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آموزش زبان برای کودکان، ۱۰ روش کاربردی و ساده

آمــوزش زبــان بــرای کــودکان از ســنین خردســالی، دغدغــٔه بســیاری از والدیــن امــروزی اســت. خیلــی از پدرومادرهــای 
کــودکان دو یــا ســه ســاله، عقیــده دارنــد تســلط بــه مکالمــه زبــان انگلیســی، می توانــد بــه کودک شــان کمــک کنــد تــا در 
ایــن روزگار جهانی شــدن، از دیگــران جلــو بیفتنــد. آن هــا معتقدنــد هرقــدر بچه هــا زودتــر شــروع بــه یادگیــری کننــد، بهتــر 

اســت. در ادامــه بــا ۱۰ روش ســاده و کاربــردی آمــوزش زبــان بــه کــودکان آشــنا می شــوید.

۱. خودتان هم انگلیسی یاد بگیرید

۲. به انگلیسی بازی کنید

۳. موقع خواب قصه های انگلیسی بخوانید

بــرای ایجــاد نگرشــی مثبــت نســبت بــه یادگیــری، و اصــا نســبت بــه انگلیســی به عنــوان زبــان دوم 
در فرزندتــان، بهتریــن کار ایــن اســت کــه از خودتــان شــروع کنیــد. اگــر فرزندتــان را بــه کاس زبــان 
انگلیســی فرســتاده اید، چــرا خودتــان هــم بــه کاس زبــان نمی رویــد؟ یادگیــری انگلیســی در خانــه و 
در کنــار هــم، راه فوق العــاده ای اســت تــا بــا فرزندتــان وقــت بگذرانیــد و در عیــن حــال نگــرش مثبتــی 

نســبت بــه یادگیــری و صحبــت بــه زبــان دیگــری در او ایجــاد کنیــد.
مؤسســه انجمــن بریتانیــا اخیــرا از ۰۰۰۲ نفــر از مــردم انگلســتان نظرســنجی کــرده و متوجــه شــده 
کــه ۰۴ درصدشــان از صحبــت بــه زبانــی خارجــی در کشــوری دیگــر دچــار اســترس می شــوند. ایــن 
نــوع اضطــراب اغلــب به خاطــر خاطــرات بــدی اســت کــه از یادگیــری زبــان خارجــی در دوران مدرســه 

ــه کــودکان هــم منتقــل شــود. ــد از پدرومــادر، ب ــده و به آســانی می توان مان
ــت  ــه صحب ــد ک ــان دهی ــان نش ــه کودکان ت ــد ب ــد، می توانی ــی می آموزی ــم انگلیس ــان ه ــی خودت وقت
ــه  ــاز کننــد کــه جمل ــه ســخن ب ــب ب ــر از آن اســت کــه فقــط وقتــی ل کــردن و اشــتباه کــردن، بهت

ــند. ــرده باش ــاده ک ــی آم ــب و نقص بی عی

ــاد  ــا، ی ــت بزرگتره ــدون دخال ــی و ب ــور طبیع ــد، به ط ــان باش ــه دوروبرش ــزی را ک ــر چی ــا ه بچه ه
ــه  ــرای آنکــه ب ــازی انجــام می دهنــد. ب ــا آزمــون و خطــا، و از طریــق ب ــد. آن هــا ایــن کار را ب می گیرن

ــد. ــازی کن ــان ب ــن زب ــه ای ــد ب ــوزد، کاری کنی ــد انگلیســی بیام ــان کمــک کنی کودک ت
ــازی و قایم باشــک و بازی هــای محبــوب  ــه می شــود خاله ب ــرای کــودکان توصی ــان ب ــرای آمــوزش زب ب
ــه  ــان انگلیســی را همان گون ــه عبــارت دیگــر، کاری کنیــد زب ــه انگلیســی امتحــان کنیــد. ب دیگــر را ب

ــد. ــان را می آموزن ــان مادری ش ــه زب ــد ک ــاد بگیرن ی

ایــن روزهــا پیــدا کــردن کتــاب قصــه و کتــاب کــودک بــه زبان هــای مختلــف آســان اســت؛ به ویــژه بــه 
صــورت آنایــن یــا حتــی بــا تعویــض کتــاب بــا دیگــر پدرومادرهــا. کــودکان خردســال، بــه آن زبانــی 
ــم قصــۀ  ــوِد مراس ــزاری خ ــه برگ ــا بیشــتر ب ــد، آن ه ــر نمی دهن ــد گی ــزی می خوانی ــه برایشــان چی ک
ــان بیشــتری  ــا زم ــد ت ــه شــما می ده ــاده ای ب ــن مســئله فرصــت فوق الع ــد. ای ــت می دهن شــب اهمی
را بــه.  آمــوزش زبــان بــرای کــودکان اختصــاص بدهیــد؛ آن هــم بــه شــیوه ای فراموش نشــدنی.  همــۀ 
ــم  ــوز ه ــوارد، هن ــم و در بعضــی م ــاد داری ــه ی ــی را ب ــوب دوران کودک ــای محب ــا و کتاب ه ــا قصه ه م
ــر  ــه خاط ــم، ب ــنیده و نخوانده ای ــت نش ــه سال هاس ــی را ک ــا و قصه های ــی از کتاب ه ــای خاص عبارت ه
ــد  ــه بای ــد ک ــم می کنن ــان فراه ــری زب ــرای یادگی ــاده ای ب ــت فوق الع ــا فرص ــاب قصه ه ــم. کت می آوری
ــرای  ــاده ای ب ــودکان، شــیوۀ فوق الع ــرای ک ــای مصــور ب ــاب قصه ه ــدن کت ــم. خوان از آن اســتفاده کنی
بســط و گســترش زبــان اســت؛ چراکــه هــر صفحــه ای، ســرنخ هایی بصــری هــم در اختیــار کــودک قــرار 
ــان ســاده شــده و عبارت هــا مــدام تکــرار می شــوند و ریتــم  می دهــد. در کتــاب قصه هــای مصــور، زب
ــد  ــویق می کنن ــا را تش ــد و بچه ه ــترش می دهن ــرۀ واژگان را گس ــن دای ــد؛ بنابرای ــم دارن ــگ ه و آهن
ــتان های  ــد داس ــدای بلن ــا ص ــد ب ــر نمی توانی ــد. اگ ــرح کنن ــؤال مط ــتان س ــخصیت و داس ــارۀ ش درب
ــای  ــم جایگزین ه ــن ه ــای آنای ــی و قصه ه ــای صوت ــد، کتاب ه ــان بخوانی ــرای کودک ت ــی ب انگلیس

ــتند. ــاده ای هس فوق الع



۶. کمی حیله به خرج بدهید!

۵. روی آواها کار کنید

ــوز  ــژه زبان آم ــوز، به وی ــرای زبان آم ــی، ب ــد گویشــور بوم ــا مانن ــری و اســتفاده از آن ه ــه یادگی ــد ک ــای خاصــی وجــود دارن ــی صداه ــر زبان در ه
ــرار گرفتــن در معــرض صداهــا در  ــه همیــن دلیــل اســت کــه ق بزرگســال دشــوار اســت. ماننــد غلطــان در زبان هــای ایتالیایــی و اســپانیایی. ب

ســنین کودکــی، بــرای تســلط بــه آن زبــان در ســنین باالتــر، مهــم اســت.

ــال  ــم طــی ده س ــا ه ــوزش بریتانی ــه در سیســتم آم ــد ک ــزار می کنن ــای آواشناســی برگ ــا، برنامه ه ــان در سراســر دنی ــوزش زب مؤسســه های آم
گذشــته، بســیار محبــوب شــده اســت. برنامه هــای آواشناســی در اصــل بــرای کمــک در خوانــدن و نوشــتن از طریــق تمریــن صداهــا و شناســایی 
ــا واژه هــا را بســازند و ایــن  ــه ترکیــب صداهــا می کننــد ت حروفــی کــه نشــانۀ آن صداهــا هســتند، طراحــی شــده اند. ســپس کــودکان شــروع ب

ــرای خوانــدن و نوشــتن می شــود. ــه بعــد پایــه ای ب تمریــن، از آن ب
ــای  ــم از فعالیت ه ــت، می توانی ــاوت اس ــا متف ــادری آن ه ــان م ــود در زب ــای موج ــا صداه ــه ب ــی ک ــان صداهای ــودکان در بی ــه ک ــک ب ــرای کم ب
آواشناســی مبتنــی بــر تکــرار فــراوان اســتفاده کنیــم. برنامه هــای تلویزیونــی ویــژ ۀ کــودکان ماننــد سســمی اســتریت نزدیــک بــه نیــم قــرن اســت 

ــد. ــام می دهن ــی را انج ــن فعالیت های ــه چنی ک

۴. شبکٔه رادیویی انگلیسی زبانی را در  پس زمینه پخش کنید

یــِن در معــرض زبــان بــودن و یادگیــری زبــان، تفــاوت بزرگــی وجــود دارد. معمــوال وقتــی بــه یادگیــری 
زبــان جدیــدی فکــر می کنیــم، یــاد کاس هــای دســتورزبان مدرســه می افتیــم؛ همــان کاس هایــی کــه 
ــت  ــال های نخس ــا در س ــم. ام ــرار می کردی ــا را تک ــدام فعل ه ــم و م ــاب را ورق می زدی ــای کت صفحه ه
ــا روش قرارگیــری در معــرض  کودکــی، بایــد به جــای دســتورالعمل های صریــح و مســتقیم، یادگیــری ب

صداهــا و ریتم هــای زبــان جدیــد آغــاز شــود.
ــد.  ــه می کنن ــی ای را تجرب ــی باورنکردن ــد ذهن ــد، فراین ــان را می آموزن ــان مادری ش ــا زب ــی بچه ه وقت
آن هــا بــه هــر چیــزی کــه دوروبرشــان اســت گــوش می کننــد؛ بعــد اطاعــات را بــا هــم ترکیــب و در 
ــال واژۀ» عروســک« را  ــور مث ــه به ط ــاری ک ــن ب ــودک اولی ــد. ک ــتفاده می کنن ــا اس ــم از آن ه ــت ه نهای
می شــنود، آن را تقلیــد نمی کنــد، بلکــه بارهــا و بارهــا ایــن واژه را از آدم هــای مختلــف می شــنود تــا در 
نهایــت خــودش آن را بــه زبــان بیــاورد؛ همیــن مســئله در مــورد زبان هــای خارجــی هــم صــادق اســت؛ 

یعنــی کــودک بایــد بارهــا و بارهــا در معــرض واژه قــرار بگیــرد تــا در نهایــت آن را بــه زبــان بیــاورد.

رادیــو ایــن فرصــت را فراهــم می کنــد تــا زبــان دیگــری را از زبــان گویشــورهای مختلــف بــا لهجه هــای 
ــن  ــد، ای ــه کــودکان انجــام بدهی ــان ب ــوزش زب ــرای آم ــد ب ــدی کــه می توانی ــاوت بشــنوید. کار مفی متف

اســت کــه در پس زمینــۀ کارهــای روزمــره، رادیــو را هــم روشــن کنیــد.

ــرای کثیــف کاری اســتقبال می کننــد.  ــرای کــودکان از ترفندهایــی هــم می توانیــد اســتفاده کنیــد. بچه هــا از هــر فرصتــی ب ــان ب در آمــوزش زب
آن هــا عاشــق کارهایــی ماننــد بُریــدن و چســباندن و رنــگ کــردن هســتند. ایــن فرصــت را بــه فرزندتــان بدهیــد، امــا بــه زبــان انگلیســی. الزم 
نیســت ایــن فعالیــت حتمــا دربــارۀ انگلیســی باشــد، بلکــه می تــوان از زبــان انگلیســی بــرای اجــرای فعالیــت اســتفاده کــرد. پــس بــه او اجــازه 

ــه کار ببریــد. ــه جــاِن چســب و کاغــذ بیفتــد، و همین طــور کــه مشــغول اســت،  عبارت هــای ســاده ای مثــل ب دهیــد ب
ــد  ــادی بل ــم انگلیســی زی ــان ه ــر خودت ــد. اگ ــان بیاموزی ــه کودک ت ــد ب ــه می توانی ــی هســتند ک ــواد زبان ــن م ــی، مفیدتری ــای این چنین عبارت ه
ــان انگلیســی اســتفاده  ــه زب ــا نوشــتاری ب ــی ی ــای موجــود در دســتورتهیه های صوت ــک، از عبارت ه ــع پخــت کی ــا موق ــد مث نیســتید، می توانی
کنیــد. بــه ایــن صــورت، از همــان انگلیســی روزمــره ای اســتفاده می کنیــد کــه مدرســین زبــان در کاس بــه کار می برنــد. در نتیجــه فرزندتــان 

را آمــادۀ چیزهایــی می کنیــد کــه در کاس و مدرســه خواهــد شــنید.
ایــن جملــه ســاختار گرامــری واقعــا پیچیــده ای دارد کــه اگــر بخواهیــم آن را آمــوزش دهیــم، بــرای      کــودک خردســال فوق العــاده دشــوار و 
چالش برانگیــز خواهــد بــود. از ســوی دیگــر، موســیقی هــر  کاری را بــدون فشــار و تحمیــل برایمــان انجــام می دهــد و مــواد آموزشــی را طــوری 

ــه می کنــد کــه به راحتــی آن هــا را تشــخیص بدهنــد. ــه کــودکان ارائ ب



8. دوستان انگلیسی زبان را به خانه دعوت کنید

ــزرگ  ــه ب ــم. بعضی هــا کــه در خانواده هــای دوزبان ــان دیگــری اســتفاده می کنی ــور می شــویم، از زب ــارغ از سن وســالمان، وقتــی مجب ــا ف همــۀ م
شــده اند، می داننــد کــه بایــد حداقــل تــاش کننــد تــا بــا هــر کســی بــه زبانــی کــه بهتــر حــرف می زنــد و راحت تــر می فهمــد، ارتبــاط برقــرار 
کننــد. مثــل خانــواده ای کــه به طــور مثــال عمه هــا و عموهــا بــه زبــان ترکــی صحبــت می کننــد و برقــراری ارتبــاط بــه زبــان فارســی برایشــان 
ســخت اســت. امــا کســانی هــم در خانــواده هســتند کــه بــه هــر دو زبــان فارســی و ترکــی تســلط دارنــد. در چنیــن خانواده هایــی فــرد آمــاده 

ــان، به موقــع اســتفاده کنــد. ــا از توانایی هایــش در هــر دو زب اســت ت
همیــن شــرایط بــرای کــودکان و در مــورد زبــان انگلیســی هــم صــادق اســت. بــرای آمــوزش زبــان بــه کــودکان و کمــک بــه آن هــا در یادگیــری 
زبــان دوم، اگــر دوســت انگلیســی زبانی داریــد یــا کســانی دوروبرتــان هســتند کــه بــه زبــان انگلیســی تســلط خوبــی دارنــد، آن هــا را بــه منــزل 

دعــوت کنیــد. مــراوده بــا چنیــن افــرادی، بــرای فرزندتــان بســیار مفیــد اســت.

9. صبور باشید

گــر فرزندتــان مــدام اشــتباه می کنــد یــا اینکــه ســریعا بــه زبــان انگلیســی صحبــت نمی کنــد، نگــران نشــوید. در طــی فراینــد زبان آمــوزی، مغــز 
بایــد رمزگشــایی و الگویابــی کنــد. تولیــد زبــان معمــوال پــس از یــک دورۀ طوالنــی گــوش کــردن و فکــر کــردن آغــاز می شــود.

پس صبور باشید، با او تمرین کنید و به آموزش زبان برای کودکان زمان بدهید تا الگوهای زبانی در مغز کودک شکل بگیرند.
شــواهدی وجــود دارنــد مبنــی بــر اینکــه بچه هایــی کــه یک دفعــه در معــرض چندیــن زبــان مختلــف قــرار می گیرنــد، کمــی بــه زمــان بیشــتری 
نیــاز دارنــد تــا همــۀ اطاعــات را در جــای خــود قــرار دهنــد. بنابرایــن شــاید در مدرســه، کودکــی کــه در حــال یادگیــری اطاعاتــی جدیــد بــه 
زبــان دوم یــا احتمــاال ســومش اســت، کمــی عقب تــر از کودکــی باشــد کــه همــان اطاعــات جدیــد را بــه زبــان اول و تنهــا زبانــش می آمــوزد. 
نگــران نباشــید. بچــۀ چندزبانــه هــم بــه زودی بــدون هیــچ کمکــی خــودش را می رســاند و شــواهد بســیاری وجــود دارنــد مبنــی بــر اینکــه در 

زندگــی آینــده، توانایــی صحبــت بــه بیشــتر از یــک زبــان، بــه تقویــت حافظــه هــم کمــک می کنــد.

 شــاید بعدهــا و در اوایــل دورۀ نوجوانــی، وقتــی کــودکان شــروع بــه یادگیــری بیشــتر دربــارۀ دســتورزبان کردنــد، ایــن ترانه هــا بــه ذهن شــان 
خطــور کــرده و بــه آن هــا کمــک کنــد تــا ســاختارهایی کــه می آموزنــد، برایشــان بــه راحتــی آب خــوردن باشــد.

۷. با هم شعر بخوانید
گــر هــم خودتــان نمی توانیــد بخوانیــد، از فایل هــای صوتــی و تصویــری اســتفاده کنیــد. کــودکان پــس از چنــد بــار گــوش کــردن بــه ترانــه یــا 
ــا خواننــده هم خوانــی می کننــد. بعــد هــم کم کــم واژه هــای بیشــتر و بیشــتری را کنــار هــم قــرار  ــه زمزمــه کــرده و ب الالیــی، ســریع شــروع ب
ــم  ــاش می کردی ــر ت ــه اگ ــد ک ــتفاده کنن ــوری اس ــم و ط ــن و ریت ــا و لح ــد از جمله ه ــک می کنن ــا کم ــه بچه ه ــم ب ــیقی و ریت ــد. موس می دهن
ــی هــم  ــن خاطــر اعتمادبه نفــس فراوان ــه همی ــق نمی شــدیم؛ و ب ــدر موف ــم،  این ق ــوزش دهی ــا آم ــه آن ه ــی را مســتقیما ب ــای زبان ــن قابلیت ه ای

ــد. ــدا می کنن پی
از طریق موسیقی، حتی می توانیم بچه ها را با ساختارهای بسیار دشوار زبانی هم آشنا کنیم. 

منبع: سایت چطور



کنترل عصبانیت در کودکان با ۵ تکنیک موثر و کاربردی

اگــر کــودک شــما ندانــد کــه چگونــه احساســات خــود را مدیریــت کند)مدیریــت احساســات(، بــا بــروز ناکامــی و احســاس خشــم، به ســرعت شــاهد لجبــازی، 
بی احترامــی، پرخاشــگری و قشــقرق در او خواهیــد بــود. عصبانیــت در کــودکان کــه می توانــد بــه شــکل دعــوا و آزار ســایرین دیــده شــود، نبایــد مــورد غفلــت قرار 
گیــرد. عصبانیــت در کــودکان بــا مشــکات تحصیلــی، طــرد از جانــب همســاالن و ســامت روانــی ضعیــف در ســنین بزرگســالی ارتبــاط دارد. اگــر کــودک شــما 
قــادر نیســت خشــم و عصبانیــت خــود را کنتــرل کنــد، پنــج اســتراتژی کــه در ایــن نوشــته بــه آنهــا اشــاره می کنیــم، بــه او کمــک خواهــد کــرد که خشــم خود 

ــت کند. را مدیری
۱. به کودک بیاموزید میان احساس و رفتار تمایز قائل شود

خشــم احساســی طبیعــی و ســالم اســت. امــا درک تفــاوت میــان احســاس خشــم و 
رفتارهــای پرخاشــگرانه )عصبانیــت( برای بســیاری از کودکان دشــوار اســت. بــه کودک 
آمــوزش بدهیــد کــه روی احساســات خــود نامــی بگــذارد، تــا بتوانــد احســاس خشــم، 

ناکامــی و ناامیــدی خــود را بــه بیــان درآورد.
بــه او بگوییــد: »عصبانی شــدن اشــکالی نــدارد، امــا کتــک زدن دیگــران ممنوع اســت«. 
ــرل  ــان احســاس خشــم، کنت ــن درک برســد کــه در زم ــه ای ــد ب ــه او کمــک کنی ب

رفتارهایــش در دســت خــود اوســت.
گاهــی رفتارهــای پرخاشــگرانه از چنــد حــس متنــوع برمی خیــزد، بــرای مثــال غــم یا 
خجالت زدگــی. بــه دفعــات و در طــی زمــان در مــورد احساســات بــا کــودک صحبــت 
کنیــد. کــودک شــما در ایــن فرایند بــه درک بهتــری از احساســات خود خواهد رســید.

۲. الگوی خوبی از مهارت های مدیریت خشم باشید

ــد، ایــن  ــه کــودک مدیریــت خشــم بیاموزی بهتریــن روشــی کــه می توانیــد ب
ــوردی  ــه برخ ــم چگون ــروز خش ــع ب ــد درمواق ــان بدهی ــه او نش ــه ب ــت ک اس
ــن کار را  ــاال همی ــد، احتم ــما باش ــت ش ــاهد عصبانی ــودک ش ــر ک ــد. اگ داری
ــا احساســات تان بــه  هــم خواهــد کــرد. امــا اگــر او شــاهد کنارآمــدن شــما ب
ــد  ــن روش را انتخــاب خواه ــم ای ــر باشــد، او ه ــر و آرام ت ــیوه ای مهربانانه ت ش
کــرد.  هرچنــد، اهمیــت دارد کــه کــودک را درمعــرض بســیاری از مشــکات 
دوران بزرگســالی کــه بــا آن مواجه ایــد، قــرار ندهیــد، اینکــه او شــاهد باشــد 
کــه چگونــه خشــم تان را مدیریــت می کنیــد، بســیار مهــم اســت. بــه مواقعــی 
اشــاره کنیــد کــه دچــار احســاس ناکامــی می شــوید تــا کــودک متوجــه شــود 

کــه بزرگســاالن هــم گاهــی دچــار خشــم می شــوند.
ــه:  ــد ک ــرح کنی ــودک مط ــا ک ــطح را ب ــن س ــئله در ای ــدارد مس ــکالی ن اش
ــان  ــا از خیاب ــا بچه ه ــتاد ت ــی نایس ــین جلوی ــه ماش ــدم ک ــمگین ش »خش
ــه ســامت از  ــا ب ــا بچه ه ــی دارم ت ــه م ــین را نگ ــن ماش ــا م ــد، ام ــور کنن عب
ــه کــودک می آمــوزد  ــان آوردن احساســات تان ب ــه زب ــان عبــور کننــد.« ب خیاب
ــور  ــه در حض ــد. زمانی ک ــرف بزن ــود ح ــات خ ــاره ی احساس ــم درب ــه او ه ک
ــار نشــان  کــودک کنتــرل خــود را از دســت می دهیــد و عصبانیــت را در رفت
ــه  ــد ک ــد و بگویی ــی کنی ــد. معذرت خواه ــئولیت آن را بپذیری ــد، مس می دهی
ــد. بگوییــد: »متأســفم کــه امــروز  ــد چــه می کردی ــه جــای پرخاشــگری بای ب
ــم را  ــودم. به جــای اینکــه صدای ــو داد کشــیدم، وقتــی خشــمگین ب ــوی ت جل

ــد«. ــا خشــمم فروکــش کن ــم ت ــدم بزن ــه ق ــم ک ــد می رفت ــرم بای ــاال بب ب

۳. برای عصبانیت قانونی داشته باشید

بیشــتر خانواده هــا قوانیــن نانوشــته ای دربــاره ی عصبانیــت دارنــد کــه می گویــد کــدام 
رفتارهــا قابل قبــول و کــدام  یــک غیرقابــل  قبــول هســتند. برخــی خانواده هــا اهمیتــی 
ــا  ــی خانواده ه ــرود. برخ ــاال ب ــدا ب ــا ص ــود ی ــده ش ــه درب به هم کوبی ــد ک نمی دهن
هــم تحمــل ایــن رفتارهــا را ندارنــد. قوانیــن خانه تــان را بنویســید و انتظارات تــان را 
در آن مشــخص کنیــد. داشــتن رفتــاری محترمانــه در زمــان بروز خشــم بایــد موضوع 
محــوری قوانیــن عصبانیــت باشــد. مــواردی ماننــد ممنوعیــت پرخاشــگری فیزیکــی، 

توهیــن، فحــش و تخریــب امــوال را در قوانیــن لحــاظ کنیــد تــا کــودک بدانــد،

 نمی توانــد در هنــگام عصبانیــت، اشــیا را پرتــاب کنــد، بشــکند یــا بــا زبــان و اعمالش، 
افــراد را اذیــت و اشــیا را نابــود کنــد.

۴. مهارت های مقابله ای سالم را بیاموزید

کــودکان نیــاز دارنــد راه درســِت برخــورد بــا خشم شــان را بیاموزنــد. به جــای 
ــد  ــح بدهی ــه او توضی ــزن« ب ــرادرت را ن ــه »ب ــه شــود ک ــا گفت ــه آنه اینکــه ب

ــد چــه بکنــد. ــی اســت، می توان ــی کــه عصبان زمان
بــه او بگوییــد: »دفعــه ی بعــد کــه عصبانــی شــدی، حــرف بــزن« یــا »وقتــی 
ــد از  ــن می توانی ــی شــدی، ازش دور شــو.« همچنی از دســت دوســتت عصبان
ــتی  ــه ای می تونس ــه کار دیگ ــتت چ ــک زدن دوس ــای کت ــید: »به ج او بپرس
ــتراتژی هایی  ــد اس ــک می کنی ــودک کم ــه ک ــن کار ب ــا ای ــدی؟« ب ــام ب انج
ــد  ــد. می توانی ــخیص ده ــت، تش ــد اس ــم مفی ــا خش ــدن ب ــه درکنار آم را ک
جعبــه  ای تحــت عنــوان »آرام شــدن« بــرای او بســازید تــا در اوقــات ناراحتــی 

ــد. از آن اســتفاده کن
ایــن جعبــه را بــا اشــیایی کــه بــه آرام شــدن او کمــک می کننــد، پــر 
کنیــد؛ ماننــد کتــاب، اشــکال رنگ کردنــی و ماژیــک، لوســیون هایی بــا 
ــودک  ــواس ک ــردن ح ــش. درگیرک ــای آرامش بخ ــایند و آهنگ ه ــوی خوش ب

می توانــد ذهــن و بــدن او را آرام کنــد.
از دورشــدن از موقعیــت بــه عنــوان راهــی بــرای کمــک بــه کــودک اســتفاده 
کنیــد. بــه او یــاد بدهیــد کــه می توانــد پیــش از آنکــه خــود را بــر اثــر خشــم 
دچــار دردســر کنــد، ازجایی کــه هســت فاصلــه بگیــرد. وقتــی کــودک خــودش 
ــد،  ــوت می کن ــا خــود خل را از موقعیــت جــدا می کنــد و چنــد دقیقــه ای را ب
آرام می شــود. مهارت هــای حــل  مســئله را بــه کودک تــان بیاموزیــد تــا 
ــل  ــگری ح ــه پرخاش ــدن ب ــدون متوسل ش ــائل را ب ــد مس ــه می توان ــد ک بدان

کنــد.

۵. در صورت لزوم او را با عواقب رفتارش رو به رو کنید

ــج  ــا نتای ــد، او را ب ــت می کن ــت تبعی ــن عصبانی ــودک از قوانی ــه ک زمانی ک
مثبــت رفتــارش رو بــه رو کنیــد، بــرای مثــال سیســتم پاداش دهــی یــا اقتصــاد 
ژتونــی می توانــد انگیــزه ی کــودک را بــرای اســتفاده از مهارت هــای مدیریــت 
خشــم تقویــت کنــد.  زمانی کــه کــودک قوانیــن عصبانیــت را زیــر پــا 
می گــذارد، او را بــا عواقــب رفتــارش مواجــه کنیــد. اگــر کــودک پرخاشــگری 
ــت  ــن عاقب ــد. ای ــارش مواجــه کنی ــت رفت ــا عاقب ــر او را ب ــدون تأخی ــرد،، ب ک
می توانــد، خارج کــردن او از موقعیــت، محروم کــردن از مزایــا یــا جبــران 
ــه  ــا قــرض دادن اســباب بازی ب ــه ی ــا انجــام مقــدار بیشــتری از کارهــای خان ب
ــه  ــد. اینک ــه ای بگیری ــک حرف ــزوم کم ــورت ل ــرد. در ص ــورت بگی ــی ص قربان
یــک کــودک در مدیریــت خشــم دچــار کاســتی باشــد، غیرطبیعــی نیســت. 
امــا بــا راهنمایــی شــما، بایــد شــاهد پیشــرفت مهارت هــای مدیریــت خشــم 
در کــودک باشــیم. اگــر کنتــرل عصبانیــت در کــودکان خــارج از کنترل باشــد، 
ــت.  ــره گرف ــه ای به ــک حرف ــد از کم ــد، بای ــدا کن ــش پی ــکل او افزای ــا مش ی
متخصــص تربیت شــده می توانــد احتمــال وجــود هرگونــه مشــکل در ســامت 
روانــی کــودک را مــردود اعــام کنــد و بــرای برنامه ریــزی دربــاره ی مدیریــت 

رفتــار کــودک بــه شــما کمــک کنــد.

منبع: سایت چطور



آموزش مدیریت مالی به کودکان

ــن  ــد. ای ــاز دارن ــی نی ــت مال ــای مدیری ــه مهارت ه ــه ب ــا ضــروری اســت و هم ــه ی م ــته ها در جامع ــا و خواس ــردن نیازه ــرآورده ک ــرای ب ــول ب پ
ــی  ــم، ناش ــب می کنی ــول کس ــورد پ ــد، در م ــن رش ــی و در حی ــه در دوران کودک ــی ک ــا و ارزش های ــا، عادت ه ــد، نگرش ه ــا از عقای مهارت ه
می شــود. بدیهــی اســت کــه آمــوزش مالــی بــرای همــه ضــروری اســت. کودکانــی کــه یــاد می گیرنــد بــرای مخــارج و هزینه هایشــان برنامــه ای 
داشــته باشــند و آن را اجــرا کننــد، اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری خواهنــد داشــت. به عــاوه آنهــا بیــش از ســایر کــودکان بــه توانایی هایشــان در 
ــا مفاهیــم مهــم اقتصــادی ماننــد اعتبــار، مالیــات و بیمــه  ــه خــود هســتند. آنهــا زودتــر می تواننــد ب ــد و متکــی ب تصمیــم گیــری اعتمــاد دارن
آشــنا شــوند و شــروع بــه ســرمایه گــذاری بــرای زندگــی آیند ه شــان کننــد. در ایــن مقالــه شــما را بــا روش هــا و تکنیک هــای کاربــردی آمــوزش 

ــم. ــه کــودکان آشــنا می کنی ــی ب ــت مال مدیری

1. آمــوزش مدیریــت مالی به روش غیرمســتقیم با اســتفاده 

از مشــاهده و مثال:

کــودکان آنچــه والدین شــان بــا پــول انجــام می دهنــد و احساســی را کــه 
ــد و  ــودکان می بینن ــه ک ــد. آنچ ــاهده می کنن ــد، مش ــول دارن ــورد پ در م
می شــنوند بــر نگرش هــا و ارزش هایــی کــه در آنهــا شــکل  می گیــرد، تاثیــر 
می گــذارد. بــه همیــن دلیــل والدیــن بایــد نگرش هــای خــود در مــورد پــول 
و روش هایــی را کــه بــرای خــرج کــردن پــول اســتفاده می کننــد، ارزیابــی 
ــان پایبنــد  ــه تعهــدات مالی ت ــا همیشــه ســعی می کنیــد کــه ب کننــد. آی
باشــید؟ آیــا در مــورد مســائل مالــی آرام و منطقــی هســتید یــا پــول باعــث 
ــان را  ــا پول هایت ــود؟ آی ــی می ش ــای احساس ــری و طغیان ه ــاد درگی ایج
بــر اســاس هواوهــوس خــرج می کنیــد یــا بــرای خــرج کــردن آن برنامــه 

داریــد؟

۲. مشارکت در بحث ها و تصمیم گیری ها

والدیــن می تواننــد بــا وارد کــردن کــودکان در بحث هــای معمــول خانوادگی 
بــه آنهــا کمــک کننــد کــه مســائل مالــی را درک کننــد. ایــن کار باعــث 
ــرای چــه  ــواده ب می شــود کــودکان به تدریــج درک کننــد کــه درآمــد خان
مــواردی هزینــه می شــود و اهــداف مالــی کوتاه مــدت و بلندمــدت خانــواده 
ــد،  ــواده را درک می کنن ــی خان ــی کــه وضعیــت مال چــه هســتند. کودکان

کمتــر از ســایر کــودکان درخواســت های مالــی غیرمنطقــی دارنــد.
شــما بایــد قوانینــی اساســی را بــرای ایــن جلســات خانوادگی تعییــن کنید 
و به خوبــی مشــخص کنیــد کــه فرزندتــان بــه چــه طریقــی بایــد در آنهــا 
مشــارکت داشــته باشــد. به عــاوه بایــد بــر اهمیــت محرمانــه بــودن ایــن 
ــائل  ــه مس ــد ک ــودک بخواهی ــد و از ک ــد کنی ــی تاکی ــای خانوادگ بحث ه
مطرح شــده در جلســات خصوصــی خانوادگــی را بــرای دیگــران بازگــو نکند.
۳. آمــوزش مدیریــت مالی بــه روش مســتقیم و برنامه ریزی 

فرصت هــا و تجربه هــا

ــا بتوانیــد درس  ــرای فرصتــی برنامــه ریــزی کنیــد ت ــد ب ــات بای بعضی اوق
خاصــی را بــه فرزندتــان بیاموزیــد. بــرای نمونــه، وقتــی بــا فرزند ۷ ســاله تان 
»مغازه بــازی« می کنیــد، می توانیــد تفــاوت میــان ارزش ســکه ی ۰۵ 
تومانــی و ســکه ی ۰۰۱ تومانــی را بــه او یــاد بدهیــد. یــا می توانیــد به همــراه 
ــان در وب ســایت های نقــد و بررســی کاال جســت وجو کنیــد و از او  فرزندت
ــورد  ــدگان در م ــای مصرف کنن ــدن نقده ــن و خوان ــه در یافت ــد ک بخواهی

خریــد دوچرخــه بــه شــما کمــک کنــد.
ــای  ــات و تجربه ه ــان از تعام ــه فرزندت ــید ک ــته باش ــاد داش ــه به ی همیش
ــد از ســخنرانی ها و  ــه بع ــی ک ــا از تصمیم های ــوزد ت ــی بیشــتر می آم واقع

ــود. ــه می ش ــما گرفت ــه ی ش ــای یک طرف گفت وگوه

۴. ایجاد فرصت هایی برای انتخاب کردن و تصمیم گیری های

والدیــن می تواننــد بــا وارد کــردن کــودکان در بحث هــای معمــول خانوادگی 
بــه آنهــا کمــک کننــد کــه مســائل مالــی را درک کننــد. ایــن کار باعــث 
ــرای چــه  ــواده ب می شــود کــودکان به تدریــج درک کننــد کــه درآمــد خان
مــواردی هزینــه می شــود و اهــداف مالــی کوتاه مــدت و بلندمــدت خانــواده 
ــد،  ــواده را درک می کنن ــی خان ــی کــه وضعیــت مال چــه هســتند. کودکان

کمتــر از ســایر کــودکان درخواســت های مالــی غیرمنطقــی دارنــد.
شــما بایــد قوانینــی اساســی را بــرای ایــن جلســات خانوادگی تعییــن کنید 
و به خوبــی مشــخص کنیــد کــه فرزندتــان بــه چــه طریقــی بایــد در آنهــا 
مشــارکت داشــته باشــد. به عــاوه بایــد بــر اهمیــت محرمانــه بــودن ایــن 
ــائل  ــه مس ــد ک ــودک بخواهی ــد و از ک ــد کنی ــی تاکی ــای خانوادگ بحث ه
مطرح شــده در جلســات خصوصــی خانوادگــی را بــرای دیگــران بازگــو نکند.

ــی  ــم. وقت ــاد می گیری ــام دادن آن ی ــا انج ــر کاری را ب ــا ه ــه ی م هم
والدیــن بــه کــودکان فرصتــی می دهنــد کــه نحــوه خــرج کــردن پــول 
را انتخــاب کننــد )به صورتــی کــه متناســب بــا ســن و مرحلــه ی بلــوغ 
آنهــا باشــد(، کــودکان چیزهــای زیــادی یــاد می گیرنــد. درســت اســت 
ــوارد  ــن م ــی در ای ــت، ول ــتباه اس ــا اش ــای آنه ــی انتخاب ه ــه گاه ک
ــودکان را  ــردن، ک ــاد ک ــردن و انتق ــخره ک ــای مس ــد به ج ــن بای والدی
ــد. ــاز بگذارن ــو را ب ــه راه گفت وگ ــد و همیش ــت کنن ــی و حمای راهنمای

منبع: سایت چطور



دوست خیالی کودکان و ۴ نکته که والدین باید درمورد آن بدانند

ــش روی  ــه کودک ــاند. س ــیار ترس ــه او را بس ــاد ک ــی افت ــش اتفاق ــراه کودکان ــی به هم ــع رانندگ ــار موق ــه یک ب ــرد ک ــف می ک ــی تعری خانم
صندلی هــای عقــب خــودرو نشســته بودنــد و او در بــزرگ راه می رانــد کــه ناگهــان کوچک تریــن دختــرش کــه ۴ ســاله بــود، بــا وحشــت فریــاد 
ــه چــه  ــرش می پرســد ک ــد و از دخت ــف می کن ــود، به ســرعت خــودرو را متوق ــه خــورده ب ــی یک ــاد ناگهان ــن فری ــه از ای ــد: »وایســا!« او ک می زن
ــا ناراحتــی و وحشــت می گویــد: »داشــتی بوپســی رو زیــر می گرفتــی.« بوپســی، دوســت خیالــی او بــود.  اتفاقــی افتــاده اســت. دختــرک هــم ب

در ایــن مقالــه در مــورد دوســت خیالــی کــودکان و نحــوه رفتــار صحیــح والدیــن بــا آن صحبــت خواهیــم کــرد.

دوست خیالی کودکان و اهمیت وجود آن:

بیشــتر مواقــع کــودکان تقریبــا تمــام کارهــای خــود را همــراه دوســتان 
بــازی می کننــد، غــذا  بــا هــم  انجــام می دهنــد.  جدیــد خــود 
می خورنــد و بــه قصه هــای موقــع خــواب گــوش می دهنــد. آنهــا 
حتــی وقتــی می خواهنــد بخوابنــد، اجــازه می دهنــد کــه دوست شــان 
ــود  ــان وج ــن می ــه در ای ــکلی ک ــا مش ــد. تنه ــان بخواب ــم کنارش ه
ــز  ــما هرگ ــد. ش ــی و نامرئی ان ــا خیال ــتان آنه ــه دوس ــت ک دارد، آن اس
ــل  ــد مث ــای بلن ــت گوش ه ــن اس ــه ممک ــت او را، ک ــد دوس نمی توانی
ــد. اگرچــه مشــاهده ی  ــی ســبز داشــته باشــد، ببینی ــا بین ــوش ی خرگ
ــود  ــی خ ــت خیال ــا دوس ــود را ب ــت خ ــتر وق ــان بیش ــه کودک ت اینک
ــی  ــت خیال ــن دوس ــود ای ــا وج ــت، ام ــده اس ــد، نگران کنن می گذران

ــت. ــد آنهاس ــی از رش ــش مهم ــودکان بخ ک
ــا و پیش دبســتانی بســیار واقعــی  ــرای کــودکان نوپ تخیــل و فانتــزی ب
به نظــر می رســد. ناتــان بلــوم، متخصــص اطفــال و مدیــر بخــش 
ــد:  ــا می گوی ــودکان فیادلفی ــتان ک ــال در بیمارس ــار اطف ــد و رفت رش
»کــودکان بــه هــر چیــزی کــه تخیلــی اســت، ماننــد پری  هــا، بابانوئــل 
ــی  ــد و دوســت خیال ــاور دارن و هــر شــخصیت فانتــزی دیگــر، کامــا ب

یکــی دیگــر از باورهــای آنهاســت.«
ازآنجایی کــه کــودکان در ایــن دوره از زندگــی خــود معمــوال بــا 
تجربه هــای جدیــدی ماننــد آمــوزِش رفتــن بــه دست شــویی یــا رفتــن 
ــود  ــن خ ــوند، در ذه ــه رو می ش ــتانی روب ــودک و پیش دبس ــه مهدک ب
دوســت های خیالــی پــرورش می دهنــد کــه از عهــده ی اضطــراب 
ــن  ــک ای ــا کم ــا ب ــن آنه ــد. همچنی ــا برآین ــن تجربه ه ــی از اولی ناش
ــن  ــود را تمری ــی خ ــای اجتماع ــد مهارت ه ــی می توانن ــتان خیال دوس

ــد. کنن

ــه  ــا همیش ــاز دارد ت ــجاع نی ــت ش ــک دوس ــه ی ــودک ب ــی ک از طرف
کنــارش باشــد و از او مثــا در برابــر وحشــت از تاریکــی حمایــت کنــد. 
در واقــع زمانی کــه او خجالــت می کشــد از تــرس خــود بگویــد، دوســت 
خیالــی اش تنهــا کســی اســت کــه می توانــد احساســات او را درک کنــد 

و در تحمــل و عبــور از شــرایط ســخت کمکــش کنــد.
ــکات  ــه ن ــت. ب ــی اس ــا ایده آل ــراه واقع ــودکان هم ــی ک ــت خیال دوس
مثبــت آن توجــه کنیــد: هــر وقــت کودک تــان بــه دوســت خــود نیــاز 
ــق  ــه مواف ــی همیش ــت خیال ــود. دوس ــر می ش ــه حاض دارد، او بافاصل
خواســته های کودک تــان اســت. بــه کودک تــان اجــازه می دهــد 
بــازی دل خــواه خــود را انجــام بدهــد و هــر وقــت هــم کــودک اراده کند 
دوســت خیالــی اش بــدون لــج کــردن و اوقــات تلخــی، پــی کار خــودش 
مــی رود. دوســتان خیالــی ســپر باهــای خوبــی هســتند. کــودک هــر 
زمــان کــه احســاس کنــد، ممکــن اســت به دلیــل خطایــی بــه دردســر 
بیفتــد، تمــام گنــاه را بــه گــردن دوســت خیالــی خــود می انــدازد. یــا 
ــان دوســت خیالــی اش بیــان  ــد احساســات خــود را از زب حتــی می توان

ــه ســارا او را ببوســد. کنــد؛ مثــا جکــی دلــش نمی خواهــد کــه خال
والدیــن بایــد یــاد بگیرنــد کــه چگونــه بــا دوســت خیالــی کــودک خــود 

ــار بیایند. کن

رفتار والدین در برابر دوست خیالی کودکان

بنابــر تحقیقات روان شناســان دانشــگاه اورگان در ســال ۴۰۰۲، مشــخص 
ــی از زندگــی  ــا ۷ ســالگی، در دوران شــد کــه ۵۶ درصــد از کــودکان ت
خــود، دوســت خیالــی دارنــد. بنابرایــن الزم اســت کــه والدیــن بداننــد 

بایــد چــه رفتــاری نســبت بــه ایــن دوســت خیالــی داشــته باشــند.



۱. بیش ازحد نگران نشوید

دکتــر بلــوم می گویــد: »بــا دوســت خیالــی کودک تــان مخالفــت 
نکنیــد و کــودک را مجبــور نکنیــد کــه دوســت خیالــی اش را رهــا کنــد. 
ــت.«  ــادی اس ــیار ع ــن بس ــنین پایی ــی در س ــت های خیال ــود دوس وج
ــط  ــد، فق ــوع کنی ــتی ممن ــن دوس ــتن چنی ــان را از داش ــر کودک ت اگ
ــود.  ــد ش ــتر عاقه من ــی اش بیش ــت خیال ــه دوس ــوید او ب ــث می ش باع
ــا  ــد ی ــی می کن ــاس تنهای ــان احس ــد کودک ت ــور نکنی ــن تص در ضم
مشــکلی وجــود دارد. آرام بمانیــد و از ورود دوســت جدیــد کــودک  بــه 
ــان اســتقبال کنیــد. )حتــی اگــر الزم اســت هنــگام  جمــع خانوادگی ت
غــذا خــوردن، یــک ظــرف اضافــی هــم بــرای او روی میــز قــرار دهیــد(. 
البتــه خلــق و حفــظ یــک دوســت خیالــی، یکــی از مهارت هــای 
پیچیــده ی شــناختی اســت و کــودکان می تواننــد واقعیــت را از تخیــل، 
ــه  ــه مدرس ــدم ب ــودکان ق ــت ک ــر وق ــن ه ــد. همچنی ــخیص بدهن تش
ــود،  ــه نش ــه پذیرفت ــرف جامع ــان از ط ــتان خیالی ش ــد و دوس بگذارن

ــوند. ــد می ش ــرده و ناپدی ــی ک ــودک خداحافظ ــا ک ــم ب کم ک

ــود و  ــیده ب ــتان رس ــا دوم دبس ــه کاس اول ی ــان ب ــر کودک ت ــا اگ ام
ــردن  ــدا ک ــدن و پی ــی ش ــم اجتماع ــی اش مزاح ــت خیال ــود دوس وج
دوســت واقعــی بــود، حتمــا بایــد فکــری بــه حــال ایــن وضعیــت کنیــد.

۲. عالقۀ خود را نسبت به دوست خیالی نشان دهید

ازآنجایی کــه ایــن دوســتان خیالــی مدتــی مهمان تــان خواهنــد 
ــک،  ــارلوت رزنی ــید. ش ــر بشناس ــا را بهت ــد آنه ــعی کنی ــس س ــود، پ ب
دانشــگاه  بازنشســته ی  اســتاد  و  کــودک  آموزشــی  روان شــناس 
ALCU و همچنیــن نویســنده ی قــدرت تخیــل کــودک، می گویــد: 
ــد و از او  ــت کنی ــی اش صحب ــت خیال ــورد دوس ــان درم ــا کودک ت »ب
ــی  ــار همدیگــه چــه کارهای ــه؟”، “کن ــد “دوســتت کی ســؤال هایی مانن

انجــام می دیــد؟” و “او اهــل کجاســت؟” بپرســید.«

گفت وگــو درمــورد دوســت خیالــی کــودکان بــه شــما کمــک می کنــد 
ــال  ــد و درعین ح ــرار کنی ــان برق ــا کودک ت ــری ب ــاط محکم ت ــا ارتب ت
بــه پــرورش قــوه تخیــل او کمــک کنیــد. عاوه بــرآن، دانســتن بیشــتر 
ــق،  ــاره ی عای ــما درب ــود ش ــث می ش ــی باع ــت خیال ــورد دوس درم
ــا  ــق ی ــرا عای ــد، زی ــتر بدانی ــان بیش ــات کودک ت ــا و احساس ترس ه
ــوال  ــت. معم ــان اس ــی اش یکس ــت خیال ــا دوس ــودک  ب ــای ک بیزاری ه
ــی  ــتعداد خاص ــا اس ــی ی ــت ویژگ ــن اس ــی ممک ــتان خیال ــن دوس ای
داشــته باشــند یــا در فعالیتــی شــرکت کننــد کــه کودک تــان درمــورد 
آن کنجــکاو اســت امــا تــرس ایــن را دارد کــه آن کار را انجــام دهــد.

البتــه مراقــب باشــید بیش ازحــد بــه دوســت خیالــی کودک تــان توجــه 
ــی  ــت خیال ــول دوس ــتر از حدمعم ــت او بیش ــن اس ــرا ممک ــد، زی نکنی
خــود را حفــظ کنــد یــا حتــی بــه شــما حســادت کنــد و تصــور کنــد 
کــه می خواهیــد دوســتش را از او بدزدیــد. بنابرایــن نســبت بــه دوســت 
ــا  ــا را ب ــز آنه ــد و هرگ ــاد نشــان ندهی ــتیاق زی ــان اش ــی کودک ت خیال
هــم مقایســه نکنیــد. یــک قانــون کلــی ایــن اســت کــه هرگــز درمــورد 
ــودش  ــه او خ ــر اینک ــد، مگ ــی نزنی ــان حرف ــی کودک ت ــت خیال دوس

درمــورد چنیــن دوســتی صحبــت کنــد.

۳. محدودیت تعیین کنید
گــر ایــن مهمــان نامرئــی بیش ازحــد در زندگــی خانوادگی تــان 
ــال،  ــور مث ــوید. به ط ــه کار ش ــت ب ــد دس ــس بای ــد، پ ــت می کن دخال
ــد:   ــد می گوی ــد و بع ــام می ده ــبی انج ــان کار نامناس ــی کودک ت وقت

ــور  ــی، او را مجب ــان بیل ــا »مام ــد.« ی ــن کار را می کن ــم ای ــی ه »بیل
ــودش  ــه ی خ ــن اســت در خان ــی ممک ــد: »بیل ــه او بگویی ــد« ب نمی کن
بتوانــد هــر کاری کــه دوســت دارد، انجــام بدهــد. غذایــش را بــه کنــاری 
ــه ــا وقتــی ب ــد، ام ــا دندان هایــش را هرگــز مســواک نزن ــد ی ــرت کن پ

خانۀ شما می آید، باید به قوانین خانه اهمیت بدهد.«
ــش،  ــت کوچولوی ــتفاده از دوس ــا اس ــد ب ــازه ندهی ــان اج ــه کودک ت ب
ــام را  ــت اته ــه انگش ــار ک ــر ب ــد. ه ــرار کن ــود ف ــای خ ــب کاره از عواق
به ســوی دوســت خــودش می گیــرد بــه یــادش بیندازیــد کــه ســرزنش 
ــی  ــی کــه خــودش انجــام داده، دروغ گوی کســی دیگــر به خاطــر خطای
و کار بــدی اســت. بــه او بگوییــد کــه می خواهیــد حقیقــت را بشــنوید. 
هــر بــار هــم کــه کــودک بــه خطــای خــودش اعتــراف کــرد، به خاطــر 
ــه او نشــان بدهیــد کــه هــر  صداقتــش او را تشــویق کنیــد و ســپس ب

خطایــی چــه عاقبتــی دارد.

۴. زندگی واقعی را برای او جذاب کنید

دوســت خیالــی داشــتن به نوعــی شــرایط ســرگرم کننده ای بــرای 
ــس  ــلما هیچ ک ــا مس ــد، ام ــم می کن ــودک فراه ــات ک ــی از لحظ برخ
ــی  ــر از زندگ ــش، جذاب ت ــی کودک ــی تخیل ــه زندگ ــدارد ک ــت ن دوس
ــاد  ــی و ش ــای تفریح ــان بازی ه ــا کودک ت ــن ب ــود. بنابرای ــی او ش واقع
ــر و  ــی و خواه ــتان واقع ــا دوس ــه ب ــد ک ــد و از او بخواهی ــام بدهی انج
ــد  ــف )مانن ــی مختل ــای تفریح ــه مکان ه ــد. او را ب ــازی کن ــرادرش ب ب
پــارک، مــوزه و کتابخانــه( ببریــد و ســعی کنیــد بــا کــودکان هم ســن 
خــود آشــنا شــود. هرقــدر کودک تــان تجربه هــای جدیــدی در دنیــای 
ــی  ــود خداحافظ ــی خ ــت خیال ــا دوس ــر ب ــد، زودت ــته باش ــی داش واقع

می کنــد.

منبع: سایت چطور
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ریچــارد فیلیپــس فاینمــن در نیویــورک متولــد شــد خانــواده اش یهــودی بودنــد و پــدر ریچــارد قبــل از بــه دنیا آمدنــش، به 
همســرش می گفــت ایــن بچــه بــه دنیــا کــه آمــد بایــد یــک دانشــمند بشــود.

ــان  ــک از ه ــن کوچ ــه فاینم ــر اینک ــود! بخاط ــتی زده ب ــدس درس ــن ح ــدر فاینم پ
ــر  ــم تعمی ــش ه ــی تفریح ــه حت ــوری ک ــه ط ــود. ب ــکاو ب ــوش و کنج ــی بازیگ کودک
ــرای  ــود! فاینمــن ب ــدوق ب ــردن در گاوصن ــاز ک ــردن رادیوهــای درب و داغــون و ب ک
خــودش بــزرگ مــرد کوچکــی بــود و قبــل از اینکــه بــه مدرســه بــرود، در هــان دوران 
هــم خیلــی در زمینــه علــوم و ریاضــی رس در مــی آورد! ریچــارد بــرای خــودش یــک 
آزمایشــگاه کوچکــی هــم ســاخته بــود و بــا تعمیــر وســایل خــراب شــده، از ایــن راه 
بــرای خــودش کاســبی ترتیــب داده بــود. بعــد از آن هــم در ســن 51 ســالگی بــه طــور 
شــگفت انگیــزی توانســته بــود کــه معــادالت دیفرانســیل و حســاب انتگــرال را مثــل 
آب خــوردن یــاد بگیــرد! رضیــب هوشــی فاینمــن را در آن ســن، 521 انــدازه گیــری 
کردنــد!! و در ســال آخــر دبیرســتانش توانســت کــه برنــده ی جایــزه مســابقه ریاضــی 
از دانشــگاه نیویــورک شــود! آیکیــوی فاینمــن در حــد یــک دانشــجوی ریاضــی بــود 
ــی  ــود کــه حت ــادش در ریاضــی باعــث شــده ب ــن هــوش زی ــه یــک دبیرســتانی! ای ن
ــک  ــن کم ــان از فاینم ــی ش ــائل ریاض ــرای مس ــم ب ــی ه ــال باالی ــوزان س ــش آم دان
بگیرنــد. مشــخص هســت کــه وقتــی فاینمــن وارد دانشــگاه شــد، اطالعاتــش در حــد 
یــک دانشــجو بــوده اســت! فاینمــن باهــوش بــا اینکــه در ریاضــی و علــوم اســتعداد 
زیــادی داشــت امــا در درســهایی مثــل تاریــخ و زبــان انگلیســی مخــش کار منــی کــرد! 
ــه  ــا فاینمــن را ب ــن درســها داشــت، دانشــگاه کلمبی ــن ضعفــی کــه در ای ــرای همی ب

عنــوان دانشــجو قبــول نکــرد.
از آنجایــی کــه فاینمــن عاشــق ریاضیــات و رس و کلــه زدن بــا اعــداد بــود، توانســت 
کــه در ســال 3131 در دانشــگاه ام آی تــی ماساچوســت پذیرفتــه شــود. درســته کــه 
فاینمــن در ریاضــی یــک رس و گــردن باالتــر از بقیــه بــود و علــم زیــادی داشــت امــا 
بــرای ادامــه تحصیــل ایــن رشــته را انتخــاب نکــرد، شــاید ریاضــی را بســیار پیــش پــا 
افتــاده و آســان تصــور مــی کــرد و اینکــه بــه هیــچ دردی نخــورد! وقتــی کــه فاینمــن 
هنــوز ســال اول دانشــگاه بــود و بــا کاربــرد ریاضــی در نظریــه نســبیت آشــنا شــد، 
ــه دررشــته  ــح داد ک ــن ترجی ــرای همی ــود. ب ــک ب ــری فیزی ــه یادگی ــی مشــتاق ب خیل

فیزیــک ادامــه تحصیــل بدهــد.
فاینمــن در رشــته فیزیــک مثــل جواهــری درخشــید و بــا اســتعداد فــوق العــاده اش، 
ــان  ــرد و ه ــی ک ــس م ــد تدری ــجویان ارش ــرای دانش ــی را ب ــک کوانتوم درس مکانی
وقــت هــا هــم دو مقالــه علمــی بــه چــاپ رســاند. فاینمــن بــا کارنامــه علمــی کــه از 
ام آی اتــی داشــت، توانســت کــه مــدرک لیسانســش را در ســال 7131 از این دانشــگاه 
ــن  ــن در ای ــت. فاینم ــتون رف ــگاه پرینس ــه دانش ــش ب ــه تحصیل ــرای ادام ــرد و ب بگی
دانشــگاه قــرار بــود کــه ســمیناری ارائــه بدهــد کــه در آن غــول هــای فیزیــک مثــل 

انیشــتین، پاولــی و نئومــان رشکــت داشــتند، فاینمــن بخاطــر حضــور ایــن آدم هــای

مشــهور، در پوســت خــودش منی گنجیــد! از طرفــی هــم تــرس عجیبــی از ایــن 
ــی  ــی عال ــا زد و ســمینارش را خیل ــه دری ــش را ب ــا دل ــر داشــت! ام هیوالهــای متفک
برگــزار کــرد. در ســال 9131 کــه ســال آخــر دوره دکرتایــش بــود بــه فاینمــن پیشــنهاد 
داده شــد کــه در ســاخنت مبــب امتــی بــه ارتــش کمــک کنــد! فاینمــن وقتــی ایــن خــر 
را بــرای بــار اول شــنید از اســم مبــب هــم جــا خــورد چــه برســد بــه ســاخنت آن! بــرای 
همیــن ایــن پیشــنهاد را رد کــرد امــا بعــد کــه دو دوتــا چهارتــا کــرد و عقلــش را روی 
هــم گذاشــت، تصمیــم گرفــت کــه قبــول کنــد. یــک ســال بعــد از آن پیشــنهاد، فاینمن 
ــل  ــارغ التحصی ــرتا ف ــرد. بعــد از اینکــه فاینمــن از دوره دک ــش را متــام ک دوره دکرتای
شــد، تصمیــم گرفــت کــه رس و ســامانی بــه زندگیــش بدهــد و بعــد از مدتــی بــا ارلــن 
بــاوم ازدواج کــرد. البتــه همــر فاینمــن دچــار بیــاری ســل بــود. بعــد از ازدواجــش 
ــوس رس خــودش را  ــوس آالم ــن در ل ــروژه منته ــا 3231 در پ در ســال هــای 1231 ت
گــرم مــی کــرد کــه هــان پــروژه ســاخنت مبــب امتــی بــود. فاینمــن جــوان تریــن فــرد 
ایــن پــروژه بــود کــه بخاطــر تیزهوشــی کــه داشــت او را بــه عنــوان رسپرســت گــروه 
انتخــاب کردنــد. همچنیــن فاینمــن از اولیــن افــرادی بــود کــه توانســت انفجــار مبــب 
امتــی را بــدون اســتفاده از عینــک محافــظ از پشــت شیشــه کامیــون ببینــد. در یکــی 
از روزهایــی کــه فاینمــن مشــغول پــروژه مبــب امتــی بــود، همــر خــودش را بــر اثــر 
بیــاری ســل از دســت داد. بعــد از مــرگ همــرش، فاینمــن تــوی الک خــودش فــرو 

رفــت و تــا مدتهــا دل و دمــاغ کار کــردن روی پــروژه را نداشــت.
ــز  ــار بگــذارد و در پایی ــش را کن ــی تحقیقات ــرای مدت ــم گرفــت ب ــن تصمی ــرای همی ب
ســال 3231 بــه عنــوان اســتاد دانشــگاه در دانشــگاه کرنــل مشــغول بــه تدریــس شــد. 
ــده  ــرم کنن ــت رسگ ــک فعالی ــش ی ــک هــم برای ــود و فیزی ــس ب فاینمــن عاشــق تدری

محســوب مــی شــد و از ایــن بــازی لــذت مــی بــرد.
تــا اینکــه پنــج ســال بعــد توانســت کــه از حالــت دپــرس بــودن در بیایــد و روحیــه 
اش را بــه دســت آورد و در ســال 8231 در دانشــگاه صنعتــی کالیفرنیــا مشــغول بــه 
تحقیــق و همچنیــن تدریــس فیزیــک نظــری شــد. در ســال 2331 هــم برنــده جایــزه 

آلــرت انیشــتین از دانشــگاه پرینســتون شــد.
تــا اینکــه پنــج ســال بعــد توانســت کــه از حالــت دپــرس بــودن در بیایــد و روحیــه 
اش را بــه دســت آورد و در ســال 8231 در دانشــگاه صنعتــی کالیفرنیــا مشــغول بــه 
تحقیــق و همچنیــن تدریــس فیزیــک نظــری شــد. در ســال 2331 هــم برنــده جایــزه 

آلــرت انیشــتین از دانشــگاه پرینســتون شــد.
فاینمــن در ســال 7331 در یــک مهانــی شــام دعــوت شــده بــود کــه انجمــن فیزیــک 
ــخرنانی  ــام، س ــی مت ــا زیرک ــن ب ــع فاینم ــود، در آن جم ــرده ب ــزار ک ــکا آن را برگ آمری

خــودش را بــا عنــوان ” اتــاق هــای زیــادی در آن پاییــن قــرار دارنــد” مطــرح کــرد.

منبع: سایت تیزلند 



قشم گردی، یک پیشنهاد عالی برای کودک تیزهوش شما

شــاید گاهــی اوقــات بــا خودتــان فکــر کــرده باشــید کــه کاش بچــه هــا را بعــد از مدتهــا مــی بردیــد ســفر. آَخــر گردش و ســفر حقیقتا ذهــن آدمــی را باز می کند. چه ذهن خســته شــما باشــد چه 

ذهــن در حــال رشــد کــودک شــما. امــا وقتــی مســاله انتخــاب مقصــد باشــد، نمــی دانیــد کجــا را انتخاب کنید؟! یک پیشــنهاد عالی قشــم اســت. با قشــم گــردی نه تنها شــما بلکه کودک شــما هم 

لــذت خواهــد برد.

ــد از  ــا را بع ــه کاش بچه ه ــید ک ــرده باش ــر ک ــان فک ــا خودت ــات ب ــی اوق ــاید گاه ش
مدت هــا می بردیــد ســفر. آَخــر گــردش و ســفر حقیقتــا ذهــن آدمــی را بــاز می کنــد. 
ــی  ــا وقت ــودک شــا. ام چــه ذهــن خســته شــا باشــد چــه ذهــن در حــال رشــد ک
مســاله انتخــاب مقصــد باشــد، منی دانیــد کجــا را انتخــاب کنیــد؟! یــک پیشــنهاد عالــی 
قشــم اســت. بــا قشــم گردی نــه تنهــا شــا بلکــه کــودک شــا هــم لــذت خواهــد بــرد.

ــد  ــه کــه حــق داری ــه کــودک؟! خــب... البت ــد آخــر قشــم را چــه ب شــاید تصــور کنی
ــد  ــر می کنی ــه فک ــنیده اید ک ــش ش ــم و بازارهای ــدر از قش ــد. آنق ــر کنی ــه فک اینگون
ــد  ــم کــه خری ــه شــا نشــان می دهی ــا ایــن حــال مــا اینجــا ب ــد. ب قشــم یعنــی خری
تنهــا بخشــی از جذابیت هــای ســفر بــه قشــم اســت و کــودک شــا مطمئنــا جایــی 

ــه شــا! ــت. چــه برســد ب ــر از قشــم نخواهــد یاف جذاب ت

ــا  ــره قشــم یــک مــوزه اســت. یــک مــوزه تاریــخ طبیعــی! جایــی کــه کــودک ی جزی
ــط  ــی، محی ــاره جغراف نوجــوان مشــتاق شــا هــر آنچــه در درس هــای مدرســه درب

ــد. ــود می بینی ــم خ ــا چش ــه را ب ــن یادگرفت ــخ زمی ــت و تاری زیس

ــه از  ــد ک ــی می گوین ــه رسزمین ــارک ب ــه اســت. ژئوپ ــارک خاورمیان ــن ژئوپ قشــم اولی
ــاختارهای  ــن س ــد. از ای ــاص باش ــی و خ ــی، غن ــاختار زمین شناس ــت و س ــر طبیع نظ
زمیــن شناســی خــاص آنقــدر در قشــم هســت کــه هــر چــه بگردیــد بــاز هــم متــام 

منی شــوند.
برخــی از ایــن مکان هــا غارهــای خربــس، دره ســتارگان، یــا تنگــه چاهکــوه هســتند. 
ــه  ــودک شــا ب ــد. ک ــر هــزاران ســال فرســایش شــکل گرفته ان ــه در اث ــی ک مکان های

ــی چــه. ــا یعن ــد کــه فرســایش میلیون هــا ســاله دقیق ــه می بین تجرب

بــه جــای اینکــه کــودک خــود را بــه یــک آکواریــوم مصنوعــی ببریــد، 
او را ببریــد جزیــره زیبــای هنــگام. جزیــره هنگــم بــا آن دلفین هایــش 
جایــی اســت کــه کــودک شــما چــه عــرض کنیــم، خــود شــما هــم تــا 
ــا  ــن دلفین ه ــرد. ای ــد ب ــاد نخواهی ــا را از ی ــرش دلفین ه ــد پ عمــر داری
البتــه از آن دلفین هــای آمــوزش دیــده پارک هــا آبــی نیســتند. اینجــا 
خلیــج همیشــه فــارس اســت و این هــا هــم فرزنــدان باهــوش آن. البتــه 
ــر از دلفین هــا می توانیــد آن ماهی هــای آکواریومــی کــه  کمــی آنطرفت

در منــزل خــود نگــه می داریــد را از نزدیــک ببینیــد.
ــدگان  ــاغ پرن ــه ب ــود را ب ــودک خ ــاال ک ــا ح ــا ت ــم. اص ــگام بگذری هن
ــه  ــی. البت ــی دریای ــگل طبیع ــک جن ــم در ی ــد؟! آن ه ــی برده ای دریای
کــه نــه. بــرای دیــدن ایــن بــاغ پرنــدگان اســتثنائی مطمئنــا بایــد بــه 
قشــم ســفر کنیــد. در البــه الی جنگل هــای حــرای قشــم حتمــا تعــداد 
ــان  ــی از آن هــا در زب ــد، آنقــدر کــه حتــی خیل ــده می بینی ــادی پرن زی
محلــی اســمی ندارنــد. غیــر از اینکــه خــود درخــت حــرا هــم مطمئنــا 
ــودش را دارد.  ــاص خ ــی خ ــت علم ــری جذابی ــت بص ــز جذابی ــه ج ب
ــا یــک اکوسیســتم  ــا زندگــی کنــد. ب اینکــه درختــی در آب شــور دری
پیچیــده در اطرافــش. جزایــر نــاز یکــی از آن جاهایــی اســت که گذشــته 
ــرای  ــی باشــد ب ــد جای ــه وجــد مــی آورد، می توان ــن کــه شــما را ب از ای
ــا را از  ــر آب دری ــید ب ــاه و خورش ــه م ــدرت جاذب ــان ق ــه کودکت اینک
ــره کوچــک هســتند کــه در  ــاز دو جزی ــر ن ــد. جزای ــک لمــس کن نزدی
ــد. ایــن دو جزیــره هــر ۶  یــک کیلومتــری جزیــره قشــم قــرار گرفته ان
ــر اثــر جــزر و مــد آب دریــا بــه  ــار بــه طــور متنــاوب ب ســاعت یــک ب

ــوند. ــدا می ش ــل و از آن ج ــکی وص خش



ــودک شــما شــنی          ــن ســواحل کشــور هســتند. ک ــی قشــم، از تمیزتری ــر ســواحل جنوب ــاز، ســاحل آن و دیگ ــر ن ــر از خــود جزای ــه غی   ازب
ــرد. ــد ک ــدا نخواه ــواحل پی ــن س ــر از ای نرم ت

راستی احتماال لنج دیده اید. آن هم در این برنامه های مستند تلویزیون. واقعا دوست ندارید یکی از آن ها را از نزدیک ببینید؟
ــه  ــا تجرب ــه ب ــدرن بلک ــری م ــه های کامپیوت ــا نقش ــه ب ــه ن ــی ک ــت. لنج های ــاخت اس ــال س ــه در ح ــی ک ــش را. یک ــک کامل ــه ی ــم ن  آن ه

ــی. ــای طوفان ــن کاال در دری ــن ت ــی چندی ــت جابه جای ــا قابلی ــی ب ــوند. لنج های ــاخته می ش ــرزمین س ــن س ــتگان ای گذش
کروکودیل دوست دارید؟ مطمئنا نه!! اما اگر بخواهید می توانید در قشم چندین تای آن ها را در پارک کروکودیل ببینید.

هــر وقــت کــودک شــما از قشــم گردی ســیر شــد بــه جــای ایــن همــه گوشــت قرمــز بــه او غذاهــای دریایــی بدهیــد. گــردش علمــی اســت و 
فســفر هــم جزئــی از آن. کنــار قلعــه پرتغالی هــا یــک رســتوران کوچــک پیــدا می کنیــد. اگــر قانــع شــدید کــه قشــم بــرای کــودک شــما جــذاب 

خواهــد بــود حتمــاً در کنــار منظــره شــبانه دریــا اینجــا را از دســت ندهیــد.

از غــار نمکــدان )طوالنی تریــن غــار نمکــی دنیــا( هــم نمی گوییــم از کورکوراکــوه و دره تندیس هــا و حتــی ســواحل قشــم هــم حرفــی نمی زنیــم. 
فقــط فکــرش را بکنیــد کــه اگــر کــودک شــما بــه جــای اینکــه همــه مطالــب را در کتاب هــا ببینــد، خــودش یــک ســتاره دریایــی را در ســاحل 

پیــدا کنــد چقــدر شــاد می شــود؟! خاطــره ای کــه ســال ها از ذهنــش پــاک نمی شــود.

اگــر کــودک شــما از دیــدن ایــن همــه جــای دیدنــی خســته نشــد، البتــه کــه می توانیــد او را بــا خــود بــه مــوزه ژئوپــارک ببریــد. بــا ورودی تنهــا 
ــر از ســنگ ها و  ــوزه اســتثنائی پ ــک م ــد. ی ــوزه را می بینی ــازار م ــار در شــرقی ب ــازار ســتاره. کن ــد شــهر قشــم و ب ــان! کافیســت بروی ۰۰۰۲ توم

ــی. ــات دریای ــی و حیوان ــای علم ــا و ماکت ه صدف ه

از قشــم هــر چــه بگوییــم کــم گفته ایــم. قشــم جایــی اســت کــه نــه تنهــا بــرای شــما جــذاب اســت، بلکــه بــرای کــودک کنجــکاو شــما می توانــد 
یــک تفریــح علمــی جالــب باشــد.

منبع: سایت تیزلند


