
  چرا بعضی دانش آموزان در فعالیت های گروهی مشارکت نمی کنند؟ 
کـــه بـــا وجـــود ایده هـــای  کســـانی  کـــم نیســـتند.  دانش آموزانـــی مثـــل امیـــر در مـــدارس 
امیـــر  گروهـــی را ندارنـــد.  خـــوب و خالقانـــه، جســـارت اظهارنظـــر در فعالیت هـــای 
ــت دارد در  ــی دوسـ ــس خیلـ ــت؛ برعکـ ــی نیسـ ــرف و درون گرایـ ــوز کم حـ ــاًل دانش آمـ اصـ
ــا در  ــد، امـ ــازی می کنـ ــدد و بـ ــی اش می خنـ ــتان صمیمـ ــا دوسـ ــه بـ ــد، همیشـ ــع باشـ جمـ
جمع هـــای غیـــر از افـــراد صمیمـــی، کم حـــرف اســـت و اظهارنظـــری نمی کنـــد. امیـــر یـــک 
ــن  ــلوغ دارد. ایـ ــای شـ ــنا و جمع هـ ــراد نا آشـ ــا افـ ــاط بـ ــراری ارتبـ ــته از برقـ ــرس ناخواسـ تـ

کـــه برخـــی از آن هـــا را بـــا هـــم  تـــرس  دالیـــل مختلفـــی می توانـــد داشـــته باشـــد 
بررســـی می کنیـــم.

  حضور در یک جمع خاص و محدود  
ـــی  ـــی و حت کودک ـــواًل از  ـــوزان معم ـــن دانش آم ـــودن ای ـــم رو ب ک ـــتان  داس
کـــه فقـــط بـــا  نـــوزادی شـــروع می شـــود. معمـــواًل در خانواده هایـــی 
گـــروه  کـــودک فقـــط می توانـــد بـــا  افـــراد محـــدودی معاشـــرت دارنـــد، 

کنـــد. خاصـــی ارتبـــاط برقـــرار 
کـــه بعضـــی نـــوزادان از حـــدود 4 تـــا 12 ماهگـــی   احتمـــااًل شـــنیده اید 
غریبـــی می کننـــد. در ایـــن بـــازۀ ســـنی، دوری از غریبه هـــا تـــا حـــدودی 
ـــوزاد هنـــوز قـــدرت تشـــخیص  ـــا پیـــش از آن، ن طبیعـــی اســـت؛ چـــون ت
کنـــد. اطرافیـــان را نـــدارد و ســـعی می کنـــد بـــه ایـــن شـــکل از خـــود دفـــاع 

کـــودک و خانـــواده اش بـــا آن  هـــا معاشـــرت  کـــه  گـــر دایـــرۀ افـــرادی   ا
از  بعـــد  کـــردن  غریبـــی  و  رفتـــار  ایـــن  بمانـــد،  محـــدود  می کننـــد، 

یک ســـالگی هـــم ادامـــه پیـــدا می کنـــد و اثـــرات آن در دوران مدرســـه 
خـــودش را نشـــان می دهـــد. مثـــاًل امیـــر همیشـــه بـــا مادربـــزرگ و خاله هایـــش 

ــه  ــادری همیشـ ــوادۀ مـ ــع خانـ ــی  اســـت و در جمـ ــرخاله اش صمیمـ ــا پسـ ــاط دارد، بـ ارتبـ

ــان را  ــه دستشـ ــور کـ ــا همان طـ ــی بچه هـ ــود. بعضـ ــروصدا بـ ــر از سـ ــلوغ و پـ کالس شـ
ــا...« قـــرار بـــود کالس را  بلنـــد کـــرده  بودنـــد، می گفتنـــد: »خانـــم مـــا بگیـــم! خانـــم مـ
بـــرای روز دانش آمـــوز تزییـــن کننـــد و بچه هـــا نظرشـــان را بگوینـــد. امیـــر، ردیـــف دوم 
ــا را بـــه  کنـــار پنجـــره نشســـته بـــود و بـــا خـــودش فکـــر می کـــرد کـــه اگـــر بادکنک هـ

شـــکل اســـم کالسشـــان تزییـــن کننـــد، جالـــب می شـــود.
بغـــل دســـتی اش، محســـن را صـــدا کـــرد و ایـــده اش را بـــه او گفـــت. محســـن هـــم بـــا 
ذوق گفـــت: »آره، خیلـــی باحالـــه! بلنـــد شـــو بگـــو«؛ امـــا امیـــر از محســـن خواســـت بـــه 
جـــای او ایـــده اش را بلنـــد بگویـــد. محســـن هـــم بـــا هیجـــان ایـــدۀ امیـــر را گفـــت و همـــه 
خوششـــان آمـــد. امیـــر هـــم از تـــه دلـــش خوشـــحال بـــود و بـــا محســـن می خندیدنـــد، امـــا 

ـــد؟ ـــدا کن ـــه پی ـــت ادام ـــالگی می توانس ـــا چندس ـــر ت ـــار امی ـــن رفت ای

با فـــــــرزندان
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  راهکارهایی برای تربیت 
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خانـــوادۀ  بـــا  امـــا  اســـت،  بازیگـــوش  و  پر حـــرف 
کم رنگ تـــری دارد و همیشـــه در  پـــدرش ارتبـــاط 

کم حـــرف و ســـاکت اســـت. جمـــع آن هـــا 
ــار در مدرســـه هـــم ادامـــه پیـــدا می کنـــد.  ایـــن رفتـ
او بـــا دوســـتان صمیمـــی اش همیشـــه خوشـــحال 
اســـت و تعامـــل خوبـــی دارد، امـــا خـــارج از ایـــن 
دایـــره و بـــرای اظهارنظـــر در جمع هـــای بزرگ تـــر 

دچـــار مشـــکل می شـــود.

   حساســـیت های خانـــواده و عـــدم اســـتقالل 
ـــان   فرزندانش

ــا بـــه دلیـــل حساســـیت بیـــش   بعضـــی خانواده هـ
ــور  ــازۀ حضـ ــا اجـ از حـــد روی فرزندشـــان، بـــه آن هـ
مســـتقل در جمع هـــای مختلـــف را نمی دهنـــد. 
حضـــور بـــه تنهایـــی در کالس هـــای غیر درســـی، 
کارگاه هـــای آموزشـــی، اردوهـــای مدرســـه و... بـــه 
دانش آمـــوزان اجـــازه می دهـــد خـــارج از محیـــط 
خانـــواده و ســـایۀ والدیـــن، مهارت هـــای ارتباطـــی 

مختلـــف را بـــه دســـت بیاورنـــد.
خانـــواده اش  و  اســـت  تک فرزنـــد  هـــم  امیـــر 
اجـــازه نمی دهنـــد در اردوهـــای مدرســـه شـــرکت 
اتفـــاق  اردوهـــا  ایـــن  در  نگران انـــد  آن هـــا  کنـــد. 

بیفتـــد. امیـــر  بـــرای  ناخوشـــایندی 

   تجربه های تلخ مورد تمسخر قرار گرفتن یا 
تحقیر شدن  

در  کـــودکان  ناخوشـــایند  تجربه هـــای  گاهـــی 
ســـال های پیـــش از مدرســـه، زمینه ســـاز رفتارهـــای 
بســـیار  اســـت.  تحصیـــل  ســـال های  در  آ ن هـــا 
ـــارۀ موضوعـــی در  کـــه فرزنـــدان درب اتفـــاق می افتـــد 
کودکانـــه ای می کننـــد. والدیـــن  خانـــواده اظهارنظـــر 
یـــا ســـایر بســـتگان بـــه ایـــن نظـــر ســـاده می خندنـــد و 
ـــد. ـــرار می دهن ـــده و شـــوخی ق آن را دســـت مایۀ خن

گاهـــی حتـــی بدتـــر از آن، بـــا پرخـــاش و تنـــدی یـــا 
ــد. ــورد می کننـ ــودکان برخـ کـ ــا  ــاظ نامناســـب بـ الفـ

نفـــس  بـــه  اعتمـــاد  غلـــط،  رفتارهـــای  ایـــن 
دانش آمـــوز را پاییـــن مـــی آورد تـــا حتـــی در جمـــع 
هـــم  ســـن و ســـاالن خـــودش هـــم نتوانـــد نظـــر خـــود 
کنـــد تـــا مبـــادا مـــورد تحقیـــر و تمســـخر قـــرار  را بیـــان 

ــرد. بگیـ
ـــد  ـــکل را دارد. او می ترس ـــن مش ـــًا ای ـــم دقیق ـــر ه امی
نکنـــد حرفـــی بزنـــد و بقیـــه بـــه نظراتـــش بخندنـــد و 

کننـــد. مســـخره اش 

مدرســـه محلـــی بـــرای تعلیـــم و تربیـــت اســـت. بســـیاری از رفتارهـــای صحیـــح 
اجتماعـــی بـــا حضـــور دانش آمـــوزان در مدرســـه شـــکل می گیـــرد. چنـــد 
ــورداری از  ــم برخـ ــان علی رغـ ــه فرزندشـ کـ ــی  ــرای والدینـ ــاه بـ کوتـ ــنهاد  پیشـ

ــت: ــل اسـ ــرف و منفعـ ــه کم حـ ــراوان، در مدرسـ ــتعدادهای فـ اسـ

کنیـــد. از آن هـــا مشـــورت  1. بـــا معلـــم و معـــاون پرورشـــی فرزندتـــان صحبـــت 
بخواهیـــد و نظراتشـــان را دربـــارۀ نـــوع رفتـــار فرزندتـــان در جمـــع بپرســـید. 
کلیـــدی  معلم هـــا بهتریـــن همـــراه در ایـــن زمینـــه هســـتند و می تواننـــد نقـــش 
ـــد  ـــا بخواهی ـــند. از آن ه ـــته باش ـــان داش ـــس فرزندت ـــه نف ـــاد ب ـــای اعتم در ارتق
گروهـــی  ـــا توجـــه بـــه عالقـــه و توانایی هایـــش در فعالیت هـــای  فرزندتـــان را ب
بیشـــتری مشـــارکت دهنـــد و نظـــرش را در مراحـــل مختلـــف بپرســـند. مثـــاًل 

ـــوز. ـــای روز دانش آم ـــن هدای ـــا تزیی ـــش ی ـــۀ نمای ـــور صحن ـــی دک ـــرای طراح ب

2. خودتـــان در منـــزل و جمع هـــای خانوادگـــی نظـــر فرزندتـــان را در مـــورد 
گـــر بـــه فیلـــم بـــا انیمیشـــن  کـــه از آن هـــا اطـــالع دارد، بپرســـید. مثـــاًل ا مســـائلی 
خاصـــی عالقه منـــد اســـت، دربـــارۀ شـــخصیت های فیلـــم از او ســـؤال بپرســـید 

کنیـــد. و پاســـخ صحیحـــش را تحســـین 

کنـــد.  3. اجـــازه دهیـــد در جمع هـــای مطمئـــن، بـــدون حضـــور شـــما شـــرکت 
ـــا مبـــادا  ـــان باشـــید ت کـــه نگـــران دوســـتان و اطرافیـــان فرزندت طبیعـــی اســـت 
ـــای  ـــاب مکان ه ـــا انتخ ـــا ب ـــد، ام کن ـــینی  ـــت و هم نش ـــت رفاق ـــراد نادرس ـــا اف ب

مطمئـــن خیالتـــان تـــا حـــد زیـــادی آســـوده خواهـــد بـــود.
کانون هـــای پـــرورش فکـــری و  مســـاجد محـــل، پایگاه هـــای فرهنگـــی، 
ــارت  ــرای افزایـــش مهـ ــکان بـ ــن مـ ــی، بهتریـ ــب خانوادگـ ــای مناسـ جمع هـ
ـــدان اســـت. اجـــازه دهیـــد در مســـاجد و پایگاه هـــای فرهنگـــی  ارتباطـــی فرزن
کنـــد و  کنـــد، در اردوهـــای مناســـب ســـنش شـــرکت  بـــه تنهایـــی حضـــور پیـــدا 

ـــرد. ـــه عهـــده بگی مســـئولیتی ب
کـــه بـــا شـــما  در جمع هـــای خانوادگـــی هـــم اجـــازه دهیـــد بـــا خانواده هایـــی 

تناســـب فرهنگـــی و اعتقـــادی دارنـــد، رفت وآمـــد بیشـــتری داشـــته باشـــد.

کنیـــد عالقـــه و اســـتعدادش را شناســـایی و بـــرای پیشـــرفت  کمـــک  4. بـــه او 
ــر  ــر از هنـ گـ ــه دارد، ا ــی عالقـ ــه ورزش خاصـ ــر بـ گـ ــد. ا کنـ ــزی  در آن برنامه ریـ
گـــر عاشـــق ســـاختن وســـایل جدیـــد اســـت،  لـــذت می بـــرد، ا و نقاشـــی 
کافـــی برســـد. او را در کالس هـــای  اجـــازه بدهیـــد در آن زمینـــه بـــه مهـــارت 
گـــر در زمینـــۀ  کنیـــد. حتـــی ا مناســـب ثبت نـــام و تـــا می توانیـــد از او حمایـــت 
موردعالقـــه اش پیشـــرفت چشـــمگیری نداشـــت، تـــالش و پشـــتکارش را 
ــه دســـت آورده را مهم تریـــن  ــه بـ کـ ــی ای  ــارت ارتباطـ ــد و مهـ کنیـ ــین  تحسـ

دســـتاورد بدانیـــد.
ایـــن تغییـــرات بـــه مـــرور و بـــا گذشـــت چنـــد مـــاه یـــا یـــک ســـال قابـــل ارزیابـــی 
هســـتند. صبـــور باشـــید و حتمـــًا از معلمـــان فرزندتان تغییـــرات رفتـــاری او را در 
کنیـــد تـــا بـــرای هـــر مرحلـــه از پیشـــرفتش، برنامـــۀ جدیـــدی  مدرســـه پیگیـــری 

در نظـــر بگیریـــد.

19 اردیبهشت 99   ا   شمارۀ 8   ا   دورۀ اول  ا   رشد آموزش خانواده

غلط،  رفــتــارهــای 
اعــتــمــاد بــه نفس 
را  دانــــــــش آمــــــــوز 
تا  مــــی آورد  پایین 
حتی در جمع هم  
ــاالن  ــ ــ س و  ــن  ــ ــ س
ــم  خــــــــــــــودش هـ
نتواند نظر خود را 
ــد ــ ــن ــ ک بـــــــــیـــــــــان 
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