
تماموالدینبهترینها
رابرایفرزندشانمیخواهند

بعضی والدین به بچه هایشان تأکید می کنند که 
در هرآنچه انجام می دهند بهترین باشند. به آنها 
فش��ار می آورند که بهترین ورزشکار، بهترین 
متفکر، بهترین موزیسین و همین طور تا آخر 
بهترین هر چیز دیگری باش��ند. برخی دیگ��ر از والدین 
فرزندانشان را بر آن می دارند که دنبال چیزی بروند که در 
آن بهترین هستند؛ چه آن چیز ورزش باشد، چه تحصیل، 
چه موسیقی. بعضی والدین به بچه هایشان فشار می آورند 
که تا حد ممکن تالش کنند. در عی��ن حال برخی دیگر 
هستند که همه تالششان را می کنند تا به بچه هایشان برای 
بهترین بودن یا حتی تالش برای بهترین بودن فشار وارد 
نکنند، چراکه نگران آس��یب های روحی چنین فشاری 
هستند. به هر روی اکثر والدین عاشق بچه هایشان هستند 
و فارغ از شیوه ای که انتخاب می کنند، بیشترین تالششان 
را برای آنها صرف می کنند. در نهایت اکثریت قریب به اتفاق 
والدین از ته دل بهترین  ها را برای فرزندانشان می خواهند؛ 
فقط برداشت آنها از ملزومات این بهترین  ها متفاوت است. 

اصلانتقالپذیریبهتراز...

بیش��تر والدی��ن با پیگی��ری آنچ��ه برای 
فرزندانشان بهترین است، ناخواسته درگیر 
برداشت غالب از عقالنیت فردی می شوند؛ 
برداشتی که حداقل در غرب از زمان یونانی  ها 
حکمفرماست. طبق این برداشت، عقالیی بودن یعنی اقدام 
فرد در جهت حداکثرسازی کیفیت زندگی اش در طول 
زندگی. ای��ن به آن معنی اس��ت که ی��ک عامل عقالیی 
گزینه  هایی را انتخاب می کند که تا حد ممکن زندگی اش 

را به مثابه یک مجموعه بهتر کند. 
برداشت استاندارد عقالنیت، دو فرض بنیادی را در خود 
جای داده است. اول اینکه برای هر زندگی یک بهترین راه 
متصور هست. فرض دوم فنی تر از قبلی است: من نام آن 
را »اصل انتقال پذیری بهتر از...« می گذارم. بر اساس این 
اصل بین هر سه گزینه، اگر گزینه اول بهتر از دومی باشد 
و دومی بهتر از سومی، گزینه اول می بایست بهتر از گزینه 

سوم باشد. 
»اصل انتقال پذیری بهت��ر از ...« انتخاب بهترین گزینه از 
میان یک مجموعه متناهی از گزینه  ها را میسر می کند. 
گزینه  ها را دوتا دوتا مقایس��ه کنید. اگر اولی بهتر است، 
دومی را کنار بگذارید. سپس سومی را با اولی مقایسه کنید. 
اگر سومی بهتر است، اولی را کنار بگذارید. همین طور جلو 
بروید و از میان هر دو گزینه بهترین را انتخاب کنید. بر این 
اس��اس، اگر »اصل انتقال پذیری بهتر از... « درست باشد، 
می توانیم از میان مجموعه ای متناهی از n گزینه با استفاده 

از n- مقایسه دوتایی، بهترین گزینه را انتخاب کنیم. 

تکلیفگزینههایبرابرچیست؟
بسیاری فرض اول را به یکی از چهار شیوه ای 
که در ادامه می آید به چالش کش��یده اند. 
عده ای بیان داشته اند که ممکن است بعضی 
گزینه  ها به یک اندازه خوب باشند و به این 
ترتیب یک گزینه مش��خص بهترین وجود نداشته باشد. 
بعضی دیگر گفته اند که ممکن است تعدادی از گزینه  ها فقط 
تاحدی قابل مقایسه بوده یا هم ارز باشند. از این منظر ممکن 
است دو گزینه، مثل نبوغ انیش��تن و نبوغ موتزارت یا یک 
شغل حقوقی و یک شغل آکادمیک در یک محدوده جای 
بگیرند، بدون اینکه یکی بهتر از دیگری یا به یک اندازه خوب 
باش��ند. در عین حال برخی دیگر نیز بیان داشته اند که در 
بعضی مواردِ نادر ممکن است دو گزینه کامالً غیرقابل مقایسه 
باشند و در نهایت عده ای دیگر متذکر شده اند که میان تعداد 

نامتناهی از گزینه ها، ممکن اس��ت نتوان هیچ بهترینی را 
مشخص کرد، همان طور که در سری نامتناهی.. .. .. ۱. ۲. ۳. 

۴ نمی توان بزرگ ترین عدد را تعیین کرد. 
طرفداران برداش��ت اس��تاندارد از عقالنی��ت می توانند 
به راحتی دیدگاهشان را برای پاسخگویی به این نگرانی  ها 
تعدیل کنن��د. آنها می توانن��د بگویند که اگ��ر دو گزینه 
به یک اندازه خوب یا از اساس غیرقابل مقایسه یا تا حدی 
قابل مقایسه باشند، دیگر دلیل موجهی برای انتخاب یکی 
در مقابل دیگری وجود ندارد و به این ترتیب می توانیم به 
شکل عقالیی هر کدام را که خواستیم انتخاب کنیم. آنها 
همچنین می توانند اضافه کنند که ما موجوداتی متناهی 
هستیم که معموالً باید از مجموعه ای متناهی از گزینه  ها 
دست به انتخاب بزنیم و در همه چنین مواردی هر عامل 
می تواند هر گزینه ای را انتخاب کند به ش��رط آنکه هیچ 
گزینه موجودی بهتر از آن وجود نداش��ته باش��د. به این 
ترتیب بر اس��اس این دیدگاه اصالح  شده، حتی اگر یک 
گزینه مش��خص بهترین وجود نداش��ته باشد، عقالنیت 

می تواند ما را به شکلی راهنمایی کند که هیچگاه گزینه 
بدتر را در حضور گزینه بهتر انتخاب نکنیم. 

معموالً عوامل مرتبط در مقایسه دو پیامد بسته به اینکه 
چه گزینه  هایی با هم مقایس��ه می ش��وند متفاوت است. 
بنابراین ممکن اس��ت طبق همه عوام��ل تعیین کننده 
مقایسه اول پیامد الف بهتر از پیامد ب باشد و همین طور 
طبق عوامل تعیین کننده مقایسه دوم نیز پیامد ب بهتر از 
پیامد ج باشد، اما در نهایت و در مقایسه سوم الف بهتر از 
ج نباشد؛چراکه شاید عوامل تعیین کننده در مقایسه اول و 
سوم متفاوت از عواملی باشد که در یک یا دو مقایسه قبلی 

به کار رفته است. 



سردرگمی،دودلیوپشیمانی...
میزان پش��یمانی افراد از خری��د یک کاال 
درس��ت بعد از خرید آن و تمایل به کاالی 
دیگری که می توانستند بخرند، شگفت آور 
اس��ت. ای��ن واکن��ش رای��ج معم��والً به 
کاستی های روانشناختی فرد نسبت داده می شود و خب 
معموالً هم اینچنین اس��ت. اما توضیح دیگری نیز برای 
میزان شیوع پشیمانی خریداران از خرید وجود دارد. شاید 
دلیلش این باش��د که معموالً با مجموع��ه ای از گزینه  ها 
روبه روییم که »اصل انتقال پذیری بهتر از ...« برایشان کارگر 
نیست. یعنی اولی از دومی بهتر اس��ت، دومی از سومی، 
سومی از چهارمی و همین طور تا آخر، اما در نهایت گزینه 

آخر از گزینه اول بهتر است. 
در این ش��رایط نمون��ه چی��زی را خواهیم داش��ت که 
اقتصاددانان آن را چرخه می نامن��د. در چنین وضعیتی 
عامل عقالیی دلیل مناس��بی برای ترجیح دومی به اولی 
خواهد داش��ت )چون روی هم رفته بهتر از دومی است(، 
همینطور دلیل مناس��بی برای ترجیح سومی به دومی و 
همین طور تا آخر دلیل مناس��بی برای ترجیح بعدی به 
قبلی خواهد داشت. در نهایت او دلیل مناسبی برای ترجیح 
اولی به آخری خواهد داشت. در این وضعیت هیچ بهترین 
گزینه ای وجود نخواهد داشت. بدتر از آن اینکه می توان 
مطمئن بود هر گزینه ای که فرد انتخاب کند، گزینه موجود 
دیگری وجود دارد که از آن بهتر بوده است. در این شرایط 

طبیعی است که افراد دچار پدیده پشیمانی خریدار شوند، 
زیرا وقتی به خانه می آیند و خریدشان را با گزینه دیگری 
مقایسه می کنند که می توانستند بخرند، به درستی به این 

نتیجه می رسند که انتخاب بدتری داشته اند. 
روش طعمه گذاری را در نظر بگی��رد. در این روش به این 
صورت عمل می شود: یک فروش��گاه کاالیی را با قیمتی 
بسیار نازل تبلیغ می کند. خریدار برای خرید آن کاال اقدام 
می کند، اما آن کاال دیگر در فروشگاه موجود نیست )شاید 
هیچ وقت هم نبوده.( سپس کاالیی دیگر، ممتازتر و گران تر 
به مشتری ارائه می شود. او که برای خرید کاالیی مشابه به 
آنجا رفته است، دوست ندارد دست خالی به خانه برگردد 
و شاید در انتها با کاالیی به خانه برود که ممتازتر و البته به 

مراتب گران تر از آن کاالی اولی باشد. 
شکل دیگری از طعمه گذاری یک فروشگاه کاالیی )مثاًل 
یک ماشین( را با قیمتی بسیار نازل تبلیغ می کند. زمانی 
که مشتری به آنجا می رود، ماش��ین با قیمت تبلیغ شده 
موجود است. اما فروشنده متذکر می شود که این ماشین از 
مدل دیگری که کنارش قرار دارد از جهات بسیاری پایین تر 
است، تازه قیمت آن ماشین که امکانات بسیار بیشتری هم 
دارد خیلی بیشتر نیست. شاید مشتری هم موافق باشد که 
گزینه های بیشتر ارزش قیمت بیشتر را دارند و تصمیم به 
خرید ماشین ممتازتر بگیرد. اینجاست که می توان ماشین 
سوم را نشان مش��تری داد اگرچه قیمتش از ماشین دوم 
خیلی بیشتر نیست، امکانات بیش��تری از آن دارد. شاید 
مش��تری هم موافق باش��د که گزینه های بیشتر ارزش 
قیمت بیش��تر را دارند و باز هم تصمیم به خرید ماشین 
ممتازتر بگیرد. در نهایت شاید آن مشتری مسیر خانه را با 
ماشینی پیش بگیرد که بسیار مجهزتر از چیزی است که 

نیاز داشته یا می خواسته و ممکن است به این خاطر که خام 
وسوسه های فروشنده شده احساس حماقت کند. احتماالً 
زمانی که به خانه می رسد با خودش فکر کند که آن مدل 
ارزان تر و کم امکانات تر که از ابتدا می خواس��ته بهتر بوده 

است. شاید هم واقعاً حق با او باشد. 
این پدیده بی نهایت رایج است. معموالًزمانی که این پدیده 
اتفاق می افتد ، خریدار احس��اس حماق��ت یا دورخوردن 
می کن��د. ممک��ن اس��ت او ای��ن رفت��ار را در چارچوب 
اِیکرزیا)ضعف اراده( توضیح دهد؛ او نتوانسته در برابر آن 

همه زرق و برق اضافی مقاومت کند. 
شاید »اصل انتقال پذیری بهتر از... « اساساً درست نباشد. 
شاید خریدار ماش��ین دچار کمبود اراده یا عدم عقالنیت 
نباشد و شاید اقدامات فروشنده هم الزاماً غیراخالقی نباشد. 
شاید موضوع از این قرار بوده که ماشین دوم، بر اساس همه 
عوامل مرتبط با آن مقایسه، واقعاً بهتر از ماشین اول بوده و 
ماشین سوم نیز بر اساس همه عوامل مرتبط با آن مقایسه 
واقعاً بهتر از ماشین دوم بوده است، ولی با این حال ماشین 
اول، بر اس��اس همه عوامل مرتبط با آن مقایسه، بهتر از 
ماشین سوم است. در این ش��رایط نمی توان فروشنده را 
مقصر این دانست که به خریدار ماشین دومی را نشان داده 
که بهتر از اولی بوده و همین طور ماش��ین سومی را نشان 
داده که بهتر از دومی بوده است. همین طور می توان گفت 
مشتری نیز فقط به دالیل مناسبی که داشته واکنش نشان 
داده و به درستی تصمیم گرفته که خرید دومی برایش بهتر 
از اولی و خرید سومی بهتر از دومی است. البته اگر »اصل 
انتقال پذیری بهتر از... « درست نباشد، می توان توضیح داد 
چرا فرد در نهایت به نتیجه ای رس��یده که بدتر از نتیجه 
موجود دیگر بوده است؛ یعنی مثاًل چرا در نهایت ماشین 

اولی را نخریده است. 

بازنگریدرمعنایانتخابعقالیی

برگردیم به والدینی ک��ه بهترین  ها را برای 
فرزندانشان می خواهند. شاید آنها فرزندشان 
را ترغیب کنند که معلم دبس��تان شود که 
شغلی شریف بوده و مزیت های زیادی هم 
دارد. اما اگر آن بچه مستعدتر باشد، والدین با خودشان فکر 
خواهند کرد که زندگی یک استاد دانشگاه بهتر از آن خواهد 
بود؛ چراکه هم تدریس را در خود دارد، هم نیازمند کار فکری 
است و البته احترام و پرداختی بیشتری نیز در بر دارد. بعد از 
آن شاید با خود فکر کنند که زندگی یک مشاور حقوقی از آن 
هم بهتر خواهد بود. در این شغل نیز کار فکری وجود دارد، 
پرداختی باالتری است، زمان تحصیل کمتری نیاز دارد و 
دورنمای ش��غلی اش نیز به مراتب بهتر اس��ت. به اینجا که 
برس��ند با خود فک��ر می کنن��د که ش��غل یک مش��اور 
سرمایه گذاری از مشاور حقوقی هم بهتر است، زیرا مزایای 
اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد که مشاوران حقوقی اصوالً 
موفق به کسبش نمی شوند. با وجود همه اینها، در نهایت 
شاید به نظر آنها ش��غل یک معلم مدرس��ه از یک مشاور 
سرمایه گذاری بهتر باش��د؛ چراکه اضطراب کمتری دارد، 
زمان بیشتری برای همراهی با خانواده دارد، می تواند جایی 
غیر از یک مرکز مالی شلوغ زندگی کند و چیزهای دیگری 

از این دست. 
اکثر افراد در مواجهه با چنین دوری از انتخاب ها، به دنبال 
تفکر دقیق و تعیین بهترین زندگی ممکن می روند. اصوالً 
چنین انتخابی باید شامل بهترین ترکیب ممکن از مزیت  ها 
و نقایص باشد. اما اگر حق با من باشد، تالش برای مشخص 
کردن بهترین زندگی برای فرزندان می تواند به شکست 
ختم ش��ود. ش��وربختانه، با توجه به پیچیدگی هنجاری 
دنیایی که در آن نفس می کش��یم، کاماًل ممکن است که 
در میان مجموعه ای از زندگی ها، اولی بهتر از دومی، دومی 
بهتر از سومی و آن هم بهتر از چهارمی باشد، اما در نهایت 
اولی الزاماً از آخری بهتر نباشد. چنین امکانی آزاردهنده و 
گیج کننده است. این باعث می ش��ود والدین ندانند کدام 
راه را به فرزندانشان پیش��نهاد کنند؛چراکه در مقابل هر 
گزینه ای که پیشنهاد می دهند، گزینه دیگری وجود دارد 
که بهتر از آن است. آموختن شیوه زندگی با این حقیقت، 
اگر بتوان آن را حقیقت نامید، نیازمن��د بازنگری عمیق 

معنای عقالیی بودن و انتخاب مناسب است. 
نقل از وب سایت ترجمان نوشته: لری تمکین
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پایه های بنیادین رشد در دوران كودكی

این فقط بازی نیست
چرا در انتخاب هایمان دچار سردرگمی و پشیمانی می شویم؟ تمرین زندگی است

ایکاشکاالیدیگریمیخریدم!

سبک انتخاب

میزان پش�یمانی افراد از خرید یک 
كاال درست بعد از خرید آن و تمایل 
به كاالی دیگری كه می توانس�تند 
بخرن�د، ش�گفت آور اس�ت. ای�ن 
واكنش رایج معموالً به كاستی های 
روانشناختی فرد نسبت داده می شود 
و خب معم�والً هم اینچنین اس�ت. 
اما توضیح دیگری نیز ب�رای میزان 
شیوع پشیمانی خریداران از خرید 
وجود دارد. ش�اید دلیلش این باشد 
كه معموالً با مجموعه ای از گزینه  ها 
روبه روییم كه »اص�ل انتقال پذیری 
بهت�ر از « برایش�ان كارگر نیس�ت

  چند سؤال اساسی در مورد بازی كودكان
در ابتدا بد نیست چند پرسش اصلی را درباره بازی 
کودکان مطرح کنیم: آیا بازی برای کودکان صرفاً 
جنبه سرگرمی دارد یا اینکه موجب دستاوردهایی 
در آنان می شود؟ آیا بازی برای کودکان آثار تربیتی 
نیز دارد؟ نق��ش والدین و مربی��ان در زمینه بازی 
کودکان چیس��ت؟ جنبه های مفید بازی کودکان 
کدامند؟ ک��ودکان از طریق بازی چ��ه مهارت ها و 

ویژگی های کلیدی را کسب می کنند؟
  بازی كودكان اتالف وقت نیست

بازی به فعالیت های جسمی و ذهنی گفته می شود 
که موجب یادگیری، لذت و ش��ادمانی می ش��ود. 
متأس��فانه برخی از والدین و مربیان بازی را وقت 
گذران��دن و اتالف وق��ت می دانند ول��ی این نکته 
مهم را در نظ��ر نمی گیرند که بازی باعث کس��ب 
موفقیت ه��ا و یادگیری های��ی می ش��ود که برای 
رش��د و تکامل کودك الزم و ضروری اس��ت و اگر 
بخواهیم عمیق تر و تخصصی ت��ر به این مقوله نگاه 
کنیم، بازی فقط یک س��رگرمی کودکانه نیس��ت 
بلکه فعالیت هدفدار جس��می و ذهنی است که در 
جنبه ه��ای مختلف زندگی کودك تأثیر بس��زایی 
دارد پس والدین و مربیان با درك این نکته مهم و 
با مهیا کردن محیط و امکانات می توانند کودك را 
به س��مت تأثیرات مهم و مثبت بازی سوق دهند. 
در ابتدا و س��نین پایین تر کودك تنها با انگشتان، 
اش��یا و اس��باب بازی های مختلف خود را سرگرم 
می کند، پس ب��ه عبارتی واجب اس��ت که والدین 
محیط مناس��ب و ابزار مناس��ب با س��ن و جنس 
و فرهنگ ک��ودك را برای��ش فراهم کنن��د، اما به 
تدریج که کودك بزرگ تر می ش��ود نوع بازی ها و 
اسباب بازی هایش نیز متفاوت می شود. او به بازی 
کردن با همس��االن خودش تمایل پی��دا می کند 
و به س��مت اجتماعی ش��دن پیش م��ی رود. بهتر 
اس��ت بدانیم بس��یاری از کار ها و واکنش های ما 
به هنگام بزرگس��الی در واقع بازتاب��ی از تجربه ها 
و آموخته های م��ا ضمن ب��ازی در دوران کودکی 
است پس جنبه های مفید بازی در دوران کودکی 
را بررسی می کنیم. مهم  ترین و شاخص  ترین تأثیر 
بازی در جنبه های ش��ناختی و ذهنی، اجتماعی، 

جسمانی و اخالقی و عاطفی می باشد. 
جنبه ش��ناختی و ذهنی: عامل اصل��ی در پرورش 
ذهنی کودك بازی می باشد به این صورت که ضمن 
بازی فکر می کند، تص��ور می کند، چالش می کند، 
سؤاالت زیادی برایش به وجود می آید، قوه تخیل او 
فعال می شود مثاًل در مورد پزشک و نقش او کودك 
در ذهن خود گفتار و رفتار او را تجسم می کند و به 
دنبال تجسس در مورد ابزار و وسایلی که او اجرای 

نقش می کند، می رود. 

  كاركرد ها و جنبه های مختلف بازی كودكان
جنبه اجتماعی: کودك حین ب��ازی یاد می گیرد 
که چطور با کودکان دیگر ارتب��اط برقرار کند، در 
صورت بروز مشکل چطور حل مسئله کند، تعامل با 

بزرگساالن را یاد می گیرد. 
کارکرد جسمانی: فعالیت هایی که کودکان حین بازی 
انجام می دهند باعث تحرك و قوی تر شدن عضالت 
کوچک و بزرگ آنها می شود. به طور مثال هنگام بازی 
با مکعب ها،خمیر و شن عضالت کوچک آنها به حرکت 
درمی آید و به هنگام دویدن و پریدن عضالت بزرگ  تر 
بدنشان به حرکت درمی آید پس هماهنگی و تعادل 

بین اعضای بدن او به وجود می آید. 
جنبه اخالقی: یک��ی از مهم  تری��ن عواملی که در 
تربیت اخالقی کودك نقش دارد بازی است یعنی 
کودك به هنگام بازی درمی یابد برای اینکه مورد 
قبول و پذی��رش دیگران قرار بگیرد باید راس��تگو 
و درس��تکار باش��د. او در بازی متوجه می شود که 
خوب یا بد بودن چگونه اس��ت و چ��ه نتیجه ای را 
در پی دارد و این خوب یا بد بودن باعث می ش��ود 
دیگران چگونه با او رفتار کنند. مثاًل در بازی دزد و 
پلیس متوجه می شود کسی که دزد است خطایی 
انجام داده است که منجر به تعقیب و دستگیری او 
توسط پلیس شده اس��ت و به این صورت به زشتی 
و غیراخالقی بودن دزدی پی می ب��رد و در نهایت 

عدالت اجتماعی را می آموزد. 
  كودك به وس�یله بازی چ�ه توانایی هایی 

كسب می كند؟
کودك حی��ن بازی اس��تقالل، ابت��کار و خالقیت، 
کنجکاوی، اعتماد به نفس، عزت نفس، اطمینان به 
دیگران و توانایی حل مسئله را می آموزد. کودك حین 
بازی چگونه رفتار کردن با دیگران را تمرین می کند 
و با اصول زندگی اجتماعی آش��نا می شود. رعایت 
حقوق دیگران و عادل بودن را می آموزد، نفوذ کردن 
در گروه همس��االن و جلب توجه آن��ان و همچنین 
کمک و حمایت از افراد ضعیف تر را می آموزد. با نظم 
و ترتیب آشنا می شود، مشارکت، همدلی و همیاری 
با همساالن را کسب می کند بنابراین موجب ارتباط 
بیشتر او با دنیای بیرون می شود، حس رقابت جویی 
و رقابت سالم در او برانگیخته می شود، طعم پیروزی 
را می چشد و گاهی نیز شکس��ت را تجربه می کند، 
خویشتنداری را کس��ب می کند، قدرت ابراز وجود 
پیدا می کن��د و از خجالت،کمرویی ، ترس و نگرانی ، 
خشونت و سوءرفتار رهایی می یابد، پس در نتیجه 

باعث رشد فردی او نیز خواهد شد. 
  محروم بودن كودك از بازی چه تبعاتی دارد؟
کودکانی که فاقد هرگونه اس��باب بازی هستند یا 
امکانات کمتری ب��رای بازی دارند از لحاظ رش��د 
شناختی و ذهنی، عاطفی و جسمانی از همساالن 
خود عقب تر هس��تند. آنها با مش��کالت یادگیری 
بیشتری در دوران مدرس��ه روبه رو می شوند چون 
کمتر بازی کرده اند یا اینکه بازی های آنان چندان 
پیچیده نب��وده و از تنوع کمتری برخ��وردار بوده 
است.کودکانی که بازی های گروهی و دسته جمعی 
نداشته اند، افرادی خودخواه و فاقد توانایی الزم در 

جهت ارتباط برقرار کردن با دیگران هستند. 
و در نهایت بازی برای کودکان همانند تنفس کردن 
الزم و ضروری اس��ت. اگر والدین و مربیان بس��تر 
مناسبی را برای این موضوع مهم فراهم کنند کودك 
فعال تر خواهد شد و بیش��تر یاد می گیرد. هوش او 
بیشتر شده و رشد، تحول و تکامل همه جانبه می یابد 
ولی در صورتی که به بازی کودکانه آنها کم توجهی 
شود و پمکانات الزم برای بازی آنها مهیا نکنند، در 

واقع آنها را از زندگیکردن محروم کرده اند. 
* روانشناس بالینی

  مریم قدیمی*
مراحل اولیه رشد در دوران كودكی از اهمیت ش�ایان توجهی برخوردار است به عبارتی اگر 
این مراحل و پایه های اولیه مورد توجه والدین قرار بگیرد و به خوبی پیموده شود، كودك هم 
دوران كودكی شادتر و مؤثرتری را س�پری می كند و هم اینکه برای داشتن آینده ای مفیدتر 
و درخشان تر آماده می ش�ود ولی اگر این پایه های اولیه جدی گرفته نشوند و سست باشند، 
كودك را در مراحل بعدی و بزرگس�الی با اختالالتی مواجه خواهد كرد. یکی از این پایه های 
اولیه رشدی » بازی كودكان « می باشد. در واقع چگونه بازی كردن آنان،مدت زمان و اسباب 
بازی كه در اختیار آنان قرار می گیرد. فصل مهمی از زندگی كودك با بازی كردن سپری می شود 

و می توان گفت به نوعی كار و شغل كودك محسوب می شود. 

كودك حین بازی استقالل، ابتکار 
و خالقی�ت، كنج�کاوی، اعتماد 
به نفس، ع�زت نف�س، اطمینان 
به دیگران و توانایی حل مس�ئله 
را می آم�وزد. ك�ودك حین بازی 
چگونه رفت�ار كردن ب�ا دیگران 
را تمری�ن می كن�د و ب�ا اص�ول 
زندگی اجتماعی آش�نا می شود

  تلخیص: حسین گل محمدی
بین هر س�ه گزینه، اگر گزین�ه اول بهتر از دومی باش�د و دومی بهتر از س�ومی، گزین�ه اول باید بهت�ر از گزینه 
س�وم باش�د. این همان فرض انتقال پذیری اس�ت كه از فروض بنیادی نظریه اقتصاد به ش�مار می رود. اما شیوع 
این فرض و ورود آن ب�ه زندگی های روزمره اثرات عمیقی بر دیدگاه ما داش�ته اس�ت. از خرید ماش�ین گرفته تا 
ترغیب فرزندانمان به س�وی آینده ای بهتر پیروی یا عدم پیروی از این فرض نتایج بس�یار متفاوتی را در بر دارد. 

با توجه به پیچیدگی هنجاری دنیایی 
ك�ه در آن نف�س می كش�یم، كاماًل 
ممکن است كه در میان مجموعه ای 
از زندگی ه�ا، اول�ی بهت�ر از دومی، 
دومی بهتر از سومی و آن هم بهتر از 
چهارمی باشد، اما در نهایت اولی الزامًا 
از آخری بهتر نباشد. چنین امکانی 
آزاردهنده و گیج كننده اس�ت. این 
باعث می ش�ود والدین ندانند كدام 
راه را به فرزندانشان پیشنهاد كنند

سبک تربیت


