
خســـته  چیـــزی  هـــر  طوالنی مـــدت  تـــداوم  از  بچه هـــا  معمـــواًل 
ـــی از مدرســـه رفتـــن بدشـــان  می شـــوند. در میانه هـــای ســـال تحصیل
ــر تـــرک تحصیـــل می افتنـــد و در تابســـتان از فـــرط  می آیـــد و بـــه فکـ

بیـــکاری دلشـــان می خواهـــد زودتـــر مدرســـه ها بـــاز شـــود.
کرونایـــی خـــودش را بـــه ســـال تحصیلـــی رســـانده  کـــه تعطیلـــی  حـــاال 
و حتـــی توانســـته اســـت بـــه روزهـــای زمســـتان و بهـــار نیـــز طعـــم 
تعطیـــالت تابســـتانه را بچشـــاند، بـــاز هـــم بچه هـــا زبـــان بـــه شـــکایت 
کرده انـــد؛ انـــگار دلشـــان بـــرای مدرســـه تنـــگ شـــده اســـت.  بـــاز 
کنـــد، بـــاز هـــم بـــا  کـــه آن هـــا را خســـته  کالس هـــای مدرســـه هـــر چقـــدر 
کنیـــم، همـــان  گـــر بـــه دلشـــان نـــگاه  تمـــام وجـــود بـــه آن نیـــاز دارنـــد و ا
کـــه در حـــال شـــکایت هســـتند هـــم مدرســـه را دوســـت  وقت هایـــی 
ــه  کـ ــی اســـت  ــار از فایده هایـ ــان سرشـ ــه برایشـ ــه مدرسـ ــد؛ چرا کـ دارنـ
باعـــث می شـــود بـــه صـــورت هشـــیار یـــا ناهشـــیار دوســـتش داشـــته 

کرونایـــی بیشـــتر بـــه مزایـــای  باشـــند. والدیـــن نیـــز در ایـــن وقفـــۀ 
مدرســـه واقـــف می شـــوند.

ــااًل ایـــن روزهـــا شـــاهد »فرآینـــد یادگیـــری« بچه هـــا بوده ایـــم؛  احتمـ
کلیـــپ، تمـــام  ـــا یـــک  کـــردن یـــک فیلـــم ی ـــا نـــگاه  این کـــه چقـــدر زود ب
کـــه شـــخصیت های اصلـــی می گوینـــد، از  عبـــارات و اصطالحاتـــی را 
بـــر می شـــوند و تکـــرار می کننـــد. این کـــه بـــا دیـــدن یـــک فیلـــم آموزشـــی 
ـــد.  کنن ـــی اش  ـــد عمل ـــد و می توانن ـــارت را می آموزن ـــرعت آن مه ـــه س ب
ـــاک. ایـــن یعنـــی  ـــوع یادگیـــری، هـــم خـــوب اســـت هـــم خطرن ایـــن ن
کـــه هـــر چـــه در آن  فرزنـــدان مـــا شـــبیه یـــک زمیـــن حاصلخیـــز هســـتند 
کاشـــته شـــود، خیلـــی زود بـــه صـــورت یـــک محصـــول درجه یـــک قابـــل 
برداشـــت اســـت. اینجـــا اهمیـــت آمـــوزش خـــودش را نشـــان می دهـــد. 
گـــر بســـتر آموزشـــی مناســـبی بـــرای بچه هـــا فراهـــم نکنیـــم،  این کـــه ا
بـــرای آموزششـــان وقـــت نگذاریـــم و هزینـــه نکنیـــم، بایـــد در آینـــدۀ 
کـــه هـــر محصولـــی ممکـــن  نـــه چنـــدان دور شـــاهد زمینـــی باشـــیم 

اســـت در آن روییـــده باشـــد.
ســـمت  از  زیـــادی  غر هـــای  شـــاهد  گذشـــته  روز هـــای  در 
بـــودن  دور  از  ناشـــی  شـــکایت های  بودیـــم؛  دلبندانمـــان 
از دوســـتان، ســـر رفتـــن حوصلـــه و... . حـــاال بیشـــتر قـــدر 
نـــه  می دانیم. آن هـــا  را  معلم هـــا  و  مدرســـه  زحمت هـــای 
تنهـــا درگیـــر یـــک فعالیـــت علمـــی ـ آموزشـــی بـــا فرزنـــدان مـــا 
هســـتند، بلکـــه برایشـــان ســـرگرمی هایی را هـــم فراهـــم 
هـــم لذت بخـــش. اســـت  آموزنـــده  هـــم  کـــه  می کننـــد 
کـــه بـــه اهمیـــت آن پـــی بردیـــم، نیـــاز  یکـــی دیگـــر از نکاتـــی 

با فـــــــرزندان
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بـــه »ارتبـــاط« اســـت. انســـان یـــک موجـــود اجتماعـــی اســـت و 
زندگـــی اش بـــر مبنـــای ارتبـــاط بنـــا شـــده اســـت. فرزنـــدان مـــا 

ـــی ارتباطـــات  می تواننـــد در موقعیت هـــا و بســـترهای متفاوت
کننـــد. بعضـــی از  اجتماعـــی خـــود را بـــا دیگـــران پایه گـــذاری 

ایـــن موقعیت هـــا ناامـــن هســـتند؛ مثـــاًل بســـتر شـــبکه های 
کـــه  اجتماعـــی ماننـــد اینســـتاگرام، بســـتری نیســـت 
بشـــود بـــا خیـــال راحـــت فرزندانمـــان را بـــرای یافتـــن 

دوســـت بـــه آن بســـپاریم. همـــواره ایـــن نگرانـــی بـــرای مـــا وجـــود 
کـــه بـــه فرزنـــد مـــن پیـــام  کـــه حـــاال چـــه می شـــود؟ ایـــن فـــردی  دارد 

ــه؟ ــا نـ ــتی هســـت یـ ــد، آدم درسـ می دهـ
ــن  ــوب و امـ ــتر خـ ــک بسـ ــی، یـ ــای آموزشـ ــر از فعالیت هـ ــه غیـ مدرسـ
بـــرای شـــکل گیری ارتباطـــات اجتماعـــی بـــرای فرزنـــدان مـــا اســـت. 
خـــود مـــا نیـــز بســـیاری از بهتریـــن و امن تریـــن دوســـتانمان را از زمـــان 

مدرســـه مان داریـــم.
در ایـــام قرنطینـــه، فرزندانمـــان زیـــاد رنـــگ صبـــح را نمی بیننـــد. 
شـــب ها تـــا دیـــر وقـــت میلـــی بـــه خوابیـــدن ندارنـــد و اغلـــب وقتـــی 
کـــه آفتـــاب از وســـط آســـمان هـــم گذشـــته اســـت.  بیـــدار می شـــوند 
سرشـــان بی وقفـــه در تلفـــن همـــراه اســـت یـــا بـــه فیلـــم دیـــدن و بـــازی 
ــگی اش را از دســـت  ــم همیشـ ــان نظـ ــغول اند و زندگی شـ ــردن مشـ کـ
کـــه  داده  اســـت. یکـــی از بـــرکات مدرســـه بـــرای فرزنـــدان مـــا ایـــن بـــود 
تـــا حـــد زیـــادی بـــه زندگی شـــان نظـــم مـــی داد، سحرخیزشـــان می کـــرد 
و موجـــب جلوگیـــری از اتـــالف وقتشـــان می شـــد. در زمـــان مدرســـه هـــر 
کـــه  کـــه نظـــم و برنامه ریـــزی نداشـــت، بازنـــده بـــود. چـــه خـــوب اســـت 
کـــه در زندگـــی  دربـــارۀ ایـــن نکتـــه بـــا فرزندانمـــان بـــه گفتگـــو بنشـــینیم 
کســـی برنامه ریـــزی نداشـــته باشـــد، بازنـــده اســـت. نبایـــد  گـــر  هـــم ا
گران بهـــا و تکـــرار نشـــدنی ایـــن روزهـــا را بـــه راحتـــی از دســـت  فرصـــت 

بدهیـــم.
ممکـــن اســـت بســـیاری از پـــدر و مادرهـــا در ایـــن مـــدت شـــاهد 
رفتارهـــای ناپســـندی از جانـــب فرزنـــدان باشـــند. ممکـــن اســـت 
ـــه  ـــن رفت ـــه از بی ک ـــان  ـــند فرزندم ـــای ناپس ـــیاری از رفتاره ـــد بس بگوین
ـــاره برگشـــته اســـت. ممکـــن اســـت یکـــی از دالیـــل برگشـــت  ـــود، دوب ب
کـــه  ایـــن رفتارهـــا دور بـــودن از معلمـــان خـــوب باشـــد. معلم هایـــی 
بســـیاری از دانش  آمـــوزان حرف شـــنوی زیـــادی از آن هـــا دارنـــد. 
ـــار خوبشـــان شـــبیه یـــک الگـــو در ذهـــن بچه هـــا  کـــه رفت معلم هایـــی 
ثبـــت می شـــود و موجـــب تغییـــر رفتارهـــای منفـــی در آن هـــا می شـــود. 
کرونـــا ارزش معلم هـــای خـــوب را بیـــش از پیـــش بـــه مـــا نشـــان داد.

مدرســـه عزیـــزان مـــا را بـــه تحـــرک وا می داشـــت. این کـــه از خانـــه 
کننـــد و زنگ هـــای  خـــارج شـــوند، صبحـــگاه را بـــا نرمـــش شـــروع 
تفریـــح بـــرای چنـــد دقیقـــه در حیـــاط مدرســـه قدمـــی بزننـــد یـــا 
کننـــد.  دنبـــال دوستانشـــان بدونـــد و در مجمـــوع اندکـــی حرکـــت 
گرچـــه بـــه چشـــم نمی آمـــد، امـــا بـــرای ســـالمتی  کـــه ا حرکت هایـــی 

جســـم و روح بســـیار الزم و مفیـــد بـــود.
نگـــه  خـــوب  زیـــادی  حـــد  تـــا  را  بچه هـــا  روحـــی  حـــال  مدرســـه 

می داشـــت. دیـــدن دوســـتان، معاشـــرت بـــا معلم هـــا، احســـاس 
کـــه در  خـــوش آموختـــن، خنده هـــا و اشـــک ها و دیـــدن زندگـــی 
ـــان اســـت، همـــه و همـــه ســـالمت روان آن هـــا را تأمیـــن می کـــرد. جری
کـــه بایـــد بـــا فرزنـــدان  کنـــون پیـــش می آیـــد ایـــن اســـت  کـــه ا ســـؤالی 
کنیـــم تـــا بیـــش از پیـــش دچـــار آســـیب  کار  محـــروم از مدرســـه چـــه 

نشـــوند؟
ــور  ــه طـ ــود بـ ــا می شـ ــیار مفصـــل اســـت، امـ پاســـخ ایـــن پرســـش بسـ
کنیـــم تـــا نـــکات مثبـــت مدرســـه را در  کـــه بایـــد تـــالش  گفـــت  خالصـــه 

زندگـــی قرنطینه ای مـــان بـــه جریـــان درآوریـــم.
ــه در آن، هـــم  کـ ــدارک ببینیـــم  ــا برنامه هایـــی تـ ــرای بچه هـ ــاًل بـ مثـ
کننـــد و هـــم  یـــاد بگیرنـــد، هـــم ارتبـــاط خـــود را بـــا دوستانشـــان حفـــظ 
ــد  ــی ماننـ ــمی و روحـ ــکالت جسـ ــرک وا دارد و از مشـ ــه تحـ ــا را بـ آن هـ

چاقـــی و افســـردگی نجاتشـــان بدهـــد.
کنیـــم برایشـــان فرصـــت آموختـــن مهارت هایـــی  عـــالوه بـــر ایـــن ســـعی 
ـــود؛  ـــه نمی ش ـــا پرداخت ـــه آن ه ـــاد ب ـــه زی ـــه در مدرس ک ـــم  کنی ـــم  را فراه
مثـــل آشـــپزی و تعمیـــرات. بایـــد اســـتعدادهای منحصـــر بـــه فردشـــان 

کنیـــم و رشدشـــان بدهیـــم. را کشـــف 
شـــد،  بـــاز  وقتـــی مدرســـه ها  باشـــیم  مراقـــب  این کـــه  نهایـــت  در 
ــا خوانـــدن و نوشـــتن یادشـــان رفتـــه باشـــد، بلکـــه  ــا نـــه تنهـ بچه هـ

کالس هـــم رد شـــوند! حتـــی نتواننـــد از در 
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مــــدرســــه غـــیـــر از 
فـــعـــالـــیـــت هـــای 
ــی، یــک  ــ ــ ــوزش ــ ــ آم
بستر خوب و امن 
شکل گیری  ــرای  بـ
ارتـــــــــبـــــــــاطـــــــــات 
ــرای  اجــتــمــاعــی بـ
است ما  فرزندان 



«

«


