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متيو ساندرز نويس��نده كتاب »براي همه پدر و 
مادرها« مي گويد: مطالب كتاب به طور عمده بر 
اس��اس تجربيات باليني من در تحقيق و درمان 
مش��كالت والديني بوده كه براي ياري رساندن 
به كودكانشان درخواس��ت كمك كرده اند و نيز 
برخاسته از تجربه ش��خصي خودم در تربيت دو 
فرزندم است. بيشتر توصيه هاي اين كتاب روي 
خانواده هايي ك��ه براي درمان ك��ودكان خود در 
برنامه مش��اركت خانواده در دانش��گاه كوييزلند 
ش��ركت كرده اند، آزمايش ش��ده و بخشي از اين 
كتاب در مجالت علمي نيز به چاپ رسيده است و 
تاكنون كودكان بسياري به همراه خانواده هايشان 
از توصيه هايي كه براي تربيت كودك در اين كتاب 

آمده است، به نتايجي بسيار عالي رسيده اند. 
همچنين به اين نكته اشاره دارد كه اين كتاب را 
اساساً براي والديني نوشته كه خواهان اصالحات 
و راهنمايي هاي عملي در مورد چگونگي برخورد 
با مشكالت رفتاري و رشدي رايج در كودكان در 
سنين پيش از نوجواني شان هستند. درمانگران 
حرفه اي نيز مي توانند از اين كت��اب در كارهاي 
فردي يا گروهي خود با والديني كه داراي كودكاني 
با اختالالت رفتاري و عاطفي هستند كمك بگيرند، 
يا آن را به عنوان مرجعي به والدين كودكان بهنجار 
و طبيعي معرف��ي نمايند. اگر از اي��ن مطالب به 
عنوان جزئي از يك بررسي جامع و روش درماني 
استفاده شود كه هدف آن افزايش توانايي و مهارت 
والدين در مهار طيف وسيعي از مشكالت رايج در 
كودكان است بيش��ترين تأثير را خواهد داشت.  
براي اينكه بسياري از والديني كه كودكانشان دچار 
اختالالت رفتاري شديد هستند بتوانند مطالب 
اين كتاب را مورد استفاده قرار دهند و به آنها جامه 
عمل بپوش��انند بايد از يك روش آموزشي بسيار 
فعال اس��تفاده كرد. معموالً اين كار مستلزم ارائه 
راهنمايي ها و دستورهايي خاص است. در خصوص 
اينكه به حل چه مشكالتي بايد همت گمارد و به 
چه ترتيب، با شرح دادن و الگو سازي مهارت ها از 
طريق نقش بازي كردن، بازخ��ورد و تعليم دادن 
والديني كه در حال اج��را و تمرين اين مهارت ها 
هس��تند در حالي كه روان درمانگر آنان نظاره گر 
ارتباط متقابل اعضاي خانواده با يكديگر اس��ت، 
مي توان به اين مهم دست يافت. براي ساير والدين 
فقط يك توصيه راهنمايي مختصر و دستورهايي 
كتبي كافي است تا مشكل را با موفقيت حل كنند. 

بديهي است كه شدت مشاركت هر خانواده بستگي 
به ويژگي هاي مشكل موردنظر ارزيابي باليني و 

قضاوت در مورد درمان آن دارد. 
در كتاب »براي همه پدر و مادرها« س��ه دسته از 

فرزندان مورد توجه قرار مي گيرند:
1- ن��وزادان و كودكان نوپايي ك��ه از افراد غريبه 
مي ترسند، نق  مي زنند، در خيابان از والدين خود 
دور مي  شوند، نافرماني مي كنند، با كسي شريك 

نمي  شوند و دچار مشكالت خواب هستند. 
2- پيش دبستاني  هايي كه از اطاعت كردن بيزارند، 
دائماً مزاحم كار ديگران مي شوند، حرف پدر و مادر 
خود را قطع  مي كنند، مشكالت تغذيه اي دارند و 
براي درست رفتار كردن هنگام غذا خوردن، خريد 
رفتن و زماني كه مهمان به خانه مي آيد، احتياج به 

راهنمايي دارند. 
3- كودكان دبس��تاني كه با مشكالت گوناگوني 
مواجه هستند از قبيل انجام  ندادن تكاليف مدرسه، 
داش��تن رفتارهاي مخ��رب در مدرس��ه، فحش 
 دادن، دروغ  گفتن، نداش��تن روحيه ورزشكارانه، 

شب  ادراري، دل  درد و زورگويي. 
ويژگي كتاب در تكيه  كردن و توجه نش��ان  دادن 
به ايجاد فضايي مثبت در خانواده است تا در اين 
رهگذر، سازگاري س��الم در كودكان ايجاد گردد 
و از پيش��رفت مش��كالت رفتاري از همان ابتدا، 
پيشگيري  شود.  توصيه هاي اين كتاب به صورت 
گام به گام در سه بخش ارائه شده است؛ در بخش 
اول اطالعات زمينه اي در مورد ماهيت، علل و نيز 
راه حل مشكالت رفتاري و رشدي در كودكان بيان 
شده است. در بخش دوم مشكالت خاص دوران 
نوزادي، كودكان نوپا، كودكان پيش دبس��تاني و 
دبس��تاني همراه با شيوه درس��ت پاسخگويي به 
اين مشكالت بيان شده است. همچنين بايدها و 
نبايدهاي رفتاري والدين در قبال كودكان ذكر شده 
است. كتاب شامل اطالعات كاربردي در خصوص 
نحوه برخورد با مش��كالت فردي و نيز مشكالتي 
است كه معموالً هنگام اجراي طرح هاي پيشنهاد 
شده به وجود مي آيد. در بخش سوم كتاب شاهد 
طرحي جامع براي والدين هستيم كه شامل روش 
به كار گيري توصيه هايي اس��ت كه در دو بخش 
نخست كتاب آورده شده اس��ت. با به كار بستن 
مرحله به مرحله آن و صرف وقت كافي براي آماده 
ساختن كودك و خودتان مي توانيد اين اطمينان را 

حاصل كنيد كه مشكل شما حل مي شود. 
يكي از نكات جال��ب كتاب ضميمه ك��ردن انواع 
نمودار ها و جداول توسط نويسنده براي ثبت گام به 
گام خلق و خوي كودك، ريشه يابي مشكل رفتاري، 
ارائه بازخورد مناسب توسط والدين با توجه به نوع 
رفتار كودك و ميزان پيشرفت والدين و كودك در 
طي زمان است به گونه اي كه پدر و مادر ها به راحتي 
مي توانند اين جداول و نمودارهاي فراوان را طرح كار 

خود قرار داده و به عنوان الگو از آن استفاده كنند. 
درنهايت اگر والدين به دنبال مرجعي هستند كه به 
صورت يكجا به آنها در شكل گيري درست عملكرد، 
رفتار و شخصيت كودك يك تا 12 ساله شان كمك 
كند و در كنار آن با طرح ريزي و مش��اوره درست 
گامي در جهت صميمي تر ش��دن روابطش��ان با 
كودكان بردارند كتاب »براي همه پدر و مادرها« 
گزينه مناسبي است، هرچند مطالبي كه در كتاب 
آمده گامي فراتر از مباحثي است كه مطرح كرديم 
و براي ساير عالقه مندان و به ويژه دانشجويان علوم 

تربيتي بسيار مفيد و مناسب است.

كتابي براي همه پدر و مادرها

فشار رواني فرزندپروري را كاهش دهيد

كتاب زندگي سبك تحصيل

واگويه هاي يك دانش آموز ديروز در آستانه 50 سالگي

پيچخطرناك!بهامتحاناتپايانسالنزديكميشويم

    مليكا گل محمدي
اكثر والدين پرسش هايي از اين قبيل از خود مي كنند: »آيا درست است هنگامي كه بچه ها 
شيطنت مي كنند، به آنان سيلي بزنم؟«، »بهترين روش براي آموزش توالت رفتن به كودك 
دو ساله ام چيست؟«، »چگونه مي توانم كودكم را وادار كنم شب ها در تخت خود بخوابد؟«، 
»وقتي فرزندم كودكان ديگر را گاز مي گيرد ي�ا كتك مي زند چه كنم؟«، »چگونه كودكم 
را تشويق كنم تا احساس خوبي نسبت به خود داشته باشد؟« اينها و بسياري موارد ديگر 
ازجمله مسائلي است كه در شيوه هاي كاربردي آموزِش تربيت كودك به والدين دخالت 
دارد. خوشبختانه بسياري از مشكالت رفتاري و رشدي معمول در كودكان قابل پيشگيري 
اس�ت. از اين رو كتاب »براي همه پدر و مادرها« )شيوه اي مثبت جهت رسيدگي به رفتار 
كودكان( نوشته »متيو ساندرز« بر چگونگي پيشگيري از مشكالت رفتاري رايج در كودكان 
تكيه دارد و اينكه چگونه مي توان از عهده وظيفه پرورش كودك نوپا، پيش دبس�تاني و 
دبستاني برآمد. كتاب »براي همه پدر و مادرها« نوشته متيو ساندرز كتابي است نه تنها 
براي همه پدر و مادرها بلكه باالخص براي والديني كه كودكان آنها دچار اختالالت نافرماني 
و اختالالت رفتاري مي باش�ند يا داراي كودكاني افس�رده، انزواطلب يا بيش از حد فعال 
هستند. همچنين راهنمايي است براي روان درمانگران و افرادي كه قصد دارند از مطالب 
اين كتاب به عنوان جزئي از يك بررسي جامع و روش درماني استفاده كنند. اين كتاب با 
ترجمه نوشين شمس بارها توسط نشر آسيم تجديد چاپ شده و توانسته با روش هاي گام 
به گام و منطقي خود، كه مورد آزمايش قرار گرفته  است، فشار رواني امر تربيت كودك را به 
مراتب كاهش   دهد. همچنين در آن براي تمامي نگراني هايي كه در مورد رفتار كودكان، از 

طفوليت تا پايان سنين دبستاني وجود دارد، پاسخ هاي عملي ارائه شده است. 

  محمدرضا سهيلي فر
»اگر درس نخوني، فردا هيچي نميشي! ما ديگه ولش كرديم، هرچي 
مي خواد بش�ه بش�ه!«. »هرچي مي خونم تو كله ام نمي ره! دوس�ت 
ندارم درس بخونم! حاال بعداً مي خون�م!«. »بچه جان بخون! بخون!« 
اين جم�الت برايت�ان آشناس�ت، درس�ته؟... كم كم به پايان س�ال 
تحصيلي نزديك مي ش�ويم. پدران، مادران و دانش آموزان! امسال 
را چطور گذرانديد؟ خوب و قابل قبول بود يا ناراضي هس�تيد؟... من 
نه روان شناسم و نه پژوهش�گر تربيتي كودكان و نوجوانان. من يك 
دردكشيده دوران دانش آموزي هستم! البته االن اعتراف مي كنم كه 
اشتباهاتي هم مرتكب شدم. بزرگ ترين اش�تباهم نداشتن هدف و 

اتالف وقتم به بطالت بود. 
پدرها و مادره�اي زحمتك�ش،  اي دلس�وزهاي تكرارنش�دني،  اي 
نعمت هاي الهي كه تا خيلي از ما پدر و مادر نشديم قدرتان را آنطور كه 
بايد ندانستيم، باور بفرماييد سرزنش، داد و بيداد، توبيخ، تنبيه بدني، 
تحقير و مقايسه با ديگران جواب نمي دهد. چرا ترسيم چشم انداز و 
آينده اي روشن، تشويق به هدف گذاري، رفاقت با بچه ها، درك متقابل 

آنها، مطالعه و آشنايي با مقتضيات هر دوره سني و سرزدن منظم به 
مدرسه، صحبت با مربيان مدرسه، نظارت بر معاشرين فرزندتان چه 
حضوري يا تلفني را به جاي آنها جايگزين نكنيم؟ االن كه در آستانه 
50 سالگي هستم و نسبت به سي و اندي سال پيش منصفانه قضاوت 
مي كنم، رنج هايي عاطفي در دوران و فضاي تحصيلي كشيدم كه هم 
خودم مقصر بودم و هم خانواده و هم فضاي حاكم بر مدارس. مهم ترين 
توصيه ام به پدر و مادرها كسب دانش تربيت هر دوره سني بچه هاست. 
اگر در اين خصوص »سواددار« نش�ويد نمي توانيد كمك حال خيلي 

خوبي براي فرزندتان باشيد. 
حتمًا خاطرتان هس�ت بچه ها عموم�ًا از دوران ابتداي�ي خاطرات 
خوش�ي دارند و معلمان را دوس�ت دارند. خود م�ن بهترين معلمم 
در كالس پنجم ابتدايي بود كه هر ش�ب دوست داشتم صبح زودتر 
برس�د و به مدرس�ه بروم. نمراتم هم عالي بود. آنقدر شوخ و باحال 
بود كه همه عاشقش بوديم، ولي همين كه دانش آموزان وارد دنياي 
راهنمايي مي شوند و بعد هم دبيرستان، در يك كالم اكثراً از تعطيل 
شدن مدرسه ش�اد و مسرور مي ش�وند. آن دس�ته از بچه هايي كه 

درسش�ان را اتوماتيك وار و بي نظارت والدين مي خوانند كه خوش 
به سعادت پدر و مادرشان؛ اما بقيه چه؟ اگر كسي اتوماتيك نخواند 
و تا لبه پرتگاه رفت چه؟ هنر ما در آن جا چيس�ت؟ بد و بيراه گفتن 

يا صحبت كردن؟
تش�كيل كميته تحقيق و تفح�ص در مورد نحوه آم�وزش ما، فضاي 
مدارس، رفت�ار مدي�ران، معاونين و معلمي�ن خارج از علم و س�واد 
نگارنده اين مقاله بوده ولي از شما پدران و مادران مي خواهم در درس 
خواندن رفيق و ناظر بچه هايتان باشيد نه مبصر و زندانبانشان. همه 
بچه ها يكجور نيستند. حتي ش�ايد فرزندانتان پس از طي مسافتي 
از درس خوان�دن، بايد قطار خ�ود را عوض كنند و به س�مت هدف و 
ايستگاه ديگري حركت كنند. شايد با تغيير مسير، انگيزه پيدا كنند 

و درس هاي الزم را هم بهتر بخوانند. 
اكنون از شما والدين محترم و دانش آموزان عزيز دعوت مي كنم سوار 
قطار خاطرات من بشويد و با هم از منظر يك دانش آموز به چشم انداز 
بيرون قطار نگاه كنيم. به امتحانات پايان س�ال نزديك مي ش�ويم! 

مراقب پيچ هاي خطرناك مسير حركت دانش آموز خود باشيد. 

وارد دوران دبيرس�تان ش�دم. از اينجا 
متوجه ش�دم برخ�الف دوران ابتدايي 
و تقريباً راهنمايي، دس�ت پدر و مادرم 
ديگ�ر براي كم�ك كردن يا ريز ش�دن 
در درس ها به من نمي رس�د. همين كه 
مي ديدن�د كتاب دس�تم هس�ت فكر 
مي كردند دارم درس مي خوانم. به جاي 
اينكه با دوست ش�دن با دانش آموزان 
درس خوان، خ�ودم را در گروه آنها قرار 
دهم، به گ�روه دانش آموزان متوس�ط 
و ني�ز غيرعالقه مند به درس پيوس�تم

  سيمين جم
دبيرستاني هاي عزيز! تكليفتان را با خودتان روشن كنيد. اگر هدفتان درس 
خواندن اس��ت، س��ختي و زحمت و از خواب و تفريح زدن دارد. اگر هدفتان 
كسب مهارتي است، آن هم تمرين و ممارست و وقت گذاشتن الزم دارد. باور 
كنيد هدف نداشتن كمكي به ش��ما نمي كند. پدر و مادر هميشه نيستند كه 
خرجتان را بدهند. اگر بي هدف باش��يد، حتي ثروت هم داشته باشيد همه را 
هدر خواهيد داد. به اس��تثناهاي روزگار توجه نكنيد. شما كه دوست نداريد 
فردا روزي كه براي شما هم خواهد آمد فرزندتان سؤال درسي از شما پرسيد، 

نتوانيد پاسخش را بدهيد و شرمنده شويد. 
دانش آموزان عزيز اگر حوصله درس خوان��دن نداريد، حداقل ببينيد علتش 
چيست؟ هدف آينده تان چيست؟ آيا حرفه اي را به جز درس خواندن دوست 
داريد؟ آيا كاًل به درس خواندن عالقه نداريد؟ خب پيشنهاد من اين است تا 
مقطعي كه گليم خود را در جامعه از آب بيرون بكشيد، بخوانيد و بعد دنبال 

عالقه يا مهارتي برويد. 
آيا فكر مي كنيد بعدها فرصت هست و حوصله پيدا مي كنيد؟ فراموش نكنيد 
هرچقدر سن شما باال مي رود فرصت ها هم از دست مي رود. دوستاني انتخاب 

نكنيد كه مانند وزنه هايي به پايتان شما را از درس دور مي كنند. آيا معلم ها با 
شما خوب تا نمي كنند؟ آيا آينده اي در درس خواندن براي خودتان نمي بينيد؟ 
اينها همه بهانه است، فراموش نكنيد هيچ كس بهتر از خودتان نمي تواند به 
شما كمك كند. توصيه ام به شما اينكه حتماً در محيطي آرام و تفريحي مانند 
پارك با پدر و مادرتان صحبت كنيد. به صورت پيش فرض فكر نكنيد حرف 

شما را متوجه نمي شوند؛ اين استنباط شماس��ت. امتحان كنيد. از آن طرف 
از خودتان بپرسيد پس از 18 سالگي يا بيشتر باالخره چه؟ آيا هميشه پدري 
هست كه شما را تأمين كند؟ آيا دوست نداريد در آينده زندگي خوبي داشته 
باشيد؟ نمي خواهيد كه حسرت زندگي بقيه را بخوريد؟ در كنار درس خواندن 
حتماً مهارتي را هم ياد بگيريد كه بتوانيد در آينده نيازهاي مادي زندگي خود 

را تضمين كنيد. 
كتاب هاي درسي را صرفاً به عنوان اشياي كسالت آور نبينيد. اين كتاب ها 
جداي از افزايش دانش شما، موجب تمرين و رشد و نمو ذهن و فكر هم 
مي شوند. براي مغز مانند ورزش كردن هستند. اين مطلب را هم قبول 
ندارم كه »در مغزم فرونمي رود«. چطور موس��يقي م��ورد عالقه تان را 
حتي به زبان خارجي از بر هستيد! كمي وقت بگذاريد و در كنار درس، 
جدول هم حل كنيد، منچ و ش��طرنج بازي كنيد، كتاب شعر بخوانيد، 
قرآن بخوانيد. حتي 20 دقيقه در روز. فراموش نكنيد شما يك موجود 
تك بعدي نيس��تيد و بايد همه ابع��اد وجودي خود را پ��رورش بدهيد. 
امتحانات نزديك است. كمي با خود خلوت كنيد، فكر كنيد و سپس با 

انرژي ادامه دهيد.

بهانه نياوريد! درس خواندن كار سختي نيست
خودماني با دانش آموزان دبيرستاني

سبك برنامه ريزي

يكي از نكات جالب كتاب ضميمه 
كردن انواع نمودار ها و جداول براي 
ثبت گام به گام خلق و خوي كودك، 
ريشه يابي مش�كل رفتاري، ارائه 
بازخورد مناس�ب توسط والدين با 
توجه به نوع رفتار كودك و ميزان 
پيش�رفت والدين و كودك در طي 
زمان است به گونه اي كه پدر و مادر ها 
به راحتي مي توانن�د اين جداول و 
نمودارها را طرح كار خود قرار داده 
و به عنوان الگو از آن استفاده كنند

     تنبل نبودم، غير عالقه مند بودم
از بخت بد من، دو خواهر درس خ��وان ممتاز هم در 
خانواده بودند كه چكش هاي خوش دستي در دست 
ابوي و والده مكرمه براي كوبيدن بر س��ر حقير شده 
بودند. خدا رحمتشان كند. در دوره دبيرستان حوصله 
درس خواندن را از دس��ت دادم، يا به ق��ول بزرگان 
خانواده و فاميل »دانش آموز تنبلي« شدم و بيشتر به 

رانندگي، ارتش و هنرپيشگي عالقه مند شده بودم. 
تنبل! پسنديده تر آن است كه بگوييم »غيرعالقه مند«! 
مگر مي خواهيم ورزش كنيم يا كاري يدي انجام دهيم 
كه لفظ »تنبل« اطالق مي كنيم؟ اگ��ر توان عالقه مند 
كردن و ايجاد انگيزه يا شناخت روحي- رواني فرزند خود 
را نداريم چرا اين عبارت را به بچه ها نس��بت مي دهيم؟ 
گفتم »تنبل« داغم تازه ش��د. جداي از اينها، ش��رط و 
شروط گذاشتن كه »اول دانش��گاه برو و پس از گرفتن 
مدرك دنبال عالئق ديگرت برو«، مي تواند كشتن زمان 

بچه ها باشد. 
     با دانش آموزان خوبي »هم نيمكت« نشدم

در دوران ابتدايي دانش آموز خوبي بودم. با وارد شدن به 
دوران راهنمايي از نمرات 19 و 20 ابتدايي به 16 تا 18 
نزول كردم. محيط مدرسه و معلمين برايم غريبه بودند 
چون در دوران ابتدايي به داشتن يك معلم عادت كرده 
بوديم و در اينجا براي ه��ر درس يك معلم و با روحياتي 
متفاوت داشتيم. در سال دوم كمي خودم را پيدا كردم 
ولي نمره هايم در همان دامنه سير مي كردند. دوستان 
دوره ابتدايي ام كه با هم رقيب درسي بوديم و همچنان 
نمراتشان ممتاز بود، كم كم از من فاصله مي گرفتند چون 
دانش آموزان درس خوان همديگ��ر را پيدا مي كنند. در 
سال سوم دوران راهنمايي بزرگ ترين خطاي تحصيلي ام 
را مرتكب شدم و با كساني هم نيمكت شدم كه اصوالً براي 
درس خواندن به مدرسه نمي آمدند. به عبارت ديگر هدف 

و برنامه اي براي خود نداش��تند تا از طريق تحصيالت و 
اخذ مدرك، زندگي آينده خود را بسازند. مدرسه آمدن 
براي اين گروه مانند از خواب بلند ش��دن يا غذا خوردن 
بود؛ يك بخش از زندگي روزانه كه بايد انجام ش��ود. به 
ثروتمند بودن يا نبودن يا تحصيل كرده بودن يا نبودن 

خانواده هم ربطي ندارد. 
     هرچه باالتر مي رفتم نمراتم پايين مي آمد 

وارد دوران دبيرس��تان ش��دم. از اينجا متوجه ش��دم 
برخالف دوران ابتدايي و تقريباً راهنمايي، دست پدر و 
مادرم ديگر براي كمك كردن يا ريز شدن در درس ها 
به من نمي رس��د. همين كه مي ديدند كتاب دس��تم 
هس��ت فكر مي كردن��د دارم درس مي خوانم. مجدداً 
اشتباه دوران راهنمايي را تكرار كردم و به جاي اينكه 
با دوست ش��دن با دانش آموزان درس خوان، خودم را 
در گروه آنها قرار دهم، به گروه دانش آموزان متوس��ط 
و نيز غيرعالقه مند به درس پيوستم. پس از بازگشت 
از مدرسه و صرف ناهار، تا غروب مي خوابيدم و حدود 
ساعت 6 يا 7 هم تكاليف مدرس��ه را با بي ميلي انجام 
مي دادم يا اصاًل انجام نمي دادم. متأسفانه همينطور كه 
به سال باالتر مي رفتم افت تحصيلي من بيشتر مي شد. 
دوره من نظام قديم بود. س��ال اول چهار تجديد، سال 
دوم هفت تجديد، سال س��وم با پيشرفت تحصيلي)!( 
چهار تجديد و سال آخر شش تجديد. برخالف تصور 
ش��ما دانش آموز بد و پرخاش��گري هم نب��ودم فقط 
عالقه مند نبودم. پدرم يك معلم ابتدايي بازنشسته بود 
كه فرزندان برخي از دبيرانم در گذش��ته دانش آموز او 
بودند. نمره انضباطم 20 بود! نمرات انشا بين 18 و 19، 
ورزش 18 تا 19، جغرافيا -چون عاشق ماجراجويي و 
مسافرت بودم و هستم، زبان و مكانيك عالي، و مهارت 
تئاتر و نقاش��ي كه به صورت غريزي در من بود مقبول 
همان منتقدين چكش به دست، ولي حوصله خواندن 

ساير دروس را نداشتم. 
گاهي ثلث اول ك��ه تازه نفس بودم مي خوان��دم ولي از 
ثلث دوم به بعد دنده را در سرازيري خالص مي كردم و 
بي خيال مي شدم. همواره به خودم مي گفتم وقت هست 
بعداً مي خوانم. خيلي دير فهميدم اين بعداً زود مي آيد 
و مي رود و كاله من پس معركه مي ماند. ش��ب امتحان 
زيست شناس��ي، رمان اميل زوال مي خوان��دم! دغدغه 
امتحانات در حد جام جهاني! آنقدر پوس��تم كلفت شده 
بود و در مقابل انتقادات اطرافيان ضد ضربه يا بهتر بگويم 
بي خيال ش��ده بودم كه با طيب خاطر ب��ه خودم وعده 
مي دادم ش��هريورماه فرصت دارم و آن موقع مي خوانم! 
خدا از س��ر تقصيراتم بگذرد، چق��در آن بندگان خدا را 

خون به دل كردم. 
گاهي كتاب را دس��تم مي گرفت��م و راه مي رفتم تا 
درس بخوانم ولي آنچن��ان در مرداب رؤياهاي دور و 
دراز خودم فرومي رفتم ك��ه كاًل درس خواندن يادم 
مي رفت. در رؤياهاي خودم دوس��ت داش��تم راننده 
ترانزيت يا يك هنرپيشه معروف بشوم. االن حسرت 
مي خورم  اي كاش پدر و مادرم به جاي آن كه مرا نزد 
خواهرانم تحقي��ر كنند يا بلندگ��و بردارند به فاميل 
بگويند يك پسر »تنبل و درس نخوان« دارند، كمي 
با من صحبت مي كردند. ش��ايد با در كن��ار من قرار 
گرفتن مي توانستند مرا مجدداً روي ريل برگردانند. 
نتيجه واكنش آنها در آن زمان عميق تر شدن شكاف 
بين ما بود. كس��ي از من نمي پرسيد دليل عالقه مند 
نبودن تو به درس و مدرس��ه چيس��ت؟ كسي نبود 
بگويد به چه رشته اي يا حرفه اي عالقه مند هستي؟ 
اصاًل هدف گذاري ات چيست؟ آيا پدر و مادرها واقف 
هستند كه در هدف گذاري و توجيه فرزندشان نقش 
مهمي دارند يا تنها چيزي كه بلدند تكرار كنند اين 

جمله است كه »درست را بخوان!« 

     همس�فر خوبي براي فرزن�د دانش آموز خود 
باشيد

والدين محترم لطفاً با صبوري ب��ه صحبت هاي بچه ها 
گوش كنيد. به آنها نش��ان دهيد كه تصورشان مبني بر 
اينكه آنها را درك نمي كنيد، مي تواند قضاوت عجوالنه اي 
باشد. ما نبايد توقع داشته باشيم آرزوهاي برآورده نشده 
ما، الزاماً در وجود آنها محقق شود. جرئت تغيير قطار و 
مسير آنها را در صورت لزوم داشته باشيم. تنهايي قادر 
به تصميم نيستيد. اين روز ها كه بازار مشاورين از هر نوع 
گرم و داغ است از اين امكان اس��تفاده كنيد و مشورت 
بگيريد. توصي��ه من به فرزندم اين ب��ود كه تحصيل در 
رش��ته پزش��كي يا نقاش��ي زماني براي من معني پيدا 
مي كند كه به هر رشته اي كه انتخاب مي كني يا مهارتي 
كه كسب مي كني، واقعاً عالقه مند باشي. اگر عالقه مند 
باشي، موفق خواهي شد. مراكزي هم ايجاد شده تحت 
عنوان »اس��تعداديابي« كه مي توانيد با جست وجو در 

اينترنت آدرسشان را بيابيد. 
به دخترم گفتم: »هر عالقه اي داشته باشي، درس خواندن 
و كس��ب مهارت به قدرت تفكر و اثرگذاري تو در زندگي 
كمك مي كند. يك مبدأ داريم و ي��ك مقصد. فرض كن 
س��وار قطار يا ماش��ين هس��تي. آدم ها و وقايع روزگار را 
مانند خانه ها و درخت هايي در نظر بگير كه از كنارش��ان 
رد مي ش��وي. تو در حركتي ولي آنها ثابتند و از كنار آنها 
مي گذري. برنام��ه ات را در زندگي مش��خص كن. نگذار 
كسي مسير درست تو را عوض يا سرعتت را كم كند. فقط 
تالش كن به سمت اهداف مادي و معنوي خودت حركت 
كني. تالش كن از مناظر زيبا تأثير بگيري. آن موقع وسيله 
نقليه ات لوكس تر و سريع تر خواهد شد و به همان اهدافي 

كه شايد خداوند ما را براي آنها آفريده، مي رسي.«
شما والدين گرامي هم صميمانه با فرزندان خود گفت وگو 

و براي پيدا كردن راه درست به او كمك كنيد.  


