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سخــــن آغازیــن

م »تربیت« اســـت و 
َ
کار عال بـــا همۀ دشـــواری ها و ظرافت هایش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بستر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
که ما نفس می کشـــیم، در خانـــواده هم تربیت  می شـــود و طبیعی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
تمرکـــز ما بـــر تربیت و تعلیم اســـت، آن هم با رویکرد اســـالمی و عقالنی و با 
محوریِت مهارت آموزی به خانواده ها. ازاین رو طرح »مهرسـتان« را پایه ریزی 
کردیم تا در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار 
پیـــش برویـــم. »مهرســــتان« فقـــط مخفـــف »محصـــوالت هنری رســـانه ای« 
گرمابخشی  نیست؛ بلکه اسم مکانی ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 

کانون خانواده.  به 
از بیـــن همۀ راه هـــای ممکن، با »یار مهربان« به یـــاری خانواده ها آمده ایم؛ با 
همان آشنای پرسخاوتی که صدها نسِل بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن 

و ضمیرشان در هم تنیده است.



که با همۀ تنـــوع ابزارهای دیجیتال و  کتـــاب آمده ایم و بر ایـــن باوریم   بلـــه، با 
کتـــاب را نمی گیرد!  گرایـــش جنون آمیز انســـان امـــروز به آن هـــا، هیچ چیز جـــای 
که  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار می رود  خوشـــبختانه این یـــار مهربان، همچنان 

پاسخ گوی نیازهای رنگارنگ مخاطبانش است.
که حضورمان در این عرصه را معنا  کار خیِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
گذارد. ســـرانجاِم صدها نفرســـاعت  ببخشـــد و جریانی پویا و اثری مانا به جای 
که یکی از  پایش و پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید 

کنون در دستان شماست.  میوه هایش ا
مشـــتاقانه منتظریـــم تا با دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس   

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد  که توفیق، رفیق طریقمان  بر آســـتان جانانی سِر ســـپاس فرود می آوریم 
تـــا دورۀ امانت داده شـــده در مزرعـــۀ دنیا را بـــه خوشـــه چینی از خرمن ارباب 
و اصحـــاب فرهنـــگ و اندیشـــه بگذرانیـــم و آنگاه بـــا لطفی دوچنـــدان، ما را 
کرد تـــا در طرح پربرکـــت »مهرســــتان« بتوانیم بابت  وامـــدار فضـــل بی کرانش 
گردن بیاویزیم.  تولید و ترویج محصوالتـــی فرهنگی و تربیتی، مدال افتخار بر 
کردنـــد وگام  به گاِم مســـیر را  کـــه ذره پروری  از تک به تـــِک ســـروران ارجمندی 

هم شانۀ ما شدند، به رسم ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 

مـݠهـرسـتان         
اینجا خانۀ شماست
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مقدمه

همۀ ما به این حقیقت باور داریم که تربیت کودکان، پایه و اساس رستگاری فرد 
و اجتماع است؛ اما در مقام عمل چه اتفاقی می افتد که در تربیت فرزندمان کمتر 
موفق هستیم. شاید یکی از دالیل آن آشنانبودن پدران و مادران با مهارت های 

تربیت فرزند باشد.
امروزه محصوالت فراوانی در قالب کتاب ، مقاله، فیلم آموزشی و... با هدف 
کردن پدران و مادران با مهارت های تربیت فرزند تولید می شـــوند و افراد  آشـــنا
گون، در حال تولید محتوا برای مهارت افزایی  زیادی در حوزه های تخصصی گونا

پدران و مادران هستند.
که فعالیت های شایانی در این خصوص انجام داده است،  از جمله افرادی 
کانادایی و متخصص ناتوانایی های  کالوت1 نویســـنده و پژوهشگر  آقای دیدیه 
روانی حرکتی کودکان است که نه تنها به بخش نظری تربیت کودکان توجه کرده 
است، بلکه به جنبه های عملی و مهارتی تربیت نیز اهتمام ویژه ای داشته است. 
کرده و حاصل  او دوره های آموزشی متعددی را برای والدین در کشور خود برگزار 

1 .Didier Calvet
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کتاب رشد  کتاب منتشـــر نموده اســـت.  تحقیقات و تجربیات خود را در قالب 
روانی حرکتی نوزاد از جملۀ این کتاب هاست که دربارۀ مراقبت و تربیت کودکان 
از بدو تولد تا هجده ماهگی به رشتۀ تحریر درآمده است. نویسنده در جلد دوم 
کشـــف نمایید دربارۀ  کتاب با عنوان فرزند خویش را از خالل بازی هایش  این 

گفته است. کودکان هجده ماهه تا چهارساله سخن  نحوۀ برقراری ارتباط با 
در ســـال های آغازین دهۀ 60، اســـتاد محترم جناب آقای محمدرضا شجاع 
کتاب را به زبان فارســـی برگرداند و انتشـــارات هاشمی مشهد در  رضوی این دو 
سال 1361 جلد دوم آن را با عنوان فرزند خود را در بازی ها بهتر بشناسیم؛ راهی 

به دنیای شگفت انگیز خردساالن به چاپ رساند.
کهنگی  گردوغبار  گذشته و  کتاب  از سویی، سال های متمادی از انتشار این 
بر آن نشســـته است و از سوی دیگر، با وجود محتوای غنی و بیان مهارت های 
بسیار، زبان و ساختار این کتاب با سلیقۀ خوانندۀ امروز تناسب چندانی ندارد؛ بر 
گذشته  که یکی از رسالت های خود را احیای میراث  این اساس، نشر مهرستان 
کار قرار داد. برای  کتاب را در دستور  در حوزۀ تعلیم وتربیت می داند، احیای این 
این منظور ابتدا متن کتاب چندین مرتبه مطالعه و سپس اصالحات زیر در متن 

کتاب انجام شد:
کنده و گسسته بود و انسجام کافی نداشت،  1. از آنجا که مطالب کتاب اصلی پرا
کتاب، فهرست جدیدی تدوین  گام نخست سعی شد بر اساس مطالب  در 

کتاب بازبینی شود.  و ساختار 
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کتاب اصلی بر اساس فهرست جدید چینش شد.  2. در مرحلۀ دوم، مطالب 
همچنین سعی شد با حذف مطالب تکراری، معادل سازی واژه های قدیمی 
با واژه های جدید، استفاده از عنوان های جذاب و نیز روان سازی جمالت و 

کتاب به ذائقۀ خوانندۀ امروزی نزدیک شود. عبارات، 
کاربردی« به  گام ســـوم، در پایان هر مبحث، قســـمتی با عنـــوان »نکات  3. در 
گر خواننـــده به هر دلیلی بـــه مرور یا خالصه بـــرداری نیاز  متـــن افزوده شـــد تا ا
کنـــد. همچنین در البـــه الی متن،  داشـــت، بتوانـــد به راحتـــی از آن اســـتفاده 
کوتاهـــی با عنوان »هنگام درنگ« افزوده شـــد تا ذهن خواننده به  جمالت 

واقعیت هایی از زندگی فرزندش و نحوۀ ارتباط صحیح با او معطوف شود.
بیان این نکته الزم است که در احیای این کتاب سعی شده است ضمن رعایت 
کامل امانت داری و وفاداری به متن و مقصود نویسنده، مطالب به گونه ای ارائه 
کندگی هایی موجود در  کند و از پرا که خواننده را با اثری منسجم مواجه  شـــوند 

متن اصلی تا حدودی بکاهد. 
کتابنامـــه و زیرنویس اســـت و آنچه در  کتاب اصلـــی فاقد  نکتـــۀ دیگر اینکـــه 
کتاب  کتاب مشـــاهده می کنید، قســـمت هایی از متن اصلی  پاورقی هـــای این 
که ترجیح داده شـــد به پاورقی منتقل شوند تا امکان مراجعه به آن برای  اســـت 

خوانندگان عالقه مند وجود داشته باشد.
این کتاب با عنوان جدید دنیای شیرین ناتمام؛ مهارت های ارتباط با کودکان 

گرامی خواهد شد: 1/5 تا ۴سال و در سه فصل تقدیم شما خوانندۀ 
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کـــودکان« مهم ترین  در فصـــل اول بـــا عنوان »اصـــول مهارت هـــای ارتباط با 
کودکان 1/5 تا  که پدران و مادران و مربیان باید برای تعامل با  اصولی بیان شده 

کنند. ۴سال به آن ها توجه 
کودکان از طریق بازی« به نقش والدین در  در فصل دوم با عنوان »ارتباط با 
کودکان  کودکان از طریق بازی و نقش بازی در برقراری رابطه با  برقراری ارتباط با 

کودکان ارائه شده است.  پرداخته و در آن بحثی نیز دربارۀ وسایل بازی 
کودکان در محیط های مختلف  کتاب با عنوان »ارتباط با  فصل سوم و پایانی 
کودکان در محیط های مختلف مانند  اجتماعـــی« نیز به موضوع نحوۀ ارتباط با 
خانه، مهمانی، گردش، مسافرت و... پرداخته و مهارت های مناسبی را در این 

خصوص به پدران و مادران و مربیان آموزش داده است.
کردند  که در به ثمررســـیدن این اثر بنـــده را یاری  در پایـــان از همـــۀ بزرگوارانـــی 
گامـــی در راه تربیت بهتر فرزنـــدان امروز و  کتاب حاضر  سپاســـگزارم و امیـــدوارم 

فردای جامعه باشد. 
مریم تیموری
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دریچه ای  به مباحث این فصل

کودکان در ایجاد ارتبـــاط با آنان چه    شـــناخت توانایی    های 
کمکی می کند؟

کودکان چه اقداماتی الزم است؟   برای رفع نیازهای 
کودکان بگویند؟   چگونه والدین خواستۀ خود را به 
کرد؟   کودکان دخالت  کار  چگونه و چه وقت می توان در 
کند؟   چرا تلویزیون به ر  احتی می تواند فرزند را به خود جلب 
کـــودکان را به خود    والدیـــن از چـــه راه هایی می توانند توجه 

کنند؟ کرده و درخواست خودشان را با آنان مطرح  جلب 
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1. شناخت و درک صحیح توانایی های کودکان

که والدین همواره خود را  یکی از اشـــتباهات رایج در بیشـــتر جوامع این اســـت 
فریـــب می دهنـــد و از قبول واقعیت ها دربـــارۀ فرزند خود طفـــره می  روند. آن ها 
که  کنند، نه آنچنان  دوســـت دارند فرزندشـــان را مطابق با آرزوهای خود تصور 
کودکان به   هســـت. برآورده کردن این تصور تأثیرهای بســـیار نامطلوبی در رشـــد 

جای می گذارد و مقدمات ناسازگاری آنان را فراهم می کند.

لزوم شناخت و درک توانایی ها ◄

گر فضا  کـــودکان به اشـــیا پیرامونشـــان عالقۀ زیادی نشـــان می دهند، به ویـــژه ا
و فعالیت  هـــا بـــا توانایی هـــای حســـی حرکتی و ذهنـــی و عاطفی آنان متناســـب 
کودکان الزم است والدین با آنان  باشند. برای پی بردن به ســـطح توانایی های 
کنند.  گفت وگـــو و تبادل نظر  کنند،  دربـــارۀ آنچه می توانند انجـــام دهند یا درک 
گاه باشـــند و بدانند آنان  کـــودکان آ همچنین باید از روند رشـــد جســـمی حرکتی 
در ســـنین مختلـــف به انجام چه اعمال و حرکاتی قادر هســـتند. این شـــناخت 
کنند و از او به اندازۀ  موجب می شود در خصوص فرزندشان واقع بینانه تر عمل 
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تواَنش توقع داشـــته باشـــند؛ زیرا بعضی والدین از فرزند خود انتظار دارند مانند 
که با  که او زمانی این دخالت ها را می پذیرد  کند؛ در حالی  کودکاِن بزرگ تر رفتار 

توانایی هایش متناسب باشند.
کودکان دوست دارند والدین ابتدا مهارت های قبلی شان را  از ســـوی دیگر، 
کنند و ســـپس، مهارت جدیدی از آنان بخواهنـــد؛ مثاًل والدین به  بـــا آنان مرور 
که دیروز توانســـته اســـت از پلۀ اول بپرد و امروز نیز می تواند با  خاطرش بیاورند 
کمک والدین از پلۀ دوم نیز بپرد. بنابراین، جالب ترین  تالش بیشـــتر خود و به 
که توان انجام آن ها را دارند و آرزو می کنند با  کارهایی هستند  کارها برای کودکان 
کنند. میزان انگیزۀ  کمک دیگران در انجام فعالیت ها پیشرفت  کمک یا بدون 
کمک  که والدین با  کودکان برای رســـیدن به این آرزو به امکاناتی بســـتگی دارد 

فکری و یا استداللِی خود برای آنان فراهم می کنند.
کودکان را  کودکان1 تا حدودی اطالعات الزم دربارۀ توانایی های  جدول رشِد 
در اختیار والدین قرار   می دهد؛ اما خطر استفاده از چنین جدول هایی این است 
که والدین را به دنیای نگران کنندۀ »برچسب زدن« به کودکان و »مقایسه کردن« 
آنان با یکدیگر می کشانند و والدین دربارۀ توانایی های کودکان مختلف و عادی 
کودکان همۀ  کرد؛ غافل از آنکه برای  یـــا غیرعادی بودن آن ها اظهارنظر خواهند 
فعالیت ها، اعم از سرگرم شدن با اسباب بازی، نقاشی کشیدن، لباس پوشیدن، 

کودکان تدوین شده است و به کمک آن می توان توانایی های  1. جدول رشد بر اساس فرم های آماری تعداِد بسیاری از 
کرد. این فعالیت ها شامل  ذهنی حسی و حرکتی خردساالن را ارزشیابی و تحوالت رشد آنان را سال به سال تعقیب 

گفتاری است. بازی با اسباب بازی، رفتارهای اجتماعی، نظافت شخصی و تغییرات 
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دست شـــویی رفتن، خـــوردن و حتـــی حـــرف زدن، جنبـــۀ بـــازی دارنـــد. همین 
کـــه به آنان مجال خ÷ودســـازی و پیشـــرفت می دهنـــد؛ بنابراین  بازی هاســـت 
کودکان تغییر  والدیـــن می تواننـــد قوانین این بازی هـــا را مطابق میل و خواســـتۀ 
کرده و موجب نشاط و  کتشـــاف را در آنان تحریک  کنجکاوی و حس ا دهند تا 

شادی آنان شوند.

  هرچه بازی با کودک بیشتر؛ توانایی اش بیشتر!.  

روش شناخت و درک توانایی ها ◄

که والدین از آنان می خواهند تناسبی  کاری  کودکان بین توانایی های خود و  گر  ا
گریه  کرده و یا  کار فرار  نبینند، آزرده خاطر و مضطرب می شـــوند؛ در نتیجـــه از آن 
می کنند؛ بنابراین الزم است والدین پیش از بیان هر خواسته ای، میزان توانایی 
کودکان الزم اســـت والدین  کودکان را بســـنجند. برای ســـنجش میزان توانایی 

کنند: همواره دو ویژگی را بررسی و به آن ها توجه 

1. میزان مهارت و تسلط کودکان

کاری را انجـــام می دهند، والدین بایـــد تصادفی بودن یا  کـــودکان  که  هنگامـــی 
کودکان در آن  کودکان تشـــخیص دهند و از خود بپرســـند آیا  کار را در  نبودن آن 
کار را به فعالیت های  کودکان قصـــد دارنـــد آن  کار ماهر و مســـلط شـــده اند؟ آیا 
کنید. کنند؟ برای روشن شدن مطلب به مثال های زیر دقت  روزانه شان اضافه 
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که متوجه  کاغذ بود  کشـــیدن خطوطی بر  فرانســـیِس بیست ماهه مشـــغول 
کشید  خطی عمودی روی دیوار مقابل شـــد. سپس از روی آن، خطی عمودی 
و دوباره به کشیدن خطوط نامنظم قبلی مشغول شد. در اینجا، فرانسیس خط 

عمودی را به صورت  اتفاقی کشیده است.
کوچک و بزرگ بود. وقتی  کشـــیدن خطوط عمودی  ناتالِی دوساله مشغول 
کرد؛ یعنی  کشیدن خط  ک  کرد و دوبار ه شـــروع به  تخته ســـیاه ُپر شـــد، همه را پا
کارآموزی بود و با تکرار این عمل به نوعی مهارت حسی حرکتی  ناتالی در مرحلۀ 

می رسید و مفهوم عمودی بودن را درک می کرد.
مارِک دوساله  مشغول کشیدن خطوطی عمودی بر قسمتی از تخته سیاه بود. 
از او پرسیدم: »چه چیزی کشیدی؟« گفت: »علف«؛ سپس نظرش را تغییر داد 
کشیدن خط عمودی را داشت؛ اما  گفت: »َنه، درخت.« بنابراین او توانایی  و 
کار، درصدد  کند و بعد از پایان  نمی توانست از آن برای مفهوم خاصی استفاده 

مفهوم دادن به آن بود.
کرد و زیر آن، دو خط عمودی و یک خط  اســـتفانِی سه ساله دایره ای ترســـیم 
گفت:  کشـــید و قاه قـــاه خندید و  ِگردی  کشـــید؛ ســـپس داخل دایره، دو  افقی 
»این باباســـت.« پس استفانی در استفاده از خطوط عمودی برای نشان دادن 

مفهومی خاص، مهارت و تسلط الزم را داشت.

2. میزان دانش و آموخته های کودکان

پیـــش از پیشـــنهادکردن هرگونـــه بـــازی باید والدیـــن مطمئن شـــوند آن بازی با 
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کاماًل هماهنگ و  کودکان می شناســـند یا به خاطـــر می آورند،  که  فعالیت هایی 
که  کـــرد؛ به این ترتیب  کاوی  ســـازگار اســـت. این مطلب را می توان به راحتی وا
کاری انجام دهند؛  کنند دوست دارند چه  کودکان ســـؤال  ابتدا والدین از خود 
سپس ابتکار عمل را به دست خودشان  دهند تا آموخته ها و توانایی هایشان را 
کنند و وسایل الزم،  کودکان پیشنهاد  کنند یا والدین فعالیت معینی را به  آشکار 
مثل توپ و عروســـک را در مقابلشان بگذارند. در این روش، از نوع ارتباط آنان 
گاهی هایشان را حدس زد؛ مثاًل با یک توپ1  با اســـباب بازی ها می توان میزان آ
کنش های آنان را بررسی  می توان بازی های متفاوت زیادی ابداع و به  آسانی، وا
کنند. به  همین  کودکان دوســـت دارند توپ را به ســـوی والدین پرتاب  کرد؛ زیرا 
دلیل یا با دو دسِت خود، توپ را روی زمین می غلطانند یا به هوا پرت می کنند یا 
کنش  با ضربۀ پا به سوی والدین می رانند. با اینکه جهت پرتاب دقیق نیست، وا
آنان به والدین نشان خواهد داد دانسته های قبلی شان چه میزان است؛ البته 
گر سروکار والدین با فرزند  طی کردن این راه ها همیشـــه ضروری نیست، به ویژه ا

کامل می شناسند. که او را  کودکی باشد  خود یا 
کـــودکان در چه مرحله  ای  کـــه والدین می فهمند  مزیـــت این روش آن اســـت 
کودکان در زمینه ای، به پیشـــرفت های  گاهی  از رشـــد و تحول قـــرار دارند؛ چون 
شـــگفت انگیزی دســـت یافته انـــد، بدون اینکـــه والدیـــن متوجه شـــوند. با این 
شناخت، والدین از پیشنهادکردن بازی های غیرجذاب به کودکان پرهیز می کنند.

کند. با این  کودک با سایران ارتباط نزدیکی برقرار  1. توپ نیز مانند سایر اسباب بازی ها، مثل عروسک موجب می شود 
کودک برانگیخته می شود و فعالیت او روندی طبیعی به خود می گیرد.  روش، عالقه و ابتکار 
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کـــودکان با فرد بزرگ ســـالی بـــازی می کنند،  نکتـــۀ درخور توجـــه اینکه وقتی 
رفتارشـــان و میزان درکشان از بازی و شرایط آن بسیار متفاوت تر از زمانی است 
که با هم ساالن خود بازی می کنند، به طوری که وقتی کودکان با سایر خردساالن 
کودکانه  تر به نظر  کمتر و رفتارشـــان بسیار  بازی می کنند، توانایی  شـــان به مراتب 
کودکان نیز  کوچک تر باشـــند،  می رســـد؛ به ویژه وقتی هم بازی هایشـــان از آنان 
بیشـــتر به دنبال خواسته های خودشان می روند و به چیزهای متعددی سرگرم 
کودکان با فرد بزرگ ســـالی بازی می کنند،  و جذب می شـــوند. برعکس، وقتی 
کارهایشـــان را بهتر انجام می دهنـــد. از طرفی،  کمتر پرت شـــده و  حواسشـــان 
کمک آنان می  آید  کار سرخورده شوند، فرد بزرگ سال به  به محض آنکه در آن 
که والدین باید  و مانع ســـرخوردگِی آنان می شـــود. این موضوع واقعیتی است 
کـــودکان در نظر بگیرنـــد؛ ضمن آنکـــه باید از  کاری بـــه  هنـــگام پیشـــنهادکردن 
کودکان، به تدریج  کنند و با افزایش مهارت و شناخت  بازی های ساده  تر شروع 

به فعالیت های پیچیده  تری روی آورند.

3. تقویت و بازیابی توانایی ها

کارها را به جای فرزندانشان انجام دهند و  اغلِب والدین دوســـت دارند بیشتِر 
کار دالیل بسیاری می آورند؛ مثاًل می گویند: »او سرعت الزم را ندارد«  برای این 
کار ندارد« یا »برای ســـن او مناسب  یا »من عجله دارم« یا »او عالقه  ای به این 
گـــر به فرزندشـــان فرصت  که ا نیســـت« یا »ضـــرر زیـــادی می زنـــد«. در صورتی 
گر پاهای کودک  بدهند، با تالش خود کارهای زیادی را انجام خواهد داد؛ مثاًل ا
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هجده ماهه را در پاچه  های شلوار قرار بدهند، خودش می تواند آن را باال بکشد 
گر ســـر و دستش را از یقه و آستین لباس عبور دهند، خودش می تواند لباس  یا ا
کفش هایش را خودش بپوشـــد و والدین  کند یا اینکه  را پایین بکشـــد و مرتب 
گشـــاد و راحت  کودکان در 2/5 ســـالگی می توانند لباس های  بند آن را ببندند. 
را به تنهایی بپوشـــند و والدین باید فقط نحوۀ پوشـــیدن آســـتین ها را یادآوری یا 
کنند. در 3/5 ســـالگی به حضور والدین  کمک  در بســـتن دکمه و زیپ به آنان 
کودکان  کفایت می کنند؛ مثـــاًل از  نیازی نیســـت و راهنمایی های شـــفاهی آن ها 
کفش  گر برای بستن دکمه و بند  بپرســـند: »چقدر از لباست را پوشیده  ای؟« و ا
کنند. این فعالیت  ها  کمک  گه گاه به آنان  کمک خواستند،  و جاانداختن زیپ 

کارهای روزمره می شوند. کودکان آسان و جزء  به تدریج برای 
گاه طبق  کاری را به جای فرزندشـــان انجام می  دهند، ناخودآ وقتـــی والدین 
کرده  اند و با زبان بی  زبانی می  گویند انتظار داشته  اند  میل درونی خودشان رفتار 
فرزندشان زودتر بجنبد یا کار را بهتر انجام دهد یا اینکه نحوۀ کار او والدین را قانع 
کودکان نوعی بی  عالقگی به  گر این رفتار والدین ادامه یابد، در  نکرده است. ا
کودکان در مقابل این رفتار  تمام فعالیت های روزانه شان به وجود خواهد آمد. 
کنش از خود بروز می  دهند: 1. به تمام فعالیت ها بی  اعتنایی  والدین دو نوع وا
می کننـــد؛ 2. رفتاری تهاجمی بـــه خود می گیرند. هر دوی ایـــن رفتارها مخرب 
کودکان  کودکان در مدرســـه و جامعه می شـــوند؛ زیرا  بوده و باعث ناســـازگاری 
کوتاهی مطالب و فعالیت  های  کنند و در مدت  نیز باید مثل ســـایر اعضا عمل 


