
يك سالگي، نقطه عطف خودكفايي كودك 
وقتي كودك يك ساله مي شود كم كم دست هاي 
پ��در و م��ادر را ك��ه ب��راي تاتي تات��ي كردن 
همراه��ي اش مي كردند رها مي كن��د و وقتي 
احساس كرد بدون كمكي هم مي تواند راه برود 
كنجكاوي ها و سرك كش��يدنش به جاهاي مختلف خانه 
شروع مي شود. معموالً روزهاي اولي كه كودك به تنهايي 
راه مي رود پدر و مادر بسيار ش��اد و خوشحالند و از اينكه 
كودكشان تا حدي مستقل شده ذوق زده هستند ولي كمي 
كه مي گذرد و كنجكاوي هاي كودك شروع مي شود ممكن 
است كم كم امر ونهي هايشان شروع شود و از اينكه كودك 
به همه جا سرك مي كشد و همه جا را به هم مي ريزد كالفه 

شوند و رفتار نادرستي داشته باشند. 
دكتر محس��ن منطقي فوق تخصص روانشناس��ي كودك 
در اين باره مي گويد: »يك س��الگي نقطه عطف خودكفايي 
كودك است. كودكي كه تاكنون نياز داشت او را بغل كنند 
و جايي ببرند و هميشه دست هايش به سمت پدر و مادرش 
دراز بود كه او را با خود ببرند ديگر نيازي به كس��ي ندارد و 
حتي با اش��اره يا كلمه كلمه مي گويد جلوي من را نگيريد 
تا همه جا بروم، همه چيز را كشف كنم، همه چيز را تجربه 
كنم، ياد بگيرم و بفهمم. درست است كه كودك در اين سن 
خطر را نمي شناسد، مفهوم بلندي و ارتفاع و خطر سقوط را 
نمي داند ولي پدر و مادر بايد آگاهانه او را از خطر دور كنند نه 
با امر و نهي! كودك دوست دارد از يك سالگي به بعد از ميز و 
مبل باال برود، كشوها را بگردد، در يخچال را باز كند و احياناً 
ماست و سس را بردارد و وقتي خوب به دست هاي كوچكش 
آغشته كرد طعمش را امتحان كند، در يك سالگي همه چيز 
برايش تازگي دارد. دوست دارد خودش همه چيز را كشف 
و نسبت به آنها آگاهي پيدا كند. حاال گاهي پدرو و مادر اين 
حس كنجكاوي كودك را با رفتار اشتباه و امر ونهي كردن 
سركوب مي كنند در صورتي كه بهترين رفتار اين است كه 
پدر و مادر مدام حواسشان به كودك باشد. يعني وقتي كودك 
راه مي رود پشت سرش راه بروند و اجازه دهند او جلوتر برود، 
اجازه دهند كودك همه جا برود، به همه وسايل خانه دست 
بزند، وسايل را بررسي و امتحان كند و فقط حواس شان باشد 
كه كار خطرناكي انجام ندهد. اش��تباه ترين نوع رفتار پدر و 
مادر در اين مورد اين است كه دائم به كودك بگويند كه نه! 
اينجا نرو! اين كار را نكن! اينجا ننش��ين و اين رفتار را انجام 
نده. يكي از رفتارهاي كودك بعد از يك سالگي اين است كه 
دوست دارد خودش سر سفره بنشيند و خودش غذا بخورد 
و به خاطر اينكه هنوز تسلط كافي براي گرفتن قاشق ندارد 
ممكن است غذايش را روي لباس يا ميز يا احياناً فرش بريزد، 
گاهي مادر به خاطر اينكه اين اتفاقات نيفتد ترجيح مي دهد 
خودش غذا را در دهان كودك بگذارد كه اين موضوع باعث 
مي شود كودك تا سن باالتر هم منتظر بماند كه مادر غذا را 
قاشق قاشق در دهانش بگذارد و يكجور وابستگي نادرست 
بين كودك و مادر ايجاد مي ش��ود! مادر باي��د بداند كه اگر 
كودك ماست را روي لباسش ريخت يا دست هاي ماستي اش 
را به صورتش زد اس��مش گندكاري يا كثيف كاري نيست 
برعكس اسمش كسب تجربه از راه كنجكاوي كودك است 

كه سالمت ذهني و روحي كودك را اثبات مي كند.«
تا 2 سال مادر در خدمت كودك!

 م��ادر مي خواهد ب��ا تلفن صحب��ت كند، 
مي خواهد غذا درست كند، مي خواهد خانه را 
مرتب كند و به كارهايش برسد ولي كودك 
دوست دارد مادر دائم با او بازي كند كه چنين 

چيزي ميسر نيس��ت و چون مادر نمي تواند اين خواسته 
كودك را برآورده كند احس��اس كالفگي مي كند و گاهي 
عذاب وجدان مي گيرد كه شايد در حق كودكش كوتاهي 
كرده اس��ت. اين فوق تخصص روانشناسي كودك در اين 
مورد اينگونه توضيح مي دهد: »دو سال اول زندگي كودك 
دو سال خيلي دش��واري براي پدر و مادر و به ويژه مادر به 
حساب مي آيد. ما روانشناسان اصطالحي داريم كه معموالً 
به مراجعين مان توصيه مي كنيم، ما مي گوييم از بدو تولد 
نوزاد تا دوسالگي اش همه در خدمت مادر، مادر در خدمت 
كودك! اين يعني كسي كه مي خواهد مادر شود بهتر است 
قبلش بداند كه دو سال بايد تقريباً وقف كودكش باشد و از 
طرف ديگر پدر كودك بايد بداند كه در اين دو س��ال بايد 
بيشتر از هميشه حواسش به همس��رش و كم خوابي ها و 
خستگي هايش باش��د. اگر پدر بتواند همسرش را ياري و 

درك كند و در مس��ائل مربوط به كودك در كنارش باشد 
مادر مي تواند با اين همدلي بخش��ي از خستگي هايش را 
جبران كند و احساس بهتري داشته باشد. در كنار پدر و مادر 
هم اگر خانواده ها شرايطي دارند كه مي توانند به مادر ياري 
برسانند بهتر است كه در دو سال اول زندگي كودك بيشتر 
در كنارشان باشند تا مادر، هم بتواند بيشتر با كودكش وقت 
بگذراند و هم بتواند بيشتر اس��تراحت كند. اما درباره نياز 
كودك به بازي بايد بگوييم كه مفه��وم بازي براي كودك 
بازي كردن نيست بلكه بازي برايش معناي زندگي است. 
بازي براي كودك تجربه اس��ت، يادگيري است، شادي و 
تفريح و خوش��گذراني اس��ت كه از همين راه مي تواند به 
مهارت هاي حركتي و قدرتي دست پيدا كند. ذهن كودك 
از طريق بازي پويا مي شود و درك و تمركزش باالتر مي رود 
و به طور كلي كودك با بازي از لحاظ روحي رشد مي كند و 

به سرمايه اش افزوده مي شود.« 
كودك يك انسان كوچك نيست!

گاهي پدر و مادر يا حتي خانواده ها گمان 
مي كنند كه كودك يك انسان كوچك است 
در حال��ي كه كودك يك انس��ان كوچك 
نيست، كودك كودك است و فقط گاهي 
كس��ي او را درك نمي كند، همه دوست دارند او خوب غذا 
بخورد، خوب بخوابد، زياد سر و وصدا نكند، خودش با اسباب 
بازي هايش بازي كند و خيلي مزاحم بزرگ ترها نشود. در 
صورتي كه چون كودك يك انس��ان كوچك نيست و بايد 

بچگي كند نمي تواند باب ميل بزرگ ترها رفتار كند. 
دكتر منطقي در اين باره مي گويد: »اگر بخواهيم واقعيت 
را راجع به يك كودك به ويژه در سنين كمتر از پنج سال 
بگوييم؛ كودك موجودي است جست وجوگر با تمركز كم 
و ريخت و پاش زياد، موجودي كه معموالً در دو يا سه سال 
اول زندگي اش دست و پا گير است و بايد دائم در مركز توجه 
باش��د. حاال اگر اين كودك ش��انس بياورد و پدر و مادري 
داشته باش��د كه نس��بت به او و رفتارهايش آگاهي دارند 
مانند غنچه اي در گلخانه اي مناسب به زيبايي و سالمت 
رشد مي كند )منظور از رش��د بيشتر از رشد جسمي رشد 
فكري و رفتاري است(و از نظر آگاهي و مهارت از همسن 
و س��ال هايش جلو مي افتد، اما در مقابل اگ��ر رفتارهاي 
جست وجوگرانه كودك سركوب شود سرخورده مي شود و 
با عكس العمل هايي كه به رفتار والدين و بزرگ ترها نشان 
مي دهد دوباره با واكنش هاي منفي آنها مواجه مي شود كه 
در پي آن رفتارهاي نامناسب كودك ادامه دار خواهد شد كه 
اين موضوع اصاًل به صالح كودك و پدر و مادر نيست. پس 
بهترين روش اين است كه پدر و مادر از شروع يك سالگي 
تا دوسالگي كودك دائم با او همراه باشند و بعد از دوسالگي 
طي روز زمان هايي را فقط مخصوص بازي با كودك در نظر 
بگيرند، اينكه مي گوييم فقط مخصوص كودك يعني در آن 
زماِن به خصوص نه خبري از موبايل باشد، نه كارهاي خانه و 
نه حتي پاسخ به تلفن! مادر مي تواند زماني را كه براي بازي 
با كودك در نظر مي گيرد حتي به 20 دقيقه محدود كند 

ولي در آن 20 دقيقه بايد فقط تمام توجهش به كودك و 
بازي با او باشد. اگر بخواهيم طبق برنامه اي مناسب بازي با 
كودك را پيش ببريم مي توانيم سه يا چهار 20 دقيقه در روز 
را به كودك اختصاص دهيم، حاال شايد سؤال پيش بيايد كه 
چرا مي گوييم سه يا چهار 20 دقيقه در روز، چرا نمي گوييم 
يك ساعت يا يك ساعت و ربع در روز، بايد بگوييم اين يكي 
از ترفندهاي زيركانه بازي با كودك اس��ت؛ زماني كه شما 
يك ساعت مداوم با كودك بازي مي كنيد و بقيه روز را به 
كارهاي خودتان مي پردازيد، تصور كودك اين است كه شما 
در كل روز تنها يكبار با او بازي كرده ايد ولي وقتي همان يك 
ساعت را به چند بخش تقسيم مي كنيد و در آن زمان ها تمام 
توجهتان معطوف كودك است او راضي تر است و تصورش 

اين است كه شما در كل روز با او بازي كرده ايد.«
بازي هايي ساده ولي بسيار مفيد!

شايد يكي از داليل اينكه كودكان امروزي 
تمايل بيشتري به بازي با تبلت و گوشي و 
پلي استيش��ن پيدا كرده اند اين باشد كه 
والدين خودشان هم اينگونه بازي ها را به 
بازي هاي قديمي ترجيح مي دهند. گاهي والدين فراموش 
مي كنند كه خودشان در گذشته كه تبلت و گوشي نبوده 
و بازي هاي رايانه اي تنوع بازي هاي امروز را نداشته چه 
بازي هاي سرگرم كننده و مفيدي انجام مي داده اند، اينكه 
مي گوييم بازي هاي مفيد به اين دليل اس��ت كه امروزه 
متخصصان كودك و پژوهشگران روانشناسي كودك به 
اين نتيجه رسيده اند كه بازي هاي قديمي چه تأثيرات 
مفيدي بر سالمت جسم و روح و روان كودك مي گذارد. 
روانشناسان و پژوهشگران تعدادي از اين بازي هاي ساده 
و در عين حال مفيد را مورد بررسي قرار داده اند و به نتايج 
جالبي دس��ت پيدا كرده ان��د، براي مثال قايم باش��ك 
جست وجوگري كودك را تقويت مي كند، لي لي كردن و 
با يك پا پريدن سيستم تعادلي مخچه اي نخاعي را تقويت 
مي كند، انداختن اشيايي مثل توپ يا هر بسته ديگري در 
س��بد دقت كودك را باال مي برد، دور خود چرخيدن با 
دست هاي باز در جهت هاي مختلف جلوي سرگيجه ها را 
مي گيرد و در بزرگسالي به سالمت كودك بسيار كمك 
مي كند. به همين بازي آخر دقت كنيد، بارها ديده ايم كه 
وقتي كودكي دور خودش مي چرخد به سرعت صداي 
پدر و مادر يا س��اير بزرگ ترها در مي آيد كه دور خودت 
نچرخ! و سريع به روش هاي مختلف او را متوقف مي كنند، 
درست است كه سرگيجه گرفتن و افتادن كودك روي 
زمين و اينكه ممكن است سرش به جايي بخورد نگران 
كننده اس��ت ولي اگ��ر فضايي مهيا ش��ود كه وس��يله 
خطرناكي آنجا نباش��د و خطري كودك را تهديد نكند 
چرخيدن كودك و حتي كمي سرگيجه موقتي نه تنها 
مضر نيست بلكه مفيد هم هست البته بايد دقت شود كه 
در اين بازي هم مثل تمام بازي ه��ا و تمامي رفتارهاي 

كودك نبايد افراط وجود داشته باشد!

كودكان مثل گل هستند!
براي پرورش يك گل بايد نكات خاصي را 
رعايت كرد، بايد به موقع به او آب داد، نور 
و گرماي محي��ط را تنظيم ك��رد تا گل 
خشك نشود، اگر يك جاي كار بلنگد گياه 
كم كم بي جان و بعد نابود مي شود. همان طور كه مي دانيم 
هر گل براي س��الم ماندن و طراوت بيش��تر، ش��رايط 
نگهداري خاص خودش را دارد و نمي توان همه گل ها را 
با شرايطي مش��ابه هم پرورش داد. براي رشد و تربيت 
كودك هم بايد آگاهي كسب كرد، كودكان هم مثل گل ها 
با يكديگر متفاوت هس��تند و هركدامشان براي رشد و 
شكوفايي بهتر به شرايط مخصوص خودشان نياز دارند 
كه همه اين ها با همدلي و همفكري و كسب آگاهي پدر و 
مادر ميسر مي شود. درست اس��ت كه تربيت و پرورش 
كودك كمي دش��وار به نظر مي رسد ولي اگر پدر و مادر 
همدلي كنند و در كنار هم باشند و سعي كنند با مطالعه 
آگاهي شان را نس��بت به كودك و رفتارهايش باال ببرند 
مي توانند خيلي زود شاهد رشد و شكوفايي فرزندشان 

باشند و سعادتمندي كودك را تضمين كنند. 
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سبك رفتار

عصبانيت و فرياد راه به جايي نمي برد

با كودك يك و دو كنيد!
كودك را كوچك نبينيم تا عاقالنه تر رفتار كنيم

بگذار كودك صورتش را ماستي كند!

مادر مي خواهد ب�ا تلفن صحبت كند، 
مي خواهد غذا درست كند، مي خواهد 
خانه را مرتب كند و به كارهايش برسد 
ولي كودك دوس�ت دارد مادر دائم با او 
بازي كند كه چنين چيزي ميسر نيست و 
چون مادر نمي تواند اين خواسته كودك 
را برآورده كند احساس كالفگي مي كند 
و گاهي عذاب وجدان مي گيرد كه شايد 
در حق كودكش كوتاهي كرده اس�ت

وقتي كودك يك ساله مي شود كم كم 
دست هاي پدر و مادر را كه براي تاتي تاتي 
كردن همراهي اش مي كردند رها مي كند 
و وقتي احس�اس كرد بدون كمكي هم 
مي تواند راه برود كنجكاوي ها و سرك 
كشيدنش به جاهاي مختلف خانه شروع 
مي شود. معموالً روزهاي اولي كه كودك 
به تنهايي راه مي رود پدر و مادر بسيار 
شاد و خوشحالند و از اينكه كودكشان 
تا حدي مستقل شده ذوق زده هستند 
ولي كمي كه مي گذرد و كنجكاوي هاي 
كودك ش�روع مي ش�ود ممكن است 
كم كم امر و نهي هايشان شروع شود و از 
اينكه كودك به همه جا سرك مي كشد 
و هم�ه ج�ا را به ه�م مي ري�زد كالفه 
شوند و رفتار نادرس�تي داشته باشند

  اسم رمز، گل نيلوفر
بيش��تر روش هايي كه در خانه براي تربيت كودك 
به كار مي بريم در مهماني ه��ا خاصيت خودش را از 
دست مي دهد و خيلي جوابگو نيس��ت، معموالً در 
مهماني ها تسلط پدر و مادر روي كودك كم مي شود، 
كودك همسن و سال هاي خودش را مي بيند و دلش 
مي خواهد آزادانه رفتار كن��د و گاهي اين آزاد بودن 
باعث مي شود كاري انجام دهد كه شما معذب شويد. 
بهترين روش براي كنترل كودك در مهماني ها اين 
اس��ت كه قبل از رفتن از خانه با ك��ودك برنامه اي 
بازيگونه بگذاريد، مثاًل به او بگوييد من نمي توانم در 
مهماني اگر كار اش��تباهي انجام دادي به تو گوشزد 
كنم دلم نمي خواهد پيش دوس��تانت خجالت زده 
ش��وي پس بين خودمان يك رم��ز مي گذاريم؛ هر 
وقت گفتم گل نيلوفر بدان داري كار اشتباهي انجام 
مي دهي و سريع رفتارت را اصالح كن!حاال اين رمز 
مي تواند هر چيزي باشد مثاًل اسم اسباب بازي مورد 
عالقه اش يا غذا يا ميوه يا هرچيزي كه بهتر در ذهنش 
مي ماند و ش��كل بازي را براي��ش جذاب تر مي كند. 
يادتان باش��د هرگز كودك را در جم��ع دعوا نكنيد 
چراكه با اين كار به شدت به اعتماد به نفس كودكتان 
نه تنها در اين سن بلكه در سنين باالتر لطمه مي زنيد 
و حتي گاهي ممكن است اين آسيب جبران ناپذير 

باشد. پدر و مادر بايد هماهنگ باشند. 
»كردم از عقل س��ؤالي كه مگر ايمان چيست/ عقل 
بر گوش دلم گفت ك��ه ايمان ادب اس��ت/ آدميزاد 
اگر بي ادب است آدم نيس��ت/ فرق ما بين بني آدم و 

حيوان ادب است.«
سعدي در اين دو بيت شعر خيلي واضح اهميت ادب 
و تربيت را بيان كرده است و اين تربيت بايد از كودكي 
ش��كل بگيرد. پس در واقع مهم ترين اصل پرورش 
كودك تربيت است، انس��ان بدون آموزش و تربيت 

ش��انس هيچ موفقيتي ندارد و به جايي نمي رسد و 
آنچه براي تربيت صحيح كودك الزم و ضروري است 
همراه و هماهنگ بودن پدر و مادر در آموزش نكات 
اخالقي و رفتاري به كودك است. نمي توان از كودك 
انتظار داش��ت كه همه اصول تربيت��ي را به راحتي 
بپذيرد و فراموش ش��ان هم نكند. كودك معموالً از 
پذيرفتن نكات تربيتي شانه خالي مي كند و دوست 
دارد راحت باشد و آن طور كه خودش دلش مي خواهد 
زندگي كند. مثاًل برايش دشوار است هر شب مسواك 
بزند، دوس��ت ندارد در تخت خودش بخوابد، دلش 
مي خواهد هر روز اسباب بازي هايش را بريزد و بعد 
هم جمع ش��ان نكند، از اينكه اتاقش نامرتب باش��د 
خيلي ه��م ناراضي نيس��ت و حاال اين پ��در و مادر 
هستند كه بايد هماهنگ با يكديگر اين اصول را به 
كودك آموزش دهند. گاهي يكي از والدين نكته اي 
را به ك��ودك گوش��زد مي كند و ديگ��ري مي گويد 
حاال اش��كالي ندارد تو هم سخت نگير! همين باعث 
مي شود كودك ياد بگيرد هر وقت يكي شان تذكري 
داد او به ديگري پناه ببرد و از انجام كاري كه خواسته 
شده ش��انه خالي كند. مثاًل مادر به كودك مي گويد 
از بيرون كه وارد خانه ش��دي باي��د جوراب هايت را 
بش��ويي، كودك حوصله ندارد، نق مي زد و به دنبال 
راه فرار اس��ت، پدر مي گويد حاال خسته است بعداً 
انجام مي دهد و از همين جا اصل تربيتي مادر خنثي 
مي شود يا برعكس پدر مي گويد وقتي وسايلت را در 
اتاق مي ريزي قبل از اينكه بيرون بيايي مرتب شان 
كن، مادر مي گويد اش��كالي ندارد خودم جمع شان 
مي كنم و با اين ح��رف باعث مي ش��ود از آن به بعد 
كودك خيلي هم حرف هاي پدرش را جدي نگيرد! 
پدر و مادر بايد بدانند كه حتي اگر راجع به موضوعي 
با يكديگر هم نظر نيس��تند بهتر است پيش كودك 
هماهنگ با هم عمل كنند و بعد بين خودشان راجع 

به آن موضوع تربيتي به تفاهم برسند. 
  كتاب بخوانيم!

اگر تا قبل از بچه دار ش��دن خيلي اهل كتاب خواندن 
نبوده ايم بهتر اس��ت براي تربيت صحيح كودك مان 
هم ش��ده خودمان را به خواندن كت��اب عادت دهيم. 
پدر و مادر براي اينكه بدانند بهترين شيوه هاي تربيتي 
كودك چيست بايد آگاهي شان را باال ببرند، اين روزها 
نمي توان كودك را با روش هاي تربيتي قديم آموزش 
داد چون كودك امروز با كودك قديم بسيار متفاوت 
است و براي هر نكته اي پاسخ قانع كننده مي خواهد، 
پس بهترين راه براي اينكه بتواني��م كودك مان را به 
بهترين شكل ممكن تربيت كنيم باال بردن آگاهي مان 
و كتاب خواندن اس��ت. با كتاب خواندن مي توانيم به 
بهترين شكل ممكن نكات اوليه تربيتي مثل از پوشك 
گرفتن، جدا خوابيدن، از تاريكي نترس��يدن و از اين 
قبيل نكات را به خوبي به كودك آموزش دهيم. اگر در 
هركدام از اين روش ها با علم و آگاهي پيش برويم هم 
زودتر و هم خيلي بهتر نتيجه خواهيم گرفت، منظور 
اين نيست كه در روش هاي تربيتي از تجربيات ديگران 
و بزرگ ترها و قديمي ها استفاده نكنيم منظور اين است 
كه تنها به روش هاي تجربي متكي نباشيم و حتماً در هر 
زمينه اي اطالعاتمان را باال ببريم و با خواندن كتاب هاي 
تربيتي كودك و آموختن بهترين روش  هاي برقراري 
ارتباط با كودك به رشد و ش��كوفايي هر چه بيشتر او 
كمك كنيم. يادتان باش��د كه والدين آگاه فرزنداني 

سالم، آگاه و سعادتمند تربيت خواهند كرد. 

سبك تربيت

  فاطمه سعيدي
يك... دو... دو و بيست وپنج... دو ونيم... دو و هفتاد و پنج... دو و هفتاد و شش... اين اعدادي است 
كه مي توانيم جايگزين اخطارهاي جدي به كودكان كنيم! كودكان اهل استدالل و منطق نيستند 
و نمي توانيم مثل بزرگ ترها با استدالل با آنها حرف بزنيم و بگوييم اين كار را انجام نده و آن كار 
را انجام بده! گاهي تنها يك اشاره چشم يا حتي س�كوت مي تواند از اخطاري جدي تأثيرگذارتر 
باشد به شرط آنكه گوش كودك را به داد و فرياد عادت نداده باش�يم. گاهي بعضي پدر و مادرها 
وقتي مي بينند تذكرات پي درپي ش�ان روي كودك تأثير نمي گذارد صداي ش�ان را باال مي برند، 
كودك دفعات اولي كه صداي بلند را مي شنود دس�ت از آن رفتار اشتباه برمي دارد ولي كمي كه 
مي گذرد اين صداي بلند برايش عادي مي ش�ود، حاال پدر و مادر بايد صدايشان را باالتر ببرند و 
حتي احتماالً فرياد بزنند تا بلكه كودك دست از كار اشتباه خود بكشد و همين طور كه ادامه پيدا 
كند كودك ديگر از صداي بلند هم ترسي ندارد و در واقع كنترلش نسبت به قبل دشوارتر مي شود. 
پدر و مادر آگاه مي دانند كه داد و فرياد فقط مشكالت روحي مثل استرس، نگراني و كاهش اعتماد 
به نفس در كودك ايجاد مي كن�د و هيچ كاربردي در تربيت صحيح ك�ودك ندارد. بهترين روش 
براي اينكه كودك را متوجه اش�تباهش كنيم اخطار دادن آن هم به همين شيوه يك و دو گفتن 
به كودك است چون ناخودآگاه او را در چالشي قرار مي دهيم كه ترجيحش اين است كه آن را با 
موفقيت پشت سر بگذارد و همين دليلي مي شود كه ما هم بدون ايجاد تنش به خواسته مان برسيم. 

   پريسا گربندي
به كش�وها دس�ت ن�زن! اينجا را ب�ه ه�م نري�ز! آنج�ا ن�رو! چ�را اينج�ا نشس�تي؟ از اينجا بلند ش�و! 
همه صورت�ت را كثيف ك�ردي! هم�ه غذاها را ريخت�ي روي زمي�ن! از اينجا ب�رو بي�رون! اين ها جمالتي 
اس�ت كه ممكن اس�ت هر مادري به فرزندي كه يك س�الگي را پش�ت س�ر گذاش�ته بزند. تا يك سالگي 
معموالً كودك وابس�ته تر اس�ت. نمي تواند ب�ه تنهايي راه ب�رود و به پ�در و مادر متكي اس�ت، ولي وقتي 
يك س�الگي را پش�ت س�ر مي گذارد ديگر كم كم اين جرئ�ت را پيدا مي كند ك�ه خودش ب�ه تنهايي راه 
برود و مس�تقل باش�د. حاال اي�ن پدر و مادر هس�تند ك�ه بايد از اي�ن مرحل�ه زندگي كودك ه�م با همه 
چالش هايش با موفقيت و آگاهي عبور كنند تا ش�اهد رش�د و ش�كوفايي هرچه بهتر كودكش�ان باشند. 

اگر تا قبل از بچه دار ش�دن خيلي 
اهل كتاب خواندن نبوده ايم بهتر 
است براي تربيت صحيح كودك مان 
هم ش�ده خودمان را ب�ه خواندن 
كتاب عادت دهيم. پدر و مادر براي 
اينكه بدانند بهترين ش�يوه هاي 
تربيتي كودك چيست بايد آگاهي 
ش�ان را ب�اال ببرن�د، اي�ن روزها 
نمي توان ك�ودك را ب�ا روش هاي 
تربيت�ي قديم آم�وزش داد چون 
كودك امروز با كودك قديم بسيار 
متفاوت اس�ت و براي هر نكته اي 
پاسخ قانع كننده مي خواهد، پس 
بهترين راه ب�راي اينك�ه بتوانيم 
كودك م�ان را به بهترين ش�كل 
ممك�ن تربيت كني�م ب�اال بردن 
آگاهي مان و كتاب خواندن اس�ت


