
يادداشت مهمان

یکی از سخت ترین کارها در آموزش مهارت های کودکان نوپا، آموزش توالت رفتن 
و از پوشک گرفتن کودکان است. روان شناسان کودک اعتقاد دارند نمی توان زمان 

مشخصی برای این آموزش ها تعیین کرد چون ویژگی های رفتاری و جسمی کودکان با 
هم متفاوت است ولی بهتر است این آموزش ها تا قبل از 3 سالگی آغاز شده باشد. از سوی 

دیگر، معموال در این روند ممکن است کودکان واکنش های مختلفی را از خود نشان 
دهند که مادر را نگران می کند که مبادا رفتارش درست نبوده باشد... )صفحه 14(

»ميزگرد فرزندپروری« درباره ناکامی والدین در آموزش توالت رفتن به کودک 2 سال و 7 ماهه

از بچه ها لجاجت، از والدين مدارا

اهل بخیه بخوانند!

در  پیش  چندی  که  سلسله يادداشت هايی  در 
»سالمت« در ستون »آداب تربیت« می نوشتم، به 
برخي از خطاهاي شناختي اشاره می کردم که بسیاری 
از ما به اشتباه به کودکان خود می آموزيم.اين الگوهاي 
تفكر و اين خطاهاي شناختي، معموال از دوران 
کودکي و تحت تاثیر والدين در ذهن فرزندان ما شكل 
می گیرد و البته جامعه نیز می تواند روی شكل گیری 
آنها تاثیر داشته باشد. قضاوت زودهنگام و  تفكر 
همه يا هیچ از آن خطاهای شناختی ای هستند که 
در جامعه خودمان زياد می بینیم. يكي از نمونه هاي 
اخیرش، برخوردی بود که با انتشار خبر مبهم کشیدن 
بخیه از صورت کودکي در اصفهان انجام شد؛ 
ماجرايي که رويكرد داستان پردازانه و اغراق آمیز به 
آن نه به سود جامعه پزشكي است، نه به سود مردمي 
که قرار است دردهايشان به دست اين جامعه  درمان 
شود. آيا در حرفه های ديگر تخلفی ديده نمي شود و آيا 
بیان مبالغه آمیز اين تخلفات به آشفتگي اذهان عمومي 
و القای حس ناامنی در جامعه منجر نمي شود؟
قصدم بررسی صحت و سقم اين خبر نیست. 
می خواهم بگويم که احساسی برخورد کردن با چنین 
ماجرايی با نوشتن تیترهايی مانند »بخیه های فقر« و 
»قساوت درنده« کامال بر خالف مصالح بهداشت 
روان جامعه است. ما بايد به کودکان خود بیاموزيم 
که در بحران ها در درجه اول به فكر آرام کردن خود 
باشند و از هیجان زدگی پرهیز کنند. اگر قرار است 
منصف بودن را به بچه هايمان آموزش بدهیم، اول 
بايد خودمان جانب انصاف را رعايت کنیم؛ چراکه 
صدای کردار ما رساتر از کالممان است و تاثیر 
بیشتری بر ديگران )مخصوصا کودکان( می گذارد 

و به قول پروين اعتصامی:
»بزرگی سراسر به گفتار نیست

دو صد گفته چون نیم کردار نیست«
ما با کالممان در حال آموزش دادن به فرزندانمان 
هستیم و اگر به فرض مثال عملكرد نادرست و 
ناپسند يک نفر را ديديم، نبايد به همه اهالی آن صنف 
توهین کنیم يا همه آنها را محكوم کنیم. اين نمونه 
بارزی از تفكر سیاه و سفید )همه يا هیچ( است که 

نبايد اجازه بدهیم در ذهن فرزندانمان پا بگیرد.

دكترميتراحكيمشوشتري
فوق تخصص روانپزشکی کودکان و 

نوجوانان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

سهم قاچاق در بازار  
صنايع غذايی
 کم نیست )15(

نه افراط، 
نه تفريط
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چو عضوی به درد 
آورد روزگار...
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گذشتة تاريک را خط 
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