رایجتریناشتباهاتوالدین
درفصلکارانمهها
بعضی والدین با واکنشهای غیراصولی به نمرات ضعيف فرزندشان
در امتحانات ،شرایط تحصیلی او را بدتر میکنند
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فرزانه عطاران| مشاور تحصیلی

این روزهــا تقریبا کارنامــه همه دانشآمــوزان به
محوری
دستشان رسیده اســت و معموال یکی از مهمترین
چالشها بین والدین و فرزندان در همین دوران اتفاق
میافتد .نحوه برخورد والدين هنگام مواجه شــدن با
كارنامه ضعيف و نمرات پايين فرزندان بسيار حائز اهميت است .بسياري
از والدين موقعيت را مناسب ميبينند كه بر روي نقاط ضعف فرزندشان
دست بگذارند و او را ضعيف و نااليق بدانند و پياپي به خاطر زحماتي كه
براي او كشيدهاند و متحمل ميشــوند ،اظهار پشيماني کنند .اينگونه

1

موشکافی نکردن کارنامه

وقتی کارنامه دانشآموزتان را میبینید ،به اهمیت و ارزش آن
واقف باشید .این کارنامه نشان دهنده عملکرد و تالش ،نقاط
قوت و ضعف فرزند شماست .یادتان باشد کارنامه حرفهای زیادی برای
گفتن دارد .با دقت به تــک تک نمرات نگاه کنید .میتوانیــد کارنامه را در
حضور خود دانشآموز بررسی کنید .نباید فقط به معدلش نگاه کنید و تمام
کارنامه را در یک نمره خالصه کنید ،بلکه باید با دقت و درس به درس جلو
بروید و تمام نمرات را با دقت و تامل نگاه کنید .این کار شما باعث میشود
فرزندتان احساس کند درس خواندن و نمره آوردن برای شما مهم است و
شما به او و نتیجه کارش واکنش نشان میدهید.
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بین خانواده و دختر مورد عالقهام
کدام را انتخاب کنم؟
پسری  27ساله هستم .به خانمی که  7ســال از من بزرگتر است ،عالقهمند شدم .با علم بر
اینکه میدانم در این ازدواج مشــکالتی به وجود میآید اما قلبی و عقلی او را دوست دارم.
خانوادهام از همان ابتدا به شدت مخالفت خود را اعالم کردند و او وقتی متوجه مخالفتشان شد،
از من فاصله گرفت .حاال بر سر دو راهی انتخاب بین خانواده و او ماندهام و نمیدانم کدام را انتخاب کنم؟

حسین شرافتی | دانشجوی دکترای روانشناسی

ازدواج موفق ،پایــه و بنیانی عالی برای
مشاوره
ایجادخانوادهایشادومستحکماست.
ازدواج
بســیاری معتقدند ازدواج کار سادهای
استاماتداومزندگیمشترکوداشتن
رضایتمندی از آن ،کار سختی است و نیاز به مدیریت دارد.
بنابراینجوانهابایددرانتخابهمسرهمهجوانبرادرنظر
بگیرند و هدفشان فقط رسیدن به شخص مورد عالقه به
هر قیمتی نباشد بلکه انتخاب همســری همراه و همدل،
دراولویتاولشانباشد.مخاطبگرامی،باتوجهبهنکات
مطرحشدهدرپیامکتانچندتوصیهبهشمادارم.
آیاعشقکافیاست؟
دونفرکهعاشقیکدیگرهستند،هرکدامدیگریراایدهال
میداند .مانند دو نوازنده که هر کدام از دید دیگری بسیار
دلنشــین و زیبا مینوازد اما بعد از ازدواج ،این دو نفر باید با
هم یک آهنگ و یک موسیقی را ارائه کنند .این هماهنگی
و همراه بودن جز با داشــتن درک متقابل ،تفاهم ،نزدیکی
سالیقوعالقهبهدستنمیآید.قبلازهرتصمیمی،شما
بایدازخودتانبپرسیدآیاایناختالفسنیهفتسالهباعث
تفاوتدرنگرشها،عالیقو...درزندگیآیندهتاننخواهد
شــد؟ افزایش دانــش درخصــوص آگاهــی از اولویتهای
یکدیگر،عالیقودیدگاههایدوطرفبهشماکمکخواهد
کردتاانتخاببهتریداشتهباشید.آیاقلبیایشانرادوست
دارید یا عقلی ،آیا در این ماجرا هیجان و احســاس تصمیم
گیرندهاستیاعقلومنطق؟
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تصمیمینگیریدکهپشیمانشوید
معموال برخــی زنان پس از زایمان و پا به ســن گذاشــتن،
جذابیت جسمانی شان نســبت به سالهای اول زندگی
مشترکشــان کمتــر میشــود .بنابراین از دســت دادن
جذابیت جســمانی زنان با افزایش سن خطری است که
چنین ازدواجهایی را تهدید میکند .البته اگر زنان دو تا
سه سال بزرگ تر از مردان باشــند ،این ازدواجها معموال
مشکلی ایجاد نمیکند اما در صورتی که سن زنان خیلی
بیشتر از مردان باشــد ،این ازدواجها ممکن است مردان
را در ادامــه راه با پشــیمانی و خودسرزنشــی مواجه کند
و گاهــی منجر به طالق شــود .جمعبنــدی کالم اینکه،
مراقب باشــید که بعــد از گرفتن تصمیم نهایــی به جایی
نرسید که پشیمان شوید .االن که فرصت هست با نگاهی
منطقیتر باید تصمیمــی اصولیتر بگیریــد .این نکته را
هم مدنظر قــرار دهید کــه وقتی زن در زندگیمشــترک
ســن باالتری دارد ،ناخودآگاه قدرت و کنترل بیشــتری
را بر مرد اعمــال میکند .همچنیــن و معمــوال زنانی که
بزرگتر از شوهرانشان هستند به طور مداوم همسرشان
را کنترل میکنند که پس از مدتی این کنترل کردن برای
همسرشــان ،خوشــایند نخواهد بود و ارتباط آنهــا را با
مشکل مواجه میکند.
خودتانرابرسرایندوراهیقرارندهید

درپیامکتانگفتهایدکهبرسردوراهیانتخاببینخانواده
ودخترموردعالقهتانقرارگرفتهاید.باتوجهبهمواردمطرح
شدهوهمچنینمخالفتشدیدخانوادهتانواینکهدرآینده
بدونپشتیبانیوکمکآنان،روزهایسختیدرانتظارتان
خواهدبودوبهطورقطعبامشکالتزیادیمواجهخواهید
شــد ،از شــما میخواهم که خودتان را بر ســر این دوراهی
قرار ندهید .در یک فرصت مناســب بــا خانوادهتان درباره
تصمیمتانصحبتکنیدوصحبتهایآنهاراهمبشنوید.
مشورت با خانواده و یک مشاور پیش از ازدواج برای اینکه
تمامی جوانب تصمیم نهاییتان ســنجیده شود ،ضروری
استتاآنگاهتصمیمدرستوآگاهانهبگیرید.

از خیابان صبوری تا بنبست چه کنم؟
نگاهی روانشناسانه به بهانه ویدئوی پربازدید دکتر «انوشه» درباره نشانی موفقیت و
شکست که چند نکته قابل تامل دارد
نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره

ویدئویی به تازگی در فضایمجازی دست به دست میشود که در بیانی جذاب ،نشانی
شبکه های
موفقیت و شکست را توصیف میکند .دکتر انوشــه در این ویدئو میگوید« :آدرس
اجتماعی
موفقیت :بزرگراه توکل ،بولوار آرامش ،خیابان صبوری ،میدان عمل ،مجتمع انگیزه،
واحد پشتکار ،منزل صداقت .آدرس شکست :بزرگراه بدبینی ،بولوار حقارت (خود
یا دیگری را ناچیز دیدن) ،خیابان توهم ،میدان شعار ،بنبست چه کنم؟ مجتمع یأس ،واحد بیکاری،
طبقه زیرزمین ،منزل فالکت ».اما چرا به رغم شــنیدن این نکات در مقام عمل باز هم بسیاری از ما در
راه رســیدن به اهداف خود کم می آوریم و وســط کار ،تالش را رها میکنیم؟ آیا این رها کردن کارها
نشاندهنده این است که پشتکار کافی نداریم یا این که نکته دیگری از چشم ما مغفول مانده است؟
کمرنگ شــود .در عین حال در کنار انگیــزه ،موتور
حرکــت ما بــرای ادامــه مســیر و حفظ پشــتکارمان
است .به عبارت دیگر برای پیگیری کارها ،جدای از
تالشها در بخش عملی (پشتکار) ،شما باید بتوانید
از نظر روانی با ســختیها کنــار بیاییــد و صبورانه با
آنهــا برخــورد کنید .صبــر بر دشــواریها
و احساســات ناخوشــایند بــه نوعــی
میتواند به ما این امکان را بدهد که
تالشهایمان را پیگیری کنیم ،در
غیر اینصورت و در صورت توجه
نکردن کافی به بخــش هیجانی
مســیر ،ممکن اســت تــوان ادامه
مســیر از ما گرفته شود و به اصطالح
ُببریم.

صبر؛ عاملی که کمتر در نظر میگیریم
بسیاری از ما صبر را تحمل ســختیها و دشواریها
میدانیــم .این تعریف شــاید از برخــی جهات کامل
نباشد اما غلط نیست .در کنار این تعریف اما نکتهای
که کمتر به آن واقف هستیم این است که صبر کردن
قرار نیســت تجربــهای خوشــایند باشــد.
در واقــع صبر در ذات خــود تجربهای
تلــخ و آزاردهنــده اســت امــا چرا
توجه به این نکتــه اهمیت دارد؟
بســیاری از افراد تصور میکنند
برای پیگیری تالشهــا دو نکته
اهمیــت بیشــتری دارد؛ انگیــزه
باال و پشــتکار .بر این اساس هم در
میان راه وقتی دیگر توان ادامه مسیر را
ندارند ،تصور میکنند پس انگیزهشــان
صبوری رفتاری منفعالنه نیست
به قدر کافــی قوی نبوده یا پشــتکار الزم
البته شــما بایــد توجه داشــته باشــید که
را ندارنــد .در حالیکه شــاید درســتتر
با اسکن این کد
را
ویدئو
این
توانید
می
صبور بودن به معنــای خون دل خوردن و
این باشد که بگوییم شــما برای پیگیری
تماشا کنید
در ســکوت آزار دیدن نیست ،بلکه شامل
اهدافتان باید حداقل سه نکته را در نظر
روشهای فعاالنهای که بتواند به ما توان کنار آمدن
داشته باشید؛ انگیزه ،پشتکار و صبر.
با احساســات ناخوشــایندمان را بدهد ،هم هست.
زمانی کــه بتوانیم احساســات ناخوشــایند خود در
صبر و پشتکار؛ مکمل یکدیگر
نتیجه ناکامیها و شکســتها را بپذیریــم و آنها را
پشــتکار را بیشــتر میتوانیم بخش عملــی پیگیری
به خوبی مدیریت کنیم و به شکلی منطقی و کارآمد
کارها در نظر بگیریم .اینکه به عنــوان مثال حاضر
بروز دهیــم ،آن وقت میتوانیــم امیدوار باشــیم که
شویم ســاعتهای زیادی برای نتیجهگیری بهتر در
به واســطه صبری که در کنار تــوکل ،انگیزه ،تالش
امتحان ،درس بخوانیم .صبر اما بیشــتر کنار آمدن
و پشــتکار داریم ،بــه موفقیت مدنظر خــود خواهیم
با بخــش هیجانی و احساســی این پیگیری اســت و
رسید.
اجازه نمیدهد ناامیدی ســراغ ما بیایــد و انگیزه ما

روز بادکنک خریدن برای بچهها
امروز برای یــک بچه که
میتونــه فرزندتــون
باشه یا خواهر و برادر
کوچکترتون یا یکی
از بچههای فامیل یا
حتی همسایهها ،چندتا
بادکنک بخرین و خوشحالش
کنین...

ساخت عروسک
انگشتی در  5دقیقه!
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خانواده و مشاوره

اســتعداد و  ...میزنند .زدن چنین برچســبهایی نه تنهــا هیچ کمکی به
پیشرفت تحصیلی دانشآموز نمیکند بلکه در بیشتر موارد دانشآموز را از
اشتیاق ادامه تحصیل و کسب موفقیت درسی هم باز میدارد.
فقط دانشآموز را مقصر دانستن
وقتی نمرات فرزندتان ضعیف است ،تنها او را مقصر ندانید و از
خودتان بپرســید که آیا الگوی خوبی از تــاش و جدیت برای او
بودهاید؟ آیا شــرایط تحصیلی او را پیگیری کردهاید؟ آیا محیط
خانه برای درس خواندن او آمــاده بوده؟ و آیا او ضعف جســمانی و بیماری
نداشته است؟ سعی کنید ببینید علل واقعی نمرات پایین دانش آموز شما
چیست؟برایاینکارمیتوانیدکنارفرزندتانبنشینیدوازاوبخواهیدعلت
و دلیل نمرات پایینش رابرای شما توضیح دهد و علت واقعی را پیدا کنید و
دنبال راهکار مناسب برای آن باشید.
داشتن انتظار نمرات عالی در همه دروس
هر دانشآموز توانایی و استعدادهای متفاوتی دارد و نمیتوانیم
از همه انتظار نمره عالی داشــته باشیم .سعی کنید به شناخت
واقعبینانهای از تواناییها و اســتعدادهای فرزندتان برســید و
بیشتر از حد توانش از او انتظار نداشته باشید.
برنامهریزی نکردن برای پیشرفت تحصیلی
بعد از اینکه دالیل واقعی نمرات پایین را پیدا کردید ،برای هر
کدام برنام ه مناسب داشته باشید .مث ً
ال میتوانید از یک مشاور
متخصص بــرای برنامهریــزی تحصیلی کمک بگیریــد ،او را در
کالس تقویتی یــک درس ثبتنام کنیــد ،کتاب کمکدرســی برایش تهیه
کنید ،خودتان در یــک درس خاص بــه او کمک کنید ،در زمــان امتحانات
توآمد و مهمانی را کمتر کنید ،جو خانه را آرامتر کنید یا ساعت استفاده
رف 
از تلویزیون و اینترنت را محدود کنید.
مقایسهاش با دانشآموزان دیگر
برخوردهاي آمرانه و خشن گرچه ممكن است مقداري از ميزان
هیــچگاه کارنامه فرزنــد خــود را با دیگر
عصبانيت والدين بكاهد اما به یقین فايده منطقي نخواهد
دوستانشمقایسهنکنیدچونتواناییهر
داشت .والدين به هنگام مواجه شدن با كارنامه ضعيف
دانشآموز متفاوت است .به تفاوتهای
فرزندان ،ضروري است بر اعصابشان مسلط باشند و
فردی فرزندتان توجــه کنید و بــا تاکید بر
در وضعيت پريشاني و ناراحتي به بحث درباره كارنامه
نقاط مثبتــش در وی انگیزه فعالیت ایجاد
و نمرات و وضعيت تحصيلي وارد نشــوند .در ادامه به
کنید .همواره سعی کنید توانمندیهای
رایجترین اشتباهات والدین در نحوه برخورد با کارنامه
او را مدنظر قراردهید نه ضعفهایش را.
فرزندشان اشاره میشود.
محــروم کــردن از تفریــح و
استراحت
موفــق نشــدن دانشآمــوز در
زدن برچسب تنبل بودن
درسها نباید ســبب محرومیت
بدون شک همه دانشآموزان در امتحانات،
اگر نمراتش عالی است
نتایج دلخواه و مناسب را به دست نمیآورند وقتی شــما از نمرههای دانشآموزتان بســیار او از تفریح ،مســافرت و اســتراحت شود بلکه
و علت این موضوع نیز به عوامل مختلفی بســتگی دارد .راضی و خشنود هستید و کارنام ه او را با نمرات بایدبرایهمهکارهایاوبرنامهریزیکردزیرا
ویژگیهــای فــردی دانشآمــوز ،عوامل آموزشــگاهی ،درخشانشمیپسندید،حتم ًابایداورابهخاطر فرزند شــما به همه آنها نیاز دارد .همچنین
خانوادگی و اجتماعــی میتواند در نحــوه نتیجهگیری تالششتشویقوتأییدکنید؛امابایدحواستان اگر بعد از بررسی علل کسب نمرات ضعیف،
یک دانشآموز موثر باشــد اما برخی والدین بدون توجه را جمع کنید که تشــویق و پاداشــی که برای او دانشآموزتان درصدد رفع ضعف خود است،
به این مســائل ،نتایــج ضعیف درســی فرزنــدان خود را در نظر میگیرید متناسب باشــد و نباید اندازه تا آنجا که امکان دارد شرایط فعالیت را برای
بر نمیتابند و پس از اطالع از نمرات ضعیف فرزند خود ،تشویقبسیاربیشترازحدکاراوباشدزیراباعث او آماده کنید و به فرزند خود قوت قلب دهید و
متذکرشویدکههنوزدیرنشدهاست.
بــه او برچســبهای منفــی نظیر تنبــل بودن ،نداشــتن پرتوقعیفرزندتانمیشود.

قرار و مدار

عروســکهای نمایشــی بندانگشــتی همیشــه بــرای
کــودکان و نوجوانــان جذابیتهای بســیاری داشــته
است .یک نمونه از این دســته ،عروسکهای انگشتی
اســت که برای نمایشهای مخصوص کودکان بسیار
کاربرد دارد .در ستون بانوان امروز آموزش ساخت این
مدل عروسک را خواهیم داشــت که عالوه بر زیبایی و
جذاب بودن ،مقرون به صرفه نیز هست .شما میتوانید
با استفاده از این عروســکهای کوچک برای فرزندان
دلبندتــان نمایش عروســکی اجرا کنید و باعث رشــد
خالقیت آنها شوید .همچنین این بازیها شور و نشاط
زیادی در فضای خانه ایجاد خواهد کرد.
وسایل مورد نیاز برای ساخت عروسک انگشتی
پارچه نمــدی در رنگهای مــورد نیاز ،الگــوی پرینت
گرفته شده ،قیچی ،چسب حرارتی ،ماژیک سیاه

نحوه ساخت عروسک انگشتی

در مرحله اول الگــو را روی کاغذ A4پرینــت میگیریم و با
قیچــی دور الگوهای مد نظــر را برش میزنیــم .در مرحله
دوم ،تکههای الگو را با ســوزن به نمد ثابــت میکنیم و دور
آن را با ماژیک خط میکشــیم .بر اســاس الگو ،شــروع به
برش زدن میکنیم .سپس دور تا دور تکهها را با استفاده از
چسب حرارتی روی هم میچسبانیم و در پایان با استفاده
ازماژیکمشکیچشمعروسکرامیکشیم.معموالبعداز
تقریبا5دقیقه،عروسکانگشتی
شما آماده اســت و حاال باید به
فکــر داســتانهایی
آموزنده باشــید که با
کمــک آنها،
فرزنــدی
موفقتر
تربیــت
کنید.
ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

*زندگیسالم،سالموخستهنباشیدبابتمطالبزیباو
علمیتون.دربارهمطلبشهرپنهانشدهزیرجنگلباید
بگویمکهدرکشورعزیزمانشهرهاییباقدمتچندهزار
ساله هست ،مانند دو شــهر در کاشان(شهر زیرزمینی
نوشآبادوتپههایسیلک)یاشهرسوختهزابل.اگرمیشه
دربارهاینشهرهاهممطلبتهیهکنید.ممنون.
مسعودزینلی،مشهد

*فرهنگسازیفرانسویهابرایافزایشمیزانمطالعه
مردم،بهنظرمخیلیجالببودکهبهطوررایگانبهمردم
عالقهمند ،داستان کوتاه میدهند .بعد اینجا ،هر روز
کتابهاگرونترمیشه.چرا؟
لدرجزیرهشگفتی»راکهدرصفحه
*مطلب«تغییرفص 
نوجوانچاپشدهبارهاوبارهادرشبکههایاجتماعی
دیده بــودم و قدیمــی بود .لطفــا در این ســتون باحال،
مطالبجذابترچاپکنین.
* درباره پرونده «ذهنبــاز و قدرتمند ،چــرا و چگونه؟»
میخواســتم بگویم که متاسفانه سیســتم آموزشی ما
بهگونهاینیستکهذهنهامونخالقبشه.یکسری
کتابروهمهدانشآموزانبایدبدونتوجهبهاستعدادو
تواناییشونبخوننکهاینبهنظرمدرستنیست.
* در صفحه فرفره ،بچه خرگ وشهــا که دماغ آدم برفی
بیچــاره رو میخــوردن ،خیلــی احســاس بدی بــه آدم
میداد.بیشترقصهترسناکبودتاقصهکودکانه.
*کیانایعزیزم 10،بهمنتولد 9سالگیاتمبارک.با
آرزویبهترینهابرایتوگلزیبایمن.
اکرمحسینیوزهراجون،مشهد
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