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از همان روزی که باردار شدی 
و حس خوب مادر شدن را 
مزه مزه کردی، تالش کردي 
دانش خود را درباره فرزندی 
که در راه داری باال ببری. با همسرت حسابی در 
این باره گفت وگو کردی. حتی به هم قول دادید 
به عنوان الگوی عملی و اولین معلم فرزندتان، 
بعضی از رفتارها و گفتارهای خود را اصالح 
کنید. همه چیز خوب پیش می رفت. سال های 
ابتدایی تربیت را موفق پشت سر گذاشتید تا اینکه 
کودک شما به سن مدرسه رسید و ناگهان...هر 
روز یک تکیه کالم جدید و یک رفتار خاص که 
برایتان غریبه بود از مدرسه سوغات می آورد. 
احساس اینکه زحمات این همه سال هدر رفته 
و فرزندتان به یک کودک لجباز و بدرفتار تبدیل 
شده، برای شمایی که این همه تالش کردید، 
توصیف نشدنی است. اگر این شرح حال شما 
مادر یا پدر گرامی است و دنبال چاره اید و 
می خواهید آداب رفتار با کودک دانش آموز را 
بدانید، توصیه های دکتر میترا حکیم شوشتری، 
روان پزشک کودک و نوجوان و دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکی ایران را بخوانید.

والدین  بیشتر  چرا  دکتر!  خانم   :
می گویند فرزندشان از روزی که وارد مدرسه 

یا مهد شده، کامال عوض شده؟
معموال در این مواقع باید رجوع کنیم به اولین 
برخوردها یا واکنشی که والدین محترم در مواجهه 
با تغییر رفتار یا گفتار کودکشان دارند. متاسفانه 
ما به فرزندمان یاد نمی دهیم چطور وارد اجتماع 
شود. حتي ناخودآگاه با رفتارمان به او می گوییم 
تنها و تنها یک طرز رفتار یا گویش وجود دارد و 
استاندارد است و هر چه خارج از این مدل باشد، 
بد است. در واقع، این گونه غیرمستقیم به کودک 
یاد می دهیم هر کس مثل او نیست بد است و باید 
برچسب بی ادب را به او بزند. از آنجا که خودمان 
در بدو ورود به مدرسه به این پذیرش نرسیدیم که 
قرار است فرزندمان با 20 دانش آموز، یعنی 20 مدل 
تربیتی زیر یک سقف جمع شود و 1 سال یا بیشتر 

کنار هم باشند، به کودک هم مهارت های الزم را 
برای برخورد با همكالسي ها و غلبه بر ترس هایی 
که دنیای ناشناخته پیش رویش به او تحمیل می کند، 
نمی آموزیم. اشتباه بعدی که ریشه این اتفاق است 
از آنجاست که از کاه کوه می سازیم. نه فقط به 
فرزندمان می گوییم مجاز است به همه برچسب 
بزند، بلكه مدام یادآور می شویم؛ »مبادا با آن بچه 
بد حرف بزنی و دوست بشی.« در پی این کار، 
کودک خشمگین که برچسب بد بودن را دریافت 
کرده، بدرفتاري هایش را تشدید می کند و فرزند 
شما در چرخه معیوبی گرفتار می شود، در حالی که 
می توانستید با نادیده گرفتن رفتار یا گفتاری که به 
تقلید از همكالسی اش انجام می دهد، بسیار ساده 
از آن عبور کنید. به جای برچسب زدن، می توانید 
بگویید: »توی خونه ما این حرف یا رفتار پسندیده 

نیست. اونا شبیه ما نیستند. شاید پدرو مادر او 
پسندیده این حرف یا رفتارش را و...«

: یعنی شما می فرمایید ما والدین 
با واکنش نامناسب باعث می شویم یک 

رفتار در کودکمان که تازه وارد 
اجتماع شده، نهادینه شود؟

بله، همین طور است. حتی لحن 
شما هنگام صحبت با فرزندتان 

در این باره مهم است. بدون 
اینكه خشمگین شوید، داد 
بزنید یا چهره درهم بكشید 
باید نشان دهید که همه 20 
دانش آموز همكالسی او یا 

معلم هایش با هر رفتار و گفتاری که دارند، حتی 
اگر شبیه او نیست، محترم اند. بگویید: »هر کسی یه 

جوریه مامان جون/ باباجون!«

: به نظر ساده است اما نه برای والدی که 
در آن موقعیت است؛ شاید خسته باشد، شرایط 
جسمی و روانی مناسبی نداشته باشد و در هر 

موقعیتی که ما نمی دانیم.
بله، قطعا آسان نیست. ما فقط دانش این رفتار را 
در اختیار والدین قرار می دهیم. برای اینكه بتوانند 
ماهرانه در هر حالتی، این رفتار درست را 
آگاهانه انجام دهند باید تمرین کنند. والدین 
تمرین زیادی الزم دارند تا به مهارت های 
مختلف فرزندپروری دست یابند. تمرین 
کنترل خشم، تمرین مسلط شدن بر گفتار 
و رفتارشان و بسیاری موارد دیگر. حتی 
آنها باید تمرین کنند چطور فقط پدر و 
مادر کودک خود باشند، نه معلم او که قرار 
است امر و نهی کند و الفبا و ریاضی 
و علوم بیاموزد و این مرحله 
خیلی سخت است. بیشتر 
همین جا  از  مشكالت 
والدین  که  می شود  آغاز 
می خواهند نقش معلم را 

همبازی کنند.

: این حرف درست است که می گویند 
بدترین معلم ها والدین هستند؟

بله، ما این جمله معروف را به کار می بریم و تاکید 
داریم حتی اگر خودتان معلم هستید برای فرزندتان 
معلمی نكنید. حرفه معلمی در ذات خود، اصالح 
کردن و تذکر و نكته سنجی دارد، درحالی که والدین 
در امر فرزندپروری نباید این گونه باشند. آنها باید در 
این سن که کودک مدرسه می رود )7 سال به باال( 
اجازه دهند کودک آموزه های خود را تجربه کند و 
پیامد آن را هم ببینند. همین. والدین باید نظارت 
کنند و با عشق و محبت مراقب باشند کودک راه 
خود را پیدا کند. در این رابطه ترس وجود ندارد 
و اعتماد و آرامش باید حاکم باشد. متاسفانه گاهی 
با والدینی مواجه ایم که نه تنها نقش معلم را بازی 
می کنند، بلكه به جای تالش براي برقراری ارتباط 
درست و سازنده با کادر مدرسه و معلم ها، از آنها 

به عنوان ابزار تربیتی هم استفاده مي کنند.
: منظورتان چیست؟

بعضی والدین که اقتدار کافی و مهارت درست 
فرزندپروری ندارند برای وادار کردن کودک به 
حرف شنوی، او را تهدید می کنند که »فردا میام 
مدرسه و به معلمت می گم.« یا »از دوربین می بینم 
توی مدرسه چه کاری کردی؟« آنها در واقع 
ناخواسته رابطه معلم و کودک را خراب کرده و 

بچه را مضطرب می کنند.
: توصیه شما برای چنین والدینی که 

فرزند دانش آموز دارند، چیست؟
اول اینكه معلم کودک خود را تایید علمی کنید و 
این حس را به او بدهید که شما بهترین مدرسه و 
معلم ها را انتخاب کرده اید و کافی است راه و رسم 
بودن با هم را یاد بگیرند و از این ارتباط خوب لذت 
ببرند. از طریق مكالمه حضوری یا دفترهای رابطه 
می توانید با معلم در تماس باشید. از معلم یاری 
بگیرید و در جهت تعدیل رفتارهای بچه ها و سوق 
آنها به بهتر شدن همكاري کنید. مثال حدود ساعت 
خواب دانش آموز را بنویسید. دقت کنید خودتان 
الگو باشید و صداقت در رابطه را حفظ کنید تا 
کودک هم بیاموزد )امشب ساعت 11 خوابیدی 

اما من می نویسم 9 خوابید. خوبه؟(

پای صحبت های دکتر میترا حکیم شوشتری روان پزشک کودک و نوجوان در آستانه روز معلم

بدترینمعلمهاوالدیناند
 الهه 

رضاییان

از معلم ها بیاموزید
1( همان طور که بسیاری از آموزگاران باتجربه برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خود، 
آنها را با خودشان مقایسه می کنند، نه با بچه های دیگر، شما هم فرزندتان را با خودش 

مقایسه کنید و بگویید: »آفرین به دختر/پسرگلم خیلی بهتر از دیروز انجامش دادی«
2( تالش کودک را ببینید نه نمره نهایی را که می تواند متاثر از عوامل مختلفی باشد. مثال 

بگویید: »خوشحالم که تالشت رو کردی؛ آفرین«
3( کارت امتیاز درست کنید و کودک را برای تالش های کوچک  تربیتی تشویق کنید. با فرزندتان 

قوانینی برای این کارت ها بگذارید که مثال در ازای به دست آوردن چند کارت جایزه بگیرد.
4( برنامه ریزی و آموزش نظم را همزمان با مدرسه به صورت خوشایند و همراه با بازی 

و تفریح در خانه هم شروع کنید. منظم بودن را ببینید و تشویق کنید.
5( به سمت واقعیت گرایی بروید؛ درست مثل معلمی که می بیند دریافت بچه هایش و 
میزان درک آنها با افزایش سنشان تغییر می کند. حتي لحن حرف زدن معلم با بچه کالس 
نیاز داریم متناسب با رشد بچه ها، تغییراتي در شیوه  اول مانند کالس سوم نیست. ما 

فرزندپروري مان بدهیم؛ نیازهایشان را بشناسیم و پاسخگو باشیم.
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 او می گوید: »به دختری عالقه مند بودم 
اما  و او هم خاطر مرا می خواست، 
والدینش گفتند حتی اجازه نمی دهیم 
زیر جنازه اش را بگیری. االن با مادر 
بچه ها )کالمی که خودش اصرار دارد از 
آن استفاده کند( زیر یک سقف هستیم 
اما روزی نیست که صدای دعوا و 
فحاشی به خانه همسایه نرود.« اصرار 
او برای استفاده از این کلمه بی مورد 
نیست، خودش می گوید: »چند فرزند 
داریم که هیچ کدام سر به راه نیستند.« 
وقتی از او منظورش از کلمه سر به راه 
را می پرسم، می گوید: »یكی از بچه ها 
اعتیاد دارد.« او خودش را در ایجاد این 
اعتیاد مقصر می داند و ادامه می دهد: 
»هر بار که به پسرم در مورد سیگار 
کشیدن تذکر می دادم، می گفت: »کل 
اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی.«
فرزند دیگرم در آستانه طالق است و 
مشاور به او گفته: »تو در طول زندگی 
ارتباط درست بین پدر و مادرت را 
دلیل است که  به همین  ندیده ای و 
در  باشی.«  خوبی  همسر  نمی توانی 
چشمانش قطرات اشک برق می زند.
و  خودم  برای  »من  می افزاید:  او 
حاال  کنم،  کاری  نتوانستم  بچه هایم 
با نوشتن این جمله می خواهم بچه ها 
و والدین آنها را به فكر وادارم.« بعد 
از پایان گفت وگو با خود می اندیشم 
که چه خوب مسائل را تحلیل می کرد، 
می توانست................ امروز  شاید 

خوبی باشد.
امیدوارم این چند جمله توانسته باشد 
نقش بزرگ معلمان را در طول زندگی 
افراد روشن کند، نقشی که می تواند 
در چند نسل بماند و برای این قشر 
فرهیخته منشاء خیرات و مبرات شود.
معلم ها با آگاهي و شناخت روحیات 
بچه  ها ،با به کارگیري روش هاي علمي 
و روانشناسي مختلف ،با ایجاد ارتباط 
موثر و برپایه محبت و احترام با دانش 
آموزان و والدین آنها مي توانند درایجاد 
پررنگي  نقش  تحصیلي  انگیزه 
آینده یک کودک را  باشند و   داشته 

تغییر دهند.

متاسفانهگاهیبا
والدینیمواجهایمکه
نهتنهانقشمعلمرا
بازیمیکنند،بلکهبه
جایتالشبرايبرقراری
ارتباطدرستوسازندهباکادرمدرسه
ومعلمها،ازآنهابهعنوانابزارتربیتی
هماستفادهميکنند

١. اجازه ندهید بچه ها از تصمیم به ترك 
تحصیل بگویند

مراحل رشدی ما انسان ها فقط جسمی نیست. همان طور 
که از کودکي به نوجواني، جواني و میانسالي می رویم و 
جسم ما رشد می کند، رشد روانی، اجتماعی و جنسی هم 
در ما اتفاق می افتد. پس همه ما در هر دوره ای از رشد 
برخی خصوصیات را خواهیم داشت که آگاهي از آن 
براي والدین و مربیان مهم است. به عنوان نمونه کودکان 
تا سن 7 تا ۸ سالگی هیجاناتشان غالب بر منطقشان 
است. در نتیجه در این سن قدرت تصمیم گیری برای 
آینده شان را ندارند. گاهی این غلبه هیجانات بر منطق 
تا سنین باالتر، یعنی نوجوانی هم وجود دارد و تفكر 

جامعی از فرد انتظار نداریم.
که  کنم  تاکید  می خواهم  مختصر  توضیحات  این  با   
تصمیم به ترک تحصیل و اجازه بیان چنین درخواستی، 

کامال غیرمنطقی است.
 بچه ها در این سن کامال هیجانی تصمیم می گیرند و 
گاهی به دلیل دلخوری از معلم یا دعوا کردن با همكالسی 
از مدرسه رفتن زده می شوند. شاید از یک بچه کالس 
سوم یا چهارمی خود بشنوید که از درس بدش می آید 
این حرفش  با پرس وجوی ساده متوجه شوید که  و 
در پی رفتار ساده معلمش یا بسیاری مسائل دیگر در 
مدرسه است. اینجاست که رفتار درست و آگاهانه شما 

به عنوان والد می تواند راهنمای او باشد.
از آنجایی که گاهي نظام آموزشی نمی تواند از مقایسه 
با هم خودداری کند و هر فرد را در جایگاه  بچه ها 
خود بپذیرد و به همه توانایی های کودکان توجه و هر 
کودک را با خود مقایسه کند، بچه های با عملكرد پایین 
در مدارس آسیب می بینند. گاهی آسیب به حدی است 
که بچه ها از رفتن به مدرسه صرف نظر کرده و تمایل به 
ترک تحصیل پیدا می کنند. با بررسي علت و هوشیاري 

می توانید مشكل را حل کنید.

2. مراقب گوش هاي حساس و بزرگ 
بچه ها باشید

میان مراجعان بسیار شاهد آن هستم که می گویند فرزندم 
از درس بدش می آید و دلش نمي خواهد مدرسه برود. 
با کمي بررسي متوجه گپ  و گفت وگوهایی می شوم که 
این والدین و بزرگ ترها در حاالت روانی و هیجانی 
مختلف در حضور بچه ها انجام می دهند. شما باید دقت 
کنید که در حضور بچه ها چه حرفی می زنید. بچه ها را 
با گوش هایی بسیار حساس و بزرگ ببینید که قدرت 
تحلیل و درک آنچه می شنوند را ندارند. متاسفانه پدر 
و مادرها حس می کنند بچه هایشان موجوداتی هستند 
درست مانند آنها، با همان قدرت تحلیل و درک، اما با 

قامتی کوتاه تر و جثه کوچک تر! نتیجه این تلقی غلط و 
دید نادرست نسبت به بچه ها این است که در حضور 
آنها هر آنچه دل تنگتان می خواهد می گویید. خسته و 
دلخور از محیط کار یا همكاران به خانه می رسید و به 
همسر یا بزرگ ترهای دیگر جمع می گویید: »ای بابا! 
این همه سال درس خواندیم و شدیم مهندس، فالنی 
دو کالس سواد ندارد، اوضاع زندگی اش صدپله از ما 
بهتر است.« شما در این حالت خاص، مطالبی می گویید 
در  بچه ها  می شود.  کودکان  بی انگیزگی  نتیجه اش  که 
این سن همه چیز را غلوشده می بینند و صحبت های 
شما را مساوی با این می دانند که درس بد است. این 
روزها مقیاس سنجش همه چیز پول است. برخی از ما 
تحصیل کرده ها به عنوان والدین اعتبار، وجهه اجتماعی 
و حس خوشایند حاصل از دانایی و تسلط بر یک علم 
را درون خود داریم اما هرگز به زبان نمی آوریم. در 
عوض مرتب از این می گوییم که فالنی چقدر پول دارد 
و چه مدل ماشینی، در حالی که بی سواد یا کم سواد 
است. دقت کنیم بچه ها چه حرف هایی از ما می شنوند.

3. درس خواندن وظیفه بچه هاست
به عنوان یک قاعده کلی الزم است خانواده ها به بچه ها 
تفهیم کنند تا مقطع دیپلم باید بدون چون و چرا درس 
بخوانند و وقتی به سن جوانی رسیدند )1۸ سالگی(، 
توانمندی ای که در خود  و  براساس عالقه  می توانند 
می بینند دنبال تحصیل خاص یا فن و مهارتی که به 
از  از گروه کمی  به غیر  بروند، پس  دارند  آن عالقه 
بچه ها که به دلیل اختالالت خاص و بیماري قادر به 
درک مفاد درسی نیستند، بقیه باید درس بخوانند )این 
از جانب  اختالل  قطعی  از تشخیص  باید پس  گروه 
معلم، مشاور و روان پزشک، توانمندسازی شوند و در 
زمینه ای که توانمند هستند، تقویت شوند تا از دیگر 

بچه ها عقب نمانند.(
تاکید می کنم خانواده هایی که فرزندانشان در سن دبستان 
و راهنمایی هستند به هیچ وجه مجاز نیستند به بچه ها 
اجازه دهند در مورد ترک تحصیل تصمیم بگیرند. یادتان 
باشد مقصود ما از به مدرسه فرستادن بچه ها فقط تعلیم 
درس های علوم، ریاضی و تاریخ نیست. بچه های ما در 
مدرسه اجتماعی می شوند و مهارت های مهم زندگی را 
یاد می گیرند. آنها در تعامل با بچه های دیگر جرات ابراز 
وجود، مهارت حل مساله، مفهوم احترام به قوانین، نظم و 
برنامه ریزی و بسیاری مهارت های الزم دیگر برای زندگی 
اجتماعی را می آموزند که برای آنها ضروری است. حتی 
اگر الزم باشد باید با قاطعیت تمام و رفتارهای محكم 
)البته نه با خشونت و تنبیه فیزیكی( مقابل بچه ایستاد 
و به او نشان داد که چنین درخواستی را به هیچ وجه 
مطرح نكند چون از پایه و اساس غیرمنطقی است. در 

این راه اگر حس می کنید برای ارائه یک رفتار منطقی، 
با  است  الزم  دارید،  مشاوره  به  نیاز  صریح  و  قاطع 
کارشناس مشاوره کنید. اغلب چنین درخواست های 
درستی  چارچوب  که  خانواده هایی  در  غیرمنطقی ای 
برای تربیت فرزندشان دارند، بعید خواهد بود. شاید 
نیاز باشد در رفتارهایتان بازبینی کنید و قاطع و در عین 
حال منطقی عمل کنید تا او بفهمد وظیفه اش به عنوان 

فرزند شما درس خواندن است.

4. به نحوه درس خواندن بچه ها نظارت 
منظمی داشته باشید 

اتاقش  در  وقتی  فرزند شما  که  می شوید  متوجه  اگر 
تنهاست، تكالیفش را انجام نمی دهد و درس نمی خواند، 
از  بعد  شما  که  ساعت  فالن  از  که  بریزید  برنامه ای 
عصرانه مشغول مطالعه مجله هستید یا وسایل شام را 
آماده می کنید، روی میز اتاق نشیمن یا نزدیک آشپزخانه 
تمرینات ریاضی اش را حل کند. به هیچ وجه از برنامه ای 
تنظیم می کنید  او  توانایی و مناسب سن  براساس  که 
برنامه ریزی می پرسید )اگر  و نظرات او را هم موقع 

بزرگ تر است(، تخطی نكنید.

5. برنامه های فرزندتان را سنگین نکنید 
بسیار  که  هستیم  مواجه  والدینی  با  امروزه  متاسفانه 
ایده آل گرا هستند و گاهی فراموش می کنند وظیفه بچه ها 
تا قبل از ورود به مدرسه، بازی و تفریح بوده و حاال 
هم نیازمند آن برای تخلیه انرژی خود هستند. گاهی 
آنقدر برنامه کودک را خسته کننده و فشرده تنظیم و او 
را مجبور می کنند به انواع کالس های هنری و ورزشی 
و زبان برود که او از غیرمهیج ترین آن یعنی درس و 
تا کمی  است  زمانی  مترصد  و  بیزار می شود  مدرسه 
تفریح و بازی کند. گاهی اوقات برای یک درس ساده 
علوم او را مجبور می کنید چند مرجع خارج از کتاب 
را مطالعه کند تا به جای نمره 1۸، نمره 20 بگیرد. واقعا 

این همه سختگیری خسته کننده نیست؟

6. کنار درس، بازی و تفریح هم جزو 
برنامه باشد 

برای بچه ها تماشای تلویزیون و کارتون می تواند به عنوان 
تشویق در نظر گرفته شود. مثال بگویید: »اگر تا ساعت 
5 تمرین هایت را حل کنی، می توانی عالوه بر کارتون، 

سی دی مورد عالقه ات را هم ببینی.« 
این  می شوند  محسوب  نوجوان  که  بزرگ ترها  برای 
با  پارک رفتن  قالب یک ساعت  تشویق می تواند در 
 7 ساعت  راس  بدانند  بچه ها  اگر  باشد.  دوستانشان 
بعدازظهر برنامه خاصی دارند، حتما درس ها را با لذت 

تا آن موقع تمام می کنند. 

7. اول از تشویق استفاده کنید بعد از 
پیامد منفی 

را  اول موفقیت های هرچند کوچک بچه ها  قرار شد 
ببینیم و تشویق کنیم. از تشویق و تحسین کالمی و 
بوسیدن آنها تا ارائه کارت امتیاز و بقیه موارد، اما اگر 
نتیجه مطلوب را از تشویق ها نمی گیرید، می توانید از 
پیامد منفی استفاده کنید؛ یعنی محرومیت از تماشای 
تلویزیون یا اجازه ندادن برای بازی با بچه های دیگر 
در آن روز خاص. یادتان باشد پیامد منفی باید بالفاصله 
نباید مدت تحریم  پس از کار نادرست اجرا شود و 
طوالنی باشد. برای بزرگ ترها هم همین طور. اگر پسر 
از  بعدازظهر   ۶ ساعت  راس  بود  قرار  که  نوجوانتان 
پارک برگردد، در حالی به خانه آمده که ساعت 5/ ۶ 
یا 7 است باید بداند قطعا در تعطیلی آخر هفته باید 
خانه بماند. بچه ها باید بدانند در ازای خارج شدن از 
روال برنامه چه تنبیهی در انتظارشان است. نظارت بر 
تلفن  همراه یا گشت و گذار فرزندتان در اینترنت، حق 
باید بداند این حق برای شما تعریف  او  شماست و 
شده است. گمان نكنید چون او به مدرسه راهنمایی 
رفته دیگر باید هر چه خواست انجام دهد. از اجرای 
قوانین، کوتاه نیایید. گاهی نوجوان ها به دلیل آشنایی با 
جنس مخالف و دل مشغولی های خاص، دل به درس 
خواندن نمی دهند. نظارت قاطع و برنامه منسجم شما 
می تواند به راحتی نوجوانتان را از این بحران درآورد. 

8. انتظارات واقع بینانه داشته باشید 
گاهی اوقات می بینیم والدین بچه هایی را که بهره هوشی 
یا IQ کمی دارند، بی جهت تحت فشار قرار می دهند. 
اگر شما زیر نظر یک کارشناس نمره آزمون بهره هوشی 
آزار دادنش و تماشای در  به جای  او را سنجیده اید 
جا زدن در درس هایی که در آنها ضعف دارد، کمكش 
کنید و توانایی هایش را بشناسید تا به سمتی هدایت 
شود که توانمند است. چه بسا استعداد او در موسیقی 
یا یک هنر خاص چنان موفقیتی را برایش رقم بزند 
که سال ها درس و دانشگاه نتواند چنین کاری کند. اگر 
هم متوجه شده اید فرزند شما در 1 یا 2 درس خاص 
به عنوان نمونه هنگام دیكته  به شدت ضعف دارد و 
نوشتن خیلی کم توجه است یا به طور واضح کند عمل 
می کند، خوب است با روان پزشک یا روان شناس مشورت 
کنید تا از نظر اختالل یادگیری، مشكالت کم توجهی یا 
مشكالت بیش فعالی بررسی شود. مشكالت بیش فعالی 
و دیگر اختالل های همراه از دیگر علت هایی هستند 
که بچه ها را از خواندن یک درس خاص متنفر می کنند 
که البته به راحتی و با گرفتن مشاوره و درمان مناسب 

قابل رفع است. 

بیشتربخوانید،بیشتربدانید
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