مشاهده
 با ايوان!. شو خارج من محدوده از! منه اتاق اين! كني مي چكار اينجا: زند مي فرياد مكس
  .كند مي ترك را اتاق افسرده حالتي

. ببيند ناراحت حالت با را ايوان ندارند دوست و شنيده را ها آن فرياد و جيغ صداي مادر و پدر
 او در كه احساسي و كرده ايوان با كه رفتاري مورد در مكس به دادن توضيح كه دانند مي آنها

 اتاق در دهند شنهاديپ ايوان به اينكه يا. داشت نخواهد تاثيري عصبانيت هنگام آورده بوجود
 ايوان زيرا كرد، نخواهد حل را اصلي مشكل كند، بازي خودش هاي بازي اسباب با و خودش
  .كند بازي برادرش اتاق در دارد دوست

  :ايم داده نشان هايي موقعيت چنين در را پسرانش با پدر گفتگوي نحوة اينجا در

   كجاست؟ مشكل مكس،: پدر

 شكنه مي منو هاي ماشين. ريزه مي بهم را چيز همه اون. مياد من اتاق به هميشه ايوان: مكس
  !.متنفرم كارش اين از

 در خواهي مي اينكه يا كنه نمي بازي تو با وقت هيچ برادرت اينكه تو مشكل آيا يوان،: پدر
  كني؟ بازي اون اتاق

  . نکنم خراب رو ها نيماش دميم قول كنه بازي من با خواهم مي اون از من: ايوان

  ؟يدار يحس چه يستين اونجا تو و آيد مي تو اتاق به ايوان كه زماني مكس،: پدر

  .شم يم ديوونه: مكس

 پيدا يحس چه كنياون مي فكر كني، مي صحبت ايوان با لحن اين با كه خب،وقتي: پدر
   كنه؟ مي

  .شه مي ناراحت: مكس
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  نشه؟ اونجا وارد اجازه بدون نکهيااي بره اتاقت تو وانيا اصال يخواينم بينم،:  پدر

 فميتکال انجام درحال که يوقت اي اديم بدم نباشم خودم و اتاقم بياد  نکهيا از من:  مكس
  !  تو اديب اديب گرفتم ميتصم من نکهيا از بعد رهيبگ اجازه من از اول دارم دوست هستم،

  نشه؟ برادرت ناراحتي باعث  كه يکن فکر گهيد روش کي به يتون يم ايآ ايوان، تو و: پدر

  ساعت؟ مين فقط يکن يباز مهره من با امشب يتون يم مکس: ايوان

  .دارم درس يليخ امروز چون. ساعت مين فقط!  باشه: مکس

 که آنچه گريد يجا  اي مکس اتاق شوند،در يباز مشغول کجا برادر دو نيا که ستين مهم 
  .اوست خلوت و برادرش يازهاين به احترام يچگونگ از وانيا استباط و درک دارد، تياهم

   

  : ييدروغگو و ييبدگو ، يلجباز:  ٩ بخش

  است؟ گستاخ فرزندم چرا

 مسائل مورد در شما توضيحات حتي يا پيشنهادات درخواستها، مقابل در شما فرزند آيا
 كاري چه مواقع اين در شما دهد؟ مي نشان مخالفت و مقاومت خودش، سالمت و بهداشتي

 كه شود مي كنترل از خارج آنقدر او مخالفت ميزان اين آيا گوئيد؟ مي چه دهيد؟ مي انجام
 زماني، هر در توانست مي كه داشت قرار اي مرحله در ساله سه  اليزابت كنيد؟ ترك را موقعيت
 خوابه، وقت االن: گويد مي او به مادرش كه هنگامي. دهد قرار سنجش مورد را خود والدين
  !.نيستم خسته من! نه: گويد مي جيغ با اليزابت

 اين او كني، تماشا تلويزيون امشب نداري اجازه نخوابي االن اگه: گويد مي پاسخ در مادرش
  .بود كرده تكرار نيز گذشته ماههاي طي را جمله

  !.نداره عيبي: گويد مي جواب در كوچولو دختر اما
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  .كند استفاده مثبتي روش از دارد سعي و كشيده عميقي نفس مادر

 اي، خواسته كلوچه و شير وقت هر نگفتم؟ نه تو به وقت هيچ من: گويد مي مكث كمي با او
 متوجه مادر اما. ام گفته نه تو به بروي، وحش باغ به خواستي مي كه وقتي كردم، تهيه برات
 صحبت او با تا كرد تالش هم باز. دهد نمي نشان ها حرف اين به توجهي هيچ اليزابت كه شد
 پدر وقتي نكني، كارو اين اگر. بخوابي بايد گم، مي خودت سالمتي براي من يکرد فکر: كند
  .كني بازي باهاش تواني نمي كه شي مي خسته آنقدر برگشت خانه به

 كه داند مي مادرش و كند مي خودداري خوابيدن از او اندازد، مي باال را هايش شانه فقط اليزابت
 به شام كه زماني و رفت خواهد خواب به كاناپه روي اليزابت خانه، به پدر رسيدن از قبل
  .کند يم يريگ بهانه و شود مي بلند خواب از يبداخالق  با برسد، پايان

 چي بياد خونه به امشب بابا وقتي:  پرسيد  او از بود برده حمام به را اليزابت  مادر، كه يكشب
 بر خانه به پدر كه زماني داشت دوست او. شد غمگين اليزابت بار اولين براي  شه؟ مي
: گفت مدتي از بعد. بود خواب اوقات اكثر  چون شد ينم موفق اما كند بازي او با گردد مي
  !. دميند رو بابا من که وقته يليخ

   كني؟ بازي باهاش مياد، خونه به پدر وقتي بكني توني مي چكار كني مي فكر: گفت مادرش

 او  يبرا را ها صحبت همين مادر، نهار هنگام. بخوابم كم يك تونم مي: گفت اليزابت
 ساعت يك و رفت رختخواب به اش عالقه مورد خرس عروسك با اليزابت. کرد ييادآور
  .بود شاداب و سرحال بازگشت، خانه به پدرش كه زماني شب آن. خوابيد

 فكر كارش از حاصل پيامدهاي و نتايج مورد در بتواند تا كرد كمك دخترش به اليزابت مادر
 ده  مارك. دارد وجود گشايي مسأله مهارت از استفاده براي نيز ديگري هاي روش اما كند،
 تواند مي كرد مي گمان كه كرد استفاده روشي از مادرش. كرد مي خودداري رفتن حمام از ساله
 شي مي مريض نري، حمام به اگر دوني مي:  گفت پسرش به آرام حالتي با او. باشد مثبت

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM


139 
 

 توني نمي ديگه گيره، مي بدي بوي بدنت و شن مي جمع پوسست روي ها ميكروب چون
  . بياد تو طرف نداره دوست كس هيچ. باشي داشته زيادي دوستان

 ناخوشايندي احساس مادرش. شد مي بيشتر مارك مقاومت داد، مي توضيح بيشتر  هرچه اما
  كند؟ نمي توجهي منطقي داليل به  بچه اين چرا. بود شده متحير و گيج و بود كرده پيدا

 بود، نخواهد موثري كار فرزندان از كردن درخواست و توضيح  كه، موضوع اين شنيدن از من
 الزم كه كاري بنابراين. شوند مي واقع موثر ندرت به شده مطرح روش دو. كنم نمي تعجب
 استنباط و درك براي  فرزند به دادن اجازه و توضيح م،يده انجام مواقع اين در است

  . باشد يم حرفهايش

 با مادر گشتند، برمي خانه به كتابخانه از مادرش همراه به مارك كه زماني روز، يك عصر
 جالبي اتفاق ناگهان و نداري؟ دوست را رفتن حمام چرا:  پرسيد  مارک از طبيعي كامال حالتي
 جواب ندارم دوست:  گفت مارك. بود نشده آن متوجه قبال كه برد پي موضوعي به مادر. افتاد
  . نيست بخشي لذت كار رفتن حمام چون بدم،

 و جالب اصال من براي اين و رم مي كار سر به روز هر هم من خب،: گفت مادرش
 مسئله حل روش از گرفت تصميم او. كرد متوقف را حرفش ناگهان اما نيست كننده سرگرم
 كه بكني توني مي كاري چه:  گفت اش كاري موضوع مورد در صحبت جاي به و كند استفاده
   بشه؟ تبديل كننده سرگرم و جالب كاري به رفتن حمام

  !. ايستادم هاوايي آبشار زير كه بزنم حدس تونم مي خب:  كرد فكر اي لحظه براي مارك

 به زده هيجان بسيار كار اين مورد در او. رفت حمام به خوابيدن از قبل درست مارك شب آن
 بود توانسته كه علت اين به بلكه بود، نشده زده هيجان رفتن حمام خاطر به اما. رسيد مي نظر
 كردن تصور مورد در مادرش اگر شايد. بود خوشحال كند، پيدا رفتن حمام براي خوبي دليل
  .پذيرفت نمي هرگز را آن مارك كرد، مي پيشنهاد او به حمام در هاوايي آبشار
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 مواقع اغلب در. دهند انجام بايد چرا و را كاري چه كه بگوئيم كودكانمان به  همواره نبايد ما
. كنيم كردن فكر به تشويق را آنها توانيم مي ما و دارند كافي آگاهي مسائل اين مورد در ها آن

  .داد خواهند پاسخ ما به قطعا كنيم، سئوال موردنظرشان حل راه مورد در ها آن از اگر همچنين

  :كنيد متوقف را ادبانه بي هاي صحبت

  آني دخترتان به. كرديد جان نوش را خوشمزه شام يك خانواده اعضاي همراه به شما
 دو طول در را كار اين كه ساله نه آني  بگذار ظرفشويي داخل را ها ظرف لطفا:  گوئيد مي
  !.نه االن  يا  نه: گويد مي هايش چشم چرخاندن با داده انجام مرتبا گذشته سال

  يحرفها خواسته راحتي به او امشب. دهيد دستور او به توانيد نمي كه فهماند مي شما به و
 بر بايد كه گويد مي او به پدرش كه زماني و رود مي باال طبقه به سپس گرفته، ناديده را شما
 شما به رو شده نااميد كه حالي در پدر. رود مي طفره کار نيا از دهد، انجام را كار اين و گردد
  كني؟ مي لذت و رضايت احساس آني با زدن حرف از تو:  پرسد مي و كند مي

 مطمئن من. باشند ميز روي ها ظرف بگذار باش، آرام:  گوئيد مي بخش آرامش حالتي با شما
  . كند جمع دقيقه چند در را ها ظرف تواند مي او كه هستم

 و اينجا بيا االن همين! آني:  زند مي فرياد بنابراين. كند نمي قانع را پدر مادر، هاي صحبت اما
  !.شد خواهي تنبيه ندهي انجام را اينكار اگر كن؟ تمام را كارهايت

 خواهد آني در گستاختي حس شدن كمتر موجب تهديدها و مجازات و تنبيه بردن بكار آيا
 تا شود مي بلندتر و بلند صدا اين و كند مي زدن سوت به شروع ساله هشت  جوواناي شد؟
  !.كن بس لطفا:  كشد مي فرياد بنابراين. كند تحمل را آن تواند نمي مادر كه جائي

 گوشم آزار باعث زدن سوت كه دهد مي توضيح او به مادر. دهد مي ادامه را كارش جووانا
 كه گفتم من جووانا،:  گويد مي دوباره مادر. دهد مي ادامه كارش به جووانا هم باز اما. شود مي
  .نزن سوت لطفا حاال كني، را كار اين نبايد چرا
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 خواهي مي:  گويد مي و شده خيره مادرش چشم در چشم زند، مي كمرش به را دستش جووانا
   كني؟ چكار االن

 اينطور مادرم با هرگز من جوان، خانم نكن، صحبت من با صدا تن اين با: گويد مي مادر
 اين از كدام هيچ به جووانا! برگردد خانه به پدرت تا مونم مي منتظر فقط! كردم نمي صحبت
  :كشد مي فرياد عصبانيت با مادرش. دهد نمي نشان توجهي ها صحبت

  .كنم؟ مي حرف ديوار با دارم 

 كه است معتقد و کند يم اشاره مسئله نيا به"  ماميزمس"  نام به كتابش در  هميلتون كتي
 و كردن تهديد كردن، شرمساري زدن، گول« براي ذهني گوهرهاي اين از ما والدين چگونه
 رفتار مانند رفتارهايي چنين كه داشت ياد به بايد اما. اند كرده استفاده ما »كردن گيج

. شد خواهد نيز ها آن تحقير باعث كودكان، كردن تهديد و شرمساري بر عالوه ماميزمس،
 استقبال يك اميد با سخت، كاري روز يك از پس كه شد پدري حال  نگران به بايد همچنين

: داده هشدار او به مادرش كه شود مي مواجه كودكي با آن جاي به و گردد برمي خانه به گرم
  .برگردد خانه به پدرت تا بمان منتظر

 لجباري، مانند هايي خصوصيت مقابل در مسئله حل روش از استفاده با توانيد مي چگونه پس 
  دهيد؟ نشان واكنش آزاردهنده هاي حاضرجوابي و گستاخي

  .كنيد استفاده زير هاي سئوال از كه كنم مي پيشنهاد

  :بگوئيد فرزندتان به

  داشت؟ خواهيم احساسي چه ما نظرت به كني مي صحبت اينطور ما با كه هنگامي -

  كني؟ مي چيكار بشي باخبر ما احساس از كه وقتي -

 باشيم نداشته بدي احساس ما كه بطوري بدي تغيير را كردنت صحبت شيوة توني مي آيا -
  ؟...)و نشويم نااميد نشويم، غمگين(
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 سوال كودكان از توانيم مي احساساتمان، چگونگي مورد در كردن صحبت جاي به اينكه يا
 مسئله اين روي به آنها روش اين با خير، يا دارند آگاهي ما احساسات مورد در آيا كه كنيم

 در تا بخواهيد آنها از. گذاشت خواهد تاثير ديگران بر رفتارشان چگونه كه شوند مي متمركز
 را خود احساسات تا كند مي كمك آنها به كار اين كنند، صحبت شان حقيقي احساسات مورد

  .كنند حس و تجربه

 ذهن در خود كردن صحبت نحوه براي ديگري راه آيا پرسيد او از جووانا مادر كه هنگامي
  .زد پوزخند و كرد نگاه مادرش به و كرد زده هيجان را او سوال اين خير، يا دارد

  . زنم نمي سوت ديگه مامان خب،: گفت طوالني، مكث يك از پس بعد، اما

 هم خودش سالمتي حفظ خاطر به توانست مي مادرش داد، مي ادامه زدن سوت به جووانا اگر
 و كنند مي عصبانيت احساس والدين كه زماني من، نظر از. بگيرد او از را سوت شده كه
 اين بر عالوه ايم، داده انجام غيرعادي كاري نكنيم بيان را آن اگر. كنند بازگو را آن توانند مي
 در بياموزند، را آن با مقابله نحوه بايد كودكان كه است احساسي عصبانيت كه گفت توان مي
 مسئله حل روش از استفاده با او با تواند مي  نگيرد از را سوت مادر، اگر حتي ز،ين جووانا مورد

  .باشد ديگران آسايش فكر به دخترش تا كند صحبت

 طور همان اما. شود ايجاد رفتارشان در تغيير تا است الزم زيادي زمان جووانا، و آني مورد در
 خود نيازهاي بيان يا كنند صحبت ما با شدن عصباني هنگام در خواهيم مي كودكان از ما كه
 ها آن با كردن صحبت متفاوت هاي روش به توانيم مي نيز ما  كنند، صحبت متفاوتي شيوة به

  :كنيم تكرار فقط اينكه جاي به كنيم فكر

 ديوار با« يا» !برگردد خانه به پدرت تا باش منتظر» «!نكن صحبت من با صدا تن آن با«
  »!كنم مي صحبت

  پرتي؟ حواس يا لجباري وقت، كردن تلف
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  »نه االن«

  »ديگه دقيقه يك«

  »بعدا«

. دهند نمي تشخيص را آنها معناي احتماال و كنند مي استفاده هايي واژه چنين از كودكان اكثر
 درخواستي آنها از كه زماني تا هرگز فرزندمان كه كنند مي شكايت موضوع اين از نيز والدين
 آيا كه ندارند موضوع اين به توجهي و كنند مي تلف وقت آنها دهند، نمي انجام كاري نكنيم،
  . مادربزرگ خانه به شام براي رفتن يا است مدرسه به شدن آماده زمان االن

 و است صبح دقيقه سي و هفت ساعت كنيد فرض نيستند؟ آشنا شما براي مطالب اين آيا
 مسواك مشغول و بيدارشده تازه باشد كرده جان نوش را خود صبحانه بايد كه شما كودك
 و دويد مي مدرسه اتوبوس سمت به هستيد عصباني كه حالي در استرس با شما است، زدن
  .است وقت كردن تلف حال در شما دادن آزار براي فقط او كه دانيد مي را اين

 تو بدون نشي آماده دقيقه پنج ظرف اگر:  گوئيد مي او به شده لبريز صبرتان كه حالي در
  گيريد؟ مي اي نتيجه  جمله نيا گفتن از اما.  روم مي

 علت به آنها كودكان پذيري مسئوليت عدم كه كنند مي تصور اينطور معموال والدين از بسياري
 خود كنترل تحت را فعلي موقعيت تا كنند مي سعي كودكان همواره آيا. است لجبازي خصلت
 حقيقتا آنها رفتارهاي آيا كنند؟ دشوارتر را موقعيت كه كنند مي سعي عمال آنها آيا درآورند؟

 مبارزه به را شما كودكان ندارد امكان. نباشد چنين هم شايد آنهاست؟ شخصيت دهنده نشان
 حواسپرتي دچار تمركز، عدم يا تلفن تماس برادر، ورود تلويزيون، تماشاي اثر در بلكه بطلبند،

 براي اهميتي يا بوده ناآگاه رفتارهايي چنين از آنها كه دارد وجود نيز امكان اين. شوند مي
 درست ريزي برنامه يك براي نياز و زمان مورد در ها آن است ممكن حتي. نباشند قائل ها آن
 تا داري زمان دقيقه پنج«   تو اينكه جمله گفتن مثال عنوان به. باشند نداشته آگاهي نيز
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 معني اگر حتي. داشت نخواهد او براي معنايي هيچ ساله، پنج كودك يك به»  بپوشي لباس
  .كرد خواهد تعبير فوري و ضروري كار يك عنوان به را توصيه اين او باشد داشته هم

 به ها، لباس پوشيدن براي بيشتري زمان به تر سال و سن كم بسيار كودكان دانيد مي همچنين
 حال در بلكه دهند نمي هدر را وقت ها آن. دارند نياز كفش بندهاي بستن و ها جوراب كردن پا

 را كارهايشان تا ديكن مجبور را ها آن شما اگر. هستند خود هاي مهارت بر كنترل و تسلط
 اگر. داشت خواهند كمتري غرور احساس شده حاصل هاي موفقيت از دهند، انجام سريع
 تلف را وقت كنيد مي احساس و است مدرسه براي شدن آماده حال در شما بزرگتر فرزند
 كه اي روزه هر موردنياز زمان مورد در. دهيد آموزش او به را زمان مديريت توانيد مي كند، مي

 برسيد توافق به مدرسه براي شدن آماده و) بعد روز براي( است الزم فرزندتان به كمك براي
 نظر در او شدن آماده براي را مناسب زمان كه كنيد حاصل اطمينان مطلب اين خواندن با و

  : ايد گرفته

  دهي؟ قرار ات پشتي كوله در تا داري الزم را چيزي چه فردا براي -

  كجاست؟ حسابت ماشين هستند؟ كجا دفترهايت و مدادها -

  داري؟ الزم را خود راكت يا ورزشي هاي لباس آيا -

 اش ساله هشت پسر به مادر يك كردن كمك نحوه مورد در كنيم مي عنوان را مثالي اينجا در
 هفته هر آغاز در. كند مي ارائه وقت، كردن تلف مشكل رفع براي او كه حلي راه طور همين و

 تكاليف انجام تاريخ شامل ليست اين. كنند مي آماده را تكاليف و نيازها از فهرست يك ها آن
 زدن مسواك و پوشيدن لباس مثل روزانه كارهاي همچنين و خاص كارهاي و درسي
 روز در را كارها داشت دوست خيلي پسرم«: گفت من به پسر اين مادر. باشد مي نيز ها دندان
 بدون گيرد، انجام بود الزم که كاري هر بر او تا شد باعث كار اين. كنيم كنترل شده، معين

 ليست اين نوشتن در نقشي  انگار كه كرد مي رفتار طوري مادر»  شود متمركز من يادآوري
  .است نداشته
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 به مشكل و دهد انجام را خويش كارهاي تا كنيد تشويق را خود كودك توانيد مي هم شما
  : است شده داده شرح نكاتي اينجا در منظور همين به. كنيد حل او در را انداختن تعويق

  .كند انتخاب را اش پشتي كوله فرزندتان تا دهيد اجازه و رفته خريد به هم با -

  .دارد ميل چيزي چه نهار براي كه بپرسيد خود كودك از -

  .بگيريد كمك نهار كردن آماده و ساندويچ كردن درست در خود كودك از -

 و كند انتخاب را خود موردنظر لباس قبل شب از بعد روز براي تا دهيد اجازه خود كودك به -
  .ندهيد نشان را خود عصبانيت شماست، نظر برخالف انتخاب اين اگر

  : بپرسيد را سواالت اين او از پردازد، مي وقت كردن تلف به »هم باز« شما كودك اگر

   افتاد؟ خواهد اتفاقي چه كني صرف پوشيدن لباس براي را زيادي زمان اگر

  كرد؟ خواهي پيدا احساسي چه برسي مدرسه به دير اگر

  برسي؟ مدرسه به سروقت فردا تا كني يم چكار  امشب

 كردن تلف به صبح كه كودكاني از بسياري كه شد خواهيد متوجه ها جواب و سوال اين در
 كنند، مي نگراني احساس مدرسه اتوبوس به نرسيدن مورد در واقعا پردازند، مي خود وقت
 اين علت پوشيدن لباس مخصوصا و كارها در تاخير كه اند نكرده درك را موضوع اين ها آن

 او از. كنيد كمك مسائل اين با ارتباط در خود فرزندان به توانيد مي شما. هاست نگراني
  بموني؟ جا تو و برود مدرسه اتوبوس اگر داد خواهد رخ اتفاقي چه:  بپرسيد

 مورد در توانيد مي بپردازد وقت كردن تلف به و برود مدرسه به خواهد نمي او اگر وجود اين با
 وقت كردن تلف اصلي، مشكل اينجا در. كنيد سوال لحظاتي چنين در احساش چگونگي

. كرد استفاده كودك نرفتن مدرسه مشكل رفع براي آن از بتوان كه است حلي راه بلكه نيست
 را او واقع در كنيد، مي عملكردش نحوه مورد در كردن فكر به تشويق را فرزندتان كه زماني
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 داشته كافي وقت و كرده تنظيم را جلويي به رو ريزي برنامه بتواند كه كنيد مي اي مرحله وارد
 خواهيد كمتري استرس دچار هم شما بنابراين دهد، انجام است الزم كه كاري بتواند باشد
  .برد خواهيد بيشتري لذت زندگي از دو هر نتيجه در شد،

  :نكند بدگويي تا كنيد كمك كودكتان به

 تدريج به اما. باشيد نكرده توجه متوالي روز چند در كودكتان استفاده مورد الگوهاي به شايد
 فراواني هاي داستان آيد، مي خانه به شما ساله هشت كودك كه زماني كه شد خواهيد متوجه

 تعريف برايتان داده، انجام كه كارهايي و كرده مالقات مدرسه در كه افرادي مورد در را
 دقت با او توضيحات به كرده شكايت معلمش نزد دوستانش از گويد، مي كه وقتي. كند مي

 بازي گذشته، مثل ديگر او كه شويد مي متوجه همچنين شما. دهيد مي گوش بيشتري
 اين بايد يا كه گوئيد مي او به. است شده كشيده دوستانش بدگويي سمت به بيشتر و كند نمي
 نخواهد اعتماد او به كسي هيچ و داشت نخواهد دوستي هيچ ديگر اينكه يا بگذارد كنار را كار
 را شما صحبت اصال هم شايد. بكند توجهي شما هاي صحبت به او رسد نمي نظر به كرد،
 در توانست مي اگر كرد مي فكر ساله نه  جين دهيد؟ انجام توانيد مي كاري چه شما. شنود نمي
 يشتريب توجه جين به نسبت  او بدهد گزارش معلم به هايش همكالسي هاي فعاليت مورد

 پاره را  آدرين رياضي برگه  فاي كه گفت معلمش به روز يك مثال عنوان به. داشت خواهد
 و داشت خاصي احساس جين. ماند كالس داخل تفريح زنگ در هم فاي بنابراين. است كرده
 او از كه فهماند جين به كارش اين با و نكرد صحبت او با كالس اتمام از پس فاي اما

  .است ناراحت

  : كرد صحبت حل راه يافتن و  مسئله نيا مورد  در دخترش با جين مادر

  افتاد؟ اتفاقي چه گفتي، فاي كار مورد در معلمت به كه وقتي: مادر

  .نيست من دوست ديگه كه گفت من به او. شد وعصباني ناراحت واقعا فاي: جين

  داد؟ دست تو به احساسي چه: مادر
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  .شدم ناراحت: جين

 خواهي احساسي چه و كني مي كاري چه بده رخ تو مورد در اتفاق اين بعد دفعه اگر: مادر
  داشت؟

  .كنم نمي و كار اين ديگه من: جين

 كودكان احساس راحتي به كند درك اي متوجه  داده انجام كه را كاري علت كودك که يزمان
 در توان مي چگونه اينكه مورد در كردن فكر مسئله، اين به توجه با. شد مي متوجه نيز را ديگر

  .بود خواهد راحتي كار ها آن براي داشت متفاوت عملكردي بعدي، موقعيت

 اين جين، همانند او احساس شايد بپردازد غيبت و بدگويي به مداوم بطور شما كودك اگر
 و عصبانيت با يا و زده فرياد او سر بر معلم شايد ندارد، دوست را او واقعا معلمش كه باشد

 خود كودك از توانيد مي شما مسئله حل روش از استفاده با. است كرده صحبت او با خشونت
 در فرزندتان شايد. است داده رخ اتفاقي چه معلم زدن فرياد از پيش كه دهد توضيح بخواهيد

 نكرده توجهي او  يها صحبت به يا و بوده كردن صحبت مشغول معلم دادن درس حين
  .است

 در دوباره بتواند تا داده انجام اشتباهش جبران بخاطر را بدگويي اين شايد است اينطور اگر
  .شود تبديل خوبي شاگرد به خود معلم نزد

: گويد مي مادرش به گردد مي باز خانه به مدرسه از كه اي لحظه همان ساله هفت  كري
 را ديگر هاي بچه دليل همين به و شد مشكلي دچار مدرسه در) برادرش(  بيلي امروز مامان،«
 همين به را  بيلي بايد لحظه آن در آيا كه دانست نمي مادر. كردند مي صدا زشت هاي اسم با

  .كند تشويق موضوع اين دادن اطالع خاطر به را كري و تنبيه دليل

 كه كرد فكر خود با مادر. بازگشت خانه به برادرش مورد در ديگري داستان با كري بعد روز
 در آنقدر او که شد متوجه نهايت در دهد؟ نشان عالقه كردن بدگويي اينقدر كري بايد چرا
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 عدم اين جبران براي نيز كري و نداده نشان كري به زيادي توجه كه شده مشغول كارهايش
  .است آورده روي بدگويي به توجه

 بيلي برادرش اگر  که كند فكر موضوع اين مورد در تا بخواهد كري از تواند مي مادر اينجا در 
  داشت؟ خواهد احساسي چه شود مطلع او بدگويي از

  !.  ميشه عصباني اون معلومه خب:  گفت كري

   كني؟ پيدا من توجه جلب براي را ديگري روش توني مي:  پرسيد مادرش

 نقاشي يك مدرسه تو امروز مامان:  گفت بعد و زد لبخند كرد، فكر اي لحظه براي كري
 مربوط مسائل مورد در بايد كه كرده درك را مسئله اين كري ببيني؟ اونو خواهي مي. كشيدم

  .باشد تر حساس برادرش به

 در كردن بازي حال در كوچكترش خواهر يا برادر كند، مي مشاهده بزرگتر كودكي كه وقتي
 فردي خوردن كتك شاهد كه كودكي. دهد اطالع خود مادر به بايد است داغ اجاق يك كنار
 كه كودكي. سازد آگاه را مربوطه مسئول فورا بايد شنود، مي را جدي تهديد كه زماني يا است
 اين سريعتر هرچه بايد آورده روي زورگويي و قلدري به مدرسه هاي بچه از يكي بيند مي

  .بگذارد ميان در مدرسه مسئوالن يا معلمان با را موضوع

. كند درك را خود از حفاظت و بدگويي ميان تمايز تا كنيد كمك خود كودك به توانيد مي شما
  :بود خواهد پذير امكان لحظه يك در سوال چند مطرح با كار اين

  داده؟ رخ اتفاقي چه بگي ديگري شخص به خواهي مي چرا -

  شده؟ اذيت كسي واقعا آيا -

  شه؟ مي بهتر وضع بدي، اطالع ديگري كس به مورد اين در تو اگر -

  داد؟ خواهد رخ اتفاقي چه باشي كرده بدگويي او مورد در تو و باشه نشده اذيت كسي اگر -
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  كني؟ فكر بدگويي از غير به يديگر راه به مشكل اين حل براي تواني مي آيا -

 كودك به بلكه كنيد مي تضعيف او در را بدگويي خصيصه تنها نه سواالت اين كردن مطرح با
 بزرگترها با اطالعات گذاشتن ميان در براي زماني چه كند درك تا كرد خواهيد كمك خود

 خطر يك معرض در ديگري شخص اينكه مورد در بزرگترها به دادن اطالع. است مناسب
  .دهد مي نشان را يپذير مسئوليت نيست، بدگويي دارد، قرار حقيقي يا و فوري

  

  !دروغگويي تو

 كرده ترك را نشيمن اتاق شكند، مي را تان عالقه مورد گلدان كه حالي در شما ساله ده فرزند
  .كند مي سرزنش را برادرش و!  نبود من تقصير:  زند مي فرياد و

 نبوده من كار اين: گويد مي سپس و شكند مي را پنجره شيشه توپ با شما ساله هشت فرزند
 ادعا و ريزد مي زمين روي را آبميوه شما، ساله چهار كودك.داده انجام را كار اين ديگري كس
  !.  كرده را اينكار  جاني: كه كند مي

 دروغ كه دانيد مي اما كند، مي بيان صداقت نهايت با را جمالت اين كودكتان رسد مي نظر به 
!  شوي نمي متوجه را خوب و بد بين فرق االن تو:  كنيد سرزنش را او كنيد مي سعي. گويد مي
 به را گفتن راست مزاياي كنيد مي سعي. كرد نخواهد اوضاع كردن بهتر به كمكي كار اين اما
 كه انگار درنهايت اما. كند بدتر را شرايط تواند، مي چقدر گفتن دروغ اينكه و دهيد توضيح او
 اما  كنيد، تنبيه گفتنش دروغ خاطر به را او كنيد يم سعي. ايد كرده صحبت ناشنوا شخصي با

 دروغ يابد رهايي مشكالت از اينكه خاطر به فقط او. داشت خواهد معكوس نتيجه اينكار
  .گويد مي

 در را متفاوت روش چند اينجا در. است نياموخته سرش بر زدن فرياد با را حقيقت كسي هيچ
  .كنيم مي پيشنهاد كودكان به گويي راست اهميت مورد
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 كند، مي سرزنش آمده بوجود مشكل خاطر به را ديگري كس فرزندتان كه دانيد مي اگر
  .بپرسيد او از را زير سوالهاي توانيد مي

  كني؟ مي سرزنش را برادرت وقتي دهد مي دست من به احساسي چه كني مي فكر -

  كنه؟ مي پيدا احساسي چه برادرت كني مي فكر -

  بكنيم؟ تجربه را احساس اين برادرت و من كه كني توني مي كار چه -

 آب يا شكسته شيشه شكسته، گلدان كنيد؛ اشاره داده رخ اتفاق از حاصل نتيجة به سپس
  :كنيد سوال توانيد مي مثال عنوان به شده ريخته ميوه

  افته؟ مي اتفاقي چه بريزي زمين روي به را ميوه آب اگر -

  دهد؟ مي دست تو به احساسي چه بيفتد اتفاقي چنين اگر -

  كرد؟ خواهي پيدا احساسي چه ندهد رخ اتفاقي چنين اگر -

 اينكار براي و ريخت زمين روي به را آبميوه غيرعمدي و تصادفي شكل به چهارساله  پم
 و بوده مهم ديگران احساسات چقدر شد متوجه مادرش كمك با اما. كرد سرزنش را برادرش
 توجه تا كرد سعي مادرش. است برادرش كردن ناراحت از باالتر بسيار گفتن راست ارزش

 نظر به«: پرسيد او. كند جلب داد، مي انجام بعد مرحله در بايد كه كاري سمت به را دخترش
  »افتاد؟ خواهد اتفاقي چه بريزه زمين روي به آبميوه اگر تو

 را زمين روي به شده ريخته آبميوه كسي اگر«: پرسيد دوباره مادر. نداد پاسخي ابتدا در پم
  »ميشه؟ چي بره راه آن روي و ببيند

  .ببيند آسيب و بخورد سر آبميوه روي كسي است ممكن كه شد متوجه پم حاال
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 خب«: داد پاسخ او كرد، سوال موقعيتي چنين در او احساس مورد در مادرش كه زماني
 دستمال پم »نيفته؟ اتفاقي چنين كه كني چكار توني مي«: پرسيد مادرش »شم مي ناراحت
  .كرد پاك را زمين روي و آورد مناسب

 كند انكار را آن دارد قصد و داده انجام را كاري يا شكسته شئي فرزندتان كه دانيد مي اگر
 كه هستند كارهايي ميوه آب ريختن و گلدان شكستن. شويد متمركز او اشتباه روي نبايد
. باشد نشده انجام كارهايي چنين كه برگرديد اي لحظه به دوباره توانيد نمي و اند شده انجام

 كردن صحبت نحوه مورد در توانيد مي اما داد تغيير را شده ايجاد موقعيت توان نمي همچنين
 پم مادر كه كاري همان  كنيد، ايجاد تغييراتي حقيقت شدن روشن از پس ها آن مورد در

  .داد انجام

 اين به بايد »داده؟ انجام را كار اين كسي چه« كه مسئله اين روي به كردن تمركز جاي به
 اين كه زماني»دهيد؟ انجام حاضر حال در توانيد مي را كاري چه« كه كنيد توجه موضوع
 خود، توجيبي پول از كند مي سعي شكسته، را گلدان كه كودكي كنيد مي مطرح را سوال
 ديگر شكسته را شيشه كه پسري و بخرد گلدان مادرش براي و كرده تهيه را اندازي پس
 مواقع در كه ندارند نيازي ديگر كودك دو اين. كند بازي خانه در كه داشت نخواهد اجازه
  .ترسند نمي حقيقت گفتن از زيرا بيندازند، ديگري فرد گردن به را تقصير مشكل، ايجاد

 احساس بايد باشند، داشته نياز آرامش اينكه از قبل حقيقت،كودكان كردن مطرح مورد در
 فرياد او سر بر حقيقت گفتن اثر در كه ترسد يم مسئله نيا از كودكتان اگر كنند، امنيت
 ساله دوازده كودك يك كه طور همان. داشت نخواهد حقيقت گفتن به تمايلي پس بكشيد،

» .زنند نمي كتك را من والدينم كه دانم مي زيرا ترسم نمي حقيقت گفتن از من«: گفت من به
  خواهيد؟ مي فرزندانتان مورد در شما كه نيست چيزي همان اين آيا

  : آن قربانيان و قلدري فيزيكي، خشونت:  ١٠ بخش

  »زنه مي منو  تامي مامان،«
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: بگويد و برگشته خانه به مدرسه از كرده مي ناله كه حالي در فرزندتان كه شده حال به تا آيا
 با صحبت اين از معموال مادران كه ايم داده نشان را جمالتي اينجا در زده؟ منو تامي مادر،

  :كند مي استفاده موقعيتي چنين در فرزندش

  ! بزن را او هم تو:  مادر

   ترسم مي من اما:   كوين

  .باشي ترسو اينقدر ندارم دوست:  مادر

  ! باشه:  كوين

  :گويد مي فرزندش به ديگري مادر

  .بگي معلمت به توني مي بزني، تو همكالسي نبايد:  مادر

  ! خبرچين ميگن من به دوستام بعدا آخه:   دني

  .خوري مي كتك هم باز نگي معلمت به اگه آخه:  مادر

 روش از مادرها اين دو هر حقيقت در اما هستند متفاوت بسيار نظر به صحبت نوع دو اين
 از كدام هيچ. اند كرده القا خود فرزند به را تفكري طرز آنها دوي هر اند، كرده استفاده يكساني

 بايد چگونه كه شده گفته ها آن به فقط دهند، انجام كاري چه بايد دانند نمي كودك دو اين
  .دهند نشان العمل عكس

 از استفاده با توانسته كوين مادر آن در كه كرد خواهيد مشاهده را متفاوتي گفتگوي جا اين در
  : كند برطرف را مشكل اين مسئله حل روش

  داد؟ رخ اتفاقي چه بزنه كتك را تو اون اينكه از قبل: مادر 

  ! احمق گفتم اون به من:  كوين
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  بودي؟ شده ناراحت چيزي از آيا:  مادر

  ! كرد پاره كتابمو چون آره: كوين

   داشتي؟ احساسي چه كرد پاره كتابتو وقتي:  مادر

  .عصباني بعد و شدم ناراحت اول:  كوين

 كتك رو تو ديگه اون آن، از استفاده با كه كني فكر متفاوت روش مورد در توني مي آيا:  مادر
   باشي؟ نداشته عصبانيت و ناراحتي احساس هم تو و نزنه

  ! كنم پاره اونو كتاب تونم مي:  كوين

   افتاد؟ خواهد اتفاقي چه اينكار از بعد  خب،: مادر

  .كنيم مي دعوا هم با ما:  كوين

   بده؟ رخ اتفاقي همچين خواي مي واقعا آيا:  مادر

  نه: .كوين

   نده؟ رخ اتفاقي چنين  روش آن كمك با كه داري نظر در را روشي آيا: مادر

  .ستمين دوستش ديگه بكنه را اينكار اگر بگم اون به تونم مي:  كوين

  .خوبيه فكر  و است متفاوت روش يك اين:  مادر

 در. دهد انجام بايد را چكاري كه نگفت او به ساله، چهار كودك كوين مادر گفتگو اين در
 روشي بود توانسته پسرش اينكه خاطر به مادر. كند فكر كمي تا كرد كمك پسرش به عوض

  .داد جايزه او به دهد ارائه خود مشكل حل براي را

 حل براي آن از تواند مي بهتر كند، تمرين را اي مسئله حل روش چنين كوين، كه زماني
  .كند استفاده آتي هاي موقعيت در داده رخ مشكالت
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 و خودش احساسات به كردن توجه به پسرش تشويق با توانست همچنين كوين، مادر
 در تا كند مي كمك او به كه احساسي. دهد پرورش او در را همدلي حس تامي، احساسات

 مناسب رفتاري ديگران با گرفت ياد كوين. كند برقرار خود دوستان با را بهتري روابط آينده
 انجام شدن تنبيه از ترس خاطر به را كار اين و است اين اش قلبي خواستة زيرا. باشد داشته
  .دهد نمي

  : زند مي كتك را ديگران شما فرزند كه زماني

 كودك. زند مي كتك اش، بازي اسباب با بازي دليل به را خود دوست شما ساله پنج فرزند
 سه فرزند يا است كرده عوض را تلويزيون كانال او زيرا زند، مي را خواهرش شما ساله چهار
  .كند گوش حرف خواهد نمي زيرا زند مي را ديگران و كشد مي جيغ شما ساله

 عصباني او كه زماني اما »باشد داشته مناسبي رفتار« كه بفهمانيد او به كنيد مي سعي شما
  .دهد نمي اهميتي شما هاي صحبت به است

 كنيد؟ تنبيه را او دهيد؟ انجام توانيد مي كاري چه. شويد مي  خشمگين نيز شما لحظه اين در
 كودك دروني احساس تواند نمي اما كند متوقف را زدن كتك موقتا او كار اين با است ممكن

 اين با اما كنيد حل را مشكل اين ايد توانسته راحتي به كه كنيد مي فكر هم شما. دهد تغيير را
  .آورد بدست خشم يا نااميدي با مقابله براي راهي تا كنيد كمك او به توانيد نمي روش

 ميان از خود خودي به دهد مي رخ كودكي سنين در كه عصبانيتي دهند مي نشان تحقيقات
 محسوب هشداردهنده عالمتي عنوان به كه آن شدت و تكرار ميزان به بسته البته رود، نمي
 جاي به. كند ايجاد كودك براي مدرسه محيط در را مشكالتي آينده در تواند مي و شود مي

 زير پيشنهادهاي از كنيد سعي مشكالتي چنين از كردن فرار يا تنبيه فرياد، دادن، توضيح
  :كنيد استفاده

 پيدا احساسي چه بزني كتك را دوستت كه زماني كني مي فكر:  كنيد سوال خود كودك از
  دهد؟ مي دست او به احساسي چه بزني را خواهرت اگر كني مي فكر كرد؟ خواهد
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  !. شه يم عصباني اون«: دهد پاسخ اينطور كودك است ممكن

  داد؟ انجام كاري چه يا گفت چيزي چه) خواهرت يا( دوستت: بپرسيد سپس

  .زد منو  اونم:  گويد مي كودك

   بيفته؟ اتفاقي چنين خواهي مي آيا: بپرسيد

 از دارند، را خواسته اين آنان اكثر كه بيفتد اتفاقي چنين خواهد نمي واقعا كه بگويد كودك اگر
 رخ اتفاقي چنين آن از استفاده با كه كني فكر متفاوتي روش مورد در تواني مي كنيد سوال او

  نده؟

  .شويد متعجب او پاسخ شنيدن با شما است ممكن

 خود دست با پدر كه زماني. زد را پدرش بود، عصباني بسيار كه حالي در ساله سه ، لوسي
 يك با توني مي«: پرسيد لوسي از مادر فرستاد، اتاقش به را او و زد لوسي پشت به اي ضربه
 را او و نگريست پدرش به و كرد مكث لوسي »داري؟ احساسي چه بگي پدرت به ديگه روش

 لوسي مادر اگر كه كنيد تصور. كرد يم  متعجب را كسي هر او حركت. گرفت آغوش در
  .دادند مي ادامه خود دعواي به پدرش و لوسي مدتي چه تا كرد نمي مطرح را سوالي چنين

  : بيايند كنار خود خشم با چگونه بگيرندكه ياد توانند مي بزرگتر كودكان

 اوقات اكثر و كند كنترل راحتي به را خويش خشم توانست نمي او. است پنجم كالس ، هنري
 و مسئله حل روش شامل كه آموزان، دانش به آموزش پروژه در شركت از بعد. كرد مي قلدري

 کوچکتر كودكان به را هايي نامه او است، ديگران در خوشايند احساسات ايجاد جهت هايي راه
 به بايد فهميد هنري روش اين با. گذاشت كوچك سبدهاي در و نوشت بيمارستان در

 در كودكان شدم متوجه كه زماني: گفت من به او. دهد نشان توجه ديگران، احساسات
 خود مورد در و ام شده بزرگ كردم احساس نيز من آمده خوششان ها نامه اين از بيمارستان
  .كردم فكر نيز ديگران مورد در بلكه خودم مورد در فقط نه داشتم متفاوتي احساس
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 و فيالدلفيا مدرسة در كودكان به آموزش پروژه مدير ، بيلي كري هاي گفته براساس
: سالمت حفظ هاي برنامه و مخدر مواد مصرف از پيشگيري راهنمايي مدرسه كننده هماهنگ

 و همدلي به نياز حقيقت در داشته مآبانه قدرت و قلدرانه رفتارهاي كه كودكاني اكثر«
  »دهند بروز را آن توانند مي چطور كه بگيرند ياد بايد فقط و دارند ديگران مهرباني

  .كرد را اينكار توان مي چطور داد نشان ما به هنري كه معتقدم حقيقت در

 توان مي هنري، سال و سن هم كودكان مورد در بيلي يکر هاي صحبت گرفتن نظر در با
 تفكر نحوه و سالتر و سن كم بسيار كودكان مورد در تواند مي نيز مسئله حل روش  گفت،

  .باشد موثر ها آن

 چه بايد كه كنند توجه موضوع اين به توانند مي خود مادر و پدر هاي تشويق با كودكان اين
  .داد انجام چرا و را كاري

 مقصر ديبا کنند، يم دعوا هم با ها بچه که يزمان(  هستيد؟ »بسه بازي« طرفدار شما آيا
 يباز حق و نشسته شده مشخص قبال که خانه از يا گوشه اي يصندل کي يرو هيتنب بعنوان
 فرزندانتان توانيد مي روش اين با).  کند کمک منزل امور انجام در نشيوالد به اي ندارد کردن

 به تا اما. كنند مي را كار اين والدين اكثر و كنند عمل شما هاي خواسته به تا كنيد راهنمايي را
  د؟يبده كودكانتان به يهاي آموزش  توانيد مي روش اين با كنيد سوال خودتان از شده حال

 كار اين گفت توان مي كنيد، مي استفاده ها بچه كردن ساكت براي »بسه بازي« شيوه از اگر
 صحبت راحتي به مختلف وقايع مورد در توان مي حين همين در و است كننده كمك بسيار
  .كرد

 حضور در تواند مي مشكل اين. شود مي سوءاستفاده ها موقعيت اين از موارد برخي در اما
  .كند حقارت احساس كودك دارد احتمال و شود ايجاد ديگران
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 شام ميز كردن تميز از پسرش »بسه بازي« زمان در شد متوجه ساله ٥  آستين مادر
 مجددا اينكه از قبل روز يك. كند مي لجبازي آستين كه كرد مي تصور مادر. كند مي خودداري

 كمك او به ظروف كردن جمع در چرا پرسيد پسرش از بفرستد، »بسه بازي« به را او
  كند؟ نمي

 او كه شد متوجه مادر جمله اين با »بشكند و بيفتد دستم از ها ظرف ترسم مي«: گفت آستين
 از كه هنگامي. زند مي سرباز خانه، مشكل تقريبا كار يك انجام از بلكه كند، نمي لجبازي
 كردن جمع در تواند مي گفت او دهد انجام كاري چه دارد دوست كه كرد سوال آستين
 شكل به »بسه بازي«  هاي زمان از كه شد متوجه مادر. كند كمك شده شسته هاي لباس

 استفاده به اقدام بفهمد را پسرش مخالفت اصلي منبع اينكه از پيش و كرده استفاده نامناسبي
  .است كرده روشي چنين از

 بطور. شود مي استفاده تنبيه جاي به و غيرموثر بطور »بسه بازي« زمان از مواقع برخي در
 بطرف را ها آن مادر كردند مي دعوا بازي اسباب كاميون بخاطر  سم و  ديويد كه زماني مثال

  .بگيرند آرام ها آن كه اميد اين با فرستاد »بسه بازي« مخصوص صندلي

 صندلي اين روي خواهم نمي من« كه زد مي فرياد ديگري و كشيد مي جيغ آنها از يكي اما
 از ها بچه كردن دور موجب روش اين تنها نه جا اين در گفت توان مي »بشينم
 احساس كار اين و شد خواهد بيشتر نيز برادر دو ميان فاصله بلكه شود، مي شان بازي اسباب
 آنها ناخوشايند احساسات تشديد روش، اين از حاصل نتيجه. داد نخواهد تغيير را ها آن دروني

 استفاده مسئله حل روش از تواند مي كه شد متوجه ديويد و سم مادر اينكه از پس. باشد مي
 راهي به مشكل حل براي تا خواست ها آن از و كرد مطرح ها آن با را مشابهي مشكل كند،
  :گفت و كرد كوتاهي مكث سم به كردن نگاه از پس ديويد. كنند فكر جديد

 من به اونو بايد و گم مي بهت شد من نوبت كه وقتي اما كني بازي كاميون با اول توني مي تو
  .بدي پس
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 و زدند لبخند ها آن دوي هر داد، برادرش به را كاميون ديويد. بود موافق حل راه اين با سم
 مورد در افكاري يا فرياد و جيغ نمايي، قدرت نوع هيچ موقعيت اين در. يافت خاتمه مشكل

. شد موثر حل راه يك ارائه باعث روشي چنين از استفاده. نشد ايجاد ها بچه درون در »انتقام«
 كم بسيار ها بچه كه باشيد داشته توجه. كرد ارائه خالقانه حل راه يك ديويد اينكه بخصوص

  .ساله سه سم و ساله پنج ديويد هستند، سال و سن

 استفاده آن از كه شرطي به  است كارساز ديگر هاي روش مانند »بسه بازي«  روش
 عصبانيت و خشم دچار كه كودكاني کردن آرام براي روشي عنوان به يعني: شود صحيحي

 روش يا ارتباطات برقراري روش براي جانشيني عنوان به توان نمي را روش اين اما اند شده
 حل به خودشان كودكان كه صورتي در باشيد داشته ياد به گرفت، نظر در مسئله حل

  .كنند درك و آموخته زيادي چيزهاي ديگران و خود مورد در توانند مي كنند، اقدام مشكلشان

  

  :نزدن يا زدن كتك

  »بكن رو اينكار نكن، رو اينكار« مانند جمالتي برادرش، و ساله پنج  ايوان ميان دعوا بين در
  .زد كوچكترش برادر بصورت را اي ضربه وانيا ناگهان،

 كه بودند راهنمايي چراغ شدن سبز منتظر و ايستاده خيابان كنار مادرش با ساله شش ، بكي
  .ديدو پرترافيك خيابان وسط به و كرده رها را مادر دست او ناگهان

  كرد؟ ديبا چه موقعيت اين در

 از برخي. باشد كودك زدن كتك و كردن تنبيه تواند مي والدين از بسياري و شما كار اولين
 كنند، مي كنترل را خودشان ها برخي و دوند مي كودك دنبال به موقعيتي چنين در والدين
  است؟ بهتر روش كدام

  :گفتند ها آن از بسياري كردم سوال آنها  از والدين زدن كتك علت مورد در كه زماني
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 دهند توضيح بيشتر را منظورشان خواهم مي  آنها از كه هنگامي »است موثر بسيار كار اين«
 به ديگر او« يا »كند مي خودداري برادرش زدن كتك از كار اين با او«. دهند مي پاسخ برخي
 دانشگاه محقق شده، انجام مورد اين در كه جامعي بررسي براساس »دود نمي خيابان وسط

 چهار يا سه كودكان آمريكايي، والدين از درصد ٩٤ كه داد گزارش ، گرشف اليزابت كلمبيا،
 يا آهسته بسيار هاي ضربه از تواند مي زدن كتك كه معتقدند و زنند مي كتك را خود سالة

 شده تاييد  استراز موري بنام شناسي روان سوي از مطلب اين. باشد شديد بسيار ضربات
  .است

 يك در رفتار يك ادامه مانع تواند مي زدن كتك احتماال كه رسيد نتيجه اين به گرشف
 نتايج به بايد كنيد مي استفاده شديد و مداوم زدن كتك روش يك از اگر. شود خاص لحظه
  : باشيد داشته توجه اند شده مطرح گرشف سوي از كه زير

 كودكان كه هنگامي. است كودك به آن دادن نشان و قدرت اعمال نوعي به زدن كتك «
 سعي همچنين بلكه دهند مي نشان را آن نااميدي و خشم با تنها نه كنند مي ضعف احساس

 از كه افرادي مقابل در قدرت دادن نشان تمرين، با را خود رفته دست از قدرت تا كنند مي
 ليدل نيا به مدرسه در ديگر كودكان به نمايي قدرت مثال آورند، بدست ترند ضعيف ها آن

 همان يطلب  قدرت است، طلب قدرت كودكان آمدن بوجود روش اين. رديگ يم صورت
  .»  است رفته دست از قدرت مجدد آوردن بدست

 نيوالد از احساسي، نظر از  آنان تا شده موجب والدين از كودكان از برخي خوردن كتك  -
 به كودكان كه معنا بدين شده، والدين و آنها بين اعتماد عدم به منجر اينكار. شوند دور خود

  .کرد نخواهند  دايپ دست والدين سوي از شده مطرح ارزشهاي

 براي آن از بتوان كه شود نمي گرفته نظر در آموزشي ابزار يك عنوان به زدن كتك -
 خيابان يك وسط به نبايد چرا يا زد كتك را ديگران نبايد چرا اينكه مثل مفاهيمي فهماندن

 موقعيتي جستجوي در معموال خورند، مي كتك كه كودكاني اغلب. كرد استفاده دويد، شلوغ
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 انجام شكل به ها آن واكنش و دهند انجام كاري شدن تنبيه بدون آن در بتوانند كه هستند
  .بود خواهد احتمالي خطرات نگرفتن نظر در و تفكر و دقت بدون كارهاي

 و گيرد مي انجام ديگري شخص  به كردن وارد ضربه اي زدن كتك عمل كه يزمان -
 عصبانيت تخليه براي روشي عنوان به را زدن كتك كنند، مي تجربه را عمل اين كه كودكاني

 كه وقتي پس بزنند مرا توانند مي پدر يا مادر اگر« : كنند مي فكر اينطور آنها. پذيرند مي خود
 خود كودكان به والدين روش اين با. » بزنم را ديگري تونم مي بشم عصباني هم من
  .باشد ها آن زندگي در موثر عامل يك تواند مي زدن كتك آموزند مي

 که متوجه زماني را مسئله نيا و كرد مطرح زدن كتك نتيجه در توان مي را ديگري پيامد
  :داد پاسخ او ،يگرفت ات همكالسي از زور به را كاميون چرا: پرسيدم چهارساله پسري از شدم،

  »گرفتم كاميونو فقط نزدمش، من ولي زد منو اون«

 نداده نشان توجهي خوردنش كتك مورد در پسر اين احتماال. است كننده ديناام جملة اين
 و صدمات اين كه گيرند مي ياد بخورند كتك خانه در مداوم بصورت كودكان اگر. است

  .برسند خواهند مي كه چيزي به بتوانند تا كنند تحمل را اي لحظه ضربات

. شد خواهد خارج والدين دست از ها آن كنترل شوند، مقاوم زدن كتك مقابل در كودكان اگر
 انجام آنها تنبيه براي كارهايي چه والدين كه نباشد مهم كودكان اين براي است ممكن

 من چيست؟ زدن كتك مورد در نظرم كه كنند مي سوال من از مختلف افراد معموال. دهند مي
 و نكرده وارد صدمه كودك به موقعيتي هاي زدن كتك »زد كتك نبايد وقت هيچ« گويم نمي
 عنوان به زدن كتك از شما اگر اما شما، نااميدي و عصبانيت تخليه براي باشد راهي شايد
 شايد. شد خواهيد روبرو ناخوشايندي پيامدهاي با كنيد، استفاده كودك تربيت اصلي روش
 نسبت تا دهيد مي آموزش خود كودك به زدن كتك با شما كه باشد اين نكته ترين توجه قابل
  .باشد تفاوت بي احساساتش به
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 مهرباني و همدلي احساس گرفتن شكل در گام اولين ديگران، احساسات به توجه آموزش« 
  . » شود مي محسوب ديگران به نسبت

 كتك بود معتقد كه پدري: گفت من به دارد زيادي تجارب خصوص اين در كه  ابرسون بوني
 قابل عقيده تغيير باشد، برادرش زدن از پسرش كردن متوقف براي راه بهترين تواند مي زدن

 پدر اين. است كرده مسئله حل روش با زدن كتك كردن جايگزين مورد در را توجهي
 »كنم مي ضعف احساس حال اين با اما كنم مي استفاده قدرت و زور از معموال من«: گفت مي
  .كنند استفاده دستهاشان از كلمات جاي به تا بودند گرفته ياد پسر و پدر اين

 به نسبت و ترسد مي فرزندتان مطمئنا كنيد، استفاده خود قدرت و زور از ايد گرفته ياد شما اگر
 مخالف و معكوس نتيجه اين. كند دوري شما از است ممكن حتي و شد خواهد اعتماد بي شما
  .ايد بوده آن دنبال به كه است چيزي آن

   

  :هيجاني پرخاشگري: ١١ بخش

  : زنند مي را گريکدي دبستان، سن از پيش كودكان، كه وقتي

 راشل، اما كنند مي بازي هم با اغلب كه هستند  ساله چهار و دو كودك دو ، تامي و  راشل
 راشل پذيرد نمي را »كودك نقش« تامي كه هنگامي. كند مي بازي را رئيس نقش معموال
 هم باز كه زماني» !شم نمي دوستت ديگه نكني، قبول را نقش اين اگر«: كه كند مي تهديد
 تولدم جشن به رو تو ديگه«: كند مي اضافه راش كند، مي مقاومت اش خواسته روي بر تامي

 كه كند مي فكر راهي به راشل ايستاده، حركت بي هنوز تامي كه زماني و »كنم نمي دعوت
 عروسك مشغول كه رود مي هايي بچه سمت به او. كند وارد صدمه دوستش به واقعا بتواند
  .كنند خود بازي وارد را تامي نبايد كه گويد مي ها آن به و هستند بازي
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 بازي عروسك اجازه او به ها بچه كه گويد مي معلمش به شده  ناراحت بسيار كه تامي
 را قضيه ها آن از يكي كه زماني تا چيست، آنها كار دليل كه داند نمي هم خودش اما دهند نمي
  .است گفته ها آن به راشل كه گويد مي و كند مي فاش

 راشل مادر به ببرد بين از اوليه مراحل همان در را رفتارهايي چنين داشت قصد كه معلم
 زماني. بود نداده انجام را كاري چنين درگذشته هرگز راشل زيرا شد، ناراحت مادر داد، اطالع

 مورد در چرا كه دانست نمي حقيقت در راشل كرد، سوال كارش علت مورد در او از مادرش كه
 چه او كار اين اثر در دوستش كه گفت او به مادر. است داده انجام را كاري چنين دوستش
 حل روش داشتن نظر در با مادر حاال،. كرد نمي توجهي ظاهر در راشل اما كرده، پيدا احساسي
 تاثيرات مورد در كه كند كمك او به بتواند تا پرسيد دقيقي و ويژه سواالت دخترش از مسئله
  .كند فكر نيز خودش احساسات به بلكه دوستش احساس به فقط نه كارش از حاصل

   باشه؟ شده تو عصبانيت باعث كه داد انجام كاري كودك مهد تو امروز تامي آيا راشل،: مادر

 نداشت دوست اون اما باشم، مادرش هم من و بشه من بچة بايد كه گفتم اون به من: راشل
  .كنه بازي من با

  بود؟ چطور مورد اين در تو احساس: مادر

  .شدم عصباني من خب،: راشل

  گفت؟ چي اون: مادر

  .باشم بچه يك خواهم نمي من گفت: راشل

 داشته رو بچه يك نقش نداشت دوست يا كنه بازي تو با نداشت دوست كني مي فكر: مادر
  باشه؟

  دونم نمي: راشل
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  كردي؟ چكار. كني تالفي اونو كار خواستي مي و بودي عصباني خيلي تو: مادر

  دونم نمي: راشل

 تو) بياورد ياد به را ماجرا تا كند كمك او به تهديدآميز غير صداي تن با كند مي سعي: ( مادر
  گفتي؟ چه بودند بازي مشغول كودك مهد در كه اي ديگه هاي بچه به

  .كنند بازي تامي با نبايد گفتم اونا به: راشل

  كرد؟ پيدا احساسي چه صحبتي چنين شنيدن با تامي كني مي فكر: مادر

  .شد عصباني خيلي: راشل

  بشه؟ ناراحت اينقدر او خواستي مي واقعا تو: مادر

  .آره: راشل

 تو اگه: گويد مي)  يافته افزايش اي لحظه فقط دخترش عصبانيت اينكه به توجه با: ( مادر
  افته؟ مي اتفاقي چه بدي انجام دوستانت مورد در را كارهايي چنين

  .كنند نمي بازي من با اونا: راشل

  بيفته؟ اتفاقي چنين خواهي مي واقعا: مادر

  !  نه: راشل

 رو نقش چه بشي متوجه تواني مي كنه، بازي را كودك يك نقش نخواد تامي اگر: مادر
  داره؟ دوست

  .كنم سوال ازش تونم مي: راشل

  .يدار مسئله حل در خوبي خيلي مهارت تو خوبيه، فكر: مادر
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 گفتگوها نوع اين اما ببرد بين از روز يك در را خود گونه رئيس رفتار نباشد قادر راشل شايد
 او به راشل مادر ابتدا در. باشند رفتارها گونه نيا  ترك اين براي مناسب آغازي توانند مي

 كودك يك نقش نداشت دوست تامي اينكه. كند شناسايي خوبي به را مشكل تا كرد كمك
 راشل مادر كه است نكته اين همه از مهمتر اما. كند بازي راشل با نخواهد اينكه نه بپذيرد را
 بود ممكن كرد مي صحبت دخترش با ديگري روش با اگر كه داشت آگاهي مسئله اين از

  .كنند دوري او از راشل همساالن تا شود باعث و گرفته معكوس نتيجة

  !كنه مي اذيت را منو هميشه  پيتر 

  كنيد؟ مي كمك او به چگونه گيرد، مي قرار تمسخر مورد فرزندتان كه زماني

 صدا را او زشت نامهاي با اش همكالسي پيتر زيرا است، فرياد و داد حال در ساله ده  تري
. دهد اطالع معلم به يا كند دوري او از كند، توجهي بي پيتر به بايد  گويد، مي او به پدر. زند مي
 اين اگر كه است نگران همچنين او. است نبوده كارساز اما گرفته بكار را ها روش اين نيز تري

 او از كنند سعي و شده آگاه موضوع اين مورد در نيز ديگر هاي بچه بگويد، معلم به را مسئله
  .بگيرند انتقام

 داشته وجود مناسبي حل راه يك بايد كه است معتقد اما كند پيشنهاد را راهي چه داند نمي پدر
. كند فكر موردنظر هاي حل راه مورد در تا كند كمك تري به كه است اين كار بهترين. باشد
  :بپرسد را سواالت اين تري از تواند مي پدر مسئله، حل مهارتهاي تقويت و ارتقا براي

  كنه؟ مي اذيت را تو پيتر كه كني مي فكر چرا

  داره؟ وجود اي ديگه علت كني مي فكر

  داره؟ احساسي چه او كني مي فكر

  ؟يكن مي پيدا احساسي چه كنه مي اذيب را تو كسي وقتي

  كني؟ مي كار چه كنه مي اذيت را تو كسي وقتي
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 اين. شود يم ديگران و خود احساسات به كودكان تمركز موجب سواالتي چنين كردن مطرح
 داشته انتظار و باشد طرفه دو شكل به آنان فردي ميان روابط تا كند مي كمك ها آن به كار

 آنها همچنين. شد خواهد رفتار ها آن با كنند، مي رفتار ديگران با كه شيوه همان به كه باشند
  .داشت خواهد بر در مختلف داليل مختلف، افراد هاي فعاليت كه شوند مي متوجه

 به را او چون است عصباني بسيار  جان خود همكالسي از ساله ده  مارك مثال عنوان به
 اين به مارك مسئله، حل روش درباره گفتگو از پس. كند مي مسخره ابروهايش فرم خاطر

 در را همديگر ها آن که بعد دفعه. دهد مي انجام را كار اين دوستش چرا كه كرد فكر موضوع
 اتفاقي چه پرسيد او از  است، ناراحت جان شد متوجه  مارك  كردند مالقات بازي زمين
. هستند گرفتن طالق حال در والدينم كه كنم باور توانم نمي«: گفت آرامي به جان. افتاده

 و دارد دوست را ديگري شخص مادرم حاال ببينم، هم كنار در را آنها داشتم عادت هميشه
 دفعة. شد جان به نسبت مارك عقيده تغيير باعث موضوع اين. » ندارم زيادي عالقة او به من
 ياد تو به باشيم دوست هم با بيا«: گفت دلجويانه حالتي با مارك زد، صدا را او جان كه بعد
 دوستان بهترين نفر دو اين امروز» .كني شوت دروازه سمت به توني مي چطور كه دهم مي
  .هستند هم

 مورد در كودكان كه هنگامي و دارد وجود مشكالت اين مورد در نيز ديگري هاي حل راه
 ده  ليزاي مثال. بياموزند را مسئله حل مهارت توانند مي كنند، مي فكر خودشان هاي حل راه

 كه زماني. است الغر و بلند بسيار او زيرا كنند، مي صدا »قليون ني« نام با هميشه را ساله
 به ليزا. نرسانند آسيب تو به ديگران كه بدي انجام يتون يم يكار چه:  پرسيد او از مادرش

 را اي نامه گرفت تصميم بنابراين كرد مي ضعف احساس ديگران مقابل در او. رفت فرو فكر
. دارد احساسي چه كه داد توضيح او نامه دراين. بنويسد كالس مبصر به مسئله اين مورد در

 مسخره منو ها بچه ديگه: گفت مادرش به خوشحالي با مدرسه از آمدن از بعد ليزا روز يك
 ده  جوي. بود کرده آگاه او يناراحت از را زايل يها يهمکالس کالس مبصر چون. كنند نمي
. شد مي ناراحت گفتند مي »شده پخته خوك« او به زيادش وزن علت به كه وقت هر ساله،
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 او. كند پيدا را مناسب هاي حل راه و كند فكر مسئله حل روش با چگونه كه دانست مي جوي
 اين با را او دوستانش كه زماني عصر روز يك. شد متوسل خود گويي طنز حس به زيركي با
 من آره«: گفت لبخند با و كرد نگاه آنها چشمان به مستقيما. كرد مكث جو زدند، صدا نام

  . نکردند صدا نام اين با را ديگراو و خنديدند ديگران »يحساب کباب کي کبابم،

 مسئله نيهم با مشابه مشکل در هايش حل راه مورد در تا كرد كمك او به تري پدر كه زماني
 با را او پيتر كه بعد دفعة. برسد فردي به منحصر ايده به تري كه شد باعث كند، فكر پيتر با

 زماني. كرد جويدن به شروع و برداشت را بادكنكي آدامس از اي تكه تري زد، صدا ديگر نامي
 همون با منو دوباره ترسم مي چون دم ينم بهت نه: گفت تري. خواست آدامس هم پيتر كه
  ! بزني صدا اسم

. زد مي صدا نام اين با را او پيتر كه بود باري آخرين اين و رسيد نمي نظر به ضعيف ديگر تري
. كرد حل بخوبي را مشكلش باشد داشته ضعفي که اين بدون او. است پنجم كالس  لئونارد

 رقابت در لئونارد. كردند مي مسخره را او اش همكالسي كرد، مي استفاده عينك از چون او
 خود هاي همكالسي ميان در زيادي احترام شد باعث مسئله همين و شد برنده انشانويسي

  .بنويسم چيزي عينك بدون توانم نمي من که دانيد مي  شما همه: گفت آنها به او. كند پيدا

 قوت نقاط روي بر تا كنيد كمك او به كنيد سعي بگيرد، قرار تمسخر مورد شما كودك اگر
 بسزايي استعداد نويسي نامه نمايش يا شطرنج ورزش، زمينة در او شايد. شود متمركز خود

 احساس اين و كرد خواهد پيدا خوبي احساس هايش توانايي روي به تمركز با. باشد داشته
 طور به. دهند تغيير را خويش رفتار توانند مي شما كمك با كودكان. بود خواهد جانبه همه
 کارساز تواند يم دادن، ديگري به را خود نوبت يا يكديگر ابزار از استفاده در شدن سهيم مثال
  . شود

. دهند نشان واكنش كنند، مي مسخره را آنها كه كساني به چگونه كه آموزند مي همچنين آنها
 از. كنيد استفاده توانيد مي گوناگوني روشهاي از زمينه، اين در آنها مهارتهاي ارتقاي براي
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. كند استفاده ديگران تمسخر مقابل در ها آن از او تا كنيد تهيه را ليستي ممكن هاي حل راه
 باشم چاقي فرد زمين كره روي ممكنه« : كنند مي استفاده آميز طنز روش از كودكان از برخي

  .» دانند مي يتيپ  خوش انسان را من ديگر كرات مردم اما

 داراي ما همه اما هستم،  استخواني و الغر خيلي من كني مي فكر تو«: بگويند جدي بطور  يا
  .» هستيم متفاوتي اندامهاي

 مروز به آنها. كنند امتحان را منفي و مثبت تجارب توانند مي ها بچه ها، موقعيت اين تمام در
 آنها به بگيرند، ناديده را تمسخرها دهند، نشان مختلفي هاي واكنش تا دهند مي تشخيص
  .دهند اطالع معلمشان به يا ندهند اهميتي

 به اگر زيرا باشد؟ مي مهم كودكان براي كردن تمسخر با آمدن كنار هاي مهارت داشتن چرا
 باقي فرد همراه عمر آخر تا  آن عاطفي و هيجاني نامطلوب اثر. نشود داده اهميتي مسئله اين
 و دراز پاهاي با است استخواني و الغر اندام داراي و دارد سال بيست حاال  بن. ماند مي

  .گفتند مي »قوارهيب«  يا »دراز« او به هميشه مدرسه در. كوتاه بازوهاي

 براي و است زشت كه كند مي تصور هنوز اما باشد مي يتيپ خوش جواني  اكنون هم اگرچه
 قرباني نقش به گذشته در تا بوده قادر بن آيا. دارد مشكل ديگران با دوستانه روابط ايجاد
 مردم پسند مورد و محبوب كه شده بزرگ فكر اين با او احتماال دهد؟ پايان خويش، شده
  . نباشد

  

  

  :كنند مي مال بر را يكديگر هاي راز دوستان، كه زماني

 كردن آشكار خاطر به دوستش از و بيايد شما نزد ناراحتي با فرزندتان كه شده حال به تا آيا
  كند؟ شكايت ديگر، افراد نزد او راز
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 قبال كارا كه گفته ديگري دختر به او زيرا رنجيده  سوزان دوستش بهترين از ساله ده  كاراي
 زندگي در چنيني اين هاي موقعيت. بود شده باالتر كالس پسرهاي از يكي عاشق مدرسه در

 ها بچه در بدي تاثير و بوده دردناك تواند مي مسئله اين و باشد مي رايج و عادي نوجوانان
 بدي احساس بلكه داده دست از را دوستش بهترين تنها نه كرد مي تصور كارا. باشد داشته
  .است گفته او به را رازهايش تمام زماني كه دارد كسي به نسبت

 كه بگو دوستت به«: بگوييد او به توانيد مي دارد مشكلي چنين كارا، مانند هم شما فرزند اگر
 به توني مي داري، احساسي چه كه بگويي او به ترسي مي اگه« يا »نداري اعتماد بهش ديگه

 را كار اين او داري، احساسي چه كه نگويي اگر« يا »دهد خبر او به تا بگي گرتيد دوستت
  »داد خواهد انجام هم آينده در

 كه ديگري روش با توانيد مي اما باشند مي خوب و آموزنده ها نصيحت اين تمام كه حالي در
  .بزنيد حرف فرزندتان با گشايي مسأله روش يعني كرديم صحبت آن مورد در قبال

 چرا اينكه و كند فكر احساساتش دربارة تا كند مي كمك دخترش به كارا مادر اينجا در
  :است داده انجام را كاري چنين دوستش

  داشتي؟ احساسي چه گفت ديگري كس به را تو راز سوزان كه وقتي: مادر

  .شدم عصباني خيلي: كارا

  كرد؟ را كار اين سوزان چرا كني مي فكر: مادر

  .دونم نمي: كارا

 عصباني تو و كرده را كار اين سوزان چرا كه بياري دليل سه توني مي زم،يعز ببين: مادر
  شدي؟

 يا نداره دوست زياد منو هنوز هم شايد شده، ناراحت من از چيزي خاطر به اون شايد،: كارا
  .كرده رو كار اين و شده مشكل دچار اينكه

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM


169 
 

 کار از احساسي چه تو بشه متوجه سوزان تا بگي چيزي يا كني كار توني مي! خوبيه فكر: مادر
  داري؟ او

. باشد كننده كمك تواند مي گفته ديگري كس به را كارا راز سوزان چرا كه سوال اين پرسيدن
 كرده فراموش او چون كه داد توضيح سوزان. شد مسئله اين جوياي سوزان از كارا بعد، روز
 از كشيده فرياد سوزان سر ها، همكالسي نزد و كالس در معلم. دهد انجام را تكاليفش بود
 بد احساس خواسته مي كار اين با سوزان شد متوجه كارا. است شده ناراحت خيلي مسئله اين

 چه كه گفت سوزان به كارا. بزند اي صدمه او به خواسته نمي واقعا اما كند منتقل را خودش
 كه داد قول و شد ناراحت خيلي سوزان. كند اطمينان او به تواند نمي ديگر و دارد احساسي

  .شد نخواهد تكرار وضعيتي چنين ديگر

  .كنند وارد خدشه كودكان احساسات به تواند مي چنيني اين مسائل اوقات گاهي

 رونالد دوستش با كردن صحبت با را خود اضطراب ميزان كرد مي سعي ساله هفت  اندروي
 اما كند اعتماد رونالد به تواند مي كرد مي فكر او دهد، كاهش اش شبانه هاي كابوس مورد در

 نق بچة« را اندرو ديگران نهايت در. كرد صحبت ديگران با اندرو هاي خواب مورد در رونالد
 ناخوشايندي احساس چرا كه بگويد رونالد به: دهد انجام كار دو بايد ندرو حاالا. ناميدند »نقو
 از پس اندرو. شود ديگران تمسخر مانع بايد اينكه دوم و دارد اسرارش افشاي مورد در

 كارو اين تو«: يافت دست نتايجي به مسئله اين براي حلي راه مورد در والدينش با صحبت
 هاي بچه از پشيمان، و زده وحشت حالتي با رونالد. »كني تمامش بايد هم خودت و كردي
 شد صرف مشكل اين حل براي زيادي زمان اگرچه. ندهند ادامه خود كار به كه خواست ديگر
 كه زماني. بود خوشحال كند، اصالح را خويش خطاي كرد سعي دوستش اينكه از اندرو اما

 توانند مي كنند، فكر جديد هاي حل راه به بودن منفعل و شدن ناراحت جاي به كودكان
  .درآورند حل قابل مشكالت شكل به را خود مشكالت

  .پرداخت روابط اين تقويت به بايد حقيقت در. شود حفظ ها دوستي بايد فرآيند اين در
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  : زد خنجر من به پشت از او

  :شايعات به دادن پايان

 خوب هاي نمره و بوده باهوش بسيار او بود، ششم كالس آموزان دانش بهترين از يكي  ترسا
 خانه به  مستقيما او مدرسه اتمام از پس. بود خواندن درس مشغول سخت و داشت زيادي
. بود نگرفته نظر در خود بازي براي را زماني ترسا. شد يم خود فيتکال انجام مشغول و رفته

 يمنزو و رفته خود الك در ترسا چقدر كه شدند متعجب او هاي همكالسي زمان گذشت با
 كه  جودي بنام دختران از يكي. است مغروري دختر او كه گرفتند نتيجه آنهاُُُُُ. است شده

 كسي چه كه دهيم نشان او به بيائيد«: گفت آنها به بود ناراحت ديگران از بيش ظاهرا
 را داشتند قبل روز چند كه امتحاني  برگه آنها بود، غايب ترسا كه روز يك. » است باهوشتر
 از را برگه اين دخترها رفت مدرسه به ترسا كه زماني. دادند قرار او ميزي جا در تقلب بعنوان

 همان. رسيد معلم كه زماني تا كردند او عملكرد مورد در صحبت به شروع و برداشته او ميز
 را احساساتشان اما شدند، خوشحال بسيار آنها.  بود شده شوکه ترسا خواستند، مي آنها كه طور

  .كردند مخفي

 بود آمده پيش برايش كه بزرگي دردسر مورد در تنها نه او رسيد خانه به ناراحتي با ترسا
 بدي احساس كردند، رفتار پست و حقيرانه او با دوستانش چقدر اينكه از بلكه بود، غمگين
  .داشت

 اما دارد اهميت چقدر احساساتش كردن كنترل و او به كردن كمك كه دانست مي ترسا مادر
 اما بگيرد تماس معلم با گرفت تصميم ابتدا در بنابراين، نبود مطمئن كمك نحوه مورد در

 را تقلب هاي برگه معلم همچنين. است گناه بي ترسا كه كرد نخواهد باور معلم كه شد متوجه
  :بياموزد را مشكل اين با مقابله نحوه تا دارد نياز ترسا كه دانست مي مادر اما بود ديده نيز

  كرده؟ پيدا را تقلب برگه او و اي كرده تقلب امتحان در تو كه گفت من به معلمت: مادر

  ! ننوشتم را رو اونا من: ترسا
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  ؟ درآورده تو يزيم جا از سر برگه اين چطور كني مي فكر: مادر

  ! دونم نمي): گريه حال در( ترسا

 كه كني قانع را معلم آن، با بتوني كه داري سراغ روشي آيا. كنم مي باور را تو حرف من: مادر
  نكردي؟ تقلب

  .كنه نمي باور منو حرف او ندارم، نه): گريه حال در( ترسا

  .كن استفاده وقتت از. كني مي پيدا راهي يك تو دانم مي من: مادر

 ترسا. خنديدند و كرده نگاه او به ها همكالسي همان شد، كالس وارد ترسا كه وقتي بعد روز
  .گذاشتند او ميز در را تقلب برگة ها آن كه شد متوجه

 ميزي جا در را تقلب برگه دخترها از نفر چند مادر،: گفت مادرش به رسيد خانه به كه زماني
  ! اند گذاشته من

  اند؟ كرده را كار اين ها آن چرا: مادر

  .هستند بدي خيلي آدمهاي و ندارند دوست منو چون: ترسا

 مورد در ديگري و معلمت مورد در يكي. بگيريم نظر در اينجا را مشكل دو بايد ما خب،: مادر
  هستند؟ چه مشكالت اين داني مي آيا. دخترها آن

 دخترها اين كه بشم مطمئن بايد و ام نكرده تقلب كه كنم متقاعد را معلم بايد من بله،: ترسا
  .نكنند تكرار را كاري چنين

  كند؟ باور را حرفت معلمت تا بكني توني مي چكار كنيم، شروع معلم با اول بيا خب،: مادر

  .اند كرده كار چه ها آن بگويم او به توونم مي: ترسا

  افتد؟ مي اتفاقي چه بكني را اينكار اگر: مادر
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  .بيفتند انتقام فكر به اونا ممكنه: ترسا

  نيفته؟ اتفاق اين كه دهي انجام تواني مي كاري چه: مادر

 تقلب كه كنم مي ثابت هم من و بگيره من از ديگر امتحان يك بگم معلم به تونم مي: ترسا
  .نكردم

 تو به ها آن ديگر كه كني مي كار چه داري؟ فكري چه دخترها مورد در حاال. خوبيه فكر: مادر
  نكنند؟ وارد اي صدمه

  ! دانم نمي: ترسا

   باشه؟ شده ها آن رنجش باعث كه اي گفته چيزي يا اي كرده كاري آيا. كن فكر خوب: مادر

  .شه يم بهتر ها آن از من هاي نمره  شهيهم چون كنند مي حسودي ها آن كنم مي فكر: ترسا

  ببري؟ بين از را ها آن حسادت توني مي چطور: مادر

  .كنم كمك تكاليفشان انجام در آنها به بتوونم شايد: ترسا

 اين بتوني اگر كني مي پيدا احساسي چه. داري مشكالت حل در خوبي مهارت تو: مادر
  كني؟ حل را مشكالت

  .كنم مي افتخار و غرور احساس: ترسا

 و داده رخ اتفاقي چه كه گفت او به شخصي از بردن نام بدون و رفت معلم نزد ترسا بعد روز
 گذاشت، سر پشت موفقيت با را امتحان كه هنگامي. بدهد امتحان مجددا كه كرد پيشنهاد

  .است گفته را حقيقت ترسا كه شد متوجه معلم

 فاصله اثر در كه شد متوجه هايش همكالسي مورد در ترسا بود، شده حل مشكالت از يكي
 تالش او. نيست صميمي زياد  آنها با جمعي فراغت اوقات در نكردن شركت و ها آن از گرفتن
  .كرد را اش سعي او اما نبود آساني كار اين. بپيوندد ها آن  جمع به بتواند تا كرد فراواني
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 داشتند مشكل شيخو دروس در كه هايش همكالسي از يبرخ به تا كرد سعي ترسا همچنين
 گويند مي كنند مي صحبت او مورد در ترسا هاي همكالسي كه زمان هر حاال و. كند كمك
 قبل از تر باهوش كند مي احساس نيز ترسا همچنين،. كند مي كمك ها آن به او چقدر  كه،
  .خود همساالن با برخورد در هم و مدرسه در هم شده

   د؟يکن  مي  کمک او به چگونه شود، يم طرد دوستان ازجمع شما كودك كه هنگامي

 از شدن طرد اي شدن گذاشته كنار مورد در هستند كه سالي و سن هر در زيادي كودكان
 كه حالي در ساله ده  رندي. كنند مي صحبت هايشان ترس بزرگترين از يكي عنوان به گروه،
 مهماني به رفتن براي او دوستانش از کي هيچ زيرا بازگشت، خانه به مدرسه از كرد مي گريه
  .بود نكرده دعوت  ناهار،

 نشده دعوت دوستش تولد جشن به زيرا كرد، مي افسردگي احساس نيز ساله هشت  داويداي
 خاصي اهميت از پسران و دختران براي  همساالن ميان در شدن پذيرفته احساس.  بود

 كودكان رشد با نياز اين ايلينويز، دانشگاه محقق  لد گري نظريات براساس. است برخوردار
 چنين با من كه زماني: گويد مي او. رسد مي خود اوج به ابتدايي دوران در و گيرد مي قوت

 اين ديگر سال ده نباش، نگران« : گفت مي من به مادرم شدم، مي مواجه هايي موقعيت
  .» رفت خواهد يادت از موضوع

 حتي اما شده موفق كار اين در واقعا كه كرد مي فكر و كند آرام مرا خواست مي حقيقتا مادرم
 زيرا نگفتم او به را موضوع اين هرگز من. ندارم آرامشي احساس نوع هيچ نيز االن
 من رنج و درد كاهش باعث او جمالت واقع در اما شود دار خدشه او احساسات خواستم نمي
  .شد نمي

  .دارند واقعي كمك به نياز دوستانشان و آنها بين شده ايجاد مشكالت مورد در كودكان

  كودك به  مشكل گرفتن ناديده يا دادن جلوه اهميت بي توخالي، هاي اطمينان بيان 
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   حل آساني به و سريع را آن بتوان كه نيست اي ساده مسئله اين. كرد نخواهد كمكي 

  .كرد

 گرفت  مي انجام دوستانش توسط كه هايي فعاليت از و دعوت ليست از اغلب ساله، ده ، روت
 مسئله اين مورد در كه گفت روت و پرسيد احساسش مورد در مادر ابتدا در. شد  مي محروم
 داده اهميت او مشكل به مادرش كه است خوشحال اين از فقط كند نمي ناراحتي احساس

  .است

 نداشته مورد اين در بدي احساس كه دهي انجام تواني مي كاري چه: كرد سئوال مادر مجددا
   باشي؟

  .ابديب يحل راه خصوص نيا در نتوانست اما كرد فكر  زيادي مدت روت

 چنين آنها که كنم پيدا جديدي دوستان بتوونم شايد: گفت و رفت مادرش نزد روت بعد روز
  .باشم ام قبلي دوستان بدنبال اين از بيشتر خوام نمي من نكنند، ايجاد من براي را مشكلي

 ميان در دوست عنوان به ديگري شخص مورد در خواست روت از مادر كه هنگامي
 عالقمند باني باغچه و باغچه به نيز او زيرا ، لوري: گفت روت كند، فكر هايش همكالسي

  .است

 گفت روت به لوري اما. بكارند خاك در را هايي دانه او با تا خواست لوري از روت روز يك
  .كند همراهي او با تواند نمي و دارد دادن انجام براي بزرگي پروژة كه،

 از لوري بعد، روز چند. پذيرفت را آن زياد هيجان با نيز لوري و كرد او به كمك پيشنهاد روت
 كاشتن با را بخشي  لذت زمان توانستند مي آنها بيايد، او  باغچه به تا كرد دعوت دوستش

 گذشت با. كنند صحبت شان عالقه مورد كارهاي و مدرسه مورد در و باشند داشته ها دانه
 معرفي ديگر افراد از گروهي به را روت لوري، ها آن دوستي شدن تر عميق با همزمان و زمان
  .كرد نمي شدن محروم احساس ديگر روت. كرد
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 به نسبت داشتن خوبي احساس نشدن، طرد: گرفت فرا تجربه اين از زيادي هاي س در روت
  .حل قابل هاي فرصت به مشكالت تبديل توانايي و خود

 انتظار اما است الزم زيادي زمان ش،يخو اهداف به رسيدن براي كه گرفت ياد همچنين او
  .بود خواهد ارزشمند نيز

 كمك مورد اين در را او مادرش اگر:  كرد فكر هم مسئله اين مورد در روت مهمتر همه از
 بدون توانست مي  كند؟ حل را مشكلش قبلي روش و انرژي همان با توانست مي كرد، نمي

  گردد؟ مند بهره يكساني غرور و موفقيت از او كمك

   

  :كنيد صحبت كودكان با بار، خشونت و خطرپذير ايمن، نا رفتارهاي مورد در: ١٢ فصل

  :گزينند دوري خطرناك هاي موقعيت از تا كنيد كمك كودكان به

 براي شود مي ماشين سوار كه وقت هر. است متنفر كمرند بستن از و دارد سال هفت ، دنا
 كمربند بستن كه اند داده توضيح برايش او والدين. كند مي گريه به شروع اينكار، از اجتناب
 شدند زور به متوسل آنها بنابراين. كند نمي توجهي ها حرف اين به او اما است، ضروري ايمني

  .نداشتند خوشي حال كدام هيچ ماجرا، اين از بعد اما

 مادر دست دارد دوست رود، مي شلوغي خيابان به مادرش با وقت هر و دارد سال چهار ، كنت
 را كار اين او كه زماني«: گفت من به او مادر. كند عبور خيابان از تنهايي به و كرده رها را

 دوني نمي مگه بكني، رو كار اين نبايد زنم مي داد سرش و كشم مي را او دست فوري كند، مي
 اين زماني: است معتقد اما زده، كنت پشت به هم بار چند حتي او زنند؟ يم بهت ها ماشين

 احساس و شده خسته ديگر كنت مادر. كند تهديد را او تصادف خطر واقعا كه كنم مي را كار
  .كند مي نااميدي
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 توانند ينم و  نيستند انديشيدن به قادر خصوص، اين در كودكان دانيد مي كه همانطور
 مثال  نيا از استفاده با. كنند اجتناب خطرناك هاي موقعيت از بالقوه بطور بايد چرا كه بفهمند

  : كنيد كمك فرزندانتان به توانيد مي خيابان، به دويدن از اي نمونه يا

 او اگر افتد؟ مي اتفاقي چه بدوي شلوغي خيابان سمت به ناگهاني بطور اگر: كنيد سوال او از
 يك به تو اگر افتد مي اتفاقي چه خب،: بپرسيد كنيد، راهنمايي را او توانيد مي دونم، نمي گفت

  كني؟  كاري نتوني و باشد حركت حال در سرعت با هم ماشين يك و بري، شلوغ خيابان

 اين كه هايي بچه از يكي. كند مي تصادف ماشين با او كه دهد مي پاسخ حاال شما، فرزند
  .بيمارستان برند مي منو و شم مي زخمي: گفت داد مي جواب را ها پرسش

 چه بيمارستان  يبر و شدي زخمي تو اينكه از پدرت و من كني مي فكر: بپرسيد حاال خب
 سوال آخر در و ؟يکن يم ياحساس چه بيفته اتفاق اين اگر:  بگوييد ادامه در م؟يدار احساسي

  كنيم؟ كار چه بايد نبينيم، صدمه اينكه براي: كنيد

 شما با تونم مي من: گفت و كرد فكر كمي پرسيد، او از را سوالها اين كنت مادر كه زماني
  .بشيم رد خيابان از هم با و باشم

 به و رفتند مي بيرون خريد براي وقتي بعد به آن از. كنم مي افتخار بهت: داد جواب مادر
 با بايد: كرد مي زمزمه لب زير و داد مي مادرش به را دستش سريع كنت رسيدند، مي خيابان
 كنند، صحبت بيشتر او با كمربند، بستن به راجع بايد دنا، والدين اما،. بشم رد خيابان از مادرم
 كنند مي ناراحتي احساس او كار اين از گفتند دنا به آنها ابتدا، در. است بزرگتر كنت از دنا زيرا
 چرا كني مي فكر: پرسيدند دنا از بعد. است رنجانده را خود والدين كارش اين با كه فهميد او و

  داد؟ خواهد رخ اتفاقي چه نبندي را كمربند اين اگر و دارند؟ ايمني كمربند ها، ماشين

 كف به ازصندلي تصادف حين در دارد امكان نكنم، را كار اين اگر دونم مي: گفت جواب در دنا
 بيمارستان به ديبا و  شم يم زخمي من كند، برخورد شيشه با محكم سرم يا بيفتم ماشين

  .برم
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  داشت؟ خواهي احساسي چه بيفتد، اتفاق اين اگر: پرسيد پدرش سپس

 استفاده ايمني كمربند از اينكه خب: گفت بالفاصله پدر. شود مي ناراحت كه كرد اعتراف دنا
  نه؟ يا خوبيه فكر كني،

  !خوبيه فكر: گفت دنا

 دست: مانند شوند درگير آنها با توانند مي ها بچه كه دارند وجود زيادي خطرناك هاي موقعيت
 كمك آنها به كه وقتي. سرعت با سواري دوچرخه ايستادن، تاب جلوي گاز، اجاق به زدن

 را سوال اين آنان از توانيد مي كنند فكر آنان پيامدهاي و خطرها اين درخصوص كرديد،
 سواري دوچرخه براي توني مي بايستي؟ ديگه جاي يك كه كني فكر اين به توني مي: بپرسيد

  ...و كني؟ فكر ديگه روش يك به

 آن با باشيد مطمئن نگويند چيزي هم اگر و داد خواهند جوابهايي شما، به پاسخ در كودكان
  .كرد خواهند فكر متفاوت چيز

 ز  دربارة تا كنيم كمك آنها به توانيم مي اما. كنيم كنترل را ها بچه لحظه هر توانيم نمي ما
 کنند درک را مسئله نيا اينكه آخر در.  کنند فکر كردن اجتناب خطر از و کردن يزندگ ايمن
  .بگيرند درستي هاي تصميم خصوص نيدرا بايد و  بوده خويش رفتار و اعمال مسئول  که

  :كنند معاشرت ناباب افراد با فرزندانتان ندهيد اجازه

 به را جديدش دوست  الن  مدرسه، از شدن تعطيل از بعد كه است اي ساله ١١ دختر  نانسي
 مادر ، ري. شدند ناهار خوردن مشغول و رفته آشپزخانه به آنها. است كرده دعوت منزل
 را الن صداي آمد، بيرون اتاق از او كه وقتي. شنيد مي را آنها پچ پچ و خنده صداي نانسي
 لباس طرز و ظاهر از و كرد احوالپرسي او با مادر. كرد مي استفاده نامناسبي كلمات از كه شنيد

 كامال او ناف و شكم كه بود پوشيده تنگي بسيار شلوار و بلوز الن. نيامد خوشش او پوشيدن
  .بود كرده آويزان گوشواره، چهار چپش گوش به او. بود مشخص
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 وقتي اما را، والدينشان حتي شناسيم مي را آنها دوستان ما هستند، كوچك ها بچه كه زماني
 ما ديد از دور را زيادي زمان مدت دبيرستان، ويژه، به روند مي راهنمايي مدرسه به آنها

 دوران همانند را او توانيد نمي ديگر اما است، خوب اين شود، مي تر گسترده آنها دنياي. هستند
 به. كنيد نگراني احساس او، جديد دوستان به نسبت كه است طبيعي. كنيد كنترل كودكي
 در ها بچه اوقات برخي و هستند مهم چقدر كرده انتخاب او كه دوستاني كه دانيد مي خوبي
  .شوند  مي پذير آسيب چقدر خويش همساالن فشار برابر

 كه دوستش با تا دهيد پيشنهاد دخترتان به مثال، بطور اگر كه داريد آگاهي مسئله اين از شما
 دوستي اين ادامه به است ممكن حتي كند، نمي را كار اين او كند، رابطه قطع است الن مانند

  كرد؟ بايد چه پس. شود ترغيب

 مطمئنا شود مي دوستي اين اتمام به منجر شما حساسيت كه است شده متوجه فرزندتان اگر
 هايي پرسش چنين تنهاست او كه زماني كنيد سعي كند، مي نارضايتي احساس موضوع اين از
  :كنيد مطرح را

  داري؟ احساسي چه كني مي دوستي ها بچه اين با كه وقتي -

  پسندي؟ مي ها بچه اين مورد در را چيزهايي چه -

  داري؟ دوست كني، مي تجربه آنان كنار در كه را احساسي آيا -

  دهد؟ مي رخ اتفاقي چه دهي ادامه را خودتت دوستي ها بچه اين با اگر -

  دهد؟ رخ اتفاقات اين داري دوست آيا -

  دهي؟ انجام تواني مي كاري چه ندهد، رخ اتفاقها اين اينكه براي -

  داشت؟ خواهي احساسي چه كار، اين از بعد -

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM


179 
 

 در آنها كه شد خواهيد متعجب احتماال. پرسيد مي ها بچه از را هايي سوال چنين كه زماني
  .كنند نمي فكر اصال موضوعات اين مورد

 زيرا شد نااميد او ابتدا، در. كند مطرح نانسي دخترش با را ها پرسش اين گرفت تصميم ري،
 با دوستي كه داشت اصرار و داد نمي او به پاسخي و كرد نمي همكاري عنوان هيچ به نانسي

 مامان: گفت مادرش به جديت با او. داد نخواهد رخ هم اتفاقي و بوده خوشايند او براي الن
  . نباش نگران اينقدر

 بعد، هفته چند. بدهد كردن فكر فرصت بيشتر دخترش، به گرفت تصميم و بود نگران ري اما
 تحت را او آلن چگونه كه گفت مادرش به نانسي. شد دخترش در تغييرات برخي متوجه مادر
 نظر او دنيپوش لباس طرز مورد در حتي و ندهد انجام را خود مدرسه تكاليف تا گذاشته فشار

 با دوستي كه، رسيده نتيجه اين به بود، كرده مطرح مادرش كه هايي پرسش با او. دهد يم
  .شود مي تمام ضررش به الن

 كنيم كمك خويش فرزندان به توانيم مي هايي پرسش چنين ارائه با كنم مي پيشنهاد بنابراين،
  .برسند عاقالنه گيري تصميم به خود، تا

. آمد خانه به مدرسه تعطيلي از بعد ناراحت و دلخور روز يك كه است سالهاي ١٢ دختر  ليال
 تا كنم چكار دونم نمي و كنند مي اذيت منو دوستانم: داد پاسخ او شده؟ چي:پرسيد او از مادر
 و بد هاي محله به. بدم انجام بدي كارهاي كه خواهند مي من از آنها. نكنند را كارها اين

 قصدشان شدم متوجه كم كم اما، كنند مي شوخي آنها كردم مي فكر اوايل. برم خطرناك
  .است من كردن اذيت

 و نااميدي از مانع ها حرف اين اما. كنند كاري چنين تو با ندارند حق بگو آنها به: گفت مادر
 همكاري آنها با اگر كه بودند كرده تهديد را او ليال دوستان واقع، در. شد نمي ليال آزردگي

 يا كنند دوستي ليال، با ديگر هاي بچه كه دهند نمي اجازه و كنند نمي بازي او با هرگز نكند
  .شوند همبازي
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 داري، احساسي چه: پرسيد او از مادر گذاشت، ميان در مادرش با را موضوع اين اينكه از بعد
  هستي؟ ها بچه اين كنار در وقتي

  .ترسم مي: گفت ليال

  كني؟ دوستي آنها با كه شده باعث چيزي چه: گفت مادر

 مامان دوني مي خب،:  داد پاسخ و كرد فكر كمي بود گرفته قرار سختي سوال برابر در ليال
  .هستند بازيگوش و شوخ خيلي اونا

  داري؟ دوست را بودن آنها با حس آيا: پرسيد مادر وقتي اما

 فكر: پرسيد مجددا مادر. ندارد دوست را بودن آنها با ترس  احساس واقعا »نه« كه فهميد ليال
  افتد؟ مي اتفاقي چه بدي، ادامه ها بچه اين با را ات دوستي اگر كني مي

 دچار را او يا و بزند آسيب يا صدمه او به است ممكن دوستي اين ادامه دانست مي ليال،
 چكار بايد ندهد، رخ اتفاق اين اينكه براي: كرد مطرح را ديگري سوال مادر حاال. كند دردسر
  كرد؟

  .باشند داشته دوستم و كنند مراقبت من از كه دوستاني. كنم پيدا جديدي دوستان بايد: ليال

  داشت؟ خواهي احساسي چه كار، اين از بعد خب،: مادر

  .آزادي حس: داد پاسخ اما. ترسيد مي كمي هنوز ليال

. كنند گفتگو خويش والدين با مسائل اين دربارة دارند دوست نانسي يا ليال، مانند ها بچه اكثر
 ويژه به بشناسند، دوستانشان به راجع را خويش احساس تا دهيد اجازه آنها به توانيد مي شما

 كه رويدادهايي مورد در آنها تا كنيد كمك ها بچه به اگر. زنند مي آسيب آنها به كه دوستاني
 آمادگي با آنها مهمتر، همه از. دهيد تذكر آنها به دائم كه ندارد لزومي كنند، فكر دهند مي رخ
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 و ناآرام سنين مانند احتمالي پيامدهاي ديگر و همساالن فشار برابر در را خود بيشتري
  .كنند مي محافظت نوجواني، جنجالي

  :كنيد صحبت خويش فرزندان با مخدر مواد مورد در

  »!نه«: بگوييد فقط

 نگه دور مخدر مواد از را خود كه كرديم مي نشان خاطر فرزندانمان به ما گذشته سالهاي در
  اند؟ بوده كارساز شعارها، اين چقدر. دارند

 آمريكايي نفر ميليون ٩/١٥ كرد، گزارش ،٢٠٠١ سال در اعتياد مطالعات ملي مركز
  .است بوده سالگي ١٢ افراد، اين اغلب شروع سن كه دارند مخدر مواد سوءمصرف

 تفهيم براي و نداشته چنداني كارآيي ديگر شعارگونه، هاي صحبت كه است آشكار و واضح
 موثر دليل چند به شعارها اين. باشيم مناسب راهكارهاي دنبال به بايد ها، بچه به موضوع اين

 شوند يم منع که چيزهاي از مايلند آنها كه است اين موضوع اين داليل از يكي. نيستند
  .بار يك براي حتي كنند، استفاده

 ها بچه از برخي زيرا،. كند كمك ها بچه به »نه« گفتن با تنها توانند نمي شعارها اين همچنين
 فرصت، اولين در تا شده وسوسه آنها شده موجب امر همين يا و. ترسند مي »نه« گفتن از

 آنان زيرا،. شود مي والدين شدن گمراه موجب شعارها، اينكه، سرانجام. كنند مصرف مواد
  .است آساني و سهل مسئله يك مخدر مواد مصرف مسئله كرد، خواهند تصور

 و زياد داليل روند، مي مخدر مواد مصرف سمت به ها بچه اينكه علت گفت، توان مي
 دانند نمي واقع، در و هستند خويش همساالن فشار تحت آنان از برخي. دارد اي پيچيده
 وسوسه جستجوگري، احساس انگيزة با آنك يا. بيايند كنار اجبار و فشار اين با چگونه

  .كنند نمي فكر خويش، كار عواقب مورد در و شوند مي
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 به تشويق را ها بچه توانند نمي آنها كه است اين شعارها، درخصوص مسئله مهمترين شايد
  .كنند كردن فكر

 بهترين هستند، مجهز انتقادي تفكر مهارتهاي به كه هايي بچه گرفته، صورت تحقيقات طبق
  .دارند اعتياد روزافزون معضل برابر در را سالح

 مخدر، مواد مصرف مقابل در را خويش فرزندان مهارتها، اين آموختن با توانيد مي شما
 وظيفة و كار واقع، در. كنيد شروع پايين، سنين از را كار اين توانيد مي حتي. كنيد محافظت
  .اند نشده آشنا مقوله اين با كودكان هنوز كه شود مي آغاز زماني از والدين

 ٤ سن در كه است شده مشخص ام، داده انجام گذشته سال ٣٠ طي كه تحقيقاتي براساس
 دو گفتگوي شاهد كه زماني مثال، بطور. كنند گشايي مسأله بخوبي توانند مي كودكان سالگي
 كه كردند مي صحبت هم با دو آن. كردم مشاهده را مورد اين از اي نمونه بودم بچه پسر

 فكر! چي كه خب: داد پاسخ ديگري. بيايي تولدم جشن به نبايد تو: گفت آنها از يكي ناگهان
  !بيام دارم دوست كردي

 اين تواند مي اگر اي و دهد؟ نمي اهميتي كرده طردش دوستش كه، مسئله اين به واقعا او آيا
 او كه زماني دهد؟ ادامه روش اين به تواند مي نيز، آينده در بگيرد، ناديده را دوستش اهانت
 آيا برساند؟ آسيب او به تواند مي جدي بطور مخدر مواد كه کند درک ديبا چگونه شد بزرگتر

 احساسات به او اگر و »نيست مهم برايم اينكه« داشت خواهد نگرشي چنين نيز موقع آن
  دهد؟ اهميت ديگران احساسات به تواند مي چگونه ندهد، اهميتي خويش

 كنيم كمك ساله، ٥ و ساله ٤ كوچك، هاي بچه به توانيم مي ساده سوال چند با شدم، متوجه
  :گذارند تاثير ديگران و خويش رفتار بر بتوانند آنها تا

 را مشكل آنها تا كند كمك كودكان به تواند مي سوال اين( آمده؟ پيش مشكلي چه -
  ).باشند آن حل راه پي در و داده تشخيص
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  كرديد؟ دعوا يكديگر با بازي اسباب اين بخاطر تا دو شما كه شد چي -

  ). كنند فكر خويش رفتار پيامد درباره آنها تا كند مي كمك ها بچه به سوال اين( 

  باشد؟ داشته احساسي چه كني مي دعوا) دوستت( او با وقتي كني مي فكر -

  ).» شدم ناراحت«  است همراه پاسخي چنين با اوقات اغلب نيز پرسش اين(

  كني؟ فكر ديگه روش يك به مشكل اين حل براي تواني مي آيا -

 بطور كنند، فكر ديگه جايگزين هاي حل راه به كودكان تا شود مي موجب زين سوالي چنين(
 يك بگم، دوستم به تونم مي« ،»كنه بازي بازيم، اسباب با دوستم بدم اجازه تونم مي« مثال،
  ).  »دوستمه اون بگم بهش تونم مي« و »كنم مي بازي باهاش ديگه كم

 به ربطي چه شدن طرد يا مهماني به شدن دعوت اصال كنيد سوال خودتان از است ممكن
  اما، كنيد نمي مالحظه خصوص اين در تشابهي وجه هيچ احتماال دارد؟ مخدر مواد مصرف
 گرايش مخدر مواد سمت به كه هايي بچه دانيم، مي ما همة. كنيم تر كامل را بحث دهيد اجازه
 هر كردن حل از و كنند گشايي مسأله توانند نمي رسند مي باالتري سنين به كه زماني دارند،

 آنها چون چيست؟ آن دليل كنيد مي فكر. شوند مي درمانده و عاجز خويش، زندگي در مشكلي
 مورد در کنند، شناسايي را مشكل ريشة توانند نمي آنها.  كنند گيري تصميم چگونه توانند نمي
 سنين از را موارد اينگونه آموزش ما، اگر. كنند برطرف را موانع و كرده فكر آن هاي حل راه

 كاربرد آنان زندگي در چقدر گشايي مسأله كه كنيم تفهيم آنان به و كنيم آغاز  دبستاني پيش
  آنها دوستان، با كردن بازي يا و تولد، به شدن دعوت چگونگي مانند موضوعاتي بخاطر دارد،
  .كنند فكر مشكالت اين مختلف هاي روش مورد در توانند مي

 خواهند گشايي مسأله توانايي با بيشتري پذيري انطباق شوند، مي بزرگتر كه همانطور بنابراين،
 سر پشت بخوبي را مختلف سنين به مربوط مشكالت مهارت نيا بكارگيري با و داشت
  .باشد مي مخدر مواد مصرف براي همساالن اصرار مشكالت اين از يكي. گذارند مي
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 مورد اين در او از كه زماني. شد آشنا مخدر مواد خطرات با كه داشت سال ٨ فقط ، نلسون
 سيگار از كه كرد مي اصرار من به دوستانم از يكي«: داد جالبي خيلي پاسخ او كردم، سوال

 در را موضوع اين هم خودم دوستان به بعد. بميرم خوام نمي: گفتم او به هم من. كنم استفاده
 نفر ٥ ما كه بهتره اين دونيد مي خب، كردند، مقاومت من مانند هم نفر ٤ آن و گذاشتم ميان
 اصرار ديگه و شه خسته او كه شد باعث همين. هستم نفر يك كه من تا »نه« بگوييم او به

  .»نكنه

 به دادن اهميت با گيرند، مي ياد پايين سنين در را تفكرانتقادي مهارتهاي كه كودكاني
. شد خواهند موفقي انسانهاي آنان مطمئنا،. كند مي رشد خويش، انديشيدن و احساسات

 به و نگرفته قرار خويش همساالن فشار تاثير تحت چگونه که گيرند مي ياد آنها ن،يهمچن
 مسئول تا بود خواهند قادر و ندهند مثبت پاسخ دوستان اين ناسالم هاي انتخاب
 و ياس جاي به و گيرند نظر در را تصميمات اين پيامدهاي باشند خويش هاي گيري تصميم
 دروني حس و شده تسليم كمتر خويش دوستان فشار زير پس،. كنند افتخار احساس نااميدي،
 موضوع اين به و ندارند مصنوعي بطور احساسات اين ايجاد به نيازي و داشت خواهند خوبي
  .دهند مي اهميت داد، خواهد رخ برايشان اتفاقي چه كه

 سنين در دارد، اهميت آنان براي چقدر گشايي مسأله دانند مي كه هايي بچه ديگر، عبارت به
 بين مهمي تفاوت چه كه شديد متوجه حاال. هستند پيچيده مسائل حل به قادر نيز نوجواني
  !نه بگو فقط: بگوييم آنها به اينكه تا دارد وجود مسائل اين خصوص در كودكان آموزش

  :كنيد صحبت فرزندانتان با الكلي مشروبات و سيگار به راجع 

 بر روز به روز كه شد خواهيد متوجه خوانيد مي روزنامه يا شنويد مي را اخبار كه زماني احتماال
 دخانيات مصرف به تمايل ها، بچه سني چه در اما. شود مي افزوده سيگاري، نوجوانان تعداد
 در كنند امتحان را سيگار بار اولين براي كنند مي سعي كه هايي بچه امروزه، متاسفانه دارند؟
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 مقطع آموزان دانش از درصد ٨/١٢ دخانيات، ملي مركز بررسي طبق. هستند راهنمايي مقطع
  .دارند دخانيات استعمال دبيرستان، مقطع آموزان دانش از درصد ٨/٣٤ و راهنمايي

 او از خصوص اين در يا كرده، تهديد را او كنيد؟ مي چه باشد افراد اين جزء نيز شما فرزند اگر
 نصيحت را او و كرده سخنراني سيگار خطرات مورد در يا و كنيد؟ مي وقفه بي سواالت

  .نيستند كارساز راهبردها، اين كه دانيد مي قلباً شما كنيد؟ مي

 از قبل را دخانيات استعمال به تمايل بخوبي سواالت، نيا پرسيدن با كنيد سعي بنابراين،
  .ببريد بين از او از استفاده اولين

  :پرسيدم ساله، ١١ دختر کي از من كنيد مي مالحظه اينجا در كه سواالتي

  داري؟ عالقه كشيدن سيگار به چرا

 هم، ها فيلم توي حتي. سيگارند طرفدار دخترها اكثر. شم مي خوشحال كار اين با آخه،
  .كشند مي سيگار ها هنرپيشه

  نيست؟ خوبي كار كشيدن سيگار چرا دوني مي

 ريه يك و كنند عمل هستند مجبور افراد اين و شه مي ها ريه شدن سياه باعث سيگار چون
 مردمي و دهد مي بد بوي نفستان كشيد مي سيگار شما كه وقتي همچنين،. بردارند خودشونو

 شما و ميشه افسردگي موجب سيگار حتي. آيد مي بدشان بو، اين از هستند شما اطراف كه
  .شويد نمي خوشحال وقت هيچ

  داري؟ آرزوهايي چه ات، آينده براي

  .بشم دريايي شناس زيست يك شايد. دهم انجام كاري حيوانات براي خواهم مي

  بشه؟ آرزوت به تو رسيدن مانع تواند مي كشيدن سيگار كني، مي فكر
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 وقت اون چون كنند نمي كار من با مردم باشم، نداشته را الزم انرژي كنم مي فكر چون بله،
  .دم مي بد بوي

  برسي؟ اهدافت به توني مي روشي چه با

 تحصيل ادامه شناسي زيست رشتة در كنم مي سعي دانشگاه برم كه وقتي و خوب، هاي نمره با
  .بدم

  هستند؟ محبوب سيگاري دخترهاي كني مي فكر تو 

 جديدي دوستان كنم تالش و بشم دوست مردم با تونم مي من. ندارند دوست اونو مردم نه، 
 كه ميشه باعث كارها اين. بشم عالقمند دارند، عالقه اونا كه چيزهايي به تونم مي. كنم پيدا

  . باشند داشته دوست را ها بچه مردم

 برخي احتماال دختر، نيا كه حالي در. باشد داشته كارآيي بسيار تواند مي قبيل اين از سواالتي
 قبال كه رسيده جديدي نگرش به ها پرسش اين با اما كرده، مي فكر كشيدن سيگار به اوقات
 در خود، از او تا كند كمك او به قبيل، اين از هايي پرسش شايد. بود نكرده فكر آنان به هرگز
  .كند مراقبت سيگار برابر

 از كردن، سخنراني از قبل. كنيد استفاده ديگري مشابه هاي روش از توانيد مي نيز، شما
 بهترين مثال، بطور نه؟ يا دانيد مي الكلي مشروبات به راجع چيزي كنيد، سوال فرزندتان
 قبال آنها. دارد  ساله ١٨ و ١٦ بزرگ برادر دو که، است سيان ساله، ١٢  لورنس دوست
 كه زماني. بودند توجه يب مسئله نيا به نسبت آنها والدين و كردند مي مصرف زيادي مشروب
 او با مشروب نوشيدن مورد در تا كرده سعي سيان برادران از يكي گفت مادرش به لورنس
 اين با نداري حق ديگه: گفت لورنس به بالفاصله و كرده نگراني احساس مادر كند صحبت
  نه؟ يا فهميدي كني، آمد و رفت خانواده
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 همچنين او. باشد داشته لورنس بر بيشتري كنترل كه كرد تاكيد همسرش به نيز پدر
 آرامش بود، عصباني كه مادر برخالف پدر. دهد گوش لورنس هاي حرف به خواست مي

  و پدر كه روز يك اينكه تا. كند صحبت لورنس با تا بود فرصتي منتظر و داشت بيشتري
 پسرش از پدر تبليغاتي، هاي آگهي پخش زمان بودند، تلويزيون تماشاي مشغول لورنس
  كني؟ مي فكر چه نوشند، مي مشروب كه هايي بچه به راجع: پرسيد

 برادر: گفت پدرش به بگيرد خود به دفاعي حالت و كند ترس احساس اينكه بدون لورنس
 را كار اين من شد متوجه او كه وقتي. نخوردم من ولي كرد تعارف آبجو من به سيان
  .گذاشت تنها را من و نكرد اصراري كنم، نمي

 ندارم دوست شم، مريض خوام نمي اينكه براي: داد پاسخ لورنس نه؟ گفتي چرا: پرسيد پدر
  .كنم تست را چيزها طور اين

 مشروبات مورد در اينكه با شد متوجه او كوتاه، مكالمه اين با. داد تكان را سرش فقط پدر
  .است دانسته مي قبل از را چيزها اين لورنس اما نكرده، صحبتي پسرش با الكلي

 به مادر. كند رابطه قطع دوستش با تا كند مجبور را پسرش تواند نمي شد، متوجه نيز مادر و
 لورنس به تواند نمي سيان. شود دو اين بازي  مانع تا ندارد وجود دليلي هيچ داد توضيح من

 به راجع لورنس كه شود مي موجب مسائل اين كردن تجربه ،:بود معتقد مادر كند وارد آسيبي
 طرز به ما كه داند مي او زيرا كند مي صحبت ما با خصوص اين در هم و كند فكر چيزها اين
  . ميگذار يم احترام خصوص نيدرا او فکر

 آگاه مسائل اين از را آنها و نكرده صحبتي سيان والدين با او چرا پرسيدم لورنس پدر از من
 كاري و بوده توجه بي بسيار موضوع اين به نسبت آنها رسد مي نظر به: گفت پدر. است نكرده
 والدين کند، آگاه موضوع نيا از را آنها اگر كه بود نگران او اين، بر عالوه. ندادند انجام هم

  .گذارد تاثير پسرها، دوستي رابطة بر مسئله اين و شوند عصباني سيان

  د؟يگرفت يم يتصميم چه گرفتيد، مي قرار موقعيتي چنين در شما اگر
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 نوشيدن و دخانيات استعمال مانند مهمي موضوعات درباره تا كرد كمك نوجوانان به بايد
 و شوند، نمي بمباران شعارها و ها نصيحت با آنها ديگر اينكار با. كنند فكر الكلي، مشروبات

  .كنند اتخاذ را درست تصميم مسائل گونه اين با ارتباط در  خودشان، ديده اجازه

  : كنيد صحبت جنسي مسائل دربارة خويش نوجوانان با

 تا است زود بسيار نوجوانتان فرزند براي معتقديد، كه هستيد والديني دسته آن از شما آيا
 اما كنيد صحبت او با موضوع اين دربارة خواهيد مي آيا. يابد آگاهي جنسي، مسائل دربارة
  بگوييد؟ چه دانيد نمي

. است بهتر كنيد، صحبت خويش نوجوان فرزند با زودتر هرچه آمده، بدست آمارهاي طبق
 آمريكا، در نوجوان پنج هر از است، كرده گزارش نوجوانان بارداري از پيشگيري ملي كميته
 ١٤ سن در نفر يك دختر، نفر هفت هر از و داشته جنسي فعاليت سال ١٥ سن زير نفر يك

 دختران جنسي فعاليت از آنان والدين از سوم يك فقط كه حالي در. شود مي باردار سالگي
. دهد مي رخ نيز دارند نوجوان پسر كه والديني براي مشكالت اين. شوند مي آگاه خويش
 خطر معرض در هم نوجوان پسران. نيست دخترها مشكل فقط جنسي مسائل در شدن درگير

  .باشند مي مقاربتي بيماريهاي ديگر و ايدز ،HIV ،)زونا( هرپيس هاي بيماري

 گفت، توان مي. كند نمي فكر زودرس، سكس خطرات ديگر و بيماريها به شما، نوجوان احتماال
 احساس آنها. شوند مسائل اين درگير نوجوانان تا شود مي موجب پيچيده داليل از برخي
 اينكه ايو است شده شايع بسيار كار اين يا دارند، نياز كار اين به و اند شده بزرگ كنند مي

. بپردازند كار اين به استرس و خشم از رهايي براي و كنند مي تشويق را آنها همساالن
 چنين با شدن مواجه از را او فرزندتان، با كردن صحبت با تا دارد وجود امكان اين امروزه،
 فعاليت خطرات از تا كرد نوجوانان به توان مي كمكي چه براستي اما. ديدار برحذر خطراتي
 خويش توانايي آنان اينكه. است آسان پرسش اين پاسخ من، نظر به بمانند؟ امان در جنسي،

 چه بدانند بايد آنها. گيرند نظر در داد، خواهد رخ آينده در كه آنچه ريزي برنامه براي را
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 ديگري چيزهاي چه اينكه آخر در و داشت خواهند رفتارها اين پيامدهاي دربارة احساسي
  .باشند داشته رضايت نيازهايشان كردن رفع از  تا شود مي موجب

 و. كنيد صحبت خويش فرزندان با بتوانيد شما تا ام كرده ارائه را راهبردها از برخي اينجا، در
 خويش زندگي خود كند، كنترل را آنها زندگي دهند اجازه اينكه جاي به دهيد آموزش آنها به
  :ديکن سوال آنها از. كنند كنترل را

  اند؟ دهيشن چيزي ناسالم و سالم جنسي فعاليت دربارة قبال آيا -

 كه باشند معتقد آنها است ممكن مثال بطور. كنيد پر را آنان هاي دانستني در موجود خال -
  .ندارد خطري دهاني سكس اينكه يا دهند، مي كاهش را جنسي فعاليت خطرات ها، كاندوم

 تواند مي عواقب اين چگونه و كنند فكر ناسالم سكس پيامدهاي مورد در تا بخواهيد آنها از -
  .دهد قرار تاثير تحت را آنها آرزوهاي و آينده

  .كنند فكر ديگر روشهاي به هيجاني، و جسمي نيازهاي ارضاي براي تا كنيد كمك آنها به -

 »نه« گرفتند، قرار فشار تحت جنسي مسائل به شدن درگير براي اگر تا بخواهيد آنها از -
  .بگيرند ياد را گفتن

 دوستش كه گفت مادرش به آمد خانه به مهماني يك از وقتي شب يك. دارد سال ١٢ ، آنا
 توسط شايد كه كرد مي نگراني احساس كمي او. است كرده صحبت او با پسرها به راجع سارا،

  :كنيد مي مشاهده را مادرش و او مكالمه اينجا در. گيرد قرار فشار تحت دوستش

 جنسي رابطه او با خواهد مي كه پسري به بايد حتما تو، سن در دختري كني مي فكر چرا: مادر
  بگويد؟ »بله« باشد، داشته

  ! دهيم آدم به خوبي حس يك كار اين كنم مي فكر: آنا

  بگي؟ برام كار اين خطرات از توني مي: مادر
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 را كار اين كه كساني و بشه، ايدز به شدن مبتال يا و بارداري موجب کار نيا ممكنه خب،: آنا
  .خواستند نمي كه دهند مي انجام را كاري آنها چون ندارند دوست خودشان دهند، مي انجام

  داري؟ آرزويي يا اي برنامه چه ات آينده براي آنا، خوبيه، فكر: مادر

  .ده مي نشون تلويزيون سريال در كه كسي مثل بشم، قانوني پزشك خواهم، مي من: آنا

   گذارد؟ مي تو آرزوي و هدف بر تاثيري چه مسئله اين بشي، حامله زود خيلي تو اگر: مادر

 ايدز مهمتر همه از و رسم نمي آرزويم به ديگه. كنم مواظبت ام بچه از تونم نمي معلومه: آنا
  .گيرم مي هم

 براي ده، مي آنها به خوبي حس بدهند، مثبت جواب پسرها به دخترها اگر گفتي، تو: مادر
  كني؟ فكر ديگر هاي روش به توني مي برسي خوبي احساس به اينكه

  .بشم خوب ورزشكار يك و كنم فكر ورزش به تونم مي: آنا

  كني؟ مي كار چه بگي »نه« گذاشته فشار تحت را تو كه كسي به بخواهي اگر: مادر

  .دارم دادن انجام براي مهمتري كارهاي بگم بهش تونم مي: آنا

 در مهم تصميماتي اينكه از قبل نوجوانان، با اگر که شد ديخواه متوجه آنا مسئله به توجه با
  .بود خواهد موثر بسيار كنيم، صحبت بگيرند خويش زندگي

   پايين سنين از را آن و شدند يخطرناک رفتارهاي چنين درگير كه جواناني به ديبا پس

  . کنند فکر موضوعات اين دربارة تا کرد كمك کردند شروع

   شوند متوجه و كنند تفكر خويش نسنجيدة و عجوالنه تصميمات دربارة دخترها كه وقتي 

   برابر در نشدن تسليم كه شد خواهند متوجه  كرد خواهند تباه را خويش آينده كار اين با
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  مقابل در بايد كه كرد درك را مسئله اين كه آنا، مانند. دهد نجاتشان تواند مي ها وسوسه  
                 يجنس کيشز با تا بگيرند ياد توانند مي نيز پسرها همچنين. بگويد »نه«  همساالن، فشار

  .كنند جلوگيري ناخوشايند پيامدهاي از و كرده همدردي خويش 

  هستند؟ تاثيرگذار تلويزيوني هاي خشونت و ويدئويي بازيهاي آيا

 هاي بازي به  آيا دهد؟ مي اختصاص ويديويي بازيهاي به را روز از ساعت چندين شما پسر آيا
 شود، يم داده شينما كشتار و قتل ديگر روشهاي يا و شدن، منفجر تيراندازي، آن در كه

 واقعي زندگي در شايد و دارد تمايل بازيها اينگونه به فرزندتان اينكه از آيا و است؟ عالقمند
  هستيد؟ نگران شود، متوسل خشونت به نيز خويش

 كودكان بين در خشونت گسترش از همچنين آنها. ترسند مي مسائل گونه اين از والدين اكثر
 از برخي. شد خواهند فانتزي دنياي درگير حد از بيش كودكان كنند، مي تصور زيرا،. نگرانند
  .كنند اعمال را بيشتري كنترل تا كرده تالش والدين

 واقعي رفتار بر را اي رسانه خشونت تاثير كنند، مي سعي متخصصان و كارشناسان كه حالي در
 يك. باشد مي حاصل بي ها تالش اين كه است آن از حاكي نتايج اما بسنجند، زندگي در

 صورت سال ١٥ طي همكارانش و  هيسمن روول.ال توسط اواخر اين كه جديد بررسي
 ساله، ١٠ تا ٦ بين كودكان تا شده موجب تلويزيوني هاي خشونت دهد مي نشان گرفته

 كند، مي مشاهده تلويزيون در را پرخاشگري شخصيت كودك كه زماني. كنند پرخاشگري
 براي توصيه يك. دهد مي انجام را خشونت با همراه اعمال همان و كرده تقليد او مانند دقيقا
 خودتان باشند، ارقام و آمار دنبال به كارشناسان روز هر هستيد منتظر كه حالي در. دارم شما

 تا گرچه،. شود مسائل اين درگير كمتر تا كنيد كمك خويش فرزند به و شده بكار دست
 هايي فيلم چنين كردن تماشا يا كردن بازي از را خويش كودك تا شويد مي وسوسه حدودي

  .نيست كارآمد راهبرد اين اما كنيد، منع
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 مانند شود منع كه چيزي هر دانيد مي خودتان. دارد عكس نتيجه اينكار، اوقات بيشتر واقع، در
 را بازيهايي تمام شما است ممكن اين، بر عالوه. شد خواهد جذاب آنان براي ممنوعه ميوة
 بازي دوستانش با او كه زماني اما باشيد، كرده كنترل كند مي استفاده منزل در كودك كه
  .داشت خواهد دسترسي بازيها، تمام به رود مي ها كلوپ ويدئو به يا و كند مي

 با من كنيد، سوال ويدئويي بازيهاي مورد در او از د،يوادار تفكر به را خويش فرزند اينكه براي
: گفت من به بود ساله ١٠ كه آنها از يكي. كردم صحبت خصوص اين در زيادي كودكان
 خوبي احساس كنم مي بازي آنها با وقتي. اند كننده سرگرم اما هستند، خيالي ويدئويي، بازيهاي

 و كنم استفاده چشمانم و دست از همزمان بطور بتوونم تا كنند مي كمك من به آنها و دارم
  .خوبه خيلي اين

 واقعي زندگي در او تا شوند مي موجب احتماال بازيها، اين كه بداند اگر پرسيدم او از كه زماني
 دردسر به كار اين با. كنم نمي را كار اين هرگز: گفت برساند آسيب ديگران به نيز خويش

 دست از را دوستانت ويدئويي بازيهاي در شما اما. دهم مي دست از را دوستانم و افتم مي
  .دهي نمي

 آنها. نيستند واقعي ويدئويي بازيهاي: گفت بود موافق دوستش با كه ديگري ساله ١٠ پسر
 گسترش موجب بازيها اين دارد امكان پرسيدم، او از كه وقتي. هستند كننده سرگرم فقط

 سپس. ندارد واقعيت چيزي چنين نه كه داد پاسخ اطمينان با او شود، ها بچه بين در خشونت
 و دوست هيچ كنند، مي قلدري كه او هاي همكالسي از يبرخ چرا كه داد توضيح من به

 سرگرم بازيها اين با قلدر فرد اين كه زماني شايد: داد ادامه و بازيها، اين مانند ندارند رفيقي
 واقعي زندگي بر كنترلي اما. كند كنترل را خود بتواند و باشد داشته خوبي احساس شود مي
  .ندارد خود
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 والدين. بود كرده درك را، نگرانند آن مورد در والدين كه را مسائلي خوبي به پسر، اين
 قدرت داراي كنند فكر كودكان تا شود مي موجب بازيها اين كنند مي تصور زيرا، نگرانند
  .بزنند صدمه ديگران به و هستند زيادي

 با بازيها، بر سالم ديدگاه يا نگرش استنباط و درك جهت خويش كودك كردن تشويق براي
  :كنيد استفاده توانيد مي هم ها سوال اين از. كنيد صحبت او

  زند؟ مي صدمه يا آسيب تو به كسي واقعي زندگي در كه وقتي داري احساسي چه

  است؟ چگونه ديده آسيب فرد احساس كني مي فكر

  بزني؟ آسيب ديگران به تواني مي چگونه بشي، عصباني واقعي، زندگي در اگر

 به قادر آنها زيرا باشد، مي كننده كمك جوانان يا نوجوانان براي ويژه به چنيني، اين سواالت
 اين از واقعا آنها هم شايد يا نيستند، واقعيت از تلويزيوني يا ويدئويي بازيهاي تفكيك
  .برند مي لذت ها خشونت

 چنين بعد و شويد سهمي بازيها اين در كودكان با بار يك كه است اين من ديگر پيشنهاد
  :كنيد مطرح را هايي پرسش

  كند؟ مي سوراخ سوراخ را ديگران مرد اين وقتي دهد مي رخ اتفاقي چه -

  دارند؟ حسي چه او مورد در ديگران -

 بين از را همديگر طوري اين مردم كه وقتي دهد رخ است ممكن ديگري اتفاق چه -
  برند؟ مي

  كني؟ فكر ديگري متفاوت روش به مشكل اين حل براي تواني مي آيا -

 را شما نگراني تلويزيوني، هاي فيلم به مربوط هاي خشونت يا ويدئويي بازيهاي كردن ممنوع
 درسال. است افزايش به رو خشونت امروزه، رسد مي نظر به واقع در. داد نخواهد كاهش
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 ساله، ١٩ تا ١٠ سنين بين جوان نفر هزار ٤ از بيش داد گزارش بيماريها، كنترل مركز ،٢٠٠٠
 بستري بيمارستان در آنان اكثر و شده زخمي و مجروح خشونت از حاكي حوادث علت به

  .اند شده

 قتل ميزان اينكه، باشد مي نوجوانان بزهكاري دادگاه مورد در ديگر كننده نگران گزارش
  .است رسيده درصد ٦٤ به گذشته سال ١٠ طي در بوده، كمتر پسران به نسبت كه دختران

 كنيد، صحبت ويدئويي بازيهاي و خشونت خصوص در فرزندانتان با چگونه اينكه مورد در
 موجب كامل ممنوعيت دانيد مي كه همانطور. بگيريد نظر در را سكه روي دو هر و كرده فكر

 ابزاري بعنوان رسانه نوع اين از بگيريد تصميم شما است ممكن شود، مي آنها شدن حريص
 از بايد كه رفتارهايي براي را خويش همدردي حس فرزندتان تا كنيد استفاده كننده كمك
  . بدهد ارتقا كند دوري آنها

  :ندهيد ياد خويش كودكان به را تنفر يا نفرت

 در ما كه زماني. دارد خوبي فهم و درك سنش به نسبت اما دارد، سال ٧ فقط  نوها گرچه
 كند، بازگو برايم را احساسش خواستم او از موضوع اين به راجع بوديم، عراق با جنگ حال
 آسيب است ممكن هستند آنجا كه هايي بچه چون. ندارم خوبي احساس: داد پاسخ نوها
 شدند باعث چون بشن سرزنش خودشان بايد آنها اما كنند مي سرزنش را ما بد آدمهاي. ببينند
  .بشه جنگ

 است بوده مدرسه در قلدريها كدرن مشاهده علت به دارد جنگ مورد در نوها كه ديدگاهي
 علت به خواهيم نمي ما. بينند مي صدمه جنگند، مي كه هايي بچه فقط: داد ادامه او سپس

 و ها بازارچه يا مدرسه در مخفي ساختمانهاي بايد ما. ببينم آسيبي يا صدمه جنگيدن
 جز به البته،. كنيم خراب) عراق( در را ديگر ساختمانهاي تمام و كنيم درست ها، دستشويي

 مخفي ساختمانهاي آن در آنها مردند بد آدمهاي همه كه وقتي بعد مخفي، ساختمانهاي
  .باشند سالم و ايمن ها بچه همه تا بسازيم جديدي شهر و بگذاريم
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  .ديدند مي صدمه عراق جنگ در كه بود گناهي بي مردم نگران و دارد سال ١٢ ، جينا

 با او. داشتند امنيت و آزادي به نياز عراق مردم او، نظر به كه بود اي ساله ٩ پسر نيز  دان
 هاي جنبه دقت به كه بود كسي  اليور. كرد مي گفتگو و بحث موضوع اين مورد در پدرش
  .داشت نظر در را جنگ منفي و مثبت

 يا تلخ وقايع ديگر يا  جنگ مورد در كه نيست درست كنند، مي تصور والدين از برخي
 از يكي. بترسند آنها شود مي موجب كار اين زيرا كنند صحبت خويش فرزندان با دهنده تكان
 و دان جنيا، نوهاف اما، »كنند فكر موضوعات اين به نبايد ها بچه«: گفت من به مادرها، اين

  .نيست چنين كه كردند متقاعد مرا اليور،

 سواالت به كنند، مي صحبت آنها با فرزندان فهم و درك سطح به توجه با والدين كه زماني
 احساس كمتر ها بچه تنها نه شده موجب كار اين دهند، مي صادقانه اما، كوتاه هاي پاسخ آنها

 دشمن از كه كنند نمي عادت ها بچه اين ديگر. يابد آرامش نيز آنها ذهن بلكه، كنند اضطراب
  .كنند مي بيان شناسند نمي كه مردمي رفاه مورد در را خويش نگراني آنها. شوند متنفر

 تا شد موجب عراق و افغانستان در جنگ آن از بعد و سپتامبر ١١ تروريستي حمالت آيا
 آنان هاي همكالسي از يكي اگر باشند؟ داشته متفاوتي احساس مسلمانان به نسبت كودكان
 كودكان به توانيم مي چگونه كردند؟ مي او مورد در فكري چه آنها عربها، نسل از يا بود عرب

  نباشند؟ متنفر ديگران از تا دهيم آموزش خويش

 را همسايگان ها، همكالسي از ترس يا و اعتماد عدم نفرت، ها، بچه كه است مهم مسئله اين
 فرصت يك حاال بنابراين،. نكنند نگاه »خارجي« فرد يك عنوان به آنها به و نگيرند ياد

 »تروريست افراد« يا »بد آدمهاي« كه دهيم آموزش خويش كودكان به تا آمده بدست خوبي
  .نيستند خاورميانه كشورهاي به مختص فقط
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 در: بگوييد افراد شباهتهاي و تفاوتها و كنيد صحبت خويش فرزند با افكار اين زدودن براي
 داريم؟، هم با هايي شباهت چه تو و من: بپرسيد او از مثال. كنيد شروع خود خانوادة از ابتدا

  چيست؟ در ما، تفاوتهاي

 و بازو دو چشم، دو ما همة كه كرد خواهند درك را مسئله اين نيز كوچك هاي بچه حتي
 ساله ٣ پسر يك. كنند اشاره نيز تفاوتها به خوبي به توانند مي آنها. داريم مشابه هاي ويچگي

 توانند مي آنها سالگي ٤ سن در كوچكم، من و بزرگه مامي: گفت مادرش با مقايسه در
  »هستيم همديگه شبيه تا دو ما پس. نيستم مرد يك هم من. نيست مرد يك مامي«: بفهمند

 مي شما پس. هستند خانواده اعضاي تفاوتهاي و شباهتها مورد در كردن فكر عاشق ها، بچه
 نژاد از را فردي فرزندتان اگر. كنيد بازي وارد نيز را او هاي همكالسي و دوستان توانيد

 نگرش موردنظر، فرد به نسبت او تا كنيد بازي اين وارد هم را او شناسد مي خاورميانه
  استن استاين بدين خرسهاي جديد همسايگان« خوب بسيار كتاب در. باشد داشته مساعدي

 بگيرند ياد را مهم مسئله اين آنها تا كردند كمك كوچك كودكان به ، استاين برين جان و
. بشناسند نهف يا هستند مناسب دوستي براي آنها كنند فكر اينكه از قبل را افراد چگونه كه

 و كرده مكان نقل جديدي جاي به پاندا خرس خانوادة چگونه كه خوانيم مي داستان دراين
 از آن چوب كه چوبي حصار با را خانه دور تا درو ندارد شناختي ها همسايه از چون خانواده پدر

 دهد مي توضيح اش خانواده به او. كند مي پنهان ديگران ديد از است،) خيزران ساقه ني،( بامبو
  .كنند مشاهده را آنها خانه راحتي به توانند نمي بد هاي همسايه كار اين با

 و آنهاست همسايه عالقة مورد غذاي بامبو شوند، مي متوجه خانواده اين ماجراهايي، از بعد
 و شده بيشتر آشنايي اين كم كم. كند مي درست بامبو با غذا، نوع ٥٠ پاندا، خانم خانواده مادر
 ياد آنها از كدام هر و كرده تقسيم هم با را غذاها و شوند مي خوبي دوستان خانواده دو
 تشويق را ها بچه عالي، داستان اين. باشند داشته دوست را يكديگر دستپخت گيرند، مي
 خوبي به را آنها كه بگيرند ياد چيزي مردم از توانند مي زماني شوند، متوجه تا كند مي

  .بشناسند
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 چيزهاي جديد، افراد از توان مي چگونه اينكه و كنند فكر افراد تفاوتهاي و شباهتها دربارة
 بزرگتر ها بچه اگر. دهيد قرار كوچك هاي بچه اختيار در را خود تجارب اين و گرفت ياد خوبي

 فرزند دارد امكان. كنيد سوال خاورميانه مردم دربارة آنان احساسات مورد در مستقيما هستند،
  .باشد داشته ابهاماتي دنيا، اخير حوادث به نسبت شما

 مختلف هاي فرهنگ و مردم بيشتر يادگيري براي آنها كردن تشويق ديگر، جالب روش يك
. دهند قرار ارزيابي مورد را خويش احساسات مجددا آنها تا شده موجب كار اين. آنهاست
 اين. كند كمك شما به تواند مي ، اسميت گلد – هايت دايان نوشته »رمضان جشن« كتاب
. است كشيده تصوير به را رمضان ماه رسوم و آداب و دارد جالبي بسيار هاي عكس كتاب،

. دهد مي توضيح هاف خانواده بين در را مذهبي اعتقادات و ها سنت كتاب، ين درا نويسنده
 مسلمان هاي خانواده چگونه كه شود متوجه كتاب اين خواندن با تواند مي خوبي به شما، فرزند
 توانند مي همچنين آنها. دارند ما به هايي شباهت چه و كنند مي زندگي يكديگر با ما، مانند
  .كنند صحبت ها، تفاوت و ها اختالف مورد در نگراني، يا ترس هيچ بدون

 استفاده گشايي- مسأله روش از شده، طرد يا منزوي »بودن متفاوت« بدليل فرزندتان، اگر
  .كنيد

 همكالسي: گفت و آمد خانه به كنان گريه روز يك است دبستان پنجم كالس كه  كرايس
 كند نمي بازي من با كس هيچ ديگه! سفيده خيلي پوستش كه گفته او به آمريكايي آفريقايي

 و كنند كمك او به كردند سعي مادرش و معلم. زشتم من گويند مي آنها. ندارم دوستي هيچ و
 اينكه تا. نبود كارساز كدام، هيچ كه كردند مطرح را اندرزهايي و پيشنهادها خصوص اين در

 از برخي گرفت تصميم كرايس. كردند استفاده گشايي- مسأله تكنيك از مادرش و كرايس
 نااميد اما آمدند او هاي همكالسي از كمي تعداد. كند دعوت تولدش، جشن به را دوستانش

 به او. كرد شروع بود گرفته ياد مادرش از كه را »مشابه و متفاوت« بازي آنها با و نشد
 شما مثل االن. خوانم مي درس پنجم كالس در چون هستم شما شبيه من: گفت دوستانش

 شما با من: داد ادامه سپس. كنم مي زندگي شماها همسايگي در و كنم حل رياضي تونم مي
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 احساس واقعا كنيد نمي بازي من با شما كه وقتي. دارم سفيدي پوست چون، دارم تفاوت
 دوست كرايس كه گفت ديگران به حرفها اين شنيدن از بعد ها، بچه از يكي. كنم مي ناراحتي

 مشكالت حل براي كردن فكر توانايي او چون، دارد زيادي دوستان كرايس حاال. است او
 به و گذارند مي احترام خويش فرزندان افكار و احساسات به كه هايي خانواده آيا دارد را خويش

 غيرقابل دنياي يك در زندگي هاي چالش با تر راحت كودكانشان كنند، مي توجه آنها
  خواهندكرد؟ رشد بيني، پيش

 صدمه يا آسيب ديگران و خود به توانند مي شوند مي بزرگ همدردي حس با كه كودكاني آيا
 ليتلتون، در كلبميايي دبيرستان در را خويش هاي معلم و ها همكالسي كه پسرهايي آيا بزنند؟

 فقط آنها اگر بودند؟ كرده دوستي و عشق جايگزين را ديگران از نفرت كشتند كلرادوف
 و كردند، مي رفع خشونت گشايي،-  مسأله روش با كنند فكر ديگر روش يك به توانستند مي
 اذيب و تسخير مانع و بودند تر حساس پسرها اين به نسبت آنها مدرسه در بزرگترها اگر
 آموزش آيا اينكه آخر در و زدند؟ مي كاري چنين به دست آنها شدند، مي ديگر هاي بچه

 رخدادهايي چنين دادن رخ مانع آموزان، دانش به گشايي-  مسأله مهارتهاي و همدردي
  شود؟ مي

 كنند مي زندگي نوها و دان جينا، مانند زيادي افراد آن در كه هستيم دنياي در كنيد تصور
 طور همين و باشند نداشته نفرت كسي از كه آموختند خويش كودكي اوايل از كه كساني
 همدردي، از مملو دنياي چنين آيا كند، مهار را تنفر چگونه گرفت ياد كه كرايس مانند افرادي
  باشد؟ مي انسان واقعي جايگاه دلسوزي، و شفقت

   

  ها رابطه دادن گسترش: ٣ بخش

 نيزبايد خود كه آنچه ۀدربار كنند، مي فكر دهند انجام بايد فرزندانشان آنچه درباره كه والديني
  .كنند مي فكر دهند، انجام
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 در امروزه اما. است خانه بيند مي تعليم و آموزش والدين نظر تحت كودك كه جايي اولين
 ديگري كارهاي مشغول نيز كودكان و كنند مي كار منزل از بيرون مادران اكثر سرعت، قرن
 ٧ ساعت تا شده مشاهده گاها و روند مي مختلف هاي كالس به كودكان از برخي. شوند مي
. است آمده خانه به استراحت و شام براي هم پدر حتي كه صورتي در آيند، نمي منزل به شب
 اين پدر و مادر رسد مي نظر به كند پيدا مشكلي اگركودك پرتنش، و ناآرام محيط اين در

 اينها اما باشند، اعتنا بي آن به نسبت خواهند مي و دانند مي ناچيز و افتاده پا پيش را مشكل
  .باشد مي مهم بسيار كودكان براي كه است هايي آموزش

 بطور آنها به كردن عمل با كه كردم صحبت رفتاري مشكالت از برخي دربارة دوم، بخش در
 شده متمركز خانواده روابط بر سوم، بخش. كرد پيشگيري بعدي مشكالت از توان مي جدي
. داد افزايش را اعتماد و اطمينان و كرد مستحكم را آنان پيوند توان مي چگونه اينكه، است
 مواجه زندگي هاي چالش با بيشتري نفس به اعتماد با تا كند مي كمك كودكان به مسئله اين

 ايمن مكان يك توانند مي شما خانواده چگونه، كه گفت خواهم همچنين بخش اين در. شوند
. آيند كنار منزل، داخل هاي كشمكش ها، تعارض با كنند كمك كودكان به تا كنند فراهم را
 از برخي: مثال بطور. كنند استفاده نيز مدرسه در مهارتها اين از توانند مي آنها كار اين با

 ها بچه تربيت براي آنها كه است زماني دهد، مي رخ والدين بين منزل در كه هايي كشمكش
 به كه قولي به پايبندي عدم بعلت است ممكن ديگر برخي. شوند مي اختالف دچار يكديگر با

 شايع و متداول كه دعواهايي و ها كشمكش اينكه آخر در و كنند پيدا مشكل اند داده ها بچه
  .است برادرها و خواهر به مربوط باشد مي

 هستند روانشناساني همكارانش، و  كاتز لين. دارند رقابت هم با  جنبه چند از برادرها و خواهر
 كنند مي پيشنهاد ها بچه به آنها. اند داده انجام مسئله اين با ارتباط در را زيادي تحقيقات كه

 است، ديگران از بزرگتر معموال كه برادري يا خواهر مثال بطور. بيايند كنار يكديگر با چگونه
 كه هايي بچه. شود مي هايي تعارض دادن رخ موجب مسئله همين و دارند بيشتري قدرت
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 ٨ تقريبا مدت به روز، در بار ٧/٤ ميانگين بطور كردند گزارش بودند پنجم و چهارم كالس
  .دارند بدي احساس دقيقه ٦ حدود در نيز، دعوا اتمام از بعد. كنند مي دعوا يكديگر با دقيقه،

 با كه بگيرند ياد توانند مي ها بچه باشد، سازنده كامال تواند مي آنها بين رقابت مهمتر، همه از
 يكديگر نظرات نقطه و آموخته را كردن همكاري توانند مي آنها. كنند سازش و مذاكره يكديگر

 داشتن. باشند مختلفي احساسات و عقايد با افرادي كه بپذيرند توانند مي همچنين. بپذيرند را
 كه زمان هر توان نمي و نيست داوطلبي همساالن، و دوست انتخاب مانند برادر يا خواهر

 و  خواسته با ها بچه تا شده موجب مسئله اين اما. شود قطع رابطه اين بخواهند كودكان
  .شوند آشنا زودتر ديگران نيازهاي

 مطالعاتي طبق كه هستند محقق دو ، ويسكنسين دانشگاه از  بالي مارك و  وندل دبورا
 است ممكن. باشد نمي سازنده برادرها، و خواهر بين هاي كشمكش همة شدند، متوجه

 بوده دعوا اصلي علت كه باشند موضوعاتي از فراتر و يابند ادامه مداوم بطور ها كمشكش
 در. آيند نمي كوتاه نيز دعوا طرف دو هر و نشده حل مذاكره با مگوها بگو اين احتماال و. است
 نقطه پذيرش و گشايي- مسأله مهارتهاي آموزش تاثير تحت سازنده هاي كمشكش كه حالي

 توانند مي و نيستند چنين زيانبار يا مضر هاي تعارض اما يابد، مي افزايش يكديگر، نظرات
 به تواند مي اينان بين نشده حل هاي تعارض. شوند انزوا و جدايي خصومت، ايجاد به منجر

  .شود منجر مدرسه در بيشتر مشكالت و همساالن با ضعيف روابط رفتاري، مشكالت

 در كردند، گزارش بالي و وندل. باشد سالم تواند مي سازنده، هاي كشمكش ديگر، طرف از
 مرتب كه كساني اما. كنند نمي دعوا خويش برادر و خواهر با اصال ها، بچه از درصد ١٠ حدود

 و نيازها فكر به كمتر كنند، مي رفتار خشونت با هم به نسبت دارند، درگيري هم با
  .ندارند هم دوستي هيچ باالخره، و هستند بزرگترها و همساالن ديگران، هاي خواسته

 برادرهايي و خواهر است، نوشته ،»كودكان استرس« كتاب در ويتكين جرجيا ديگر، طرف از
 كه كسي. دارند خود اطراف در را كسي هميشه« هستند سازنده هاي كشمكش درگير كه
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 هميشه تواند مي و كرد خواهد جانبداري و مراقبت تو از كه كسي شناسد، مي را تو احساسات
  .بماند باقي خوب، دوست يك

 اغلب كه والديني گذارند؟ تاثير سازنده، يا مخرب هاي تعارض بر توانند مي چگونه والدين
 و داده افزايش را كودكان استرس توانند مي. كنند بحث و جر همديگر با منزل در اوقات
 خشك مقررات و تنبيهي هاي تكنيك از كه والديني. دهند قرار تاثير تحت را آنان روابط
 در كشمكش شدت موجب توانند مي كنند مي دعوا خويش فرزند با مرتب و توانند مي استفاه
 خويش فرزندان كارهاي به سريع خيلي كه والديني اينكه، آخر در. شوند فرزندانشان بين

 مي گشايي- مسأله تكنيك براي موجود هاي فرصت از آنان يادگيري مانع كنند مي دخالت
  .شوند

 را، خانوادگي موضوعات توانند مي والدين چگونه كه دهيم مي نشان شما ،٣ بخش در
. كنند حل اعتماد و اطمينان گسترش و خود قول به پايبندي مناسب، زمان دادن اختصاص
 شما به سپس. كنيد سازش ها، بچه تربيت براي همسرتان هاي مخالفت با چگونه همچنين
 افزايش را ها بچه بين رقابت به مربوط طبيعي و سالم موضوعات چگونه كه گفت خواهم
  .نكند پيدا شدت مخرب، هاي كشمكش تا شده موجب كار اين زيرا دهيد،

 و امنيت آمدن پديد موجب شده آموخته مهارتهاي چگونه گيريم، مي نتيجه ،٣ بخش در
 در آمده بوجود هاي تعارض براي مهارتها، اين از توانيد مي حتي و شده خانه محيط در آسايش

  .كنيد استفاده منزل از خارج در همساالن بين

- مسأله خوب مهارتهاي شده مشخص تحقياتم طبق زيرا هستند، مهم بسيار ها توانايي اين
 جفري مانند محققاني. باشند داشته خوبي دوستان تا كند كمك كودكان به تواند مي گشايي
 هاي موفقيت براي قدرتمندي شاخص خوب، دوستان داشتن معتقدند،  آشر استيون و  پاركر
  .باشد مي زندگي در بعدي
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  خانوادگي پيوندهاي: ١٣ فصل

  دهيد افزايش خانواده در را بندي زمان كيفيت

 ديواري تقويم يك به نياز احتماال باشد، مي آمريكايي هاي خانواده شبيه نيز شما  خانوادة اگر
. كنيم مي نگاه ها برنامه اين از يكي به. شويد آگاه خانواده افراد روز هر هاي فعاليت از تا داريد

 طبق ها، شنبه سه. كنند مرور را خود درسهاي يا كنند تمرين هاكي بايد ها بچه ها، دوشنبه
. دارد مالقات قرار بازاريابها با، پدر ها، چهارشنبه. است كارش دفتر در وقت دير تا مادر معمول
 افراد هفته، تمام. دارند كار همه چون. داريم حاضري شام براي است، معلوم كه اينطور سپس
 خانواده بدون را هفته يك و داده انجام را خويش هاي ماموريت كنند مي سعي خانواده
  .اند رفته خواب به كه هستند منزل در همگي خانواده اعضاي زماني رسد، مي نظر به. بگذرانند

 حتي و بخوريم غذا كنيم، صحبت يكديگر با اوقات برخي داريم نياز ما دانيد مي كه همانطور
  چگونه؟ اما. كنيم تماشا را خود عالقه مورد برنامة يا فيلم

  .دارم شما براي پيشنهاد چند اينجا، در

 افراد همه براي را شام زمان توانيد نمي احتماال. كنيد مشخص را خويش انتظارات ابتدا،
 يا بار يك كنيد سعي فقط بنابراين كنيد، تنظيم روز، سه حتي يا هفته، يك مدت به خانواده

 كنيد خاموش را تلويزيون هستيد هم دور كه زماني. بخوريد شام هم كنار در هفته، در بار دو
  .كنند صحبت دارند، دوست كه چيزي هر به راجع تا كرده تشويق را خانواده افراد و

 بچه كه زماني گفت من به دوستانم از يكي روز يك زيرا. باشد مي دشوار كمي كار اين البته،
 خواست مي او چون باشد روشن حتما تلويزيون شام، صرف موقع داشته اصرار پدرش بوده،
 بفهمم و كنم تماشا را اخبار دارم وقت كه است زماني تنها اين«: بود معتقد و ببيند را اخبار
 هر در كه دارد وجود شماري بي خبري منابع اينكه با هم امروز حتي» !گذره مي چي دنيا توي
 حين در دارند تمايل افراد اكثر هم باز باشيد، داشته دسترسي اخبار به توانيد مي شما لحظه
 را كار اين ها بچه نكنند، تماشا تلويزيون والدين هم اگر و. كنند تماشا تلويزيون خوردن، غذا
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 به بودند، رفته شهر از خارج به هفته يك مدت به والدينشان نوجوان دو كه بار يك. كنند مي
 در آنان عالقه مورد برنامة چون كنيم صحبت والدينمان با شام موقع توانيم نمي ما: گفتند من
  .شود مي شروع ساعت اين

  كنيد؟ سپري يكديگر كنار را بيشتري اوقات درست، ريزي برنامه با توانيد مي چگونه

 با. كنيد امتحان را كار اين توانيد مي. روند مي روي پياده به شام از بعد ها، خانواده از برخي
 زنان قدم توانيد مي حتي. بزنيد سر موزه به يا. برويد نيك پيك به تعطيل روز توانيد مي اينكه

  .بخريد بستني و رفته مغازه به

 از توانيد مي اما. كرد اجرا خاصي، برنامة طبق هميشه توان نمي را خانواده بودن هم با زمان
  .كنيد را استفاده نهايت آمده پيش لحظات

 بپرسيد، او از. كنيد صحبت او با دهد، مي انجام را خود روزمره كارهاي فرزندتان، كه زماني
 تا شما، براي را ها لباس وقتي يا و كند مي مرتب را اتاقش شويد، مي را ها ظرف كه زماني
 حالي در. شود مي انجام هدف دو با روزمره كارهاي روش اين با دارد؟ احساسي چه كند مي
 فرساي طاقت و سخت كارهاي به نسبت او كنيد مي تشويق را احساسات كردن بيان شما كه

  .داشت خواهد بيشتري تحمل روزمره،

 با مختلف هاي فعاليت مورد در هستيد مترو يا اتوبوس اتومبيل، در خويش فرزند با كه زماني
 اكثر. دهيد آرامش او به كنند مي صحبت آزادانه خاه از خارج در ها، بچه اغلب. كنيد صحبت او

  .كرد زيادي هاي دل و درد توان مي مواقع اينگونه در دانند، مي والدين

 هستيد خويش فرزند با زماني كه است اين شده محدود زمان اين در ديگر خوب روش يك
  .نكنيد مشغول زياد را افكارتان و ذهن كنيد سعي

 به هميشه ، آن لي مادر  كلوديا. كنم مي مطرح برايتان خصوص اين در را نمونه يك
 امروز اينكه به راجع آن لي پيانو، تمرين از جلسه هر اتمام از بعد. دهد مي گوش او هاي حرف
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 صحبت مادر با پوشيده، لباسي چه معلمش و نواخته را آهنگ كدام گرفته، ياد چيزي چه
 و. پرسد مي پيانو آموزش يا نواختن حين در دخترش احساس به راجع نيز كلوديا. كند مي

 جديدي آهنگ و رفته پيانو سمت به كند صبر تواند نمي آن لي برسند، خانه به آنها كه زماني
 در تواند مي مادر زيرا، يابد مي تداوم گفتگوها اين و كند مي اجرا مادرش براي گرفته، ياد كه را

  .دهد اهميت ديگر مهم مسائل به خود، كار كنار

. كند صحبت شما با كرده، ناراحت را او كه موضوعي به راجع خواهد مي فرزندتان كنيد، تصور
 شما زمان واقعا اگر. است كرده دعوا دوستش با يا و داده رخ اتفاقي برايش مدرسه در شايد

 خواهيد گوش او حرفهاي به فرصت بهترين در حتما كه كنيد نشان خاطر او به است، محدود
 آمده پيش رويداد از او مانند نيز گفتگو زمان در. كنيد صحبت او با شما وقت در توانيد مي. داد

 اين كنيد، مي صحبت او با و گذاريد مي زمان كودكتان براي شما كه وقتي. شويد ناراحت
 در كه كند صحبت شما با چيزهايي مورد در خواهد مي او باشد، مي مهم بسيار او براي لحظه
  .هستند مهم آينده

  

 و مسائل تا كنيد سپري خويش خانواده با را كوتاه چند هر زمان مدت يك روز هر كنيد سعي
. كنيد استنباط و درك خوبي به را، خانواده اعضاي تك تك براي آمده پيش موضوعات

  .است ارزشمند و مهم بودن هم با زمان باشد، كوتاه زمان اين كه نيست اي مسئله

 برخي: دهيد اختصاص خانواده به را بيشتري زمان تا كنيد تنظيم طوري را خود كاري برنامه
 ها، بچه با را بيشتري اوقات تا هستند منزل در ظهر و كنند مي كار روز طي در والدين از

 كه را زماني دارند، دوست كه آنطور توانند نمي و آمده خانه به ديرتر ديگر برخي. كنند سپري
  .دهند اختصاص خويش كودكان به

 كار شب ١١ تا بعدازظهر ٣ ساعت از او. است دولتي ادارات از يكي نگهبان ، فرد مثال، بطور
 ها، صبح. كند سپري نوجوانش دختر دو با را ساعتي تا است دشوار خيلي او براي. كند مي
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 تواند نمي او. هستند خواب آنها گردد برمي خانه به پدر كه زماني و روند مي مدرسه به ها بچه
 تعطيالت در حتي دخترها. شود  آنان درسي هاي فعاليت و تكاليف درگير و بخورد شام آنها با

  .دارند رفتن فروشگاه يا سينما مانند تفريحاتي هم آنها چون بينند، نمي را پدر هم هفته آخر

 بدي احساس اما باشد داشته دخترها هفته آخر هاي فعاليت در دخالتي خواهد نمي فرد اگرچه
 او همسر بتي،. دهد نمي انجام درستي به را خويش پدري وظايف كند مي تصور و دارد

 اين. ندارند پدر كنند  مي تصور هم دخترها و. است مجرد يا تنها زن يك كند مي احساس
  است؟ ساخته دستشان از كاري چه شرايط، و موقعيت چنين در خانواده

 از قبل. كرد استفاده) آمريكا در تعطيل روزهاي( يكشنبه و شنبه صبح از توان مي ابتدا، در
  .كنند ترك را خانه ها بچه اينكه

 آينده، هفتة و هفتگي هاي برنامه به راجع آنها با. كرد آماده را صبحانه ها بچه براي توان مي
 خويش والدين شغل شنيدن عاشق ها بچه. زد حرف آنها با خويش شغل به راجع. كرد صحبت
 كار محل يا اداره در ديگر متفاوت زندگي يك شما بدانند كه است جالب آنها براي. هستند
 يا و كنيد تعريف آنها براي دهند، مي رخ كار محل در كه رويدادهايي از توانيد مي. داردي خود
  .كنيد فصل و حل را شغلتان به مربوط مشكالت توانيد مي چگونه اينكه

 اداره، در ماجرا يك گفتن با چگونه كه گفت من به او. داد انجام هم فرد كه كاري همان
 سعي كه بود زني مورد در او ماجراي. است ساخته آگاه خويش موقعيت از را فرزندانش

 او. بود آنجا نگهبان فرد كه. ببردو ساختمان به را الغر و كوچك سگ يك دزدكي كرد مي
 به فرد. بود ممنوع ساختمان اين به حيوانات ورود. بود گذاشته خود دستي كيف در را سگ

 كرده، بيرون اداره از سگ آوردن بخاطر را خانم اين اينكه از بعد كه بود گفته خويش دختران
 با. است شده سگ وجود متوجه چگونه گفتم او به من كه وقتي. است داشته بدي حس چه

 اين چقدر كه داد، توضيح فرزندانش به فرد. كرد مي پارس خانم آن كيف چون: گفت خنده
. زند نمي صدمه كسي به كوچك سگ اين كه است كرده بحث و جر او با و شده ناراحت خانم
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 چنين است مجبور پدر چرا بگويند او به خواست دخترها از و كرده استفاده فرصت از هم فرد
  .دهد انجام را كاري

 دختر و. داديد انجام خوبي كار شما است، قانون يك اين اگر خب،. داد جواب او ساله ٩ دختر
 اين »بوديد مقصر شما و بگيرد گاز را كسي سگ اين بود ممكن«: گفت پدرش به ساله ١١

 داشته آلرژي ها سگ به كسي اگر: بگويد و كرده فكر كمي ساله ٩ دختر شد باعث حرف
  »شه مي مريض آسانسوره، توي كه كسي وقت، اون كند، عطسه آسانسور در سگ و باشد،

 مردي روز يك«. كرد تعريف مردم، به كردن كمك چگونگي از دخترانش براي همچنين فرد
 تازه اين شدم متوجه كردم صحبت او با وقتي و شناخت نمي را كس هيچ و بود آمده شهر به

 پنجم، طبقه در كه) تار نوعي(  نجو با نوازنده يك نزد را او بعد است، موزيسين يك وارد
 معرفي ديگران به را موزيسين مرد اين خواست مي هم او. كردم راهنمايي داشت آموزشگاه

 به هم فرد و كرد مي تشكر او از هميشه و شد دوست فرد با وارد تازه مرد اين بعدها،. كند
 ساله ١١ دختر كه رسيد اينجا به ها صحبت كم كم. داشت خوبي احساس موضوع اين خاطر
 بعد و آمده آنان كالس به جديدا او هاي همكالسي از يكي كه كرد تعريف پدرش براي فرد

  .است شده او براي خوبي دوست

 خويش كار محل در كه را لحظات راحتي به و باشيد روراست خويش فرزندان با شما، اگر
 يا خانه مدرسه، در خويش تجارب به راجع نيز ها بچه كنيد، تعريف آنها براي كرديد، تجربه

  .كرد خواهند صحبت باشي ديگر، جاي هر

 ارتباط توانيد مي كنيد، سپري خويش فرزندان با را اوقاتي توانيد نمي زياد مشغله علت به اگر
 هم خودتان بنويسند، چيزي يا ياداشت شما براي بخواهيد آنها از. باشيد داشته آنان با خوبي
 روي را ها يادداشت اين توانيد مي گذاريد مي هم با كه قراري طبق. دهيد انجام را كار اين

  .بچسبانيد دستشويي، آينة روي يا و بالش يخچال،
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 ١١ ، رنه او دختر. كند مي كار شب نيمه تا اوقات اغلب كه است پليسي  هري مثال بطور
. بود مخالف كار اين با پدرش اما بخرد چرمي كت يك كه كرد مي اصرار پدرش به ساله

 هاي كت مانند تواند نمي و دارد كمي سن هنوز كتي چنين داشتن براي او كه بود معتقد هري،
 تواند نمي كرد مي تصور و بود كار به مشغول او همواره اما. كند مراقبت آن از داشته كه قبلي
  .كند صحبت دخترش با خويش زمانبندي برنامة خاطر به

 و كرد جدا روزنامه از تصوير يك او. رسيد ذهنش به اي تازه فكر رنه روز يك كه اين تا
 تصوير اين سپس و گذاشت بود، پوشيده چرم كت كه زن آن صورت روي را خودش عكس

 از ابتدا. شد شوكه كرد، بلند را درپوش هري كه وقتي. چسباند فرنگي توالت درپوش زير را
 كم، كم اما. شد ناراحت گذارد نمي راحت را او هم دستشويي در حتي شيطون، دختر اين اينكه

: گفت خود پيش هري كرد، تحسين را دخترش خالقيت و ابتكار و يافت كاهش عصبانيتش
 به نسبت) ١: بود كرده فكر گزينه ٤ به آمد، بيرون دستشويي از وقتي كنم؟ كار چه حاال خب
 با) ٣ شده، كالفه او دست از كه بگويد او به و كند اميد رانا رنه) ٢ باشد اعتنا بي موضوع اين
 را او كارهاي فريب كه بگويد رنه به و دهد نشان واكنش ساختگي عصبانيت نوع يك
 اين او. كرد انتخاب را چهارم گزينه هري،. كند صحبت او با يا شده تسليم) ٤ خورد نمي

 دخترش با بايد آن خريد از قبل اما، خواهد مي را كت اين رنه، كه بود كرده درك را مسئله
 چطوري: پرسيد پدر. كرد خواهد مراقبت بخوبي كت اين از كه داد قول رنه. كرد مي صحبت

 نشان: گفت رنه گذاشتي؟ جا سينما در را قبلي كت يادته دهي؟ انجام را كار اين خواهي مي
 هنوز پدر اما. كرد خواهد مواظبت وسايلش و لباس از دقت با و شده بزرگتر كه داد خواهد
 در مجددا كني، عمل قولت به اگر. دم مي وقت بهت ماه سه خب،: گفت او بود نشده متقاعد

  .كرد خواهيم صحبت هم با خصوص اين

 او چرا بفهمد تا كرد كمك دخترش به بلكه، نكرد برخورد قدرت موضع از تنها نه هري،
 بيايد كنار مسئله اين با توانست نيز رنه و كند تهيه بالفاصله خواهد مي كه را كتي تواند نمي
  .است شده بزرگ كه كند ثابت پدرش به خواست مي او زيرا
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 اينكه از بعد جمعه، يا شنبه ٥ هفته، آخر تعطيالت حين در شب يك توانيد، مي هم شما
 موضوعات مورد در و شده جمع هم دور خانواده با شدند، فارغ خود تكليف و درس از ها بچه
 تا كنيد تشويق را آنها ها، بچه كردن خوشحال براي توانيد مي. كنيد صحبت آمده، پيش

 آشنا نيز خود دوستان دنياي با و كنند بازي هم با و كرده دعوت منزل به را خويش دوستان
  .شوند

 براي نيست الزم. دهيد انجام اي ويژه كارهاي نو، سال يا تابستاني تعطيالت حين در اينكه يا
 به توانيد مي. برويد كارائيب يا قناري جزاير مانند العاده خارق جاناي به گردش و تفريح

 جمع هم دور هدف چون. برويد پارك حتي و كوهستان به يا رفته ساحلي كوچك شهرهاي
 گرانقدر زمانهاي اين از احسن نحو به بايد و است كودكان با كردن صحبت خانواده شدن

 خويشتن با را خود احساسات و افكار و كنيد استفاده لحظات اين از. كرد استفاده
 افراد براي خوبي ايدة اين احتماال. كنيد تقسيم خانواده، اعضاي ديگر با كوچك هاي يادداشت
  .باشد مي خانواده

  بودم؟ داده قول كسي به آيا

 ليديا. بخرد شكالتي بستني او براي گردد برمي سركار از وقتي بود داده قول پسرش به نوئامي
 اما خرد، مي برايش دارد دوست كه را عروسكي نكند، داد و جيغ اگر كه بود گفته دخترش به

  .كند صبر شنبه تا بايد

 خواهد شركت فصل اين در او برتر ليگ مسابقات اولين در بود داده قول پسرش به مارگات
 قول به نتوانستند آنها از كدام هيچ اما داشتند خوبي نيت و قصد مادرها، اين همة. كرد

. كرد فراموش را بستني خريد كه شد كار به مشغول قدري به نوئامي. كنند عمل خويش
 او خواستة از توانست نمي و بخرد دخترش براي ديگر بازي اسباب يك خواست نمي واقعا ليديا،

 يك پسرش مسابقه به مانده روز يك مارگات و. نكند داد و جيغ او تا كند امتناع راحتي به
  .آمد پيش برايش مهم كاري مسافرت
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 خويش قول به توانند نمي والدين كه آيند مي پديد مشكالتي يا مسائل اوقات برخي مطمئناً
 چنين شما فرزند دهد، مي رخ مداوم بصورت ها عهدشكني اين كه زماني اما. كنند عمل

  :دهد مي نشان را هايي واكنش

  .دهد نمي اهميت او به كس هيچ كه كند مي احساس او -

 صورت اشتباهي حتما نكرده پيدا دست خويش خواسته به اگر كه كند تصور است ممكن -
  .رسيد نخواهد خويش خواسته به هرگز او و گرفته

 شما، حرفهاي كرد خواهد تصور و بدهد دست از شما به نسبت را خود اعتماد دارد، امكان -
  .نداريد اعتقاد زنيد مي كه حرفهايي به و ندارد اساسي و پايه

  .هستند بهتر خودش والدين از ديگران كند، فكر دارد امكان حتي -

 را پيامي ناخواسته شما دارد وجود شما تعهد و قول به نكردن عمل براي ديگر مشكل يك
 به كنيد، تصور. بود پايبند توان نمي تعهد و قول به اينكه كنيد، مي ارسال فرزندتان براي

. دهد انجام را كار اين فرد كه دارد اصرار او و كند مرتب و تميز را اتاقش گوييد، مي پسرتان
  نيست؟ كار اين انجام به مجبور داده شما به كه قولي وجودي با كرد خواهد تصور او آيا

 بوده ساله دو پسرش كه زماني از گفت من به روز يك. بود ساله ٥ پسر يك مادر ، دنيس
 اگر. كند عمل آن به نتواند كه نداده او به قولي هم هرگز و. كند عمل قولش به كرده سعي

 اگر و برده او ببرد ديگري تفريحي جاهاي يا پارك وحش، باغ به را او خواسته او از پسرش
. است داده انجام اينكار فرصت اولين در. كند عمل قولش به نتوانسته و آمده پيش اي مسئله
 با ديگر هاي مراسم يا جشن روز مانند هستند مخصوص كه روزهايي در هرگز«: گفت دنيس

 نااميد او كنم عمل خود تعهد به نتوانم كه دهد رخ اتفاقي اگر چون گذارم، نمي قرار و قول او
 هيچ دهم انجام او براي را كاري اينكه يا و بخواهد چيزي من از پسرم اگر. شود مي ناراحت و

 كنم مي سعي كرد گريه هم اگر و دهم مي توضيح او به ديگر، وقت يا بعدا گويم نمي وقت
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 عمل آن به حتما كه داند مي و شناسد مي مرا پسرم دهم مي قولي كه وقتي. كنم آرامش
  ».كرد خواهم

 چيز همه نكنيد، عمل خود قول به گهگاهي اگر كه نيست معني اين به مطالب اين ذكر البته
  .يابد مي كاهش اطمينان و اعتماد يا رود مي بين از

 منزل به توانند مي او دوستان هفته، آخر تعطيالت در داده قول او به ساله، ١٠  ونساي مادر
 به او. آمد پيش مهم كاري سفر يك مادر براي متاسفانه اما بخوابند، آنجا در را شب و آمده

 دوستانش بعدي تعطيالت در و كند عمل خود قول به تواند نمي چرا كه داد توضيح دخترش
 فراموش را آن و است پايبند خويش قول و حرف به مادر فهميد وقتي ونسا،. بيايند توانند مي

  .كرد قبول ولي شد ناراحت مسئله اين از اينكه با نكرده،

 توجه خصوص اين در كنيم سعي اما. كنيم مي فراموش را قرارها و قول ما، واقعا اوقات برخي
 باشيم داشته بياد. كنيم وفا خويش عهد به م،يده يم قول فرزندمان به كه زماني و كرده
 انجام را كار آن توانيد نمي واقعا اگر. كنيد عمل آن به نتوانيد كه ندهيد او به قولي هرگز
  .»نه«: بگوييد »ديگه روز يك« يا »بعدا« گفتن جاي به دهيد،

 راه يك و دهيد توضيح فرزندتان به كنيد عمل خويش قول به نتوانستيد علتي، هر به اگر و
  .كنيد پيدا آن انجام براي ديگر

 به بتوانيد اگر، اما. باشيد كامل شما كه ندارد توقع ا، شم فرزند و نيست كاملي مكان دنيا،
  .كند وفا عهدش به آموزيد، مي نيز او به اوقات، اكثر حداقل كنيد، عمل خود تعهدات

  :»نه«: گويد مي پدر اما »بله«: گويد مي مادر وقتي

 پدر كند مي سعي ماري. است مخالف دخترش اتاق در كامپيوتر بودن با  ساله، ١٠  يمار پدر
  .بكنم را كار اين تونم مي گفت مادر اما،: گويد مي او به و شود راضي تا كند قانع را
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 برادر با بايد دارد تاكيد و برود فروشگاه به تنهايي به او كه دهد نمي اجازه ساله،  ١٢ يدن مادر
  .برم تنهايي تونم مي گفت، پدر: گويد مي ايوان اما. برود دوستانش يا و بزرگتر

 واقعيتي اين. است عالي همسرتان با شما روابط يا داريد موفقي ازدواج شما كه نيست مهم
 مسائل با كه زماني و باشيد داشته نظر اختالف خويش همسر با مسائل، برخي در كه است

 كي بخوري، بايد چي: كنند مي بروز اختالفات اين شويد، مي مواجه ها بچه تربيت به مربوط
 بزرگ كافي قدر به ها بچه آيا. كني استفاده يفيلم و ويدئويي بازيهاي نوع چه از بخوابي، بايد
 كرد بايد چه باشند؟ داشته موبايل تونند مي يا و بگذرانند خويش دوستان با را شب كه اند شده
  .نه:  گويد مي پدر و بله: گويد مي مادر وقتي

 من به پدرها از يكي. كند مي اتخاذ را نهايي تصميم والدين از يكي ها، خانواده از برخي در
 اين اما. كند يم جلوگيري آمده وجود به هاي تنش از چون، است يخوب روش اين: گفت

 دخالتي اوقات برخي مواقع گونه نيا در: بود معتقد  ديگري پدر اما. نيست كامل راهبرد،
 چند پسرم بطورمثال، شوم مي متوجه بعد و سپارم مي همسرم به را گيري تصميم و كنم نمي

 همسرم به وقتي. بگيرم را كار اين جلوي بايد كنم مي احساس كند، مي تماشا تلويزيون ساعت
 شروع ما اختالف اينجا، در. كند مي گريه او بکنم را کار نيا اگر: گويد مي كنم مي اعتراض

  . شود مي بحث و جر به منجر و شده

  : كنيد استفاده خصوص، اين در است آمده ذيل شرح در كه روشهايي از توانيد مي

 واقعا اگر. باشد منطقي شما حرف كنيد سعي و كنيد صحبت مناسب زماني در همسرتان با -
 بطور. كنيد امتحان نيز را ديگر روشهاي توانيد مي داريد، ايمان ديزن مي كه حرفي درستي به

 شوند، مي آماده سريع كه غذاهايي( فود فست نبايد شما كودك كنيد مي تصور اگر مثال
 در را آنها كنيد، تجديدنظر خصوص دراين كمي توانيد مي بخورد،...) و همبرگر ساندويچ،

  .كنيد استفاده سالمتري مواد از و كرده تهيه منزل
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 به كه خواهد مي شما از چيزي فرزندتان و نداريد كردن صحبت يا مذاكره براي فرصتي اگر -
 با بايد همه، از اول: بگوييد او به آرام صداي با دهيد، مثبت پاسخ خواهيد نمي عنوان هيچ
 وقتي و كنيد مشورت همسرتان با شما تا شده موجب كار، اين. كنم صحبت مادرت، يا پدرت

  .برسانيد خود، فرزند اطالع به آنرا شد حاصل توافق كه

. كنيد حل را مسائل يكديگر با تا بخواهيد كمك نيز فرزندتان از كنيد سعي دارد، امكان اگر -
 با كامپيوتر به راجع ماري مثال، بطور. شود مي حاصل جانبه، همه رضايت روش اين با

 تكاليف اول قبل مانند باشد، اتاقش در كامپيوتر اگر داد، قول او. كرد گفتگو و بحث والدينش
. كند چت دوستانش با كامپيوتر، از استفاده با فراغت، اوقات در بعد دهد انجام را، مدرسه
. دادند ماري به را كار اين اجازه سپس و کردند قفل را ديگر هاي روم چت ابتدا، در او والدين

 انجام را مدرسه دروس اول داده كه قولي طبق ماري چگونه كردند مشاهده روز، چند از بعد
  .كند مي بازي كامپيوتر با سپس و دهد مي

 مي. دهيد قرار فرزندتان اتاق در را كامپيوتر كه ايد نشده متقاعد هنوز هم شما است ممكن
  .كرد استفاده آن از توان مي چگونه و زماني چه كه ديبگير تصميم و كرده صحبت او با توانيد

: گفت مادرش به او. كردند دخيل رفتن، فروشگاه دربارة گيري تصميم در را او ايوان والدين
 بعد مادر. هستم يتنبل اي حوصله بي آدم من كنند مي فكر آنها نرم، بيرون دوستام با االن اگر
 تو: گفت ديون به او. شد نمي متوجه را ها حرف اين علت و كرد تعجب حرف اين شنيدن از

 ديگري ايده يك ديون. بشنوم ديگري حرف خواهم نمي مورد اين در و داري كمي سن هنوز
 حل راه اين مادر و پدر. باشيد من مواظب و بياييد فروشگاه به توانيد مي هم شما:  كرد بيان را
  .کرد دايپ خوبي حس شود، نااميد و عصباني اينكه جاي به ديون و كردند قبول را

 دهد، منفي پاسخ ديگري و  مثبت پاسخ والدين از يكي كه دهيد قرار موقعيتي در را خودتان و
 با و كنيد درك را فرزندتان شرايط بنابراين،. داشت نخواهيد خوبي احساس مطمئنا
  .كنيد پيدا او براي را درست حل راه كنيد، مي طرح خويش ذهن در كه هايي پرسش
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  برادران و خواهر بين رقابت: ١٤ فصل

  :رقابتي مشكالت كردن حل

 اهميت بي موضوعات دربارة شدن نگران براي را كاملي مهارتهاي كودكان رسد مي نظر به
 بزرگترين كي شد، جيم كسي چه خورد، سر بازي زمين در كسي چه اينكه، باشند، داشته
 را والدين حرفها اين اوقات برخي. خورد را قرمز هاي نبات آب اي برداشت را كيك قطعه

  .كند مي متعجب

  : كنيد مي مشاهده مسائل نوع اين از مورد يك اينجا، در

 فروشگاه به دارند، نام  جرج و  يهال که ساله ١١ و ٩ فرزند دو با پدر و است شنبه ازظهر بعد 
  .روند مي

  .منه نوبت امروز شيني، مي جلو صندلي روي هميشه تو: هالي

  .بودي نشسته جلو تو قبل دفعه! نخير: جرج

  .استخر بريم خواستيم مي نيست يادتت. يکن يم اشتباه نه،: هالي

  بشينه؟ جلو كسي چه كه مهمه خيلي!  ها بچه بسه: پدر

 جايي به كار واقع، در. دارد اهميت جرج و هالي براي اما. نيست مهم پدر براي موضوع اين
 و جر و. كند حمله او سمت به تا است آماده جرج و كرده گريه به شروع هالي كه رسد مي

  .يابد مي شدت بحث

 برادرش روزي چه كه دارد خاطر به قاًيدق چون داشته خوبي حافظه هالي كه است معتقد پدر
 كه است مطمئن دارد، دخترش از پدر كه شناختي با. است نشسته ماشين جلوي صندلي روي
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 كجا كسي، چه كند تعيين بايد و شده عصباني پدر كم كم كه اينجاست در. گويد مي راست او
  .بنشيند

 در اما باشد، جزيي يا و افتاده پا پيش بسيار بزرگساالن براي مسائل اين رسد، مي نظر به
 اين و كنند مي بحث خود اختيارات و قدرت قلمرو، مورد در آنها. نيست چنين كودكان دنياي
  . باشد يم جدي بسيار آنان براي مسئله

 روي را آنها از يكي خواست مي و شوند ساكت آنها كرد مي آرزو او. است شده درمانده پدر
 كار اين با مشكل، آيا اما. كند تيرعا را نوبت زين خانه به برگشتن وقت و بنشاند جلو صندلي

  . شد مي حل

 روش از استفاده با  چگونه كه گرفت ياد پدر كنيد مي مالحظه كه همانطور اينجا، در
 ميداند را مسئله اين كه كرد يادآوري ها بچه به ابتدا در. كند كمك فرزندانش به گشايي مسأله

  .است مهم آنها براي جلو، صندلي روي نشستن

 احساسي چه هالي، است مهم جلو صندلي روي نشستن  شما، يدو هر براي دانم، مي: پدر
  دهد؟ نمي اهميت تو نظر  به جرج بيني مي يوقت داري

  .شم مي ناراحت خيلي: هالي

  داري؟ احساسي چه تو جرج،: پدر

  .ناراحتم خيلي هالي از  طور، همين هم من: جرج

 ناراحت هم كدام هيچ و بشه حل مسئله اين كه بديد ارائه را روشي يك دو هر توانيد مي: پدر
  .نشيد

 منصفانه اين. جرج هم دوبار.نشينم مي جلو صندلي روي من دوبار. دارم خوب فکر کي: هالي
  .است
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 احساسات از يافتن آگاهي. كنند مطرح را خوبي حل راه يك گرفتند تصميم آنها دوي هر
  .باشد مي مشكالت كردن حل در مهم گام اولين يكديگر،

 ازظهر، بعد روز يك. كند بحث و جر هالي با كمتر كه كرد پيدا را ديگري روشهاي نيز، جرج
 جرج، كنند، ويدئويي بازي خواستند مي  مشخص، ساعت يك در جرج و هالي كه زماني
  .كرد شروع را بازي او بعد شود خسته هالي تا ماند منتظر

 از كنند، صحبت گشايي مسأله روش از استفاده با چگونه شدند متوجه آنها والدين كه وقتي
 درست زماني جدول يك هالي همين، خاطر به. بگيرند منصفانه تصميمات خواستند ها بچه
 را قرارداد اين و كرده موافقت هم جرج. كرد تنظيم دو، هر براي را آن زمان و مدت و كرد
  .كرد قبول

 آنها توافق مهم، موضوع. كنند حل را خويش مشكالت چگونه كودكان كه نيست اي مسئله
 آموزند مي آنها. است يكديگر احساسات گرفتن نظر در و مناسب و درست روش انتخاب
 از بهتر جاهايي چه كار، شروع براي. كنند اجرا بزرگترها كنار در را مهم روشهاي اين چگونه
   است؟ خانه

  !داره بازي اسباب من از بيشتر اون 

 منتظر گرديد برمي منزل به كه زماني ، يكار سخت روز يك گذراندن از بعد كنيد، تصور
. ببيند را خانوادگي شام يك تدارك سپس و گرفته آغوش در را آنها تا ديهست ها بچه استقبال

 من از بيشتر اين« : شنويد مي را آنان شكايت صداي چرخانيد مي قفل در را كليد كه همين اما
 فرصتي اينكه از قبل. » شكست منو مدادهاي و داشته نگه خودشو مال! داره شمعي مداد
  .نشيند مي مبل روي درمانده و خسته باشيد، داشته خود لباس آوردن در براي

 شنيدن از  و بوده تحمل غيرقابل برادرها، و خواهر هاي رقابت و دعواها والدين اكثر، براي
 عقايد به و داشته دوست را همديگر ها بچه دارند انتظار والدين. دارند نفرت بگومگوها، اين

 هاي رقابت هنوز دارد، وجود ها بچه اين بين كه عشقي عليرغم، اما. بگذارند احترام يكديگر
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 موضوع كه زماني  ويژه، به. شود مي دعوا و جنگ به منجر كه هست آنان بين زين زيادي
  .دارد يبيشتر... و خوراكي بازي، اسباب كه باشد كسي درباره

  !منه از بيشتر اون بازي اسباب

  !  داره يخوراک من از بيشتر اون

  !  كرده بازي من از بيشتر اون

 فكر منطقي حل راه يك به احتماال شنويد، مي را ها بچه از يكي شكايت صداهاي كه زماني
 به و است مساوي او با نيز برادرش يا خواهر بازيهاي اسباب دهيد، توضيح او به شايد. كنيد مي
 چيزي چنين هم شايد. است كرده بازي بيشتر  بازيها، اسباب با او اتفاقاً كه كنيد، يادآوري او

. نيست كارساز حرفها اين اما! كني بازي نداري حق اصال بزني، نق هي اينطوري اگر: بگوييد
 و است عصباني كند، مي حسادت احساس خويش برادر يا خواهر به نسبت كه كودكي چون
 و ها رقابت اين دادن كاهش براي روش بهترين. باشد مي فايده بي او با هايي صحبت چنين

 كه است نكته اين بر شدن متمركز و آنان مجدد هدايت براي فرزندان به كمك ها، تعارض
 با توانيد مي. بگذارند احترام ز،ين ديگران نظرات به بايد فكركنند خودشان به فقط نبايد آنها

  : كنيد كمك آنان به هايي پرسش چنين كردن مطرح

  كني؟ خوشحالي احساس شه مي باعث چيزهايي چه -

  دهي؟ انجام را هايي فعاليت چه داري دوست -

  نيستند؟ آن انجام به قادر) برادرت( خواهر كه دهي انجام تواني مي كاري چه -

  ندارند؟) برادرت( خواهر كه داري چيزهايي چه -

 موجب كه چيزي نيا و کنند توجه خودشان به تا كند مي كمك كودكان به اول، سوال دو
 باشند، داشته دارند دوست كه چيزهايي به آنها روش اين با. شود مي آنها خوشحالي و لذت

  .كنند مي فكر اند، داده دست از را آنها يا ندارند كه چيزهايي
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 يك از كه وقتي. كنند فكر خود، برادر يا خواهر به تا كند مي كمك كودكان به آخر، سوال دو
 من  عروسك،: داد پاسخ ندارد را آن برادرش كه دارد چيزي چه او پرسيدم، ساله ٤ دختر

 كه دارم  ادي مثل خوبي دوست من: داد جواب ساله ٨ پسر يك و. دارم دوست عروسكمو
 به نبايد كه كنند درك آنها تا كند مي كمك كودكان به چنيني اين هاي پرسش. ندارد برادرم
 دارند كه را چيزهايي قدر گيرند مي ياد آنها كار، اين با. كنند حسادت خود، برادر يا خواهر
  .بدانند

  :دانند مي مقصر را يكديگر ها، بچه كه وقتي

 به شروع و خورد صندلي به پايش آمد آشپزخانه به شام خوردن براي كه وقتي ساله ٩ ، امي
. گذاشته من راه جلوي را صندلي اون ،)او بزرگتر برادر( ، مايكه تقصير مامان،: كرد زدن داد

 کيما با آنان والدين! بدوني مقصر منو هميشه كردي عادت تو! نخير: داد جواب هم مايك
 جلوه  مقصر را ديگران مدام ، شيها يتوجه يب يبرا داشت عادت امي چون بودند موافق
 رو كار اين تو بله،: گفت مايك به او. كرد نمي تمام را بحث اين امي که بود جالب. دهد

 از مايك صورت! بودم كرده گوش رو تو جديد يد يس اجازه بدون من كه چون كردي،
 يم حرف يچطور باز ببينيد،: گفت و والدينش به نوميدي فرط از. شد قرمز عصبانيت شدت
  !  زنه

 نيست، مربوط ما به: گفت آنان دوي هر به بود شده خسته فايده بي  بحث و جر اين از هم پدر
 مشورت يكديگر با بايد برادرها و خواهر. بود پدر با حق. كنيد حل را مسئله اين خودتان بريد
  :كرد كمك آنها به جديد روش يك با پدر اما. كنند پيدا حل راه يك تا كنند

  داري؟ احساسي چه االن امي،: پدر

  !هستم عصباني خيلي كنه، مي درد و ديده صدمه پام انگشت: امي

 او پاي جلوي را صندلي تو بفهمد او كه بگي توني مي چي خواهرت به مايك،): آرامي با( پدر
  نگذاشتي؟
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 من كني مي فكر واقعا تو اما. داره درد هم خيلي و ديده آسيب تو پاي دونم مي امي،: مايك
  .بود خودش هميشگي جاي در صندلي. كردم را كار اين

  .كنم نمي فكر اينطوري ديگه نه،: امي

 او خواسته نمي برادرش كه كند اعتراف شد مجبور اما داشت درد هنوز او. نبود خوشحال امي،
 دارد اهميت گفتگو اين در كه چيزي. است نزده دست هم صندلي به واقعا و كند اذيت را،

 بعد فقط. كرد صحبت زمينه اين در خود قبلي تجربة از او. است خواهرش با مايك همدردي
 كرده احساس امي زير،. رسيد پايان به ماجرا اين خواهرش، و او احساس دربارة ازصحبت

  .بگذارد احترام مايك احساسات به تواند مي هم او پس كرده، توجه او رنج و درد به مايك

 احساس او زيرا كند صحبت خواهرش با آرامي به توانست و افتاد مايك براي نيز اتفاق همين
 به تواند مي چگونه پرسيد، او از پدر كه وقتي. شود مي حمايت پدرش، جانب از امي كرد مي

 پدرش كه بود كرده درك را موضوع اين مايك اصل در نبوده؟ مقصر او كه بگويد خواهرش
 روش و يافت كاهش مايك عصبانيت احساسات بيان و حمايتها اين با. داند نمي مقصر را او

  .كرد پيدا خواهرش با تعامل براي را جديدي

 آخرين گفت، والدينش به او. است كرده گم را اش عالقه مورد يد يس و دارد سال ٩  آندره،
 گذاشته كجا را يد يس نيست معلوم و كرده مي يباز آن با اش ساله ١١ برادر كه ديده بار

  :كردند صحبت آنها دوي هر با شده آموخته روشهاي به توجه با مادر و پدر. است

  كنيم؟ پيدا را آن بايد چطوري شده، گم آندره يد يس رسد مي نظر به: مادر

  !كرده گمش هم حاال و كرد بازي باهاش  تريل بار آخرين: آندره

  !  اتاق قفسة روي گذاشتم اونو من! نخير: تريل

  .نيست اونجا چرا خب،: آندره

  باشي؟ گذاشته ديگري جاي ممكنه. كن فكر خوب تريل،: مادر
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  .گذاشتم جاش سر يادمه ولي دونم، نمي: تريل

  گشتي؟ خوب رو قفسه روي آيا آندره،: مادر

  .نبود اونجا ولي بله،: آندره

  .بگرديم دنبالش هم با همگي بهتره خب،: پدر

 شد متوجه گشت خوبي به را قفسه مادر كه وقتي اما. نشد پيدا يد يس خانه، گشتن از بعد
 گذاشته آن  يرو را ديگر يها يد يس سهواً، آندره. است افتاده شيارها از يكي داخل آن كه
  : داد ادامه را مكالمه مادر اينجا، در. نبود مشخص اصلي يد يس و بود

 او  ،يد يس كردن پيدا از قبل چون باشد داشته احساسي چه تريل كني مي فكر آندره،: مادر
  كردي؟ سرزنش را

  .شده ناراحت خيلي اون ميدونم،: آندره

  داري؟ احساسي چه خودتت: مادر

  . ناراحتم موضوع اين بابت از: آندره

  نكرده؟ گم را  يد يس  تريل شدي متوجه اينكه از داري احساسي چه: مادر

  .كشم مي خجالت ازش: آندره

   كني؟ مي چكار بداني، مقصر را برادرت اينكه از قبل داد، رخ مجددا اتفاقي چنين اگر: مادر

  .بگردم بخوبي را جا همه تونم مي همه از اول خب،: آندره

 يا سرزنش خود، اشتباهات براي را ديگران  كودكان، اوقات اغلب. است مهم شروع يك اين
 آنها معتقدند، اينكه يا و بياندازند دردسر به را خود برادر و خواهر خواهند مي يا كنند مي متهم

 به ديگران خواهند مي اينكه يا كنند نمي توجه آنان، احساسات يا و ها خواسته به كافي قدر به
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 نيز شما منزل در متداول بسيار رويداد چنين اگر. كنند اعتراف خويش اشتباهات يا دقتي بي
 درباره كردن صحبت براي شما، كودكان. كنيد رفتار آندره و امي والدين مانند دهد، مي رخ

  .بود خواهند آماده آن قبال در پذيري مسئوليت و داده رخ واقعا كه آنچه

  .دهيد خاتمه برادري و خواهر هاي رقابت به امتيازات، دادن و قوانين اجراي با

 با تواند مي دارد سال ١٠ كه بزرگترش خواهر چرا كه دارد شكايت اين از ساله ٥  ساراي
 والدين، اكثر مانند ز،ين مادر. کند همراه را او حتما ديبا مادر ، اما رود، روي پياده به سگشان

 بيرون را سگ تنهايي به تواند مي و بوده بزرگتر او خواهر كه دهد توضيح سارا به تا كرد سعي
 و ها حرف اين  اما. است خطرناك دارد، كمي سن كه او براي كار اين كرد اضافه و ببرد
 به پاسخ در. داشت ادامه دختر دو ميان ها بحث و جر اين. نبود گشا مشکل ها حتينص

  ! داريد دوست من از بيشتر اونو شما دونم مي: گفت سارا زين مادر يها صحبت

 خرج بيشتري پول او چون است، شاكي  ماني بزرگترش برادر از و دارد سال ٦ ، دوتي
  .دارد نياز هم بيشتري پول مطمئنا و دارد سال ١١ ماني، كه دهد مي توضيح مادر،. كند مي

 مقدار همين هم او بوده دوتي همسن ماني وقتي  كه، کرد اشاره نكته اين به همچنين مادر
 داشت اصرار و شنيد نمي را مادرش هاي حرف اصال دوتي، اما كرده يم دريافت توجيبي پول
  ! گيره مي پول من از بيشتر هميشه اون! نيست منصفانه اين: كه

 دردسرها اين نيز بزرگتر هاي بچه حتي نيست، سال و سن كم هاي بچه به مربوط مسائل اين
 او به آنها كرد تقاضا بيشتري پول والدينش از ماني ازظهر، بعد روز يك. داشت خواهند را

 ياد بايد  ،يدار بيشتري پول به نياز اگر: گفت مادر. دادند توجيبي پول او به قبال كه گفتند
 دوتي به حرفها اين از وقت هيچ شما: گفت جواب در ماني. كني انداز پس كه بگيري
  !نيست منصفانه اين. است بچه اون چون چرا؟ دهيد، مي خواهد مي هرچه او به! زنيد نمي
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 سعي والدين اكثر اگرچه. شود مي مطرح برادرها، و خواهر بين در هميشه »انصاف« موضوع
 انصاف، كلمة درك. دارند ديگري نظر ها بچه اما كنند رعايت را مساوات و عدالت كنند مي

  د؟يكن كمك آنها به ديتوان مي چگونه. باشد مي دشوار ها بچه براي

 مثال، بطور. دهيد توضيح برايشان را چيزها از برخي تفاوت و كرده صحبت آنها با توانيد مي
  :كنيد مطرح خود كوچك فرزند با را هايي پرسش چنين

  تواني؟ نمي تو و ببرد بيرون را سگ تواند مي خواهرت چرا كني مي فكر

  كني؟ كنترل بخوبي را سگ نتواني اگر افتد مي اتفاقي چه

  داري؟ احساسي چه باره اين در

  باشند؟ داشته احساسي چه بابا و مامان كني مي فكر

  :بپرسيد بزرگترتان، فرزند از را ها پرسش اين

  بگذاريم؟ تو اختيار در خواستي هرچه توانيم نمي ما چرا كني مي فكر

 رفع را نيازهايت تا كرديم كمك تو به اينكه از باشيم، داشته خوبي احساس توانيم مي چگونه
   كني؟

 راحتي به را سگ تواند مي خواهرش شد، متوجه سارا ها، پرسش اين مورد در كردن فكر با
  .كرد فكر دهند، رخ او براي است ممكن كه خطراتي مورد در همچنين او. كند كنترل

 تصميم دهند، نمي او به بخواهد، دوتي كه را چيزي هر والدينش فهميد نيز، ماني كه وقتي
  .كند انداز پس را پولش از مقداري هميشه گرفت

 كارهايي چه و دهند انجام توانند مي را كارهايي چه بفهمند تا كنيد كمك خويش فرزندان به
. گيرند مي نظر در برادرها، و خواهرها براي را مختلف قوانين برخي والدين چرا و توانند نمي را

  .نباشند نگران انصاف كردن رعايت  موضوع، دربارة تا كرد خواهد كمك آنها به اطالعات اين
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  : نيست بد هميشه ها، بچه بودن زياد

! برداشته منو گردنبند او مامان،! بيرون نمياد وان از اون مامان،: ايد شنيده را جمالتي چنين آيا
  !زنه مي حرف تلفن با همش اون،

 را آن كه زماني كند، تهيه فرزندانش دعواهاي از فهرستي  خواستم مادر يك از بار، يك
 چه برداشته، را وسايلم كسي چه رفت، اول كسي چه: شدم مواجه جمالت اين با خواندم مي

  ...و داره خوراكي همه از بيشتر كسي

 كردم صحبت كودكان كشمكش به راجع كتاب از فصل اين در كرديد مشاهده كه همانگونه
  .كردم اشاره موضوع اين به نيز،) ٨و ٢،٦( قبلي هاي فصل در همچنين و

  :كنم مطرح  را، غافلگيركننده سوال يك خواهم مي اينجا در دهيد اجازه 

  هستند؟ بد ها كشمكش نوع اين آيا

 نشود، هيجاني يا جسمي نظر از ها بچه ديدن آسيب  موجب ها كشمكش و دعوا اين اگر
  .باشد مي هم مفيد بلكه، است طبيعي تنها نه برادرها و خواهر بين تعارض

 واقعيت برادري، و خواه رقابت معتقدند، كه هستند روانشناسي دو  بايلي مارك و  دبوراوندل
 در بينجامد، تهديد به دعوا و كشمكش با يا و يافته پايان دوستي دارد امكان. است زندگي
 خواهر روش اين با شما. دارد بيشتري ايمني معموال برادر و خواهر بين جنگيدن كه صورتي

  . ديده خاتمه را ديگران با دوستي است ممكن اما دهيد نمي دست از را خود برادر يا

 با ديگر، عبارت به. بگيرند ياد سازش، و اعتراض مخالفت، براي را روشهايي توانند مي آنها
  .ببينند آموزش را گشايي مسأله توانند، مي كودكان ها، تعارض و دعواها اين وجود

 در اش ساله ٨ خواهر  دبي است معتقد ساله ١٠ ، براد. كنيد توجه رابطه اين در نمونه يك به
 هايي پرسش چنين مشكل اين حل براي مادر،. است شده برنده تقلب با  ويديويي، بازي زمان

  : كند مي مطرح براد براي، را
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  داري؟ احساسي چه االن -

  كني؟ مي تقلب به متهم را او وقتي دارد احساسي چه خواهرت كني مي فكر -

  بود؟ برنده خواهرت  بازي، مدت تمام در آيا -

  نكند؟ بدي احساس او كه بزني را حرف اين خواهرت به تواني مي چگونه نظرت به -

 اگر و بود شده برنده او نيز اوقات برخي  كه، فهميد جواب ها پرسش نيا به براد که يزمان
 گرفت ياد براد. دهد ادامه بازي به خواسته مي كه بوده خاطر اين به ناميده متقلب را خواهرش

  .دهد اهميت خواهرش و خود احساسات به كه

 خواهد مي و شده ذله  كيم كوچكش خواهر دست از كه كسي پردازيم مي ، دون به حاال خب
  .كند دور خود از را كيم مرتب بطور كند مي سعي و كند بازي دوستانش با فقط

 بازي او با خواهد مي و دارد دوستش خواهرش كه دهند مي توضيح او به والدينش هرچقدر
 به خريد براي همگي كه وقتي روز، يك. شود مي بيشتر دون ناراحتي و آشفتگي كند،

 پيش برم خوام مي. كنار بره بگو كيم به مامان،: زد فرياد دون ناگهان  بودند، رفته فروشگاه
 كنند مي مسخره منو افتاده راه من دنبال ببيند دوستام اگر. است بچه دختر يك اون! دوستام

  .خندند مي بهم و

 گشايي-  مسأله تكنيك با برگشتند خانه به كه زماني. نگفت يزيچ يول شد ناراحت خيلي مادر
  :كرد صحبت به  شروع

  كنه؟ بازي تو با يا، بره فروشگاه به برادرت داري دوست كيم،: مادر

  .كنه بازي من با خوام مي: كيم

  كني؟ مي رفتار اينطوري باهاش وقتي داره احساسي چه كيم كني مي فكر دون،: مادر

  ! شه مي ناراحت: دون
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  كنه؟ بازي چه تو با امشب برادرت داري دوست كيم: مادر

  كنه؟ بازي توپ كم يك:  كيم

  .كم يك فقط. باشه: دون

 كنيد كمك آنها به. كنند گشايي  مسأله امن، مكاني در منزل در روز هر فرزندتان دهيد اجازه
 و كوچه  مدرسه، در ها كشمكش و تعارض كردن حل براي زيرا،  كنند تمرين را مهارتهايي تا

  .داشت خواهند نياز مهارتها اين به روند، مي كه جايي هر و خيابان

 با را نيازهايش آموخت نيز كيم و كند برطرف را خواهرش نيازهاي چگونه گرفت ياد دون
 چگونه گرفت ياد اما نشد ملحق برادرش دوستان به كيم اينكه با. كند هماهنگ  برادرش
  .كند حل را مشکل ناراحتي و پرخاشگري بدون
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  همساالن: ١٥ فصل

  : نداره دوست منو كس هيچ مامان،

 ساله، ٦  رجيناي. هستند بازي مشغول دوستانش كه، حالي در نشسته، كناري ساله، ٤  بيلي
. كنند مي يباز و شده جمع يكديگر با دخترها كه، حالي در ايستاده، اي گوشه در تفريح زنگ
  ! نكرد بازي من با  جنفير امروز: زند مي فرياد و آيد مي خانه به مدرسه از ساله، ٧  سارا

 اين از او آيا شود؟ همساالنش جمع وارد دارد آروز و ماند مي تنها زيادي ساعات فرزندتان آيا 
  است؟ ناراحت مسئله

 بررسي و تحقيق كودكان هاي دوستي مورد در كه افرادي و  رابينس فيلپ و  فرمن ويندول
 دو يا يك اي بچه اگر حتي. ندارد دوستان تعداد به بستگي مسئله اين معتقدند، اند کرده

 به نسبت كودك اين و كرده برطرف را او نيازهاي توانند مي آنها باشد داشته خوب دوست
. است مهم دوستي، گيري شكل توانايي اما. داشت خواهد خوبي احساس ديگران و خود

 و خشم نااميدي، احساس احتماال شود مي يياعتنا بي آنها به نسبت يا شده طرد كه كودكاني
  .كرد خواهند ناراحتي

 منزل به را ديگران يا و شوند ملحق بازي به خواهند مي بار اولين براي كه كودكان از برخي
 دانند نمي و هستند خجالتي طبيعي، بطور ديگر برخي. دارند را شدن طرد تجربة كنند، دعوت
 متوجه را ديگر هاي بچه چگونه دانند نمي نيز، ديگر بعضي. شوند نزديك ديگران به چگونه
  .اند شده طرد يا و منزوي آنها رسد، مي نظر به پيوندند، آنها به دارند دوست  كه، كنند

: زد فرياد خوشحالي با. كنند مي بازي شن ها بچه از بعضي شد متوجه او. دارد سال ٥  گريس
 توجه او به اصال  بودند، قلعه ساختن بازي غرق كه ها بچه. كنم بازي شما با خوام مي منم
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 بازي هم را گريس تا كند قانع را گرانيد كرد سعي مهرباني با بود، آنجا كه آنها معلم. نكردند
  .كردند توجهي ياوب به مجددا اما دادند اجازه ظاهرا ها بچه. دهند

 به چگونه دانست نمي گريس كردند، مي شدن كارمند و اداره بازي دخترها كه وقتي بعد، روز
 او به كردند يسع سيگر مادر كمك با پس. بود او فكر به معلم قبل روز از اما. پيوندد آنها

 وارد بتواند او تا كرد كمك و كرد كوچكش دختر از سوال چند منزل در مادر. كنند كمك
  : شود گروهي بازي

  كردي؟ كار چه كنند مي كارمندي – اداره بازي دخترها ديدي كه وقتي: مادر

  .ميشم منشي من گفتم، آنها به: گريس

  گفتند؟ چي ها بچه خب،: مادر

  .كرديم انتخاب را منشي قبال ما گفتند: گريس

  كردي؟ مي  كار چه بايد نظرت به: مادر

  .ندارند چيزي چه ببينم تا كردم نگاه آنها بازي به: گريس

  .خوبيه فكر: مادر

 كه كودكاني شدند متوجه آنها. دادند انجام ارتباط اين در پژوهشي همكارانش و  داج كنت
  .كند نمي بازي آنها با كسي و شده طرد گروه از شوند، مي  يباز وارد گروه با  يهماهنگ بدون

  .كند فكر مورد اين در تا كرد كمك او به گريس مادر

 كه كسي كند، مي صحبت جنيفر او دوست درباره  جسيكا دخترش با ديگري مادر اينجا در
 دعوت خانه به را او: كه داد پيشنهاد جسيكا به مادر ابتدا، در. كند بازي دخترش با خواهد نمي
 بازي من با جنيفر: گفت ناراحتي با و آمد خانه به جسيكا بعد، روز. كنيد بازي هم با و كن
  . كند نمي
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  .كنه بازي تو جديد دوچرخه با و خونمون بياد فريجن بگو: گفت مادر

 بازي من با خواد نمي و نمياد ما خونه جنيفر،: گفت جسيكا شد، تكرار قضيه اين مجددا فردا،
  .كنه

  كني؟ چكار بايد كني مي فكر: پرسيد او از مادر سرانجام 

  .كرد بازي من با امروز جنيفر مامان،: گفت و آمد منزل به جسيكا فردا،

  كردي؟ كار چه: پرسيد مادر

  ! كنه بازي باهام خواستم او از: داد پاسخ جسيكا

  .بود يافته را حل راه و كرده فكر موضوع اين به جسيكا، پس

 به و دارد سال ٩  دونا. كنيد استفاده مختلف هاي تكنيك از توانيد مي بزرگتر هاي بچه براي
 بود عالقمند اما،  شناخت نمي را كس هيچ او. بودند کرده يکش اسباب جديد محلة به تازگي

 مادر روز يك. گرفت مي نتيجه كمتر كرد، مي تالش بيشتر چقدر هر اما. كند پيدا دوستاني
 شرط: گفت دخترش به او. كند حل را خود مشكل تا كرد كمك او به خوب روش يك با دونا،
 مكان به كه بنويسي، است خودت همسن كه دختري مورد در داستان يك توني، مي بندم مي

 دوستان دونا، هفته، چند از بعد. شناسد نمي هم را كس هيچ و اند كرده كشي اسباب جديدي
  بود؟ داده رخ اتفاقي چه داشت زيادي

. کرد استقبال دهيا نيا از اما، بود ننوشته داستانها اين از قبال او. مادرشد پيشنهاد شيفتة دونا
  :خوانيد مي را او داستان اينجا در

 با روز يك. شناخت نمي را كس هيچ اما. باشد داشته زيادي دوستان داشت دوست  پني«
 آليس به او. طور همين هم پني. بود ها اسب عاشق آليس. شد آشنا  آليس نام به دختري
. كرد قبول هم آليس. كنيم تماشا را آنها و سواري اسب پيست بريم هم با روز يك بيا گفت،

 هم با را مدرسه تكاليف و رفت او ديدن به پني. ماند خانه در و شد بيمار آليس روز، يك اما
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 پني فهميد شد، خوب آليس كه وقتي. برود مدرسه به توانست نمي چون،آليس دادند انجام
 زيادي دوستان پني االن و كرد معرفي خود قبلي دوستان به را پني هم او پس خوبيه، دوست
  .دارد

 بلكه بود برده لذت داستان اين نوشتن از تنها نه او. خنديد داستانش، كردن تمام از بعد دونا
 تا كرد دقت درس، كالس در او. است آسان و سهل كاري جديد دوستان يافتن شد، متوجه
 به آنان از يكي فهميد  كه وقتي.  دارد اشتراك نقطه هايش همكالسي از كداميك با ببيند

 كرد پيشنهاد و دارم دوست خيلي را بازي اين هم من: گفت او به دارد عالقه سواري اسكيت
  .برد مي لذت خود موفقيت از دونا،. بروند سواري اسكيت به هم با هفته آخر

 آنها باشيد مطمئن باشند، خويش مشكالت حل جستجوي در بخواهيم، كودكان از اگر
  .كنند فكر گشايي مسأله توانندبه مي

  .بگذارند احترام ديگران شخصي عالئق به ها بچه تا كنيد كمك

 خواهد مي راجر. كنند مي بازي خود، كاميونهاي با كه هستند ساله ٤ پسر دو ، هريس و  راجر 
 هريس به را خودش كنترلي ماشين او بنابراين،. كند بازي هريس نشاني آتش  ماشين با كمي
 قبول را او ماشين هريس كرد، كاري هر راجر. خواست نمي را ماشين اين هريس اما. داد

 و  داشت عالقه يليخ آن به راجرز و بود نو او كنترلي ماشين چون. شد ناراحت خيلي او. نكرد
  .كرد گريه به شروع نيبنابرا است، كرده رد را او پيشنهاد هريس كه كند باور توانست نمي

 چرا يا و افتاده اتفاقي چه كنيد تصور تونستيد نمي. شديد مي اتاق وارد حين همين در شما اگر
 هميشه او، شخصي عالئق كه بود دشوار راجر براي موضوع اين درك. كند مي گريه راجرز
 بود، نشده يتوجه اش مخصوص بازي اسباب به اينكه از او. گيرد نمي قرار ديگران توجة مورد

  .بود شده درمانده و داشت بدي احساس

 يك از ساله، ٥ يا ٤ سنين در كوچك هاي بچه به كمك براي توانيد مي مواقع، گونه اين در
 همه از. دارند دوست را مختلفي چيزهاي مختلف افراد شوند، متوجه آنها تا كنيد استفاده بازي
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 چيزهايي چه به ديگران كه بفهمند و بگيرند ياد تا كند مي كمك آنها به موضوع اين مهمتر،
  .دارند عالقه

 را بازي اين سيهر و او با راجر مادر اينجا، در. باشد مي »داري؟ دوست اينو« بازي اين اسم
  :كند مي آغاز

  داري؟ دوست فرنگي توت تو، راجر،. كنيم مي شروع. كنيم بازي خواهيم مي ما خب،: مادر

  آره: راجر

  چي؟ تو هريس،: مادر

  نه): خنده با( هريس

  را؟ مختلف چيز دو يا داريد دوست را هم به شبيه چيز تا دو تا، دو شما پس: مادر

  ! رو مختلف چيز تا دو): يكديگر با( راجر و هريس

  بدي؟ ادامه هريس با را بازي اين تواني مي راجر، خب،: مادر

  داري؟ دوست پيتزا تو هريس بله،: راجر

  آره: هريس

  چي؟ آبنبات: راجر

  .دارم دوست خيلي: هريس

  داري؟ دوست اسفناج: راجر

  !نه): نخودي خندة با( هريس

 دادند ادامه آنقدر را كار اين آنها. دهد ادامه را بازي اين او تا خواست هريس از مادر سپس،
 مردم ها وقت بعضي: گفت آنها دوي هر به مادر. دهد خاتمه بازي به شد ناچار مادر كه
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 افراد پس. دارند عالقه مختلف چيزهاي به آنها اوقات برخي و دارند دوست را مشابه چيزهاي
  .دارند دوست را مختلفي چيزهاي مختلف،

 كنترلي ماشين با خواست نمي هريس مجددا بودند، بازي مشغول راجر و هريس كه روز يك
 او. داد هريس به بود كرده آوري جمع كه را ورزشكارهايي هاي عكس راجر كند، بازي راجر
 اين از آنها دوي هر. بدهد راجر به كردن بازي براي را خود نشاني آتش ماشين تا كرد قبول
 تمايلي دارد، عالقه او كه چيزهايي به شايد ديگران شد، متوجه راجر و. بودند خوشحال مبادله
  .بگذارد احترام نيز ديگران هاي خواسته و احساسات به گرفت، ياد و باشند نداشته

 عروسك يك از توانيد مي. دهيد انجام خود، كوچك فرزندان با را بازي اين توانيد مي هم شما
 مثال د،يكن بندي طبقه جديد بصورت را مختلف عالئق ديتوان يم نکهيا اي. كنيد استفاده
  خودشان، فرزندانتان دهيد اجازه و... و غذاها خانگي، حيوانات ها، فيلم تلويزيوني، هاي برنامه
  .كنند ارائه را، جديدي بندي طبقه

  

  :دارد بدبينانه تصورات هميشه فرزندم،

 با ، آ لي امروز،: گويد مي ناراحتي با و آيد مي خانه به مدرسه از شما ساله ١٠ دختر كنيد، فرض
  .باشيم دوست هم با خواد نمي و عصبانيه من از اون دونم، مي نزده، حرف من

 قصد، از  گراهام امروز: گويد مي گردد برمي فوتبال تمرين از وقتي شما، ساله ٨ پسر اينكه يا
  . زنم نمي حرف باهاش وقت هيچ ديگه اومد، دردم خيلي. ام سينه به زد محكم

 يا اطرافيان رفتار مورد در اي عجوالنه بطور اينكه يا كرده قضاوت سرعت به ها بچه از بعضي
 از پدري چگونه كنيد مشاهده تا زنم مي مثال يك اينجا، در. كنند مي گيري نتيجه دوستان،

 درگير ، او تا دهد مي آموزش دخترش  سندي به و كند مي استفاده گشايي-  مسأله روش
  .شود مولي خواهرش به كمك
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 من با اصال اما، دوستمه بهترين اون كردم مي فكر. كرده ناراحت خيلي منو آ، لي بابا،:  سندي 
  .نداد جوابمو اصال اون، اما كنيم بازي هم با خواستم ازش. زنه نمي حرف

. كنم تعريف برايت را  شري نام به دختر يك داستان بذار اما. هستي ناراحت دونم مي: پدر
 دليل چند به توانيد مي خواهرت و تو بدونم خوام مي. نكرد بازي دوستش با يشر روز يك

  کرده؟ را اين شري چرا كه كنيد فكر مختلف

  كنه؟ بازي كس هيچ با خواد نمي اون اينكه براي: سندي

  .كند مي بيماري احساس شايد: مولي

  .باشه ناراحت سگش مردن بخاطر هم شايد: سندي

  .زده داد سرش معلمش حتما: مولي

  نزد؟ حرف تو با امروز آ، لي چرا نظرت به  سندي، خب. ها بچه كرديد خوبي فكرهاي: پدر

  !گرفته بد نمرة امتحان تو شايد: سندي

. كند رفتاري چنين آ، لي تا باشد داشته وجود تواند مي زيادي داليل که ديفهم مي حاال سندي
 نيا كلي مفهوم شوند، يم بزرگتر كه زماني كودكان، زيرا. است مهم بسيار موضوع اين درک
  . كرد خواهند استنباط را مسئله

 سوء براي را زيادي هايي فرصت و است برخوردار خاصي اهميت از نوجوانان براي  دوستي،
  تاد دوستش به را خود بسكتبال توپ ساله، ١١  رابي مثال، بطور. کند يم جاديا تعبيرها،
 زنگ تاد كه شب. نياورد را توپ تاد اما. بياورد را آن عصر فردا بود خواسته او از و  داده قرض
 بهت وقت هيچ ديگه! كردي بدقولي ولي ميارم را توپ گفتي تو: گفت عصبانيت با رابي زد،
  !دم نمي قرض يزيچ
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 چه دم مي توضيح برات كني گوش حرفام به اگر: گفت سپس شود آرام رابي تا كرد صبر تاد،
 هم من. كنم تمام را آنها تا كرد مجبور مرا مادرم بود زياد ام درسي تكاليف چون. افتاده اتفاقي
  .مدرسه ميارم فردا رو توپ حتما شده، دير بگم تا زدم زنگ بهت

 زود كه فهميد اما نگرفته، تماس او با زودتر دوستش، چرا كه بود عصباني هنوز رابي اينكه با
 فكر بي تاد كرده، تصور ابتدا در كه آنطور شد، متوجه او مهمتر، همه از. است كرده قضاوت
 ما كه آنطور مسائل فهمد مي كودكي چگونه نكهيا. كنيد توجه ديگر نمونه يك به. نيست
  .نيستند كنيم مي تصور

 قهر او با  آليسون دوستش بهترين چون نشسته، خانه بيرون تنهايي به او. دارد سال ٩  جمي
 داده قول من به آليسون،: گفت او افتاده اتفاقي چي پرسيد او از جمي مادر وقتي. بود كرده
 بهش من. مريضه مادرم چون بيام تونم نمي گه، مي االن ولي. سينما بريم هم با شنبه كه بود

  .زنه نمي حرف من با اونم. كرديم دعوا هم با و دروغگو گفتم،

  گه؟ مي دروغ آليسون كه كردي فكر چرا: پرسيد مادر

 منو خواد مي كردم فكر: داد پاسخ و بود نكرده فكر موضوع اين به قبال انگار كرد مكث جمي
  .كنه ناراحت

  بشي؟ دوست دوباره آليسون با كه بكني توني مي چكار خب،: گفت مادر

  .متاسفم بگم، بهش شايد: گفت کردن فکر يکم از بعد جمي

  بدي؟ انجام كاري چه توني مي ديگه و: پرسيد مجددا مادر

 بريم آليسون با بعد شد، خوب كه وقتي و بپرسم را مادرش حال توونم مي:  داد پاسخ جمي
  .سينما

 توجه مختلف شرايط در ديگران انتظارات به  فرزندتان، هايي پرسش چنين كردن مطرح با
 ديدگاه ر، كا اين با احتماال. كرد نخواهد عجوالنه هاي گيري نتيجه بالفاصله و کرده
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 بازگو را مطلبي نسنجيده عصبانيت حين در كه كودكاني ويژه، به. شد خواهد تر اوگسترده
  .اندازند مي  مخاطره به را خود مهم هاي دوستي و كرده

  :زند مي الف خيلي فرزندم

 راست دانيد مي شما كه گويد مي چيزهايي ديگر هاي بچه به و كرده اغراق فرزندتان آيا
 يا بزند الف كرده كه كارهايي به راجع هايش همكالسي به دارد دوست او، آيا نيست؟

  كند؟ خودنمايي

 تور داخل را توپ او. كرد مي بازي بسكتبال دوستانش با ساله ١٠  ريموند تابستاني اردوي در 
  كيت خانه، درحياط. بيندازم تور داخل بسته چشمهاي با را توپ تونم مي من: گفت و انداخت

 رفتن از بعد.  گرفتم ژيمناستيك مسابقات در مدال يك:  كند مي صحبت دوستانش با ساله ٨
 اما. شوند مي ناراحت زدنش الف از مطمئنا او دوستان كه كرد گوشزد او به مادر دوستانش،

  .شد نخواهد اينطور كه كرد قانع را مادر كيت

 ريموند مادر. دارد وجود روش چندين زنند، مي الف حد از بيش كه هايي بچه به كمك براي
 كنم مي تعريف برايت داستان يك: گفت پسرش به خصوص، نيا در ييها آموزش از بعد

 چه به راجع مايكل كني مي فكر. زد مي الف زيادي و بود  مايكل اسمش كه پسري به راجع
  زد؟ مي الف چيزي

  .بدود سريعتر همه از مدرسه توي تونه مي ميگه، حتما: ريموند

  ! بکنه کارو نيا تونه مي حاال خب،: مادر

  .باشه مهمي آدم داره دوست شايد: ريموند

  ديگه؟: مادر

 شايد. ميشن دوست باهاش اينطوري ها بچه  بکنه کارو نيا اگر كنه مي فكر اينكه، يا: ريموند
  .کنه يم دايپ يخوب احساس كار اين با هم
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  دارند؟ او به نسبت احساسي چه دوستانش زنه، مي الف مايكل وقتي كني، مي فكر: مادر

  .دارند بدي احساس مطمئنا: ريموند

  شه؟ مي چي بشه برنده نتونه مايكل و باشه دو مسابقه مدرسه تو اگر: مادر

  .زده الف او كه فهمند مي دوستانش: ريموند

 چه بشه ثابت اين خالف اگر و است دونده بهترين كه بوده گفته قبال مايكل خب،: مادر
  ده؟ مي رخ اتفاقي

  .ندارند اي عالقه بهش دوستانش ديگه: ريموند

 دوستانش كه كنه كاري بتونه مايكل كه كني فكر ديگه متفاوت روش يك به توني مي: مادر
  باشند؟ داشته او به نسبت خوبي احساس

  !نكنه دويدنش سريع به راجع صحبتي اصال تونه، مي اون خب،): كرد فكر اي لحظه( ريموند

 توپ انداختن به راجع مايكل مانند هم او كه كرد يادآوري او به ريموند مادر اينجا، در 
 اصال من آها،: گفت و كرد فكر كمي ريموند. است زده هايي حرف بسته، چشمان با بسكتبال
  .بشم مايكل مثل ندارم دوست

 است اين كنند برقرار ارتباط داستانها اين توانندبا مي ريموند مانند  ها، بچه كه داليلي از يكي 
 كه همانطوري. كنند درك و مشاهده تهديد، حس بدون را ها موقعيت اين توانند مي آنها كه

 نداشت استرسي گونه هيچ و داد مي نظر مايكل به راجع راحت خيلي ريموند فرموديد، مالحظه
  .كرد پيدا دست مهمي، بينش به خودش اينكه تا

  :كنيد مشاهده خصوص اين در را مادرش و كيت مكالمه حاال

  گفتند؟ چه آنها كردي صحبت ژيمناستيك مدال به راجع دوستانت با وقتي كيت،: مادر

  !ده نمي موضوع اين به اهميتي هيچ گفت، دوستم بهترين: كيت
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  داشتي؟ احساسي چه تو خب،: مادر

  .بدم انجام يکار توانستم نمي من بده، نشان را مدال گفت، مي اگر چون. شدم خوشحال: كيت

  :كنند كمك كودكان به يابي دوست براي توانند مي ها سرگرمي

 خواهند مي هستند، سرگرمي دنبال به كه هايي بچه. است زندگي الزمة سرگرمي، و تفريح
  .باشند داشته زيادي منافع تواند مي كار اين و ندارد ارتباطي مدرسه، با كه بگيرند ياد چيزهايي

 او به اش عالقه مورد سرگرمي چگونه که، گفت من به روز يك او. دارد سال ١٢  ، جي
 و برده مي لذت رقصيدن از داشته سال ٨ او كه زماني. كند پيدا جديدي دوستان تا كرد كمك
 آنها،  خريد از بعد و كرده مي تهيه را"  برادوي"  موسيقي هاي يد يو يد يا يد يس مرتب
  .كرد مي رقص تمرين اتاقش در ها ساعت

. كرد درست کار نيا براي كوچك سن يك و خريد را وسايلي او رقص، گرفتن ياد از بعد
 به جي سال چند مدت به. نشستند مي او رقص تماشاي به  و کرده قيتشو را او يج ۀخانواد
 شد آشنا مادري با ، لورتا جي، مادر مدرسه، ماهانه  انجمن در روز يك. داد يم ادامه كار اين
  .داشت ياديز عالقه رقص به هم او پسر كه

 جديدش دوست جي، سپس. شوند آشنا هم با تا كردند تشويق را خويش پسران مادرها،
 ديري. كنند همكاري يكديگر با تا خواست جي از بايرون. كرد دعوت اشان خانه به را  بايرون
 همسايگان براي را كنسرتي تمرين، ماه ٤ حدود از بعد و كردند كار به شروع آندو كه نپائيد
 مورد وسايل آنها آمده بدست پولهاي با و شد فروخته دالر دو قيمت به ها بليت. دادند ترتيب

 آنها. گرفتند ياد زين جديدي هاي رقص اديز نيتمر با بايرون و جي. كردند خريداري را نياز
  .دادند سفارش را تبليغاتي پوسترهاي نيهمچن

 قبال او. داشت برايش زيادي منافع سرگرمي اين برد، مي  رقص از جي كه لذتي بر عالوه
 مالقات از بعد اما. كرد نمي آشكار مدرسه هاي بچه نزد را خويش عالئق و بود خجالتي پسري
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 تكاليف و رقص بين چگونه آموخت همچنين او. كرد مي بيشتري امنيت احساس بايرون با
 بهتر، همه از. آموخت زين را گذاري سرمايه مهارتهاي جي. كند ايجاد تعادل خويش درسي
 تماشا را او كارهاي تا كند دعوت مدرسه هاي بچه از تا دارد نفس به اعتماد كافي قدر به حاال
  .كنند

  .است برخوردار جانبه همه هاي حمايت از كه اند داده تشكيل را بزرگي گروه آنها امروز،

 درست دستبند و گردنبند منجوق و مهره با  سرگرمي، براي كه است ساله ١٢ دختر ، لي
  .است كرده پيدا زيادي دوستان و، ا كار اين با. كند مي

 كافي مهارت وقتي و.كرد مي درست خواهرش و بزرگ مادر مادر، براي را چيزها اين او ابتدا،
. كند درست ، نينا اش همكالسي براي دستبند يك گرفت، تصميم كرد، پيدا نهيزم نيا در را

. دارد عالقه رنگ اين به نينا كه بود شده متوجه اما نداشت دوست را بنفش رنگ لي، اگرچه،
 رنگ بنفش، رنگ واي قشنگه، خيلي نيا يل: گفت او داد، دوستش به را دستبند كه وقتي
 متوجه بلكه، كرد، پيدا زيادي دوستان لي، تنها نه سرگرمي، اين با.  ممنونم ام، عالقه مورد
  .دارند عالقه هايي رنگ چه به ديگران شد

 مهمترين باشد، متفاوت تواند مي ديگران عالئق و احساسات كه موضوع اين دادن تشخيص
 چه يکن يم درست را دستبندها  نيا که يزمان پرسيدم، لي از كه وقتي. بود او براي مهارت

 چيزي اينكه بجاي ميده، بهم خوبي حس يك اينكار: داد پاسخ افتخار با ،يدار احساسي
 نيا آنها هستم مطمئن و كنم مي هديه را خودم دست كار آنها براي بخرم، دوستانم براي
  . شود يم من يخوشحال موجب مسئله نيا و دارند دوست را هيهد

 چيزهاي به بتواند او اگر. ندارد اشكالي نيست، فرد به منحصر لي، يا، جي مانند شما فرزند اگر
 را بسياري منافع كه كند ايجاد را شرايطي تواند مي حتما ابد،ي دست خويش زندگي در مهم

  .باشد مي فعاليت  خوشي و لذت از فراتر سرگرمي، يافتن منافع. اورديب همراه به برايش
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  : زندگي مهارتهاي ساختار: ٤ بخش

 كه صورتي در دهيم، انعطاف را خويش بدن يا جسم توانيم مي فقط ما كه شد مي تصور چنين
  . باشند يم پذير انعطاف نيز ما اذهان

 تكاليف بر توانند مي هستند خويش نشدة حل هيجاني موضوعات نگران دائما كه كودكاني آيا
 و ياس دچار زندگي، مهارتهاي يريادگي عدم علت به كه كودكاني يا كنند؟ تمركز مدرسه،
 بطور تا كند مي كمك كودكان به انديشيدن، توانايي و خالقيت آيا شوند؟ مي نااميدي
  شوند؟ زيادي هاي موفقيت كسب به موفق هيجاني، و اجتماعي

 مرتبط عوامل به بستگي دهد مي انجام تحصيل دوران و زندگي طول در شما فرزند كه آنچه
 انگيزه چگونگي اجتماعي، هاي موقعيت در او مهارتهاي: از شده شامل كه دارد شماري بي

  .او واقعي عملكرد و هايش خواسته به دستيابي براي

 هدايت را رفتارها توانند مي كه كردم صحبت اي نشده حل مسائل مورد در ٣ و ١ بخش در
  .باشند دخيل فرهنگي و علمي هاي موفقيت در و كرده

 با كه كرد خواهم معرفي شما به را زندگي مهارتهاي يادگيري چگونگي ،٤ بخش در اما،
 روشهاي همچنين. گذاشت تاثير نيز موفقيتها بر و نمود حل را مسائل توان مي آنها به توسل

 براي كه مهارتها اين از برخي  انجام با تا كرد خواهم مطرح و پيشنهاد را فردي به منحصر
  . ديابي دست يريچشمگ جينتا به هستند، مفيد مدرسه در شما فرزند

 حال به تا آيا. است شنيدن مهارت كرد، معرفي آنرا بايد ابتدا در كه مهارتي باشيد داشته توجه
 هاي حرف به آنها كنيد، مي صحبت شيخو دوستان يا فرزندتان با كه، زماني ايد، شده متوجه
 هاي حرف به است مشخص كه گويند مي چيزي شما، به پاسخ در يا، كنند؟ نمي گوش شما
 احتماال.  دهند پاسخ شما سواالت از بخشي به توانند مي آنها نکهيا يا نداشتند؟ توجهي شما
. است مهمي بسيار مهارت يك شنيدن خوب اما. است داده رخ ما همه براي ها موقعيت اين
 خويش فرزند به چگونه كه كرد خواهم صحبت شما با خصوص اين در ،٤ بخش ابتداي در
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 او و شما بين محكم پيوند يك روش اين با. گيرد فرا دقت با مهارت اين او تا كنيد كمك
  .شد خواهد ايجاد

 ، الكساندر كارل مانند محققاني توسط  كه، است زندگي مهارتهاي از يكي زين كردن، توجه
. است گرفته قرار پژوهش مورد هاپكينز جان دانشگاه از  دبور سوزان و  سليتو ان دوريس

 اي ويژه اهميت از  که فرهنگي و علمي هاي موفقيت به  توانند يم فرزندمان مهارت، نيا با
 الكساندر و سليتو ان توسط كه ديگري تحقيق طبق واقع در. ابندي دست باشد، يم برخوردار
 و مهارتها شوند، مي كودك مهد وارد كودكان كه زماني  شده، مشخص گرفته صورت

 يعني آتي سالهاي در عملكردشان و انگيزه كننده بيني پيش مهمترين آنان رفتاري عادتهاي
  .باشد مي ابتدايي مدرسه به ورود

 زندگي و مدرسه با مرتبط هاي موفقيت به كه، است پذيري مسئوليت زندگي، ديگر مهارت
 كردن رفع آن و دهند مي انجام منزل در را پذيري مسئوليت ابتدا در كودكان. كند مي كمك

 دارد وجود بسياري روشهاي شوند مي بزرگتر ها بچه كه كم كم. باشد مي شان روزمره نيازهاي
  . اموزنديب را مهارت نيا تا كند كمك آنها به تا

 اين از کودکان كه زماني اما. كنيد تقويت را مهارتها اين آنها سال و سن به توجه با توانيد مي
 طول زيادي زمان مدت آنها، به شما آموزش دارد امكان آيا كرد؟ بايد چه زنند، مي سرباز كار

 را يريپذ تيمسئول مسئوليت، از فرار جاي به تا كنيد كمك او به توانيد مي چگونه بكشد؟
   رد؟يبپذ

 موضوع اين با ارتباط در معتقديد، اينكه يا. دهيد توجيبي پول او به كار اين ازاي در توانيد مي
 اي پيچيده موضوعي اين باشند؟ داشته خوبي رفتار هميشه اينكه، مگر داد پول آنها به نبايد
 بهترين سپس و كنيد فكر كار اين زيانهاي و مزايا به توانيد مي گيري تصميم از قبل اما. است

  .بگيريد نظر در فرزندتان براي را راهبرد
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 مدرسه تكاليف قبال در پذيري مسئوليت بگيرند، ياد بايد ها بچه همه كه موضوعي مهمترين
  شوند؟ مي خوشحال و زده هيجان خود درسي تكاليف دادن انجام از ها بچه آيا باشد، مي

 در تواند مي كه كرد خواهم صحبت تخيل و خالقيت مورد در همچنين، کتاب از بخش نيا در
 فقط خالقيت و تخيل از كنيم مي تصور موارد گونه اين در گرچه. باشد كارساز خصوص اين
 از توان مي اي زمينه هر در تالش و سعي با اما شود، مي استفاده نويسندگي يا هنر موسيقي، در
»  خالقيت جامع فرهنگ«  نام به خود كتاب در  كراپلي آرتور. گرفت كمك ها اين
 هنر، در تنها نه و دارد ها زمينه همه در كارآمد نوآوري كسب به نياز... خالقيت« : نويسد مي

 مورد ز،ين فردي بين روابط و كشورداري تجارت، مهندسي، علوم، در بلكه موسيقي و ادبيات
 و انطباق جهت توانايي رويي، گشاده پذيري، انعطاف« : كند مي اضافه كراپلي. باشد يم  نياز

 آمدن كنار به توانند مي غيرمنتظره، رويدادهاي با شدن مواجه جسارت و جديد عالئق به توجه
 كه، سازگاري تطبيق و اطمينان عدم هاي، زمينه در ويژه، به كنند كمك زندگي هاي چالش با

  ».دارند رواني بهداشت با نزديكي بسيار ارتباط

 و خودانگيختگي انديشيدن، مانند هايي روش مثال، بطور موافقم، نكات اين با هم من
 حيصح پاسخ به ما تا  كنند كمك اضطراب، و استرس از رهايي به توانند مي پذيري انعطاف
 بطور. باشد مي دروس نيا مكمل بخش يك درست، و صحيح پاسخ از آگاهي. ميابي دست
 مانند دروسي حتي اما است واشنگتن آمريكا، پايتخت و چهار شود مي دو بعالوه دو مثال،

 وار، طوطي يادگيري واقع، در. باشند نمي دشوار و سخت همواره هم، جغرافيا و رياضيات
 دنياي جديد يها شرايط در و چگونه را آنها دانند نمي احتماال ها بچه که، دارد يهاي محدوديت

 غيرقابل هاي موقعيت با آمدن كنار  توانايي آنها، کرد اذعان توان يم و گيرند بكار واقعي،
 كودكان به را اي خالقانه و انگيز هيجان روشهاي شما بخش، اين در. ندارند را بيني پيش

 ياد را كشورها پايتخت و كنند بازي ارقام و اعداد با توانند مي آنها و دهيد مي ياد خويش
 استفاده مهارتها تمام از آن در و كند بازگو را داستانهايي تواند مي حتي شما، فرزند. بگيرند
  .كند
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  :شنيدن مهارت:  ١٦فصل

   مدرسه در شنيدن مهارت

 دخترش نمرات به راجع او با مدرسه معلم. داد قرار خود جاي سر را گوشي عصبانيت با  لنوره
 ١٠ زير نمرات امال، و علوم رياضيات، هاي درس در و بود دوم كالس  تارا. بود كرده صحبت
  .شد مي محسوب او عالقه مورد هاي درس از يكي علوم اما،. بود گرفته

  كالس در اما. كند بيشتري تالش بايد او. است باهوشي دختر تارا،: بود گفته نااميدي با معلم
 به كه وقتي. كند مي صحبت دوستانش با مرتب هستم، دادن درس مشغول كه زماني درس،

 تكاليف اين اوقات اكثر و. است اماليي غلط از پر و بدخط بسيار كنم، مي نگاه تكاليفش
 يادگيري اختالل حتي و ديداري يا شنوايي مشكل او كنم نمي تصور. هستند نامرتب و ناقص
  .رود بهبودي به رو او وضعيت اميدوارم،. باشد داشته

 معلمت تارا،: گفت او به خطاب و رفت دخترش اتاق به لنوره ها، حرف اين شنيدن از بعد
 خط و كردن صحبت با را وقتت كالس در تو است دادن درس مشغول كه زماني گويد مي

 از. كني بازي هفته آخر نداري حق بگم بهت خوام مي كني مي تلف دفترهايت كردن خطي
 سعي د، نبو كامل اگر كنم، مي چك را آنها من و دي مي انجام را ات تكاليف اول بعد به اين
  .   كني درست را آنها كني مي

  .بنويسم مشق ندارم دوست:  داد پاسخ فرياد و داد با تارا

 جواب دفعه اين اگر. كني صحبت اينطوري مادرت با نداري حق: داد جواب فرياد با هم مادر
  .كنم مي ات تنبيه حسابي بدي منو

 پايان به آنها مكالمة دعوا، و جنگ اين از بعد. كرد نمي گوش مادرش هاي حرف به تارا ديگر
  .رسيد
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 را تارا اتاق در آرامي به مادر اينجا در. كنيم توصيف ديگري گونة به را گفتگو اين دهيد اجازه 
 خوبي نمرات امتحان در تو كه داد اطالع و كرد صحبت من با معلمت تارا،: گويد مي و زده

  افتاده؟ اتفاقي چه يبد حيتوض يتون يم داشتي، عالقه آن به كه درسي در حتي نگرفتي

  .دونم نمي: گفت) كند صحبت خواست نمي که( تارا 

 تو داد، مي درس علوم، داشت معلمت وقتي مياد يادت كني فكر كمي اگر بندم مي شرط: مادر
  كردي؟ مي كار چه

: دهد جواب صادقانه گرفت تصميم نكرد، احساس را انتقادي يا تهديد گونه هيچ تارا چون
  .بزنم حرف دوستام با دارم دوست من مامان، آخه

  چيست؟ »افتخار« كلمه معني دوني مي تارا: مادر

 افتخار آن به اسب، يك كردن نقاشي مثل كنم مي خوب كار يك من كه وقتي آره،: تارا
  .كنم مي

  چيست؟»  نااميدي«  كلمه معني دوني مي: مادر

  .كنم مي نااميدي احساس كنم، نقاشي بخوبي را اسب يك نتونم كه وقتي آره،: تارا

 كمي نمره علوم درس از شدي متوجه وقتي داري احساسي چه بگو من به حاال خب،: مادر
   گرفتي؟

  .شدم نااميد): لبخند با( تارا

  بگيري؟ خوبي نمره امتحانها، در وقتي داري احساسي چه و: مادر

  .كنم مي غرور و افتخار احساس: تارا

 تغيير را خويش نمرات آن، با تواند مي كه راههايي دربارة تا خواست دخترش از مادر سپس
  .كند فكر دهد،
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  .نزدم حرف دوستانم با ميده درس معلم خانم كه وقتي تونم مي من خب: تارا

  داشت؟ خواهد احساسي چه معلمت كني مي فكر): لبخند با( مادر

  .كنه مي افتخار احساس هم اون دونم، مي: تارا

 كه كنم كاري يك خوام مي گفتم، معلمم به من: گفت و آمد خانه به مدرسه از تارا بعد، روز
  !بشه نااميد ازم اينكه نه كنه افتخار هم به

  .  داشتند را حس همين هم دختر و مادر بلکه، كرد مي افتخار احساس تارا معلم تنها نه اما

  كند؟ مي توجهي من هاي حرف به كسي آيا

 گوش زنيد مي كه هايي حرف به اصال فرزندتان اوقات برخي كه شديد متوجه حال به تا آيا
 در و كرده شروع خوشايند بسيار و آرامي به را فرزندتان با صحبت كه آمده پيش يا كند؟ نمي
 گوش هايتان حرف به وقت هيچ ها بچه اينكه از آيا برسانيد؟ اتمام به داد و جيغ با پايان
  د؟يهست عصباني دهند، نمي

. دارد كاربرد بسيار كه كنيم مي معرفي شما به را فرد به منحصر و جديد روش يك اينجا در
  .كردم نامگذاري» بچگانه تقليد بازي« من را روش اين

 هستند، ساله ١٢ دو هر كه  كالرا او دوست و  تامارا دخترش به را بازي اين مادري اينجا، در
  : كند مي معرفي

 بلند صداي با خواهم مي كه است دار خنده يها متن سري يك اينجا ها، بچه خب: مادر
  .بخوانيد

  .است قرمز پاهايم انگشتان نوشته، اينجا: تامارا

  .خريدم مادرم براي پشت الك تا دو من:  كالرا

  .شدند قرمز پاهايم انگشتان و برفها توي رفتم: تامارا
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  .دارند  خنده خيلي ها، پشت الك:  كالرا

  .خارند مي پاهايم:  تامارا

  .اند گرسنه واقعا آنها از يكي: كالرا

  داريد؟ دارو كمي آيا: تامارا

  .هستند تيره و لزج و رنگ سبز آنها: كالرا

  .شده خيس پاهام فقط من ندارم دوست را دارو اين! مزخرف اَه،: تامارا

  .آب تو بذاري پاهاتو تا يارم مي ولرم آب كمي برات:  كالرا

  .متشكرم:  تامارا

 تامارا چون كردند اي احمقانه هاي صحبت كه دانستند مي آنها. كردند خنده به شروع دخترها،
  .كردند مي صحبت خودشان هاي موضوع به راجع آنها، دوي هر بود معتقد

 بايد كه داد آموزش آنها به بعد. بخوانند را فكاهي اين دوباره تا خواست دخترها از مادر، سپس
  .كنند گوش ديگران هاي حرف به دقت با

  : كرد سؤال آنها از مادر دادند، انجام را كار اين آنها وقتي

 زماني مثال، بطور است؟ كرده گوش او حرفهاي به كه بفهماند تامارا به تواند مي چگونه كالرا
  شنيده؟ را او حرفهاي كه بفهماند تامارا به چطوري كالرا شده، قرمز پاهايم: گويد مي تامارا كه

  شده؟ قرمز پاهات چرا بپرسد، تواند مي كالرا: دادند جواب هم با دختر دو هر

 كرد، مطرح آنان براي مادر كه جوابهايي و سوال با و كردند آغاز را بازي اين مجددا آنها
  .كنند مي گوش يكديگر حرفهاي به واقعا كه دادند نشان
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 مجددا اينجا، در. برند مي لذت مسئله اين از آنان اكثر و گرفته فرا را بازي اين بخوبي ها بچه
  :كنيم مي مشاهده را كالرا، و تامارا مكالمه

  .كردند را كار اين كه آوره خجالت  كيت والدين براي واقعا: تامارا

  .گرمه چقدر هوا امروز: كالرا

  .گرفتند طالق يكديگر از آنها: تامارا

  .نشستم مي اش سايه زير و بود درخت تا سه اينجا كاش: كالرا

  .كنه مي زندگي مادرش با فقط كيت، حاال: تامارا

  كنه؟ مي زندگي مادرش با اون چرا: كالرا

  .گرفته عهده بر را او سرپرستي مادرش اينكه براي: تامارا

  .ايستاده فروش بستني يك اونجا كن نگاه هي،: كالرا

. بود كرده تعجب كردند مي استفاده بازي براي جدي موضوعات چنين از دخترها اينكه از مادر
 تامارا  داشت؟ خواهد احساسي چه تامارا دهد، جواب روش اين با كالرا اگر: پرسيد آنها از او

 او داد، نشان پاسخ اين. دهد نمي اهميتي كس هيچ به خودش بجز كالرا كنم، فكر:  داد پاسخ
  .است كرده درك را افراد يها صحبت به كردن گوش اهميت خوبي، به

 استفاده يباز نيا از ديتوان يم زين شما نكرد گوش شما هاي حرف به فرزندتان كه زماني 
   اد؟ي  مي يادت را بچگانه تقليد بازي: بگوييد او به ديتوان يم. ديکن

  كردي؟ گوش را من حرفهاي بفهم كه يديم پاسخ چگونه

  .شد خواهد خوبي شنوندة يك و برد مي لذت بازي اين از حتما فرزندتان،

  كنم؟ مي توجه فرزندم حرفهاي به واقعا آيا
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 كنيد؟ مي كار چه گيرد مي زور به را او بازي اسباب  يا زند مي را دوستش كودكتان كه زماني
 باشد؟ داشته رفتاري چنين نبايد كه ايد گفته او به چون شويد مي خشمگين و عصباني شما آيا
  بگيريد؟ انتقاد باد به را او تا شويد مي آماده آيا

 آشغال سطل در كرد خرد را پدرش سيگارهاي روز يك كه است اي ساله ٤ پسر ، آدام
 اما. است كرده اشتباه او كرد تصور و نگفت چيزي او به پدر اتفاق اين از بعد اول بار. انداخت
 و كرده تهديد را او و شد خشمگين بسيار پدر داد، انجام را كار اين مجددا آدام، كه دوم دفعه

  !كني را كار اين نداري حق ديگه: گفت فرياد با

 پرنده: داد پاسخ خجالت با او كرده، را كار اين چرا پرسيد آدام از آرامي به مادر كه وقتي اما،
 اگر: گفت من به مهد توي)  دهد يم ادي ها بچه به را يآموزش مطالب که يعروسک(   بزرگ

 ميره، مي چون نكنه را كار اين ميبگ بهش بايد  كشه، مي سيگار که داريم دوست را كسي ما
  !بميره زود خوام نمي و دارم دوست و پدر من

 نيا از. زنم نمي سيگار به لب هرگز ديگر پسرم،: گفت آدام به شنيد را حرف اين پدر كه زماني
  .گذرد مي سال ١٢ حدود زمان،

 است اين مهم مسئله. است كرده اشاره اي نكته چه به واقعا بزرگ پرنده كه نيست اي مسئله
  .است كرده گوش او حرف به پدر كه دارد را خوب احساس اين هميشه آدام كه

 و داريم برنامه خودمان براي چون. كنيم نمي گوش فرزندانمان هاي حرف به ما اوقات، برخي
 خواهند مي والدين، اكثر مثال، بطور. ندارند هماهنگي ها برنامه اين با رفتارها از برخي

 از را خود بازي اسباب کي فرزندشان کنند، مشاهده آنها اگر. بگيرند ياد را شراکت فرزندانشان
 را کار نيا و بوده يدلباز و دست او خواهند يم تيموقع نيا در رديگ يم زور به  ديگر بچة
  .دهد مي رخ اتفاقي چه لحظه آن در شوند نمي متوجه واقعا کودکان كه صورتي در. نکند

 با گرفته دوستش از زور به را عروسكش او كرد مشاهده ساله، ٤  رابي مادر كه وقتي
  كني؟ مي طوري اين چرا رابي،: گفت او به عصبانيت
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  .منه مال اون برداشته عروسكمو آخه:  داد پاسخ دفاعي حالت با رابي

 عروسك او كه داشت توقع فقط و نداشت دخترش پاسخ به توجهي گونه هيچ مادر متاسفانه،
 بازيهايت اسباب نگرفتي ياد كه زماني تا: گفت رابي به مادر. بدهد دوستش به بازي براي را
 خواهي يدوست تو ديگه نه و كنه مي بازي تو با نه  كس، هيچ كني، تقسيم ديگران با را

  !دوستت به بده را عروسك زودتر هرچه حاال. داشت

  بود؟ چه او واقعي احساس اما. كرد كار اين ناچار به رابي

 مورد اين در دخترش با كند گشايي مسأله چگونه گرفت ياد مادر اينكه از بعد اينجا در
  : كرد صحبت

  چيه؟ مشكل افتاده؟ اتفاقي چه: مادر

  .منه مال عروسك. برداشته را عروسكم اون: رابي

  كنه؟ بازي عروسكت با دوستت خواهي نمي چرا: مادر

  .ده نمي و داره مي نگه خود پيش را عروسك اون آخه:  رابي

 داده پس او به حتما عروسك كه است مسئله اين نگران رابي كه است شده متوجه مادر حاال
 اين مادر و بود كرده تفاوت مشكل ماهيت، پس. دانست نمي را آن قبال كه چيزي شود،

  :داد ادامه را مكالمه

  ؟يگرفت دوستت از را عروسك كه وقتي افتاد اتفاقي چه: مادر

  .زد لگد من به اون آخه: رابي

 بدون بگيري، پس را عروسكت بتوني كه كني فكر ديگه متفاوت روش يك به توني مي: مادر
  !بزنه لگد بهت دوستت اينكه

  .كنيم بازي خاله تونيم مي ما: رابي
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  كني؟ مي چكار نه، گفت دوستت اگر ولي عاليه خب،: مادر

  . كنه بازي ديگه يها بازي اسباب با تا بدم اجازه بهش تونم مي: رابي

 بخوبي را مشكالت توني مي وقتي داري احساسي چه مشكالتي، حالل تو خوبيه، فكر: مادر
  !كني حل

  .كنم مي افتخار احساس: رابي

«                                 كند مي استفاده جمله اين از مكالمه پايان مادر باشيد داشته توجه
  .كند مي گشايي مسأله و كردن فكر به وادار را رابي كار اين با و»  خوبيه فكر

 فكر گشايي مسأله مورد در خالقيت با بتوانند تا است كودكان كردن تشويق كار، اين از هدف
 از تا ديآموز -يم خويش كودك به واقع، در كنيد مي استفاده روش نيا از شما كه زماني كنند
  .كند استفاده خود تفكر

  :شنيدن از فراتر

 اكثر اما. دهند مي رخ اي خانواده هر در و ناپذيرند اجتناب و طبيعي ها، تعارض و ها كشمكش 
 نمونه، چند اينجا در. شوند مي تفاهم سوء دچار افراد كه افتد مي اتفاق زماني مگوها، بگو اين
  : كنيد درك را موضوع اين بخوبي تا زنم مي مثال

 او از مادرش كه وقتي. دارد عالقه تنگ هاي لباس پوشيدن به و. است ساله ١٠ دختر ميشل
 چكار دونم مي خودم: داد جواب پرخاشگري با او دهد تغيير را خود پوشيدن لباس طرز خواست

 ناراحت خيلي مادر. بذاريد تنهام بپوشم، لباس بايد چطوري دونم نمي من كنيد مي فكر! كنم
 بود نگران همچنين او. بگيرد ياد را پوشيدن لباس صحيح طرز دخترش خواست مي چون شد
  .نيستند مناسب او هاي لباس كنند تصور شليم دوستان اي ديگر هاي بچه كه
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 اينكه يا و بيفته تنم از كه بپوشم گشاد شلوارهاي من خواهد مي مادرم: گفت من به ميشل
 اصال تازه. بپوشم امسال را ديگه سال هاي لباس خوام نمي من اما. بشه ام اندازه ديگه سال
  .دونند مي را مسئله اين هم دوستانم و نيستند مد االن اينها

 چون كرد خواهند مسخره را ميشل ها بچه كند مي تصور مادر. است نادرست ارتباط يك اين
 را او دوستانش كه دارد ترس مسئله اين از ميشل كه درحالي است تنگ خيلي هايش لباس
  .بيندازند دست گشاد هاي لباس پوشيدن براي

 به نيستند حاضر كدام هيچ و آنهاست با حق كنند مي تصور دختر و مادر كه جاست نيا جالب
  .كنند توجهي يكديگر حرفهاي

  :كنيم مي مشاهده را دختر و مادر هاي صحبت مكالمه، صحيح تكنيك آموزش از بعد

  متفاوت؟ يا ايم مواجهه مشابه روش يك با مسئله اين مورد در ما، كني مي فكر: مادر

  ! متفاوت روش يك معلومه: ميشل

 چرا. كنند مسخره پوشيدنت لباس طرز خاطر به را تو دوستانت يا ها بچه كه نگرانم من: مادر
  باشند؟ چسبان و تنگ خيلي حتما هايت لباس كه مهمه برايت مسئله اين

 دوست هم من. شده مد پوشند مي لباس طوري اين دخترها همه االن جان، مامان: ميشل
  .بپوشم لباس يطور نيا دارم

  .خبره چه مدرسه توي كه دوني مي خودت باشه،: مادر

 نگرانيم، يموضوع مورد در ما كه زماني. كند نمي حل را مسئله نحوي به ارتباط نوع اين اما
 رخ نيز ما فرزندان براي مسئله اين و باشد مي دشوار ما، مخالف نظرات نقطه به كردن گوش
 همراه مشكالتي توانند مي كه يابند دست بينش اين به تا كرد، كمك آنها به توان مي. دهد مي
 لباس درمورد دو هر اگرچه شدند، متوجه مادرش، و ميشل. باشند داشته جويي عيب و انتقاد با
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 يكديگر به دادن گوش براي بيشتر، تمرين به نياز هنوز ولي دارند، مشكل ميشل پوشيدن
  .دارند

 و است تر تيپ  خوش و بهتر همه از مدرسه در كه گفت پسري به راجع مادرش به ميشل
 من به او. است بوده پسر آن توسط ميشل گرفتن ناديده شده او ناراحتي موجب كه آنچه
 هستي، خودت مقصر گفت او گذاشتم، درميان مادرم با را مسئله اين من كه وقتي اما: گفت
  .هستم خودخواه و متكبر دارم، بااليي درسي نمرات چون شايد دونم نمي

 منو او اينكه از قبل. باشم داشته مشكلي ديگه اگه حاال اما. دونه مي مقصر منو هميشه مادرم 
  .گم مي بهش را راستش بدونه، مقصر

 كه بفهمد ميشل خواست مي او. نيست خودخواه يا متكبر دخترش كه شد مطمئن نيز مادر
 مسئله اين متوجه ميشل خود خواهم مي من: بود مادرمعتقد. كند رفتار دوستانش با چگونه
 هاي واكنش تا كنم كمك او به توانم مي من كند، مي اعتنايي بي او به پسر اين چرا كه بشود
 او خواهم مي كند مي تصور و كنم كمكش خواد نمي ميشل اما. كند درك را اطرافيان و مردم

  .كنم سرزنش را

 كنيد، مي مشاهده اينجا در گفتگو، اي مکالمه تكنيك يريادگي براي تالش و سعي از بعد
  :كنند مي حل را مشكل اين مادرش و ميشل چگونه

  كند؟ مي اعتنايي بي تو به پسر آن گرفتي، خوبي نمرات چون كني مي فكر چرا: مادر

  .داري افاده و فيس تو گفت، من به او آخه: ميشل

  شده؟ باالتر همه از تو نمره كه دونه مي اون كني مي فكر چرا: مادر

  .كرده نگاه ام نمره به بوده دستم امتحاتني برگه وقتي شايد دونم نمي: ميشل

  چي؟ ديگه احتماله، يك اين: مادر
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  .گفته اون به نفر يك شايد: ميشل

 تو بدونه كه بگي او به بهتره. كن فكر كمي يك حاال خب،. ديگره احتمال يك هم اين: مادر
  گرفتي؟ خوبي نمرة

 ٢٠ رياضي درس در من. بدم نشون اون به امتحانمو نمرة فردا، شايد. دونم نمي: ميشل
  .كنم خودنمايي خوام مي كنه فكر اون هم شايد اما. گرفتم

 چه ببينه را تو نمرة اون وقتي كني مي فكر. احتماالته اينها همه خوبه، خيلي: مادر
  بده؟ نشون العملي عكس

  .ميدم پز دارم كنه فكر شايد: ميشل

  نكنه؟ اعتنايي بي تو به اون كه بكني توني مي كار چه: مادر

  .نزنيم الف و بشيم دوست هم با تونيم مي): مكث كمي با( ميشل

 اش همكالسي اعتنايي بي علت متوجه او كه كند كمك دخترش به تا بود قادر مادر حاال،
 احساس نيز ميشل. يابد دست واقعي اطالعات به ها، پرسش اينگونه پرسيدن با و. شود

 انتقاد به ينياز ديگر بود داده تشخيص را آمده وجود به مشكل ريشة چون ميكرد آرامش
  .دهد  گوش مادرش يها حرف به بيشتر  ديبا شد متوجه ميشل و نبود كردن

 نيز اوقات برخي. دهند نمي گوش ما حرفهاي به فرزندانمان كنيم مي تصور اوقات اغلب
  .كند نمي گوش آنها حرف به كس هيچ كنند مي تصور فرزندانمان

 از بايد كودكان و والدين اول، گام در. است ها خانواده در متداول امري داشتن، نادرست ارتباط
 ،ييگشا مسأله روش با آموخت كه ميشل مادر مانند. بردارند دست خويش عقايد بر پافشاري

  .کرد حل يشتريب منطق با را مشکالت توان يم
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 اين. نيست اينطور هميشه  اما، ميده مي گوش فرزندمان هاي حرف به تصور ميمعتقد ما 
 كه،  اين مهمتر نكته و كنند گوش يكديگر به ديبا طرف دو هر كه است مهم بسيار مسئله
 واقعي مكالمه افتاد، اتفاق اين وقتي كنند گوش را يكديگر حرفهاي بگيرند ياد بايد افراد
  .شود مي شروع

 ما خود آيا. كنند نمي گوش ما به فرزندمان كنيم مي تصور ما اغلب کرد اذعان ديبا جا نيا در
  كنيم؟ مي گوش آنها حرفهاي به

   

  پذيري مسئوليت: ١٧ فصل

   است؟ بازيها اسباب گذاشتن براي مناسبي جاي اينجا، ايآ

 قرار خود جاي در بازي، اتمام از بعد را خود هاي بازي اسباب شما، ساله ٤ فرزند كنيد، تصور
. كند نمي توجهي اما است، اتاق در  ها، بازي اسباب يجا كه دهيد يم توضيح او به. دهد نمي
 زماني و. دهد قرار خواست كه جايي هر در را بازيها اسباب نبايد كه داديد توضيح بار صد شما
  ! چرا نپرس ازم دوباره يا! چرا گفتم بهت قبال  زنيد، مي فرياد عصبانيت با چرا؟ پرسد مي او كه

  .كرد خواهد دردسر ايجاد پذيرايي سالن يا هال وسط در بازيها اسباب كردن رها

 اسباب براي مناسبي جاي هال وسط چرا، شود متوجه تا كنيد كمك كودكتان به كنيد سعي
  .نيست بازي

 مهمي سوال پسرش از موضوع اين با ارتباط در او. دارد  شان بنام ساله ٦ پسر يك ، آنت 
  بگذاري؟ نشيمن اتاق توي را كاميونت تو اگر افته مي اتفاقي چه: پرسد مي

  !دونم نمي: داد پاسخ شان

WWW.IRANMEET.COM

WWW.IRANMEET.COM


252 
 

 بعد شان. بگي چيزي يك توني مي كني، فكر كم يك اگر بندم مي شرط: گفت ادامه در آنت
  ! كنم بازي اونا با من ديذار نمي شما: گفت كردن فكر كمي از

 نبود  يپاسخ اين اما. است داده رخ كه است چيزي از بالقوه پيامد کي داديرو نيا واقع، در
 به تا كنند مي سعي كنند مي استفاده گشايي مسأله روش از كه والديني. خواست مي آنت كه

 پسرش به را يحرف خواست مي آنت. ببرند پي همدردي، اهميت به آنها كنند كمك فرزندشان
  .كرد امتناع كار اين از اما، بگويد

: پرسيد او از بنابراين،.  كرد راهنمايي بود هدفش كه مسيري به را او مهرباني با عوض، در
 نبينه؟ گذاشتي وسط اين كه ترا كاميون و بيايد ما منزل به مادربزرگ اگر افته مي اتفاقي چه
 كاميون به پاش بزرگ مادر ممكنه: گفت كه رفت فرو فكر به شان سوالي، چنين طرح با

 چه ديگه و: داد ادامه پس بود نرسيده خويش هدف به آنت هنوز اما. بشكنه اونو و بخوره
  .زمين بيفته هم خودش ممكنه: داد پاسخ و كرد مكث كمي شان بيفته؟ ممكنه اتفاقي

  :داد ادامه آنت. كرد نمي تصور قبال كه بود كرده فكر چيزي به شان حاال

  بده؟ رخ اتفاقي چنين اگر داشت خواهد احساسي چه بزرگ مادر

  .ميشه غمگين و ناراحت: شان

  داشت؟ خواهي احساسي چه خودت: مادر

  .شم مي ناراحت هم من: شان

  نشي؟ ناراحت تو هم نيفته، زمين به مادربزرگ هم كه بكني توني مي چكار: مادر

 درك را ديگر افراد احساسات تنها نه که، كرد خواهد كمك فرزندتان به اين، به شبيه سواالت
 روش اين با.  كند بيني پيش زين را خود احساس داد خواهد رخ كه اتفاقي به راجع بلكه كند
  .دهد قرار مطمئني جاي در را خود هاي بازي اسباب تا كنيد تحريك را او توانيد مي
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 به آنها معموال دهيم، مي توضيح را کارشان از حاصل يپيامدها ها بچه به كه زماني
 مانند كودكي سنين در آنها همچنين. كنند مي توجه گران،يد انتظارات و پيشنهادها ها، خواسته

 كمك آنها به تواند مي مسئله اين و دهند پاسخ ها پرسش به توانند مي يبراحت سالگي، ٤ سن
 او به كه نباشيد مجبور هرگز شما شايد. كنند مسئوليت احساس نيز ديگران به نسبت تا كند

  .بگذارد كجا را خودش بازي اسباب بگوييد

  :روزمره كارهاي براي جنگ

 درسي تكاليف كه دارد اصرار او آيا بگذارد؟ بيرون را ها زباله كرده فراموش فرزندتان آيا
 بگذارد كمد در اينكه جاي به را هايش لباس او شايد بشويد؟ را ظرفها تواند نمي و دارد زيادي
  .است ريخته اتاق كف

 چون دهيد مي قرار فرزندتان عهدة بر را روزمره كارهاي از برخي آيا چيست؟ شما واكنش
 او به را چيزي چنين بايد چگونه است؟ پذيري مسئوليت براي خوبي روش اين كنيد مي تصور

 اما. كند كمك شما به منزل، امور انجام در كه داريد كسي به نياز هم شما واقع در بياموزيد؟
 محيط در تنش موجب كه است واقعي مشكل يك روزمره، كارهاي دربارة دعوا و جنگ حاال

  .شود مي خانواده

  بگذاريد؟ منزل بيرون را ها زباله حتي دهيد، انجام را كارها خودتان دهيد مي ترجيح

 از استفاده با نباشد حل قابل كه ندارد وجود اي مسئله يا مشكل هيچ دانيد مي كه همانطور اما
  :  شويد روزمره كارهاي جنگ، برنده توانيد مي گشايي مسأله روش

 مثال، بطور. باشد داشته انتخاب حق دارد، مهارت كه دركارهايي فرزندتان دهيد اجازه - 
  . بگذارد خودش مخصوص كشوي در و كرده تا را هايش جوراب دارد دوست ساله، ٤  بنجامين

 ها، بچه مهم هاي فعاليت يا دوستان ديدار تكاليف، با روزمره، كارهاي كه شويد مطمئن -
  .باشد نداشته تداخلي
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 انجام را اش روزمره كارهاي كند مي فراموش فرزندتان چرا و زماني چه شويد متوجه لطفاً -
 برادرش وظيفه را، ها زباله گذاشتن بيرون كه است اي ساله ٩ دختر  جيل مثال، بطور. دهد

 انجام را ديگري كار چه داري دوست اينكار جاي به ديپرس او از مادرش كه زماني. داند يم
  ! بنشيند ميزش پشت خواهد مي گفت، او دهي

 نظم داراي او زندگي كار اين با كند ريزي برنامه خويش اوقات براي فرزندتان  دهيد اجازه -
 او به زمان اگر. كند مي رسيدگي خويش تكاليف به بسيار عالقه با همچنين و شده خاصي
. كنيد حل را مشكل اين او كمك با كند كامل را خويش روزمره كارهاي كه دهد نمي اجازه
 بايد هم را ظرفها و دهد انجام را رياضي دشوار و زياد تكاليف است مجبور او اگر مثال، بطور

 كار اين تواند مي حتي او. شود ظرفها نوبت بعد برسد رياضي درس به اول دهيد اجازه بشويد،
  .كند ميتقس برادرش با را

. كند تميز را شلوغش اتاق بگوييد دخترتان به. كنيد مديريت خوبي به را روزمره كارهاي -
 سوم و دوم اول، دارد، دوست بپرسيد او از توانيد مي. كند شروع كجا از كه داند نمي او احتماال

 را ها جوراب اول مثال بطور بگيرد تصميم تواند مي او روش اين با. دهد انجام را ييكارها چه
 يا. كند مرتب را تختخوابش بعد و كرده تميز را تحرير ميز رو بعد بردارد زمين روي از

 نزديك يا است پنجره نزديك كه جايي. كند شروع كجا از دارد دوست بپرسيد او از توانيد مي
 در زيرا است آنان قلمرو اتاق كه كرد خواهند احساس ها بچه روش اين با. اتاق ورودي در

  .دهند انجام كي را، كاري چه و بگذارند كجا را چيز چه كه گيرند مي تصميم خودشان اينجا

 هاي لباس هميشه او  چون،  بود ناراحت ، ويل اش ساله ١٠ پسر از خيلي مادرها، از يكي
 درستي كار اين كه كرد نصيحت را پسر ابتدا مادر. كرد جمع خوابش تخت زير را خود چرك
 شد عصباني كم كم مدتي از بعد اما است لباسشويي سبد در جايش كثيف، هاي لباس نيست،

 به منجر آنها رابطه شد باعث مسئله اين كرد، نمي صحبت او با  زدن، داد بدون ديگر و
  .شود پرخاشگري
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 كني مي فكر: پرسيد پسرش از مادر احساسات، درباره كردن صحبت تكنيك يادگيري از بعد
 تختت زير يا كمد در را چرك و كثيف هاي لباس و اتاقت تو ميام كه وقتي دارم احساسي چه
  كنم؟ مي پيدا

  چرك لباس ندارم دوست من: گفت کوتاه مكثي از بعد سپس. شي مي ناراحت: داد جواب ويل
  كنم؟ چكار دونم نمي اما  دخترهاست كار كار، اين دونم مي. كنم جمع  هامو

  كني؟ تميز كي را اتاقت داري دوست عزيزم،: پرسيد مادر

  .بكنم را كار اين شام از بعد دارم دوست: داد جواب ويل

 به نيز ويل طور همين و كند درك را خويش فرزند نظر نقطه تا داد اجازه مادر به مكالمه اين
 پسرش اتاق كردن مرتب مادر، اصلي هدف اينكه مهمتر همه از. شود نزديك مادر، احساس
  .است پذيري مسئوليت مهارت گرفتن ياد بلكه نيست

 را آن كودكي سنين در بايد كه است زندگي در مهم مهارت يك پذيري مسئوليت آموختن
 خواهند افتخار و غرور احساس بزرگسالي در آموزند مي را مهارت اين كه كودكاني. فراگرفت

  . كرد

   است؟ فراموشكار فرزندم چرا

 واقعا آنها زيرا هستند فراموشكار خودشان به مربوط كارهاي انجام به نسبت ها بچه از برخي
 منزل از بيرون در ها زباله گذاشتن مانند كارهايي شايد دهند، انجام را كارها اين خواهند نمي
  .هستند فراموشكار حقيقتا ديگر برخي گفت توان مي. باشد دشوار برايشان اتاق كردن تميز يا
  

 ژاكت يك خريدن از بعد روز يك درست كنيد تصور. ندارد تمامي مسائل اين رسد، مي نظر به
 درست اينكه يا. گذارد مي جا اتوبوس اي مدرسه در را آن او فرزندتان، براي دار مارك تابستاني

 ها بچه از برخي. گذارد مي جا مدرسه اتوبوس در را كتابش او علوم، امتحان از قبل روز يك
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 خودکار، يك اسنك، خريدن براي دالر يك مثال گيرند مي قرض دوستانشان از را چيزهايي
 او به را مسئله اين دوستش اينكه تا دهند پس را آن كنند مي فراموش اما... غيره و مداد يك

  .كند يادآوري

 گم حتما بگذارند مدرسه در را خود ژاكت يا كت آنها اگر دهيم، توضيح آنها به توانيم مي ما
 دوستي آن اينكه يا و دهند امتحان خواهند مي چگونه نيست كتابي كه وقتي اينكه يا شود مي
 را ما حرفهاي  آنها. كرد نخواهد اعتمادي آنها به ديگر اند كرده قرض كتابي يا پول ازش كه
  .دارد نمي بر سرشان از دست فراموشكاري  هم باز اما، شنوند مي

 در را خود غذاي  پري، اينكه از مادر.  است حواسپرت بسيار كه است اي ساله ١١ پسر ، پري
 كه وقتي: گويد مي او است شاكي حسابي بردارد، را آن كند مي فراموش و گذاشته مايكروفر

 پري كه زماني چون. است آن داخل پري غذاي يا سوپ هنوز بينم مي مايكروفر، سراغ رم مي
 در را غذا كه كند مي فراموش و رفته اش كتابخانه سراغ به كند مي صحبت تلفني دوستانش با

 كار چند تونند مي كه نيستند بزرگترها مانند ها بچه كنم، مي تصور من. است گذاشته مايكروفر
  . دهند انجام زمان هم بطور را

 اش ساله ٥ دختر  ابي از فراموشكارتر بسيار ، مونيك اش ساله ٧ دختر گفت من به  ، كارمن
 از بعد را خود درسي تكاليف بايد او. دارد زيادي مشغله مونيك كه دليل اين به شايد. است
 با امور اين به راجع دوستانش از تا دو يكي با كم مدت اين در و دهد انجام مدرسه از آمدن
 كارهايش به يکم او، تا كند كمك دخترش به تا بود فكر اين در كارمن. كند صحبت تلفن
  .كند شروع كجا از دانست نمي  اما، ببخشد نظم

  :كنيد توجه نكات اين به داريد، فرزندتان با را مشكل اين هم شما اگر

 او از دارد حوصله او كه زماني.. و انگاري سهل فراموشكاري، تو مانند حرفهايي گفتن جاي به 
  .....اگر افتد مي اتفاقي چه: بپرسيد

  بگذاري؟ جا مدرسه در را خود كت و كني فراموش  -
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  بگذاري؟ جا مدرسه اتوبوس در را كتابت -

  بگذاري؟  دوستت خانه در را مدرسه كتابخانه به مربوط كتاب -

  بدي؟ پس او به گرفتي قرض دوستت از كه را چيزهايي يكن فراموش -

 آنها  کت است ممكن.  كنند فكر رابطه اين در پيامدهايي يا نتايج به توانند مي ها بچه اكثر
 كتابخانه به موقع به را كتاب اگر كنند، شركت امتحان در نتوانند دارد احتمال شود، دزديده

  .نكنند اعتماد آنها به دوستانشان ديگر و شد، خواهند جريمه برنگردانند

 مثال، بطور. كنيد راهنمايي گريد ينوع را او توانيد مي  نكرد، فكر چيزها اين به شما فرزند اگر
 مدرسه در را جديدت كت و نشناسه را تو كسي اگر بيفته، ممكنه اتفاقي چه: بپرسيد توانيد مي
 كه باشي نداشته را درس آن كتاب ولي داري امتحان اگر بيفته ممكنه اتفاقي چه كنه؟ پيدا

  بخوني؟

 خواهي احساسي چه:  بپرسيد او از حاال كند، مي فكر رخدادها اين نتايج مورد در او كه زماني 
 فراموشي مسئله  كرد، بازگو را خويش احساسات او كه وقتي دهند؟ رخ اتفاقها اين اگر داشت

  .است كرده حل  را،

 قرض چيزي دوستش از مثال( كارها اين بكني توني مي كار خب،چه كنيد، سوال او از حاال
  بمونه؟ يادت) كرده

 او با مادرش كه زماني. گذارد مي جا مدرسه در را خود كتابهاي هميشه و دارد سال ٨ ، ويكتور
 در و بنويسم خودم براي كوچك يادداشت يك تونم مي: گفت پاسخ در كرد را ها صحبت اين
 از اوقات اغلب ساله، ١٠  مالني. بيارم خانه به را كتابهايم و بدم، قرار مدرسه ميز كتابي جا

 گرفت تصميم نيز او دهد پس را آنها كند مي فراموش  اما گيرد مي قرض کتاب دوستانش
  .بچسباند اتاقش كمد روي و كند تهيه كتابهايشان با دوستانش اسامي از ليست يك
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 كه وقتي اما. نيست كارساز دوم حتي يا اول بار ها تكنيك اين كه است تذكر به الزم البته
 اي عقيده اينكه تا كند عمل آن به كه دارد بيشتري عالقه كند، مي فكر خويش ايدة به كودك

  .شود تحميل او به

 فراموش اوقات اغلب كه كسي داد، رخ ساله ٥  ريواي براي كه است چيزي همان دقيقا اين
 به او دنبال به خواهرش يا و اش گربه اگر ژهيو به كند مسواك شبها را دندانهايش كرد مي

 مسواك را دندانهايش ريوا، و كردند مي گفتگو يا بازي به شروع آنها. آمد مي دستشويي
: داد پاسخ  نكند فراموش را كار اين تواند مي چگونه خواست او از مادر كه زماني. زد نمي

 عكس گرفت تصميم بعد اما. بزني آينه روي برام رو دندون عكس يك توني مي مامان،
  .نشد فراموش هرگز زدن مسواک كار اين با. بچسباند آينه روي را خودش

 هم شما. گيرد بكار  مشكالت، حل براي را خويش عقايد و افكار فرزندتان دهيد اجازه
 كرده فراموش او كه چيزي آن به هرگز دهيد، تغيير را گيري تصميم اين ماهيت توانيد مي

  .كنيد تمرکز بياورد، بياد تواند مي كه چيزهايي روي بلكه، دينده نشان توجه

  ! بده انجام را كارها اين خودت 

 ميوه بگذاريد، توستر در را نان بريزيد، ليوانش در را او آبميوه شما كه خواهد مي فرزندتان آيا
 همبرگرش روي را كچاپ سس حتي و ببنديد را كتش هاي دكمه و كرده آماده برايش را

 هنوز كه صورتي و در دهد انجام را اش مدرسه تكاليف تواند نمي گويد مي شما به او آيا. بريزيد
  است؟ نكرده خارج اش پشتي كوله از را كتابهايش

 انجام را كارها اين خودت گوييد، مي او به فرياد و داد با آيا بود؟ خواهد چگونه شما واكنش
  شويد؟ تسليم و زده فرياد كمتر كنيد مي سعي يا! بده

 يعني است مشكالتي چنين عيسر کردن حل دهند، تشخيص توانند نمي والدين اكثر كه آنچه
 مفهوم و معني توانند نمي كودكان صورت اين در. خويش فرزندان كارهاي همه دادن انجام
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 او به چگونه ساله ٨  توبي والدين كه كرد خواهيد مشاهده اينجا، در. كنن درك را استقالل
  .شود مستقل او تا كنند يم كمك

 به مربوط كارهاي بايد توبي چرا اينكه دادن توضيح يا زدن غر كردن، شكايت جاي به
 بدهم؟ انجام خودم تونم مي را كاري چه« نام به بازي يك با دهد،آنها انجام را خودش

 را چيز سه و كند تهيه ليستي خواستند توبي از والدين ابتدا، در. كردند آگاه را فرزندخويش»
 که لحظه هر دادند، اطمينان او به والدين. دهند انجام او براي آنها دارد دوست كه ببرد نام
 سه اين از يكي خواستند توبي از سپس. كرد خواهند كمك او به باشد، داشته کمک به ازين

 ليوان در خودش را آبميوه: گفت آنها به توبي. دهد انجام خودش و كرده انتخاب را کار
  .ريزد مي

 پيشخوان روي را آن سپس آورد يخچال از را آبميوه اول داد، انجام آرامي به را كار اين او
 اين دانست مي چون زد لبخندي سپس كنم؟ كار چه بريزد آبميوه اگر: گفت و گذاشت كابينت
  .است بازي کي فقط

 گرفت، صورت موفقيت با كار اين وقتي. كردند نگاه او به تحسين با و خنديدند نيز او والدين
  . کرد غرور احساس و زد لبخندي توبي

 پشتي كوله در و كرده آماده را او درسي برنامه تا خواست خويش والدين از توبي عصر، روز آن
 يادآوري و بده، انجام را كار اين خودت: گفتند كردن، غرولند جاي به پدر و مادر. بگذارند اش

 خودم آره، : گفت بود کرده تغيير اش خوي و خلق كه توبي. دارد ادامه بازي اين هنوز كردند
  .بدم انجام كاررو اين توانم مي

 اعالم و آمد خانه به توبي روز يك. برد زمان بيشتر كمي تكاليف انجام در شدن مستقل اما
 درس به اصال، كه صورتي در بنويسد مطلبي لينكن آبراهام تاريخچه به راجع بايد كه كرد

 يتوب به او. بود واكنشي نوع هر آمادة خوب يها پرسش با پدر ولي. نداشت اي عالقه تاريخ
  است؟ صحيح ها، پرسش اين از كداميك بگي بهم توني مي:  گفت
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 و پورتوريكو رئيس دوازدهمين يا بود، آمريكا دخانيات شركت رئيس دهمين لينكن آبراهام  
 او. دانست مي را صحيح پاسخ چون خنديد توبي آمريكا؟ جمهور رئيس شانزدهمين يا

 نيا:پرسيد او از شده  زده هيجان پسرش ديد پدر وقتي. بود آمريكا جمهور رئيس شانزدهمين
 بگيري كمك هم كامپيوترت از توني مي داده؟البته انجام  را مهمي کارهاي چه جمهور سيرئ

  .هست زين آنجا در اطالعات اين

 آره،: داد ادامه و زد لبخندي بالفاصله ؟امايبد انجام برام را كار اين توني مي پدر: گفت توبي
 يمدت از بعد. بود ستادهيا کنارش در پدر و گشت مي اطالعات دنبال به  توبي.  تونم مي خودم

  .كرد كامل را خيتار درس به مربوط اطالعات او

 انجام را كارهايشان آنها خواهند مي و هستند خويش والدين به متكي هميشه، ها بچه از برخي
  .دهند

 با امروز: دهيد افزايش را او نفس به اعتماد توانيد مي سوالهايي چنين پرسيدن با شما اما
 پيدا را خود عروسك او تا نشد موجب سوال اين اگر. كردي مي بازي داشتي كجا عروسكت

 نشد كارساز هم پرسش اين اگر  كردي؟ مي بازي عروسكت با ييجاها چه ديگه: بپرسيد كند
 و بيام كمكت به بعدا من تا بدي انجام توني مي ديگري كار چه كني مي فكر: ديده ادامه

  كنم؟ پيدا را عروسكت

 شمعي مداد با ميتونم: دهد مي پاسخ احتماال باشد سالگي ٤سن  حدود در شما كودك اگر
 عروسكش هنوز او اينكه، با. هستي مشكالت حالل تو: بگوييد او به اينجا در و بكشم نقاشي

 زماني و. كنيد كمك او مشكالت حل به هميشه نبايد شما كه گيرد مي ياد اما نكرده، پيدا را
  .است گذاشته كجا را خود عروسك كه آورد مي بياد احتماال است، منتظر كه

 را استقالل بذر و. كنيم خود به وابسته را آنها نبايد فرزندانمان، استقالل به كردن كمك براي
 تا كنيد تشويق را او دهيد، ياد او به را جديد مهارتهاي. كاشت دبستاني پيش زمان در توان مي
. باشند مي طبيعي  اشتباهات برخي را،يز کند اشتباه كه، دهيد اجازه و كند تمرين را آنها
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 از كمتر و برآمده زندگي روزمره مشكالت عهده از دارند، بااليي هيجاني توان كه كودكاني
  .ترسند مي آينده، هاي چالش

  بدهم؟ توجيبي پول فرزندم به آيا

 هفتگي طور به را ام توجيبي پول من، سن گرفتن نظر در با والدينم بودم،  بچه كه يزمان
 و. دهند مي پول ها بچه به روزمره كارهاي دادن انجام خاطر به والدين، از برخي. دادند مي

 هم جيبي تو پول دادن اما. دهند نمي توجيبي پول خويش، فرزندان به اصال نيز ديگر برخي
 اينجا در. دارد خود منفي و مثبت هاي جنبه روشه، اين از هريك. باشد داشته داليلي بايد

  .كند مي راهنمايي کودکان، به توجيبي پول دادن براي را شما كه دارد وجود مواردي

  :كنيد عمل ذيل شرح به توانيد مي دهيد توجيبي پول آنها به هفتگي بطور داريد تصميم اگر

 تا كنيد كمك او به. باشند داشته اندازي پس خواهند، مي كه آنچه براي توانند مي كودكان -
  .كند ريزي برنامه و مديريت را كار اين بتواند

 دانند مي خوبي به ها بچه اما، كنيد قطع را زدنهايشان نق آنان به پول دادن با دارد احتمال -
  .بگيرند پول شما از زماني چه و چگونه كه

 براي شما احتماال خواهد، مي كردن خرج براي بيشتري پول فرزندتان كه زماني چند، هر -
 دهيد مي ياد او به كار اين با و. دهيد مي پول او به نيازش از بيش او، خواسته به دادن پايان
  .است آسان و سهل كاري آوردن، در پول كه

  ظرف اتاق، كردن تميز مثال( دهيد يم پول فرزندتان به روزمره كارهاي انجام براي اگر -
  :آنها)  لباسشويي ماشين در لباسها ريختن شستن،

  .فهمند مي را پول ارزش  -

  .آوردند بدست پول كار، اين انجام با شوند مي متوجه  -
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  .كنند خرج بيهوده را پول دارد يکمتر احتمال -

  .يابد مي افزايش آنان پذيري مسئوليت حس -

 شده ناراحت كنيد، پرداخت پولي كودكتان به روزمره كارهاي دادن انجام براي اينكه از شايد 
 بر عالوه. است وظيفه گيرد مي صورت خانواده اعضاي براي كه كاري باشيد معتقد و

 نه هستند خودشان فكر به احتماال گيرند مي پول خانه كارهاي انجام براي كه اين،كودكاني
  .نيست درست اين و كنند مي كار پول براي فقط آنها خانواده، نيازهاي

  :شود مي خوب رفتار موجب پول، اگر

  .داشت خواهند بهتري رفتار ها بچه احتماالً -

 - كرد كار بايد پول آوردن بدست براي كه كرد خواهند درك را مسئله اين ها بچه احتماال -
 براي واقعي خواسته يك نه باشد مي بيروني پاداش مبناي بر ها، بچه خوب رفتار که نيا و

  .دادن انجام

  كنيم؟ رفتار چگونه ها بچه با بايد مسائل اين تمام گرفتن نظر در با

  .بگيريد نظر در آنها براي هفتگي توجيبي پول يك حتما

 كمك رياضي، بهتر ريييادگ به پول كردن انداز پس كند مي تصور و دارد سال ٩ ، آليشا 
 كه بگيرم تصميم تونم مي كردم انداز پس كه پولهايي تفريق و جمع با من: گويد مي او. كند مي

. دارد زيادي منافع كردن، انداز پس كه است معتقد و دارد سال ١٢ ، كلي. كنم خرج پول چقدر
 براي بايد چقدر واقعا كنم فكر تا كند مي كمك من به پولهايم كردن انداز پس: گويد مي او

 ترسد، مي كند خرج را پولهايش اينكه از ، دانته اما. كنم هزينه بخرم، خواهم مي كه چيزهايي
 را، است گرانتر و جديدتر كه را چيزي تونم نمي كنم، خرج را پولهايم االن اگر: است معتقد او

 كه كنم خرج چيزهايي براي را پولهايم تونم نمي من اما: گويد مي ساله ٨  گري و. بخرم
 تبليغ را خشونت با همراه هاي بازي كه است هايي يد يس او منظور. كند مي خراب را ذهنم
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 پول مقداري دخترش به او. دهد مي پول او به روش اين با ساله، ١٢  مارسي مادر. كنند مي
 اما. دوستانش با سينما به رفتن براي طور همين و دهد مي مدرسه در اسنك خريد براي
. است داده انجام را تكاليفش كرده تميز را اتاقش كه رسد مي مارسي بدست پول اين زماني
 امتناع دادن پول  از او، شكني قانون كمي براي كه است داده توضيح او به مادر، البته
 او توجيبي پول نكند، تميز را اتاقش يا نشويد، را ظرفها بار چند مثال مارسي اگر اما،. كند نمي
  .شد خواهد قطع

 به را كارهايم كنم مي سعي: گفت او دارد؟ احساسي چه قانون اين به راجع پرسيدم، مارسي از
 يا. نيست وقتش االن بگويد، او خوام مي پول مادرم از كه وقتي خوام نمي. بدم انجام خوبي
  .دهي انجام را ات روزمره كارهاي كردي فراموش چون!  سينما بري نداري حق اينكه

 هاي پاداش من، عقيده به. نگيريد سخت زياد كنيد، مي امتناع پول دادن از اوقات برخي اگر 
 كارها، حيصح دادن انجام جهت ها  بچه كردن وادار براي نبايد كردن تنبيه به تهديد يا پولي

  .گيرد صورت

 متفاوت بطور اما كنند مي دريافت توجيبي پول هفتگي طور به ساله، ١٠  فيلشياي و  كندرا
 آورند مي بدست خواب زمان يا مدرسه منزل، در ويژه كار يك دادن انجام با را پول اين آنها
 براي ديگر شما روش اين با:  ديگو مي كندرا. كنند مي فكر خوب هاي ايده درباره دو اين

 مادرم و پدر. كنم مي انداز پس را پولهايم من.  كنيد نمي گناه احساس پول آوردن بدست
  .كنم مسئوليت احساس من خواهند مي

 پول دادن شايد كرد، مي انداز پس مرتب و ترسيد مي پول كردن خرج از كه كسي ، دانته براي
 توانند مي او  صورت، نيا در. باشد يمناسب روش خواهد، مي كه كوچكي چيزهاي خريد براي

  .كند انداز پس را بقيه و كرده خرج پول كمي آسوده خيالي با
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 پول دادن كردن كنترل يا اداره براي مطلق اشتباه يا صحيح روش گونه هيچ اينجا، در
 درك هدف، بدهيم پول ها بچه به چگونه كه نيست اين مسئله. ندارد وجود ها، بچه به يبيتوج

  .است كردن خرج درست روش و پول ارزش

   

  :يادگيري و تكاليف مدرسه،: ١٨ فصل

  دهد؟ مي انجام را تكاليفش كسي چه

 شما از و دارد رياضي دشوار تكليف يك او. است آمده خانه به مدرسه از دخترتان كنيد تصور
  .دهيد انجام را آن خودتان اينكه يا كنيد كمك او به خواهد مي

 ها بچه همة از معلم، است قرار چون.كند آماده فردا براي را كتاب از بخشي بايد پسرتان
  دهيد؟ مي انجام را كار اين آيا. كنيد كمكش خواهد مي شما از او. بپرسد درس

  .ديكرد كمك فرزندتان به و ديشد وسوسه والدين، اكثر مانند هم شما شايد

 كمك فرزندشان به مدرسه دروس در كه والديني پژوهشگر، ، نورد كريستن تحقيقات طبق
 كنيد فكر مسئله به كنيد، كمك آنها به اينكه از قبل اما. دارند خواني درس فرزندان كنند مي
 دهيد، انجام را فرزندتان تكاليف شما، اگر. باشد سازنده آنها براي تواند مي كمكي، نوع چه كه
  گيرد؟ مي ياد را خود دروس واقعا او آيا

 او فقط و نباشد زيادي كمك اين هم شايد. بگيريد نظر در را هدفتان و كنيد صبر لحظه يك
 خصوص، اين در البته. دهد انجام بيشتري انرژي با را خويش تكاليف تا ايد كرده قيتشو را

  .بگيريد بكار توانيد مي كه دارد وجود زيادي هاي روش

 با را ذهنيت اين توانيد مي هستند، کننده  كسل مدرسه، تكاليف كه است معتقد فرزندتان اگر
  :ببريد بين از كوچك كار چند دادن انجام
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 تفاوت به راجع توانيد مي موقع اين در. كند كمك شما به شام پختن در او دهيد اجازه 
 دارد، كمي سن شما فرزند اگر. ديكن صبحت آن، نصف يا چايخوري قاشق يك هاي اندازه
 بگوييد او به و داده قرار ميز راست سمت در را سيب ٢ و چپ سمت در را سيب  ٢ توانيد مي
 تفريق عمل است قرار اگر. كند جايگزين را ديگري اشيا خودش دهيد اجازه. بشمارد را آنها

 كلمات و لغات از توانيد مي همچنين. كنيد كم اشيا يا ها ميوه تعداد از بگيرد، ياد را كردن
 ١ جواب آيا: مثال كنيد استفاده اجتماعي هاي موقعيت براي  گشايي، مسأله مهارت به مربوط
 ماشين و قطار بين شباهتهايي چه كند؟ مي فرق يا است ١ بعالوه ١ جواب مثل ،٢  بعالوه
 را او پيچيده هاي بندي طبقه يا اعداد تركيب با توانيد مي چيست؟ آنها تفاوتهاي دارد؟ وجود
  :كنيد ياري مسائل اين حل به نسبت

  :كنيد مطرح را يهاي پرسش چنين رياضي، درس آموزش توانيد مي

 تا ٢( قطعه ٢ يا خوشحالي، داري پيتزا) دهيد نشان را خود انگشتان از يكي( قطعه ١ وقتي -
  ؟)دهيد نشان را انگشتانتان از

  بخري؟ بستني ليتر ٣ يا ليتر ٢ يا ليتر ١ بتوني وقتي شي مي خوشحال خيلي زماني چه -

 اما بخري داري دوست كه چيزي براي تومان ١٠٠٠ اگر شي، مي ناراحت خيلي موقع چه -
  داري؟ پول تومان ٨ اي ٣٠  ،٥٠٠ همش

 عرض در ويلون نواختن يريگ ادي كني؟ مي افتخار احساس بيشتر كارها اين از كداميك با -
  ماه،؟ ١ و سال ٤ يا روز ٣٧١ و سال ٣ ماه، ١٤ و سال ٣ هفته، ٥١ و سال ٣

 بايد فرزندتان اگر مثال، بطور. ببينيد تدارك خصوص اين در بازيهايي توانيد مي همچنين شما
 تاريخ درس براي چرا؟ و ندارد تعلق فهرست اين به شهر كدام: بپرسيد او از بخواند، جغرافيا
 شدند انتخاب ١٩٥٠ سال از بعد كه جمهورهايي رئيس از تا ٣:  كنيد مطرح را سوالهايي چنين
  .كنيد مند عالقه را او توانيد مي سوالهايي چنين طرح با. سال اين از قبل را نفر يك و.  ببر نام
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 مهارتهاي از استفاده با رديفراگ را آن خواهد مي شما فرزند كه را درسي موضوع هر ديتوان يم
 پرسيدن با اجتماعي مطالعات بكارگيري ها، روش اين از يكي. ديده تعليم او به گشايي، مسأله
  ...اگر افتد مي اتفاقي چه: است سوالي چنين

  دالوار از و نكردند گوش او هاي حرف به) آمريكا جمهور رئيس( ، واشنگتن سربازهاي چرا
  كردند؟ عبور

  شد؟ ترور  لوترگينگ مارتين آيا

  :كنيد صحبت داد انجام لوتركينگ مارتين كه كارهايي مورد در توانيد مي يا

  بود؟ چي او هدف

  برسد؟ هدفش به تا گذراند مي بايد را مراحلي چه

  داشت؟ وجود هدفش به رسيدن براي موانعي چه

  كرد؟ طي را جديدي مراحل چه شد؟ روبرو موانع اين با چگونه

  كند؟ طي را مراحل اين تا كشيد طول قدر چه

 هدفشان به و داده ادامه را او راه كنند مي سعي چگونه شهروندان، حقوق رهبران امروزه
  برسند؟

 لذت ديگر دروس يا رياضي درس از توانند مي آنها فرزندان و والدين كه روشهايي از يكي
 نيماش کارت اي حيوانات كارت با حتما بوديد بچه كه زماني. باشد مي »حافظه بازي«  ببرند،
 و ماشين يا حيوانات عكس كارت طرف يك روي ابتدا در كه، صورت اين به. ايد كرده بازي
 گردانيد برمي را كارت لحظه چند از بعد. بشماريد را آنها تعداد بايد كنيد، مي مشاهده را... غيره

 براي كارتها اين از خودتان توانيد مي شما. است شده نوشته كارت پشت در صحيح عدد و
 طرف يك بگيرد، ياد ضرب جدول خواهد مي او اگر مثال، بطور. كنيد درست خويش، فرزند
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 را كشورها پايتخت توانيد مي يا. بنويسيد ،٣×٤ را آن را ديگر طرف و ١٢ شماره را كارت
  .باشد مي اوتاوا شهر كانادا، پايتخت مثال بنويسيد

 از مختلف، دروس براي گرفت ياد خودش مرور به و بود بازي اين عاشق ساله، ٩ پسر يك
  .كنند كمك او به والدينش كه خواست نمي ديگر او. كند درست كارتها اين

 راهنمايي با. شود مي تشويق كار اين به نيز فرزندتان دهيد مي خرج به خالقيت شما كه زماني
 مهم اهداف با را او دهيد، انجام را آنها خودتان اينكه جاي به تكاليفش، انجام براي او كردن
 با ارتباط در اما دارد اهميت برايتان او وجود چقدر كه دهيد مي نشان و كنيد مي آشنا زندگي
  .كند تالش و سعي خودش بايد  است، مربوط او به كه اموري و مسائل

  شوند؟ انجام بايد يزمان چه: مدرسه تكاليف

 و بحث موجب تكاليف دادن انجام  همواره، گفت توان يم. ندارد پاياني تكاليف، انجام جنگ
 و کرده گوشزد فرزندان به را مسئله نيا مرتب والدين. شود مي ها خانواده در زيادي دعواي
 اما رسيده فرا خواب زمان اوقات، اكثر. روند مي طفره  کار، نيا انجام از و زده نق  ز،ين ها بچه
 مديريت را اوضاع اين توانيد مي چگونه. اند نشده شروع حتي يا و نشده كامل تكاليف هنوز
  كنيد؟

  :است داده رخ  دارنل او، ساله هفت پسر و  لوئيس نام به مادر يك براي رويداد اين اينجا در

 مدرسه تكاليف هنوز اما، اومدي خانه به مدرسه از كه است ساعت يك نزديك دارنل،: مادر
 و يبر رونيب دوستات با نه نداري، حق ننوشتي را هايت مشق كه زماني تا. نكردي شروع رو
  .كني تماشا تلويزيون نه

  !دم مي انجام رو همه زوده االن مامان، اما: دارنل
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 گوش رو حرفم اگر. بكني رو كار اين االن همين خوام مي. داريم را بساط اين روز هر ما: مادر
 خوبي هاي نمره هم امتحان توي دوني مي و شه مي عصباني  هم معلمت فردا نكني،
  .گيري نمي

  با مادر اينكه از بعد. باشد مي دارنل با لوئيس كردن صحبت طرز اينجا، در موجود مشكل
  :كرد برخورد چنين موضوع اين با شد، آشنا گشايي مسأله مهارت

  بدي؟ انجام بايد را تكاليفي چه امروز دارنل،: مادر

  .علوم و رياضي ديكته،: دارنل

  بدي؟ انجام اول را اينها از كداميك داري دوست: مادر

  .رو ديكته اول: دارنل

  آن؟ از بعد يا بدي انجام اسنك خوردن از قبل را اي ديكته داري دوست خوبه،: مادر

  .آن از بعد: دارنل

  كني؟ مي چكار شد تموم ديكته اينكه از بعد و خب: مادر

  .كنم مي بازي بيرون ميرم: دارنل

  آن؟ از بعد يا شام از قبل دي مي انجام كي را رياضي حاال باشه،: مادر

  .شام از قبل: دارنل

  چي؟ علوم و: مادر

  .شام از بعد: دارنل

  .كني مي ريزي برنامه خوب خيلي تو. كنم مي افتخار بهت واقعا دارنل،: مادر
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 دارنل، مانند خودش  برنامه مورد در فرزندتان كه روز يك. است خوبي شروع اين
  :بپرسيد او از را هايي پرسش چنين توانيد مي كند، مي گيري تصميم

  دهي؟ انجام را رياضي تكاليف تا كشه مي طول چقدر -

  كني؟ مي كار چه بكشه، طول زيادي زمان ات  تكاليف اگر -

  ميگي؟ چي اون به بزند زنگ دوستت اگر هستي ات تكاليف انجام حال در كه زماني -

  :بگوييد او به كند مديريت تواند مي را زمان و است بزرگ فرزند اگر، و

  كني؟ مي شروع را بعدي تكليف ساعتي چه

  .برند مي لذت كنند، ريزي برنامه خودشان براي اينكه از ساله، ٧ هاي بچه

 پيامدهاي به نسبت و كرده دخالت ريزي برنامه مراحل در كنند مي احساس آنها روش اين با
  .كنند مي تعهد احساس آن

  .كنند ريزي برنامه خود، دشوار تكاليف اكثر براي بايد هستند، بزرگتر كه هايي بچه

 او، اما. كند آماده را، تاريخ درس كنفرانس بعد هفته دو براي بايد و دارد سال ١١ ، آميال
 او به مرتب آميال، مادر. كرد كتابش خواندن به شروع كنفرانس روز به مانده شب يك درست

 ديگر متفاوت روش با كرد سعي مادر. است نكرده را كار اين قبال چرا كه زد مي نق
  :كند مطرح را هايي پرسش

  كردي؟ مي آماده را كنفرانس بايد زماني چه

  بدي؟ انجام را كار اين كه داشتي وقت روز چند

  بود؟ چي دادي مي انجام بايد كه چيزي اولين

  كشيد؟ مي طول چقدر كنفرانس كردن آماده كني مي فكر
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  بدي؟ انجام بايد را كاري چه خب،

 هر براي كافي گذاشتن زمان و وقت و كوچكتر، مراحل صورت به دشوار دروس كردن تقسيم
 موضوع براي بايد كه شد متوجه آميال،. شود ها بچه استرس كاهش باعث تواند مي مرحله،
 استفاده كتابخانه از هم و اينترنت از هم توانست مي او دهد انجام تحقيق كمي خود، درسي
 براي و كرد محاسبه را روزها او تقويم، يك از استفاده با. كند آماده  را خود كنفرانس تا كرده
 براي توانست زودي به او كردن، تمرين با. گرفت نظر در را كافي زمان كتاب از فصل هر

 كمي با. دهد انجام را خويش تكاليف تمام خواب از قبل و كند ريزي برنامه خويش دروس
  .كند كسب را الزم مهارتهاي  امور، اين در توان مي فرزندتان شما، راهنمايي و سعي

 بلند يا مدت كوتاه پروژه اين خواه شد خود زمان ريزي برنامه به قادر شما فرزند كه يوقت
 و پذيري، مسئوليت يادگيري، بر بيشتري كنترل كه كرد خواهد احساس او شود، مدت

 تواند مي بلكه، برد خواهد لذت مدرسه تكاليف انجام از تنها نه و. داشت خواهد زمان مديريت
  .گيرد بكار نيز خويش زندگي در را مهارتها اين

  :خواندن به عشق فراگيري

  .هستند داستان كتابهاي خواندن عاشق هنوز شوند، مي هم بزرگ که يزمان کودکان، 

 او مطمئنا  خوانيد، مي كتاب او براي و است دبستاني پيش سن در كه داريد فرزندي شما اگر
 كتاب تصاوير و شنود يم را كلمات او. دارد دوست را شما توجه و كردن بيان نحوه صدا، تُن
 كمك توجه، اين از حاصل عاطفي گرماي تركيب معتقدند پژوهشگران. كند مي نگاه را

 را خواندن به عشق و باشند داشته شما با نزديكي ارتباط و پيوند كوچك، هاي بچه تا كند مي
  .كنند كسب مدرسه در موفقيتهايي آنها تا شود مي باعث مسئله همين. گيرند فرا

 يبرا کتاب خواندن جهت، آنان از توانند يم نيوالد که، ميکرد ارائه را ييها روش نجايا در
  .  کنند استفاده شيخو فرزندان
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  كتاب چند او انتخاب با و رفته كتاب عرضه هاي فروشگاه يا كتابخانه به فرزندتان، با  
  .بخريد

  گوش خوانيد مي برايش كه، داستاني به اريبس يمند عالقه با او كتابها، انتخاب از بعد
 براي اتفاقي چه اينكه كنيد، داستان يها شخصيت مورد در هايي پرسش او از سپس،. كند مي
  : كنيد سوال او از سپس. داد رخ آنان تك تك

 تا دهيد اجازه كرد، درك را ها شخصيت احساس او اگر داري؟ احساسي چنين هم تو آيا
 كنيد، سوال او از بعد. درآورد نمايش به را مذكور شخصيت خوشحالي يا ناراحتي عصبانيت،
  .باشد داشته بهتري احساس تواند مي چگونه داستان ديگر شخصيت

 جوديت نوشته ، بد خيلي روز يك ترسناك ماجراهاي و الكساندر كتاب در مثال، بطور
 دندان شود مي متوجه او و برد مي دندانپزشك يك نزد را او روز يك الكساندر مادر ، ويورست
 احساسي چه الكساندر بپرسيد، فرزندتان از توانيد مي شما. است شده پوسيدگي دچار الكساندر
 با. دارد احساسي چنين او چرا و باشد مي متفاوت يا مشابه الكساندر با او احساسات آيا داشت،

 و بودي الكساندر جاي تو اگر: كنيد سوال او از و شده آشنا فرزندتان ذهنيت با  شما کار نيا
  داشتي؟ احساسي چه كردي، مي سپري را كننده ناراحت روز يك

 داستان والدين و كودكتان  يا و دوستان يا برادرها و خواهر بين هاي كشمكش با ارتباط در
 توانيد مي شما و بوده مفيد دبستاني پيش مقطع براي داستانها اين. دارد وجود ياديز يها

 داستان، شخصيت احساس مانند را آن مفيد و مهم نكات و خوانده را آنها بار چند
  :كنيد استفاده توانيد مي نيز، ها پرسش اين از. دکني گشايي مسأله

  كردند؟ مي حل را خود مشكل چگونه كودكان داستان اين در

  چيست؟ مشكل اين حل براي خوب روش يك كني، مي فكر
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  كني؟ فكر ديگر روشهاي به ها، بچه اين به كمك براي توني مي

  كنند؟ استفاده تو فکر از خويش، مشكل حل براي آنها اگر، افته مي اتفاقي چه

 گفتگو و بحث براي ارزشمندي و عالي اي مجموعه»  استاين برين خرسهاي« كتابهاي سري
 در مثال، بطور. باشند مي گشايي مسأله  مهارت از استفاده چگونگي و افراد احساسات درباره
 به پشت برادر، و خواهر هاي خرس» روند مي جنگ به استاين برين خرسهاي«  كتاب

 از بعد. اند كرده مشاجره و دعوا هم با چون كنند، نمي صحبتي هم با و اند نشسته يكديگر
 حل و داده رخ كه اتفاقي آنها، احساسات به راجع فرزندتان از توانيد مي داستان اين خواندن
 نيز سواالت اين از توانيد مي شما ها، پرسش اين بر عالوه. كنيد سوال مشكالت كردن

  : كنيد استفاده

  كردند؟ رفتار طوري اين هم با برادر و خواهر اين چرا كني مي فكر 

  کردند؟ يم رفتار چگونه ديبا آنها نظرت، به

  كند؟ رفتار او مثل كه است كسي شما مدرسه تو آيا

  كرد؟ اينطوري چرا او كني مي فكر

  گفت؟ مي چي يا و كرد مي چكار بايد او بگي بهم توني مي

 اين شماست، فرزند يبرا داده رخ داديرو مشابه كه داده رخ اتفاقي مذكور داستان در اگر
 ساله، ١١  موراي وقتي مثال بطور. كنيد تقسيم فرزندتان، احساسات و افكار با را خاطرات
 مفهوم و معني مورد در را مفصلي بحث مادرش و او پايان در خواند، را  پاتر هري كتابهاي

  .دارند را يكديگر كه هستند خوشبخت چقدر اينكه، و كردند بودن يتيم كلمه

 لحظات اين بخوانند، داستان خودشان گيرند مي ياد و شوند مي بزرگ ها بچه كه يزمان حتي،
 بخوانيد را داستانها مشتركا و يكديگر با توانيد مي حاال. ندهيد دست از را خواندن کتاب هم با
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 صورت اين به داستانها خواندن عاشق نيز بزرگتر هاي بچه اكثر كه است اين واقعيت(
  ).هستند

 خواندن كتاب ارزش متوجه او تا دهيد اختصاص فرزندتان به داستان خواندن براي را زماني
 اهميت شما تا كند مي كمك شود مي بحث شروع موجب كه كتابهايي از استفاده. شود

  .كنيد درك يكديگر درباره را صميمت و خواندن

 كتابهايي از استفاده به فرزندتان كردن تشويق خواندن، به ها بچه كردن مند ديگرعالقه روش
 را او ابتدا در توانيد مي شما. كند داستانسرايي خودش بتواند نيز او، شود موجب كه است

 متفاوت هاي شخصيت با را خودش ديدگاه تا كنيد كمك او به مثال بطور كنيد راهنمايي
 هاي موقعيت در خويش احساسات درباره تواند مي شما فرزند كار، اين با. كند بازگو داستان
 خواهد موجب احتماال اند، نوشته ديگران كه داستانهايي خواندن به عشق. كند فكر مختلف

 را او. کند ييشناسا را خويش مهم عقايد و احساسات افكار، كه بيابد فرصتي فرزندتان، تا شد
 او ذهن از توانيد مي شما روش، اين با بخواند، خانواده براي را داستانها نيا تا كنيد تشويق

  .شويد آگاه

  :علمي هاي موفقيت مهم مولفه: پدرها

 طبق.  دارند شيخو فرزندان يليتحص هاي موفقيت در يمهم نقش پدران رسد نظرمي به
 گرفتن نظر در بدون داده، انجام كودك هزار ٢٠٠ بين در  نورد كريستين كه تحقيقي
 كه هايي بچه شده مشخص گروهها و نژاد والدين، تحصيالت درآمد، ميزان: مانند هايي مولفه

 شركت برنامه فوق هاي فعاليت در بيشتر دارند، مشاركت آنان تحصيلي امور در پدرانشان
 نيب مسئله اين البته،. كنند مي كسب دروس، در بهتري نمرات و برده لذت مدرسه از كرده،

 چرا كه، موضوع اين به پژوهشگران كه است ذكر به الزم. باشد مي يكسان پسران و دختران
 ديشا. ندادند پاسخ باشد، مي تحصيلي هاي موفقيت با ارتباط در مهمي  مولفه پدر، شدن درگير
 است اين ديگر احتمال يك. كنند كسب خود به نسبت ، را پدران رضايت خواهند مي ها بچه
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 نيز مادر شدن درگير. شود مي فرزند و پدر بين مستحكمي پيوند موجب بودن، هم با زمان كه
 را كار اين پدر، بعالوه مادر كه زماني اما،. باشد مي اهميت حائز مدرسه، تكاليف و امور در
  .دارد اي العاده فوق اثر كنند، مي

 همياري و مشاركت  خويش، فرزندان ديگر مسائل در كه پدراني دادند، نشان پژوهشگران
 معرفي اي ويژه روشهاي اينجا، در. اند بوده آنان ياور و يار هميشه نيز، مدرسه امور در داشتند،

  :كنند كمك خويش فرزندان به خصوص اين در بتوانند پدران تا است شده

 اگر. باشيد داشته مشاركت و همياري فرزندتان، دروس مسائل و امور در كنيد سعي -
 مسئله اين. باشيد داشته حضور او بازي زمين يا مدرسه در ساعت، نيم براي حتي توانيد مي
  .باشد داشته مدرسه در فرزندانتان عملكرد بر شگرفي تاثيري تواند مي

  .غيره و ديواري روزنامه كاردستي، يك مثال بطور كنيد درست چيزي او كالس براي -

  .ديريبگ خصوصي معلم او براي است ضعيف درسي در فرزندتان اگر -

  .ديکن کمک او به تكاليف انجام در -

 به رسيدن براي ويژه روشهاي يافتن و او به كمك چگونگي خصوص در فرزندتان معلم با -
  .كنيد مشورت هيجاني، و عاطفي رشد و اجتماعي علمي، هاي موفقيت

. كرد خواهيد كسب را خوبي تجارب مطمئنا، باشيد، پيشنهادات اين انجام به قادر شما اگر
 با دوماً. يافت خواهيد آگاهي مدرسه در او يادگيري سطح و فرزندتان مورد در شما اوال زيرا،

 و همساالن با تعامل آموزشي، محيط از اطالعاتي كسب با سوماً، و شويد مي آشنا او دوستان
 خويش اهداف به او تا كنيد كمك خويش فرزند به شرايط، بر اشراف با توانيد مي او، معلم
  . برسد
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  كنند؟ منزل كار درگير را خويش فرزندان توانند مي چگونه پدران 

 فرزندان امور بر بودند، معتقد آنان اكثر کردم يم صحبت خصوص نيا در پدران با که يزمان
 عالوه كردند نشان خاطر نيز برخي. كنند مي گوشزد را آنان يخطاها و كرده نظارت شيخو
  .كنند مي كمك علوم يا رياضي مانند آنان تكاليف كردن كامل به منزل، كار نظارت بر

 در من  دارد انتظار و دهد،  مي انجام آهسته و كند را كارهايش پسرم: گفت مي پدرها از يكي
 ازش روز يك. دهم انجام نيز را آنها از برخي حتي و كرده كمك او به تكاليفش انجام

 يك مانند من يبرا موضوع اين. كنيم صحبت مشكلش به راجع و بزنيم قدم هم با خواستم
 پسرش به پدر اين. دارم رضايت يليخ ازش  االن و داد روش تغيير او مروز به. بود معادله
 خوبي به را علوم درس به مربوط هاي تمرين و گرفته ياد را كردن ريزي برنامه تا كرد كمك
 هيچ او تنها نه گفتم، مي او به را سواالت پاسخ من اگر: گفت ادامه در پدر اين.  دهد انجام
 كند، مي ها پاسخ يافتن از بعد كه را افتخاري و لذت احساس بلكه، گرفت نمي ياد را آنها وقت
  . کرد ينم کسب

 با را رياضيات تكاليف تا كرد كمك او به پدرش كه است اي ساله ١٠ دختر ، دوالين گين
 بازي را معلم نقش دوالين گين ، جلسات اين از يكي طي در. بگيرد ياد فرمولها، كردن مرور

 وقتي: گفت من به او. داد توضيح دوستانش، براي خيالي بطور را مراحل و قوانين و كرد يم
 توضيح  دامبو به بعد و پرسيدم مي پدرم از مجددا، بدم توضيح را چيزي توانستم نمي كه
 كمك تو به دامبو چگونه پرسيدم او از. داد من به خوبي حس اين. بگيرد ياد هم او تا دادم مي
 را كار اين آرامي با كردم مي سعي دادم، مي درس دامبو به كه وقتي: داد پاسخ خنده با او. كرد

 به دامبو آيا: پرسيدم او از سپس. نداشتم هم استرس و نبود خبري هم امتحان از. دهم انجام
 كمك من به اون: داد جواب دوالين گين  دهد؟ انجام هم را خود تكاليف تا كند مي كمك او

 بهتر درسم تا شد باعث كه، كسي. است من جديد دوست و. ببرم لذت رياضيات از تا كنه مي
  .بگيرند ياد را درسهايشان تا كنم كمك نيز دوستانم به  و شه
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 او بر بچگي، زمان در پدرش چگونه كه كند مي خاطرنشان او شده بالغ حاال  رايت بئاتريس
 كه زماني اما داشت حضور ها لحظه اين تمام در مادرم،: است معتقد بئاتريس. گذاشت تاثير
 كاري مشغله علت به پدر اوقات اغلب.  بود ويژه تاثير اين شد من  مدرسه و درس درگير پدر

 گذارند مي من با را خوشي اوقات هميشه پدر. كرد مي توجه نيز من تكاليف به ولي بود خسته
 از را ها سوال او. بوديم كرده مطالعه آن به راجع قبال پرسيدكه مي را سواالتي من از او

 ١٠ مدت در از بعد و) نداشتيم كامپيوتر زمان آن در ما( پرسيد مي المعارف ةدائر يا ديكشنري

 انتقال منزل به را آن و داشت زيادي انرژي او. داديم مي انجام هم با را تكاليف دقيقه ٥٠ يا
  .داد مي

. هستند انرژي نوع اين داراي كنند مي كمك زمينه اين در خويش فرزندان به كه پدراني همة
 فرزندان تحصيلي امور و مسائل درگير توانند مي پدران كه دارد وجود نيز زيادي روشهاي
 يمتعدد يهاروش خصوص نيا در اما كردم، پيشنهاد من را آنها از برخي. شوند خويش
 مسائل اين درگير پدرها كه زماني. است آن دادن انجام ،يچگونگ مهم واقع، در. دارد وجود
  .شد خواهند مند بهره آن منافع از گروه دو هر و شده درگير بالطبع نيز فرزندان شوند، مي

  

  

  انيپا
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