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سبك تربيت

اگ�ر فرزن�د ش�ما مس�تعد بي نظمي و 
ريخ�ت و پ�اش اس�ت ك�ه بس�ياري از 
بچه ه�اي بيش فع�ال ي�ا داراي اختالل 
كم توجه�ي اينچني�ن هس�تند، روي 
تم�ام وس�ايل برچس�ب بچس�بانيد. 
منظور همه جاست؛ قفس�ه هاي كتاب، 
كش�و هاي لباس، چوب لباس�ي و غيره

چگونه با كودك لجباز خود رفتار كنيم؟

 وقتي عضو كوچك خانه
پايش را در يك كفش مي كند

سبك فرزندپروري

   مهديه عظيم لو
از مقابل اسباب بازي فروشي كه خودم به آن آقا خرسه مي گفتم مي گذشتم كه دختر 
بچه اي دو،سه س�اله با پيراهن صورتي روبان دوزي ش�ده با موهاي خرمايي رنگ كه 
چتري هايش را گل سري )گيره سري( به شكل گل رز كنار زده بود، نظرم را به خود جلب 
كرد كه مدام به مادرش مي گفت: »من اين عروسك خرس را مي خواهم، اين عروسك با 
آنهايي كه دارم فرق مي كند، بايد برايم بخريش.« مادرش هم هرچقدر در تالش بود كه 
او را از جلوي ويترين مغازه دور كند اجازه نمي داد و بيشتر دست مادرش را براي بردن 
به داخل مغازه مي كشيد و صدايش را بلندتر مي كرد. پايش را دريك كفش كرده بود و 

عروسك را مي خواست. 

   چ�ه پاس�خي ب�ه فرزن�دان لجبازمان 
بدهيم؟

همه ما با رفتار لجبازي و گستاخي كودكان مواجه 
شده ايم. مخالفت كردن يا ع��دم توجه هميشه 
به معن��ي لجب��ازي نيست بلك��ه مخالفت هاي 
جزئي ي��ك روند طبيعي در رش��د كودك است 
كه نگراني خاصي ندارد. ب��ه خصوص زماني كه 
از آنها چيزي طلب مي كنيد ي��ا با ديگر همسن 
و ساالنشان همبازي مي شوند از اين جمله ها كه 
»اين عروسك منه«، »توپ منه«، »مال منه« و... 
استفاده مي كنند و بيشتر وقت ها براي انجام هر 
كاري تنها جواب ن��ه! مي دهند. سؤالي كه اينجا 
مطرح مي شود اين است كه پدر و مادرها در برابر 
اين نوع رفتار كودكانشان بايد چه عكس العملي 
داشته باشند و چه پاسخي به فرزندانشان بدهند؟ 
در پاسخ به اين دسته از سؤاالت والدين بايد گفت 
لجبازي در كودكان از يك سالگي شروع مي شود 
و در سنين دو تا سه سالگي شدت پيدا مي كند و 
حس مالكيت روي وسايل، خوراكي يا هر چيزي 

كه به آنها متعلق است ايجاد مي شود. 
  لزوم حفظ آرامش در برابر رفتار لجبازانه 

كودكان
زماني كه ما به عنوان پدر و مادر كودك كنترل 
عصبانيت خود را از دس��ت مي دهيم از فرزندان 
هم انتظاري غير از اين نبايد داشته باشيم. پس 
همواره بايد تالش كنيم در تمامي رفتار و اعمال 
خود مقابل كودك��ان الگويي خ��وب و مناسب 
باشيم. در وهله اول والدين باي��د در نظر داشته 
باشند كه اين نوع رفت��ار در حالت نرمال جزئي 
از مرحله رشد فرزندش��ان است و بايد نسبت به 
آن آگاهي داشته باشند و آرامش خود را در برابر 
رفتار لجبازانه آنها حفظ كنند، چراكه هرگز نبايد 
نقش مهم و تأثيرگذار والدين را به عنوان اولين 

الگوي زندگي كودكان از ياد برد. 
  اي�ن خودش�ان هس�تند ك�ه صدم�ه 

مي بينند
توجه به اين مهم داشته باشيد كه در صورت بروز 
افراطي رفتار لجبازي، خيل��ي سريع بايد مورد 
بررسي و درمان قرار بگيرد، چراكه نهادينه شدن 
اين صفت در كودك باعث مي شود به مرور زمان 
به خصوص در سنين بزرگسالي حقيقت را ناديده 
بگيرند و تنها نظر خود را با پافشاري اعمال كنند. 
جدا از اينكه اين كارشان صحيح است يا غلط، در 
نهايت اين خودشان هستند كه صدمه مي بينند. 
  جمالت خ�ود را از حالت س�ؤالي تغيير 

دهيد
لجب��ازي در كودكان گاهي ب��ا بهانه گيري توأم 
مي شود كه علت همين بهانه هم مي تواند ناشي 
از وجود ناراحتي يا بروز بيماري در كودك باشد 
كه بايد مورد واكاوي قرار گي��رد. براي آموزش 
احساس تصميم گيري در كودكان و اينكه كمتر 
لجبازي كنند بهتر است والدين جمالت خود را 
از حالت سؤالي تغيير دهند. مثاًل بگويند: »دختر 
گلم دوست داره االن بازي كن��ه.« در زمان اوج 
لجب��ازي كودك، والدي��ن بايد ع��الوه بر حفظ 
آرامش خ��ود خواسته آن��ان را ارزيابي كنند كه 

در ص��ورت غيرمعقول و خطرن��اك بودن سعي 
نمايند حواس فرزند را نسبت به موضوعي ديگر 
پرت كنند تا توجه كودك نسبت به خواسته اش 

كاهش يابد. 
  از تكنيك محروم كردن كودك استفاده 

كنيد
اگر ك��ودك زياد گريه ي��ا جيغ و داد ك��رد به او 
بگوييد: »تا زماني كه آرام نشدي به حرف هايت 
گوش نخواهم كرد«، »تا وقتي كه ساكت نشدي 
من چيزي نمي شنوم«، »تنهايت مي گذارم، هر 
وقت آرام شدي بيا با ه��م صحبت كنيم« و... در 
صورت عملي نشدن اين رفتار از تكنيك محروم 
كردن ك��ودك استفاده كني��د و زماني كه قصد 
داريد اين كار را انجام دهيد توجه داشته باشيد 
كه رفتار ناپسند او را مورد انتق��اد قرار دهيد نه 
اينكه شخصيت كودك را زير سؤال ببريد. به جاي 
اينكه به او بگوييد: »خيلي بچه بدي هستي« بهتر 
است بگوييد: »م��ن از طرز حرف زدن تو خوشم 

نمي آيد و اين رفتار درستي نيست...«
معموالً كودكي كه در آن لجبازي نهادينه شده 
است و والدي��ن هم نسبت به رفت��ارش توجهي 
ندارند، به مرور زمان رفتاري تندخو، گستاخانه و 
غالباً توهين آميز پيدا مي كند و در صورت برآورده 
نشدن خواسته ها يا حتي ع��دم توجه به آنها به 
خشونت روي مي آورد ت��ا هويت مستقل خود را 

به پدر و مادر نشان دهد. 
  علت را شناسايي كنيد

ممكن است اي��ن نوع رفتار تا زم��ان بزرگسالي 
همراه او باشد و در صورت كنترل رفتار لجبازي 
و گستاخ��ي در خان��واده ف��رد ت��الش مي كند 
اين نوع رفت��ار را در محيطي غي��ر از خانواده و 
در مقاط��ع مختلف زندگ��ي و در جايي ديگر به 
جري��ان بيندازد. مسلم��اً جامعه ه��م در مقابل 
چنين رفتاري سكوت نخواهد كرد، بنابراين خود 
شخص است كه متضرر مي شود و آسيب مي بيند. 
همواره والدين بايد توجه داشته باشند در صورت 
ب��روز نامتعارف رفت��ار لجب��ازي و گستاخي به 
خصوص در همان سنين پايين و كودكي حتماً 
علت را شناسايي و درصدد رفع آن تالش كنند. 
عمده ترين و اصلي تري��ن علت لجبازي كودكان 
نشئت گرفت��ه از بي توجهي والدي��ن نسبت به 
احساس فرزندانش��ان است. زندگ��ي كه پدر و 
مادرها در جامعه ام��روزي در پيش گرفته اند، 
غرق در مشغله كاري و روزمرگي است و امروزه 
خانواده ها با اين سبك و سياق روبه رو هستند. 
والدين شاغل كمتر زماني پي��دا مي كنند تا با 
كودكان خود وقت بگذرانند و به آنها توجه كنند. 
همين امر باعث بروز لجبازي در كودك كم سن 
و سال مي شود، چراكه كودك هم درصدد تالفي 
است كه در زمان حضور والدين كنار خود آنها 
را با لجبازي تنبيه كند. در اين خصوص توصيه 
روانشناسان و مش��اور خانواده ب��ه والدين اين 
است كه زمان بيشتري براي رفع نياز عاطفي و 

احساسي كودكشان بگذارند. 
  لجبازي كودكان نتيجه خشونت رفتاري 

شماست
از جمله داليل ديگر ب��روز لجبازي در كودكان 
وجود خشون��ت در رفت��ار والدي��ن نسبت به 
يكديگر و وجود مشاجره و بحث هاي خانوادگي 
است ك��ه تأثير مستقيم��ي روي رفتار كودك 
مي گذارد. والدين باي��د توجه داشته باشند كه 
در صورت وجود اين ن��وع رفتارها بين خود آن 
را از بين ببرند ت��ا فرزندشان الگو نپذيرد. ختم 
كالم اينكه به رفتار كودكان در سنين يك تا سه 
سالگي بايد توجه ويژه داشت و در برخورد با آنها 
آرامش و صبوري بيشتري در كنترل هيجانات 
و رفتار خود به خرج داد،چراك��ه آنها از ما الگو 
مي پذيرند و همين الگوپذي��ري اگر در مسير 
نادرست باشد مي تواند راه زندگي آينده آنان را 

تحت تأثير قرار دهد. 

برنامه اي يك ماهه براي نظم بخشي به بي نظمي وسايل فرزندان در خانه

30 روز براي ساماندهي اتاق كودك وقت داريد!
    محمد رضا سهيلي فر

با توجه به نزديك ش�دن زمان بازگش�ايي مدارس 
يكي از دغدغه هاي والدين به ويژه مادران ريخت و 
پاشي اس�ت كه بعضي بچه ها در اتاقشان مي كنند و 
كتاب،لباس و وسايل مدرسه را هر طرفي مي گذارند. 
آيا از اتاق به هم ريخته فرزندتان كالفه شديد؟ آيا از 
جمع كردن لباس هاي ورزش�ي اش در گوشه و كنار 
اتاق خسته ش�ديد؟روي ميز تحريرش خيلي به هم 
ريخته است؟ پوس�ت آدامس، اسباب بازي، جوراب 
و وسايلش همه جا پخش است؟ زمين يا صندلي اش 
را با جالباسي اش�تباه گرفته اس�ت؟ خب، چرا اين 
برنامه 30روزه ساماندهي به وضعيت اتاق فرزندتان 
را امتحان نمي كنيد؟ پيش�نهاد مي كنيم حوصله به 
خرج دهيد و اين برنامه يكماهه را در اتاق فرزندانتان 
امتحان كنيد كه به طور ويژه براي كودكاني كه فاقد 

مهارت سازماندهي هستند، نوشته شده است. 
         

   روز اول: مرتب كردن تختخواب
تختخواب جاي خوابي��دن است نه انب��اري وسايل. بستر 
كودك شما بايد براي خواب باشد ن��ه محل ذخيره سازي 
وسايلش. هر نوع لباس، برگه هاي باطله و اسباب بازي كه 
ممكن است ب��ه نحوي به رختخواب ك��ودك شما راه پيدا 
كند را جمع و با كمك او ملحفه ها را هم عوض كنيد. به او 
اطمينان دهيد هر زمان كه دوس��ت داشته باشد مي تواند 
هر تعداد اسباب بازي مورد نظ��رش را بردارد و با آنها بازي 
كند اما بايد آنها را مج��دداً سرجايشان بگذارد و سپس اگر 

خواست اسباب بازي ديگري بردارد. 
  روز دوم: مرتب سازي وسايل روي ميز

اگر ميز كودك شما بيشتر از يك فضاي كاري و مانند بازار 
شام است)!( بايد آن را با يك سيستم سازماني كاماًل جديد 
بازسازي كنيد. جعبه هايي با رنگ روشن چند كشو يا فايل 
چند كشو بخري��د و وسايل فرزندت��ان را در محل تفكيك 
شده و داراي برچسب قرار دهيد. كاغذ هاي مهم مي توانند 
در كشوي پايين ك��ه بزرگ تر است ق��رار بگيرند و قلم ها 
و ماژيك هاي الي��ت در كشوهاي بااليي ك��ه كوچكترند، 
قرار داده شوند. ب��ه فرزند خود يادآور شوي��د مي تواند در 

سازماندهي آنها به شما كمك كند. 
  روز س�وم: يك جاي مش�خص براي س�طل زباله 

تعيين كنيد
اگر اتاق از نظر فضا كوچك اس��ت، مي توانيد از يك كيسه 
روي دستگي��ره در استفاده كنيد. نكت��ه مهم آن است كه 
به كودك خود يك مكان مشخص ب��راي ريختن زباله در 
فضاي شخصي اش اختصاص مي دهيد، بنابراين ديگر شما 
مجبور نخواهيد بود مثاًل پوست آب نبات را از زير بالشش 

بيرون بياوريد. 
   روز چهارم: قفسه كتاب را سازماندهي كنيد

در يك روز جمعه چند ساعت وقت بگذاريد و تمام كتاب هاي 
فرزندتان را بررسي كنيد. كدام يك مي تواند به كتابخانه اهدا 
شود؟ يا به عنوان هديه داده شود؟ با فرزند خود صحبت كنيد و 
نظر او را بابت چگونگي سازماندهي كتاب هايش جويا شويد. به 
ياد داشته باشيد هرچه پيدا كردن كتاب هايي كه دوست دارد 

براي او راحت تر باشد، احتمال خواندن آنها بيشتر است. 
   روز پنجم: محل�ي را براي كتابخواني مش�خص 

كنيد
اگر فرزند شما زياد كت��اب مي خواند، يك صندلي راحتي، 
مبل راحتي ي��ا يك صندلي ب��ادي نزدي��ك قفسه كتاب 
پيش بيني كنيد تا هر زمان كه خواست يا هوس كرد، روي 
آن بنشيند و غرق در خواندن شود. ضمن آنكه اگر كتاب ها 
نزديك قفسه ها باشد وقتي خواندن كتاب تمام شد، احتمال 

بيشتري براي گذاشتن شان در قفسه وجود دارد. 
   روز ششم: در صورت ترديد از برچسب استفاده 

كنيد 
اگر فرزند شما مستعد بي نظم��ي و ريخت و پاش است كه 
بسياري از بچه هاي بيش فعال يا داراي اختالل كم توجهي 
اينچنين هستند، روي تمام وساي��ل برچسب بچسبانيد. 
منظور هم��ه جاست؛ قفسه هاي كت��اب، كشو هاي لباس، 
چوب لباسي و غيره. اگر فرزند شم��ا كوچك است، سعي 

كنيد تصاوير را هم در كنار كلمات بچسبانيد. 
   روز هفتم: هيواليي زير تخت

اگر تصور ك��ودك شما از تمي��ز كردن ات��اق آن است كه 
وسايلش را زير تختخواب بيندازد، به او بياموزيد تا از فضاي 

زير تخت به عنوان فضاي اضافي مي تواند استفاده كند. چند 
سطل پالستيكي تميز تهيه كنيد و لوازم ورزشي، ورقه هاي 
اضافي يا هر چيز ديگري كه نياز به جايي دارد را در آنها قرار 

دهيد. فقط هر يك داراي برچسب واضحي باشد. 
   روز هشتم: اختصاص قفسه براي لباس هاي هفته
برخي از ما براي راحت تر بودن در صبح، لباس هاي خود را 
در گوشه اي از اتاق پهن مي كنيم يا روي صندلي مي گذاريم 
اما تصور كنيد اگر يك هفته بخواهيم چند دست لباس را 
اينگونه در اتاق قرار بدهيم، ه��م نظم اتاق به هم مي ريزد و 
هم برخي مادران از اين كار دچار عصبانيت مي شوند. در اين 
حالت بهتر است جايي را در كمد فرزندتان مشخص كنيد 
تا بتواند صرفاً لباس هايي را كه مي خواهد در طول هفته از 
آنها استفاده كند و با باق��ي لباس هاي بيرون يا منزل قاتي 

نشود، آنجا قرار دهد. 
   روز نهم: لباس هاي خارج از فصل را جمع كنيد

جعبه هاي پالستيكي بزرگ بيشتري تهيه كنيد و لباس هاي 
خارج از فصل بال استفاده را در آنها قرار دهيد. به آنها برچسب 
بزنيد و آنها را ب��االي قفسه كمد كودك خ��ود قرار دهيد به 
نحوي كه هر موقع الزم بود، به سهولت در دسترس او باشند. 
   روز ده�م: لباس ه�اي شس�تني را جلو چش�م 

بگذاريد
لباس هايي كه بايد شست��ه شود را جاي��ي در حمام يا در 
سبدي در كمد لباس فرزندتان قرار دهيد تا جلوي چشم 
باشد. معموالً بچه ها لباسي كه بايد شسته شود را روي زمين 
مي اندازند. اگر مي خواهيد، به فرزند بزرگ ترتان مسئوليت 
بيشتر بدهيد، ي��ك سبد لباس دو قسمت��ي تهيه كنيد تا 

لباس ها را به صورت تفكيك شده در آن بگذارد. 
  روز يازدهم: لباس ها را طبقه بندي كنيد

لباس ها را بر اساس نوع مرتب كنيد، بنابراين همه شلوار ها، 
پيراهن ها، سويشرت ها و غيره را در يك جا قرار دهيد. جهت 
آسان تر كردن كار براي شما و فرزندتان كمد ارزان قيمتي با 

قفسه هاي جداگانه تهيه كنيد. 
   روز دوازدهم: قفسه اي براي كفش ها

براي بچه ه��اي بزرگ تر قفسه هاي كفش ه��ر چند ساده 
تهيه كنيد و براي بچه هاي كوچك تر كشوي پالستيكي تا 
كفش هايشان را در آن بگذارند. در طول ماه هاي زمستان، 
قفسه كفش را جلوي درِ ورودي منزل قرار دهيد تا با چكمه 

خيس مجبور نباشند از هال يا راهرو بگذرند. 

   روز سيزدهم: محلي براي اسباب بازي ها
اولين گام براي مقابله با به هم ريختگي اتاق بازي، اطمينان 
از اين است كه هر وسيله بازي جاي مشخصي داشته باشد. 
سطل هاي بزرگ با رنگ روشن تهيه كنيد، لِگو ها در يك جا، 
عروسك ها در يك جا و غيره. اگر الزم بود دوباره از برچسب 

استفاده كنيد. 
   روز چهارده�م: اس�باب بازي هاي قديم�ي را 

جمع آوري كنيد
اگر فرزند شما در طول يك س��ال با اسباب بازي هاي خود 
بازي نكرده، زمان آن است كه آنها را جمع كنيد يا به كسي 
بدهيد. شما مي توانيد به اتف��اق فرزندتان به يكي از مراكز 
جمع آوري لوازم خانه براي نيازمن��دان مراجعه كنيد تا از 
نزديك مشاهده كند اسباب بازي هاي بالاستفاده او مي تواند 

توسط يك كودك ديگر مورد استفاده قرار گيرد. 
   روز پانزدهم: از وسايل مجدداً استفاده كنيد

در انباري خود به دنبال وسايلي بگرديد كه قابليت استفاده 
مجدد را دارند. مثاًل ملحفه اي قديمي را مي توانيد روي ميز 
اتاق فرزندت��ان بگذاريد تا با آزادي كام��ل روي آن وسايل 
نقاشي و رنگ آميزي خود را قرار دهد. در انباري جست وجو 
كنيد تا وسايلي را پيدا نماييد كه قابليت استفاده مجدد در 

اتاق بازي را دارند. 
   روز شانزدهم: براي هر بازي يك فضاي مشخص 

تعيين كنيد
فرزند خ��ود را تشويق كنيد ت��ا در حد امكان ب��ازي را در 
هم��ان قسمت تعيين ش��ده انجام ده��د و مطمئن شويد 
قبل از اينكه س��ر وقت اسباب بازي ديگري ب��رود، قبلي را 

سرجايش بگذارد. 
   روز هفدهم: در صورت امكان از وسايل، دومنظوره 

استفاده كنيد 
از هر جايي كه امكان دارد مي توانيد مانند انباري كوچك 
وسايل استفاده كنيد. مثاًل اگر در اتاق ميز اسباب بازي وجود 
دارد، مي توانيد از صندلي هاي مكعبي تو خالي و به رنگ هاي 
شاد روشن استفاده كنيد. فق��ط اطمينان حاصل كنيد به 
اندازه كافي محكم باشند تا وزن فرزند شما را تحمل كنند. 

   روز هجدهم: از ديوار هم استفاده كنيد
اگر فرزند شما دوست دارد با لباس هايش جلوي آينه بازي 
كند، در ديوار اتاقش قالب هاي اضافي نصب كنيد تا وقتي 
كه بازي اش تمام شد، بتواند لباس هاي خود را آويزان كند. 

   روز نوزدهم: يك جدول برنامه ريزي تهيه كنيد 
يك جدول برنامه ريزي تهيه كنيد و به او بياموزيد كه چگونه 
از آن استفاده كند. چند هفته اول با هم كار كنيد. مطمئن 
شويد تم��ام تكاليف خان��ه، تمرينات ورزش��ي، بازي هاي 
تفريحي و برنامه بازي هاي گروهي ب��ا ديگر بچه ها را وارد 
جدول برنامه كرده ايد. با اين كار او مسئوليت پذيري را فرا 
خواهد گرفت و عزت نفس خود را تقويت مي كند و شما هم 
احساس ناخوشايند ناشي از نق زدن او را نخواهيد داشت. 

   روز بيستم: تقويم مرجع 
برنامه ريزي را يك قدم جلوتر برده و يك تقويم بزرگ براي 
پيگيري برنامه هاي كل خانواده تهيه كنيد. به كودك خود 
كمك كنيد برنامه هاي خود را به تقويم اضافه كند و مطمئن 
شويد هنگامي كه خودتان هم برنامه تان را مي نويسيد، او 

اين كار شما را نگاه مي كند. بدي��ن ترتيب يك درس مهم 
در باره چگونگي همپوشاني و تعامل برنامه هاي هر كس با 

ديگري را ياد مي گيرد. 
   روز بيست ويكم: قفسه مدرسه درست كنيد

يك قفسه يا ميز كوچك را در كنار در قرار دهيد تا كودك 
شما بتواند هر چيزي كه الزم دارد روز بعد به مدرسه ببرد 
را روي آن بگ��ذارد مانند فرم رضايتنام��ه و غيره.  كودك 
خود را عادت دهيد كه هر روز صب��ح قبل از ترك خانه آن 

را چك كند. 
   روز بيست ودوم: كوله پشتي مناسب تهيه كنيد

كوله پشتي با قسمت هاي متعدد بخريد. اگر امكان داشت 
از برچسب هاي رنگي روشن استفاده كنيد تا مشخص شود 
هر قسمت جاي چه وسيله اي است. به اين ترتيب، هر آنچه 
مربوط به رياضيات، دفترها، تكاليف خانه، ماشين حساب و 

غيره مي شود را مي توان در جاي خود پيدا كرد. 
   روز بيست وسوم: كوله پشتي را تميز نگه داريد

همه م��ا مي دانيم كه به م��رور داخ��ل كوله پشتي كثيف 
مي شود، خرده مواد غذايي، دستمال هاي كثيف و ضايعات 
كاغذي كه سري��ع هم به محتوي��ات درون كي��ف اضافه 
مي شوند! قبل از اينكه دوباره داخ��ل آن وسيله  مدرسه را 
بگذاريد، آن را خوب بتكانيد يا با جارو برقي داخلش را تميز 
كنيد. بسته به ميزان كثيف بودن كوله، براي تميز كردنش 
زمان معين��ي را براي فرزندتان مشخ��ص كنيد. اين زمان 
مي تواند از هفته اي يك بار تا هر دو ماه يك بار متغير باشد. 
   روز بيست وچهارم: لوازم التحرير را مرتب كنيد

لوازم التحرير را مرت��ب كنيد و هر دست��ه را در كشويي يا 
محلي مشخص قرار دهيد؛ مثاًل دفتر و پوشه را يكجا، مداد و 
خودكار را يكجا و همينطور بقيه. همه چيز را داخل كوله در 

محلي كه به آساني قابل دسترسي باشد بچينيد. 
   روز بيست وپنجم: نقشه اي بكشيد!

يك نقشه ساده از كوله پشت��ي بكشيد و مشخص كنيد هر 
وسيله در چه قسمتي باي��د گذاشته ش��ود. از فرزند خود 
بخواهيد چند بار كول��ه را خالي كند و طب��ق نقشه تهيه 
شده، دوباره محتويات آن را بچيند. نقشه را در جيب جلوي 
كوله پشتي بگذاريد تا او بتواند هر زم��ان كه نياز بود به آن 

مراجعه كند. 
   روز بيست وششم: يك چك ليست درست كنيد

يك ليست كنترل از تمامي نيازهاي روزانه مدرسه فرزند 
خود درست كنيد و به اتفاق هم لوازمي كه در هر روز بايد به 
مدرسه ببريد روي اين ليست با هم كنترل كنيد. پس از چند 

روز او را تشويق كنيد تا خود به اين كار ادامه دهد. 
   روز بيس�ت وهفتم: كتاب ه�اي درس�ي اضافي 

بخريد
اگر فرزند شم��ا كتاب ه��اي درس��ي اش را در مدرسه جا 
مي گذارد، با معلمش جلسه اي بگذاري��د و از او بپرسيد آيا 

كتاب اضافي براي خانه تهيه كنيد؟ 
   روز بيست وهش�تم: بهتري�ن كار فرزندتان را به 

نمايش بگذاريد
اگر فرزند شم��ا بايد پ��روژه اي هنري انجام ده��د يا بابت 
مقاله هايي كه تهيه كرده نمره مثبت گرفته است، يك تخته 
بزرگ چوبي )نئوپان( بخريد و آنها را روي آن بچسبايند و در 
آشپزخانه يا جايي كه بقيه ببينند، نصب كنيد. نشان دادن 
بهترين كارهايش موجب افزاي��ش اعتمادبه نفس كودك 

شما مي شود. 
   روز بيست ونهم: فضايي براي مطالعه در نظر بگيريد

اين فضا مي تواند ميز خودش، مي��ز آشپزخانه يا هر مكان 
ديگري باشد كه او بتواند به بهترين نح��و تمركز كند. هر 
زمان تكاليفش را در آن محل شروع كرد، يك ميان وعده، 
نوشيدني و تمام مواد مورد نيازش را در كنارش پيش بيني 
كنيد. او به زودي مي آموزد ت��ا آن نقطه را مترادف با انجام 

تكاليفش در نظر بگيرد. 
   روز س�ي ام: س�اعت چن�د اس�ت؟وقت درس 

خواندن!
همانطور كه محل معيني را براي مطالعه تعيين مي كنيد، 
زمان درس خواندن و انجام تكاليف هم بايد بر اساس يك 
برنامه مستمر و منظم باشد، سر يك ساعت، در يك مكان 
و هر شب. به ياد داشته باشي��د سازماندهي چيزي بيش از 
يك فرآيند فيزيكي است؛ سازماندهي به معناي ايجاد يك 

عادت پسنديده است. 
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زماني كه ما به عن�وان پدر و مادر 
كودك كنت�رل عصباني�ت خود 
را از دس�ت مي دهيم از فرزندان 
هم انتظ�اري غي�ر از اي�ن نبايد 
داشته باش�يم. پس همواره بايد 
ت�الش كني�م در تمام�ي رفت�ار 
و اعم�ال خ�ود مقابل ك�ودكان 
الگويي خوب و مناس�ب باش�يم

اگر فرزن�د ش�ما در ط�ول يك س�ال با 
اس�باب بازي هاي خ�ود ب�ازي نك�رده، 
زمان آن اس�ت كه آنها را جم�ع كنيد يا 
به كسي بدهيد. ش�ما مي توانيد به اتفاق 
فرزندتان به يك�ي از مراك�ز جمع آوري 
لوازم خانه براي نيازمندان مراجعه كنيد تا 
از نزديك مشاهده كند اسباب بازي هاي 
بالاس�تفاده او مي توان�د توس�ط ي�ك 
كودك ديگر مورد اس�تفاده ق�رار گيرد


