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آموزش زبان برای کودکان ۱۰ ،روش کاربردی و ساده
ـه بســیاری از والدیــن امــروزی اســت .خیلــی از پدرومادرهــای
آمــوزش زبــان بــرای کــودکان از ســنین خردســالی ،دغدغـ ٔ
کــودکان دو یــا ســه ســاله ،عقیــده دارنــد تســلط بــه مکالمــه زبــان انگلیســی ،میتوانــد بــه کودکشــان کمــک کنــد تــا در
ایــن روزگار جهانیشــدن ،از دیگــران جلــو بیفتنــد .آنهــا معتقدنــد هرقــدر بچههــا زودتــر شــروع بــه یادگیــری کننــد ،بهتــر
اســت .در ادامــه بــا  ۱۰روش ســاده و کاربــردی آمــوزش زبــان بــه کــودکان آشــنا میشــوید.

 .۱خودتان هم انگلیسی یاد بگیرید
بــرای ایجــاد نگرشــی مثبــت نســبت بــه یادگیــری ،و اصــا نســبت بــه انگلیســی بهعنــوان زبــان دوم
در فرزندتــان ،بهتریــن کار ایــن اســت کــه از خودتــان شــروع کنیــد .اگــر فرزندتــان را بــه کالس زبــان
انگلیســی فرســتادهاید ،چــرا خودتــان هــم بــه کالس زبــان نمیرویــد؟ یادگیــری انگلیســی در خانــه و
در کنــار هــم ،راه فوقالعــادهای 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  ۰۰۰۲نفــر از مــردم انگلســتان نظرســنجی کــرده و متوجــه شــده
کــه  ۰۴درصدشــان از صحبــت بــه زبانــی خارجــی در کشــوری دیگــر دچــار اســترس میشــوند .ایــن
نــوع اضطــراب اغلــب بهخاطــر خاطــرات بــدی اســت کــه از یادگیــری زبــان خارجــی در دوران مدرســه
مانــده و بهآســانی میتوانــد از پدرومــادر ،بــه کــودکان هــم منتقــل شــود.
وقتــی خودتــان هــم انگلیســی میآموزیــد ،میتوانیــد بــه کودکانتــان نشــان دهیــد کــه صحبــت
کــردن و اشــتباه کــردن ،بهتــر از آن اســت کــه فقــط وقتــی لــب بــه ســخن بــاز کننــد کــه جملــه
بیعیــب و نقصــی آمــاده کــرده باشــند.

 .۲به انگلیسی بازی کنید
بچههــا هــر چیــزی را کــه دوروبرشــان باشــد ،بهطــور طبیعــی و بــدون دخالــت بزرگترهــا ،یــاد
میگیرنــد .آنهــا ایــن کار را بــا آزمــون و خطــا ،و از طریــق بــازی انجــام میدهنــد .بــرای آنکــه بــه
کودکتــان کمــک کنیــد انگلیســی بیامــوزد ،کاری کنیــد بــه ایــن زبــان بــازی کنــد.
بــرای آمــوزش زبــان بــرای کــودکان توصیــه میشــود خالهبــازی و قایمباشــک و بازیهــای محبــوب
دیگــر را بــه انگلیســی امتحــان کنیــد .بــه عبــارت دیگــر ،کاری کنیــد زبــان انگلیســی را همانگونــه
یــاد بگیرنــد کــه زبــان مادریشــان را میآموزنــد.

 .۳موقع خواب قصههای انگلیسی بخوانید
ایــن روزهــا پیــدا کــردن کتــاب قصــه و کتــاب کــودک بــه زبانهــای مختلــف آســان اســت؛ بهویــژه بــه
صــورت آنالیــن یــا حتــی بــا تعویــض کتــاب بــا دیگــر پدرومادرهــا .کــودکان خردســال ،بــه آن زبانــی
کــه برایشــان چیــزی میخوانیــد گیــر نمیدهنــد ،آنهــا بیشــتر بــه برگــزاری خــو ِد مراســم قصــۀ
شــب اهمیــت میدهنــد .ایــن مســئله فرصــت فوقالعــادهای بــه شــما میدهــد تــا زمــان بیشــتری
را بــه .آمــوزش زبــان بــرای کــودکان اختصــاص بدهیــد؛ آن هــم بــه شــیوهای فراموشنشــدنی .همــۀ
مــا قصههــا و کتابهــای محبــوب دوران کودکــی را بــه یــاد داریــم و در بعضــی مــوارد ،هنــوز هــم
عبارتهــای خاصــی از کتابهــا و قصههایــی را کــه سالهاســت نشــنیده و نخواندهایــم ،بــه خاطــر
میآوریــم .کتــاب قصههــا فرصــت فوقالعــادهای بــرای یادگیــری زبــان فراهــم میکننــد کــه بایــد
از آن اســتفاده کنیــم .خوانــدن کتــاب قصههــای مصــور بــرای کــودکان ،شــیوۀ فوقالعــادهای بــرای
بســط و گســترش زبــان اســت؛ چراکــه هــر صفحـهای ،ســرنخهایی بصــری هــم در اختیــار کــودک قــرار
میدهــد .در کتــاب قصههــای مصــور ،زبــان ســاده شــده و عبارتهــا مــدام تکــرار میشــوند و ریتــم
و آهنــگ هــم دارنــد؛ بنابرایــن دایــرۀ واژگان را گســترش میدهنــد و بچههــا را تشــویق میکننــد
دربــارۀ شــخصیت و داســتان ســؤال مطــرح کننــد .اگــر نمیتوانیــد بــا صــدای بلنــد داســتانهای
انگلیســی بــرای کودکتــان بخوانیــد ،کتابهــای صوتــی و قصههــای آنالیــن هــم جایگزینهــای
فوقالعــادهای هســتند.

شبکهرادیوییانگلیسیزبانیرادرپسزمینهپخشکنید
.۴
ٔ
ـن در معــرض زبــان بــودن و یادگیــری زبــان ،تفــاوت بزرگــی وجــود دارد .معمــوال وقتــی بــه یادگیــری
یـ ِ
زبــان جدیــدی فکــر میکنیــم ،یــاد کالسهــای دســتورزبان مدرســه میافتیــم؛ همــان کالسهایــی کــه
صفحههــای کتــاب را ورق میزدیــم و مــدام فعلهــا را تکــرار میکردیــم .امــا در ســالهای نخســت
کودکــی ،بایــد بهجــای دســتورالعملهای صریــح و مســتقیم ،یادگیــری بــا روش قرارگیــری در معــرض
صداهــا و ریتمهــای زبــان جدیــد آغــاز شــود.
وقتــی بچههــا زبــان مادریشــان را میآموزنــد ،فراینــد ذهنــی باورنکردنــیای را تجربــه میکننــد.
آنهــا بــه هــر چیــزی کــه دوروبرشــان اســت گــوش میکننــد؛ بعــد اطالعــات را بــا هــم ترکیــب و در
نهایــت هــم از آنهــا اســتفاده میکننــد .کــودک اولیــن بــاری کــه بهطــور مثــال واژۀ« عروســک» را
میشــنود ،آن را تقلیــد نمیکنــد ،بلکــه بارهــا و بارهــا ایــن واژه را از آدمهــای مختلــف میشــنود تــا در
نهایــت خــودش آن را بــه زبــان بیــاورد؛ همیــن مســئله در مــورد زبانهــای 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 میکنــد تــا زبــان دیگــری را از زبــان گویشــورهای مختلــف بــا لهجههــای
متفــاوت بشــنوید .کار مفیــدی کــه میتوانیــد بــرای آمــوزش زبــان بــه کــودکان انجــام بدهیــد ،ایــن
اســت کــه در پسزمینــۀ کارهــای روزمــره ،رادیــو را هــم روشــن کنیــد.

 .۵روی آواها کار کنید

در هــر زبانــی صداهــای خاصــی وجــود دارنــد کــه یادگیــری و اســتفاده از آنهــا ماننــد گویشــور بومــی ،بــرای زبانآمــوز ،بهویــژه زبانآمــوز
بزرگســال دشــوار اســت .ماننــد غلطــان در زبانهــای ایتالیایــی و اســپانیایی .بــه همیــن دلیــل اســت کــه قــرار گرفتــن در معــرض صداهــا در
ســنین کودکــی ،بــرای تســلط بــه آن زبــان در ســنین باالتــر ،مهــم اســت.

مؤسســههای آمــوزش زبــان در سراســر دنیــا ،برنامههــای آواشناســی برگــزار میکننــد کــه در سیســتم آمــوزش بریتانیــا هــم طــی ده ســال
گذشــته ،بســیار محبــوب شــده اســت .برنامههــای آواشناســی در اصــل بــرای کمــک در خوانــدن و نوشــتن از طریــق تمریــن صداهــا و شناســایی
حروفــی کــه نشــانۀ آن صداهــا هســتند ،طراحــی شــدهاند .ســپس کــودکان شــروع بــه ترکیــب صداهــا میکننــد تــا واژههــا را بســازند و ایــن
تمریــن ،از آن بــه بعــد پای ـهای بــرای خوانــدن و نوشــتن میشــود.
بــرای کمــک بــه کــودکان در بیــان صداهایــی کــه بــا صداهــای موجــود در زبــان مــادری آنهــا متفــاوت اســت ،میتوانیــم از فعالیتهــای
آواشناســی مبتنــی بــر تکــرار فــراوان اســتفاده کنیــم .برنامههــای تلویزیونــی ویـژۀ کــودکان ماننــد سســمی اســتریت نزدیــک بــه نیــم قــرن اســت
کــه چنیــن فعالیتهایــی را انجــام میدهنــد.

 .۶کمی حیله به خرج بدهید!
در آمــوزش زبــان بــرای کــودکان از ترفندهایــی هــم میتوانیــد اســتفاده کنیــد .بچههــا از هــر فرصتــی بــرای کثی ـفکاری اســتقبال میکننــد.
آنهــا 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 میتــوان از زبــان انگلیســی بــرای اجــرای فعالیــت اســتفاده کــرد .پــس بــه او اجــازه
ـان چســب و کاغــذ بیفتــد ،و همینطــور کــه مشــغول اســت ،عبارتهــای ســادهای مثــل بــه کار ببریــد.
دهیــد بــه جـ ِ
عبارتهــای اینچنینــی ،مفیدتریــن مــواد زبانــی هســتند کــه میتوانیــد بــه کودکتــان بیاموزیــد .اگــر خودتــان هــم انگلیســی زیــادی بلــد
نیســتید ،میتوانیــد مثــا موقــع پخــت کیــک ،از عبارتهــای موجــود در دســتورتهیههای صوتــی یــا نوشــتاری بــه زبــان انگلیســی اســتفاده
کنیــد .بــه ایــن صــورت ،از همــان انگلیســی روزمــرهای اســتفاده میکنیــد کــه مدرســین زبــان در کالس بــه کار میبرنــد .در نتیجــه فرزندتــان
را آمــادۀ چیزهایــی میکنیــد کــه در کالس و مدرســه خواهــد شــنید.
ایــن جملــه ســاختار گرامــری واقعــا پیچیــدهای دارد کــه اگــر بخواهیــم آن را آمــوزش دهیــم ،بــرای کــودک خردســال فوقالعــاده دشــوار و
چالشبرانگیــز خواهــد بــود .از ســوی دیگــر ،موســیقی هــر کاری را بــدون فشــار و تحمیــل برایمــان انجــام میدهــد و مــواد آموزشــی را طــوری
بــه کــودکان ارائــه میکنــد کــه بهراحتــی آنهــا را تشــخیص بدهنــد.

شــاید بعدهــا و در اوایــل دورۀ نوجوانــی ،وقتــی کــودکان شــروع بــه یادگیــری بیشــتر دربــارۀ دســتورزبان کردنــد ،ایــن ترانههــا بــه ذهنشــان
خطــور کــرده و بــه آنهــا کمــک کنــد تــا ســاختارهایی کــه میآموزنــد ،برایشــان بــه راحتــی آب خــوردن باشــد.

 .۷با هم شعر بخوانید
گــر هــم خودتــان نمیتوانیــد بخوانیــد ،از فایلهــای صوتــی و تصویــری اســتفاده کنیــد .کــودکان پــس از چنــد بــار گــوش کــردن بــه ترانــه یــا
الالیــی ،ســریع شــروع بــه زمزمــه کــرده و بــا خواننــده همخوانــی میکننــد .بعــد هــم کمکــم واژههــای بیشــتر و بیشــتری را کنــار هــم قــرار
میدهنــد .موســیقی و ریتــم بــه بچههــا کمــک میکننــد از جملههــا و لحــن و ریتــم و طــوری اســتفاده کننــد کــه اگــر تــاش میکردیــم
ایــن قابلیتهــای زبانــی را مســتقیما بــه آنهــا آمــوزش دهیــم ،اینقــدر موفــق نمیشــدیم؛ و بــه همیــن خاطــر اعتمادبهنفــس فراوانــی هــم
پیــدا میکننــد.
از طریق موسیقی ،حتی میتوانیم بچهها را با ساختارهای بسیار دشوار زبانی هم آشنا کنیم.

 .8دوستان انگلیسیزبان را به خانه دعوت کنید
همــۀ مــا فــارغ از سنوســالمان ،وقتــی مجبــور میشــویم ،از زبــان دیگــری اســتفاده میکنیــم .بعضیهــا کــه در خانوادههــای دوزبانــه بــزرگ
شــدهاند ،میداننــد کــه بایــد حداقــل تــاش کننــد تــا بــا هــر کســی بــه زبانــی کــه بهتــر حــرف میزنــد و راحتتــر میفهمــد ،ارتبــاط برقــرار
کننــد .مثــل خانــوادهای کــه بهطــور مثــال عمههــا و عموهــا بــه زبــان ترکــی صحبــت میکننــد 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 خانوادههایــی فــرد آمــاده
اســت تــا از تواناییهایــش در هــر دو زبــان ،بهموقــع اســتفاده کنــد.
همیــن شــرایط بــرای کــودکان و در مــورد زبــان انگلیســی هــم صــادق اســت .بــرای آمــوزش زبــان بــه کــودکان و کمــک بــه آنهــا در یادگیــری
زبــان دوم ،اگــر دوســت انگلیسـیزبانی داریــد یــا کســانی دوروبرتــان هســتند کــه بــه زبــان انگلیســی تســلط خوبــی دارنــد ،آنهــا را بــه منــزل
دعــوت کنیــد .مــراوده بــا چنیــن افــرادی ،بــرای فرزندتــان بســیار مفیــد اســت.

 .9صبور باشید
گــر فرزندتــان مــدام اشــتباه میکنــد یــا اینکــه ســریعا بــه زبــان انگلیســی صحبــت نمیکنــد ،نگــران نشــوید .در طــی فراینــد زبانآمــوزی ،مغــز
بایــد رمزگشــایی و الگویابــی کنــد .تولیــد زبــان معمــوال پــس از یــک دورۀ طوالنــی گــوش کــردن و فکــر کــردن آغــاز میشــود.
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 بچههایــی کــه یکدفعــه در معــرض چندیــن زبــان مختلــف قــرار میگیرنــد ،کمــی بــه زمــان بیشــتری
نیــاز دارنــد تــا همــۀ اطالعــات را در جــای خــود قــرار دهنــد .بنابرایــن شــاید در مدرســه ،کودکــی کــه در حــال یادگیــری اطالعاتــی جدیــد بــه
زبــان دوم یــا احتمــاال ســومش اســت ،کمــی عقبتــر از کودکــی باشــد کــه همــان اطالعــات جدیــد را بــه زبــان اول و تنهــا زبانــش میآمــوزد.
نگــران نباشــید .بچــۀ چندزبانــه هــم ب ـهزودی بــدون هیــچ کمکــی خــودش را میرســاند و شــواهد بســیاری وجــود دارنــد مبنــی بــر اینکــه در
زندگــی آینــده ،توانایــی صحبــت بــه بیشــتر از یــک زبــان ،بــه تقویــت حافظــه هــم کمــک میکنــد.

منبع :سایت چطور

کنترل عصبانیت در کودکان با  ۵تکنیک موثر و کاربردی
اگــر کــودک شــما ندانــد کــه چگونــه احساســات خــود را مدیریــت کند(مدیریــت احساســات) ،بــا بــروز ناکامــی و احســاس خشــم ،بهســرعت شــاهد لجبــازی،
بیاحترامــی ،پرخاشــگری و قشــقرق در او خواهیــد بــود .عصبانیــت در کــودکان کــه میتوانــد بــه شــکل دعـوا و آزار ســایرین دیــده شــود ،نبایــد مــورد غفلــت قرار
گیــرد .عصبانیــت در کــودکان بــا مشــکالت 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 میکنیــم ،بــه او کمــک خواهــد کــرد که خشــم خود
را مدیریــت کند.

 .۱به 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 دشـوار اســت .بــه کودک
آمــوزش بدهیــد کــه روی احساســات خــود نامــی بگـذارد ،تــا بتوانــد احســاس خشــم،
ناکامــی و ناامیــدی خــود را بــه بیــان درآورد.
بــه او بگوییــد« :عصبانیشــدن اشــکالی نـدارد ،امــا کتـکزدن دیگـران ممنوع اســت».
بــه او کمــک کنیــد بــه ایــن درک برســد کــه در زمــان احســاس خشــم ،کنتــرل
رفتارهایــش در دســت خــود اوســت.
گاهــی رفتارهــای پرخاشــگرانه از چنــد حــس متنــوع برمیخیــزد ،بـرای مثــال غــم یا
خجالتزدگــی .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.
 .۲الگوی خوبی از مهارتهای مدیریت خشم باشید
بهتریــن روشــی کــه میتوانیــد بــه کــودک مدیریــت خشــم بیاموزیــد ،ایــن
اســت کــه بــه او نشــان بدهیــد درمواقــع بــروز خشــم چگونــه برخــوردی
داریــد .اگــر کــودک شــاهد عصبانیــت شــما باشــد ،احتمــاال همیــن کار را
هــم خواهــد کــرد .امــا اگــر او شــاهد کنارآمــدن شــما بــا احساســاتتان بــه
شــیوهای مهربانانهتــر و آرامتــر باشــد ،او هــم ایــن روش را انتخــاب خواهــد
کــرد .هرچنــد ،اهمیــت دارد کــه کــودک را درمعــرض بســیاری از مشــکالت
دوران بزرگســالی کــه بــا آن مواجهایــد ،قــرار ندهیــد ،اینکــه او شــاهد باشــد
کــه چگونــه خشـمتان را مدیریــت میکنیــد ،بســیار مهــم اســت .بــه مواقعــی
اشــاره کنیــد کــه دچــار احســاس ناکامــی میشــوید تــا کــودک متوجــه شــود
کــه بزرگســاالن هــم گاهــی دچــار خشــم میشــوند.
اشــکالی نــدارد مســئله در ایــن ســطح را بــا کــودک مطــرح کنیــد کــه:
«خشــمگین شــدم کــه ماشــین جلویــی نایســتاد تــا بچههــا از خیابــان
عبــور کننــد ،امــا مــن ماشــین را نگــه مــیدارم تــا بچههــا بــه ســامت از
خیابــان عبــور کننــد ».بــه زبــانآوردن احساســاتتان بــه کــودک میآمــوزد
کــه او هــم دربــارهی احساســات خــود حــرف بزنــد .زمانیکــه در حضــور
کــودک کنتــرل خــود را از دســت میدهیــد و عصبانیــت را در رفتــار نشــان
میدهیــد ،مســئولیت آن را بپذیریــد .معذرتخواهــی کنیــد و بگوییــد کــه
بــه جــای پرخاشــگری بایــد چــه میکردیــد .بگوییــد« :متأســفم کــه امــروز
جلــوی تــو داد کشــیدم ،وقتــی خشــمگین بــودم .بهجــای اینکــه صدایــم را
بــاال ببــرم بایــد میرفتــم کــه قــدم بزنــم تــا خشــمم فروکــش کنــد».
 .۳برای عصبانیت قانونی داشته باشید
بیشــتر خانوادههــا قوانیــن نانوشــتهای دربــارهی عصبانیــت دارنــد کــه میگویــد کـدام
ل قبــول هســتند .برخــی خانوادههــا اهمیتــی
رفتارهــا قابلقبــول و کـدا م یــک غیرقابـ 
نمیدهنــد کــه درب بههمکوبیــده شــود یــا صــدا بــاال بــرود .برخــی خانوادههــا
هــم تحمــل ایــن رفتارهــا را ندارنــد .قوانیــن خانهتــان را بنویســید و انتظاراتتــان را
در آن مشــخص کنیــد .داشــتن رفتــاری محترمانــه در زمــان بروز خشــم بایــد موضوع
محــوری قوانیــن عصبانیــت باشــد .مـواردی ماننــد ممنوعیــت پرخاشــگری فیزیکــی،
توهیــن ،فحــش و تخریــب امـوال را در قوانیــن لحــاظ کنیــد تــا کــودک بدانــد،
منبع :سایت چطور

نمیتوانــد در هنــگام عصبانیــت ،اشــیا را پرتــاب کنــد ،بشــکند یــا بــا زبــان و اعمالش،
افـراد را اذیــت و اشــیا را نابــود کنــد.

 .۴مهارتهای مقابلهای سالم را بیاموزید
کــودکان نیــاز دارنــد راه درسـ ِ
ـت برخــورد بــا خشمشــان را بیاموزنــد .بهجــای
اینکــه بــه آنهــا گفتــه شــود کــه «بــرادرت را نــزن» بــه او توضیــح بدهیــد
زمانــی کــه عصبانــی اســت ،میتوانــد چــه بکنــد.
بــه او بگوییــد« :دفعـهی بعــد کــه عصبانــی شــدی ،حــرف بــزن» یــا «وقتــی
از دســت دوســتت عصبانــی شــدی ،ازش دور شــو ».همچنیــن میتوانیــد از
او بپرســید« :بهجــای کتــکزدن دوســتت چــه کار دیگــهای میتونســتی
انجــام بــدی؟» بــا ایــن کار بــه کــودک کمــک میکنیــد اســتراتژیهایی
را کــه درکنارآمــدن بــا خشــم مفیــد اســت ،تشــخیص دهــد .میتوانیــد
جعبــهای تحــت عنــوان «آرامشــدن» بــرای او بســازید تــا در اوقــات ناراحتــی
از آن اســتفاده کنــد.
ایــن جعبــه را بــا اشــیایی کــه بــه آرامشــدن او کمــک میکننــد ،پــر
کنیــد؛ ماننــد کتــاب ،اشــکال رنگکردنــی و ماژیــک ،لوســیونهایی بــا
بــوی خوشــایند و آهنگهــای آرامشبخــش .درگیرکــردن حــواس کــودک
میتوانــد 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 میتوانــد پیــش از آنکــه خــود را بــر اثــر خشــم
دچــار دردســر کنــد ،ازجاییکــه هســت فاصلــه بگیــرد .وقتــی کــودک خــودش
را از موقعیــت جــدا میکنــد و چنــد دقیق ـهای را بــا خــود خلــوت میکنــد،
ل مســئله را بــه کودکتــان بیاموزیــد تــا
آرام میشــود .مهارتهــای حــ 
بدانــد کــه میتوانــد مســائل را بــدون متوسلشــدن بــه پرخاشــگری حــل
کنــد.
 .۵در صورت لزوم او را با عواقب رفتارش روبهرو کنید
زمانیکــه کــودک از قوانیــن عصبانیــت تبعیــت میکنــد ،او را بــا نتایــج
مثبــت رفتــارش روبـهرو کنیــد ،بــرای مثــال سیســتم پاداشدهــی یــا اقتصــاد
ژتونــی میتوانــد انگیــزهی کــودک را بــرای اســتفاده از مهارتهــای مدیریــت
خشــم تقویــت کنــد .زمانیکــه کــودک قوانیــن عصبانیــت را زیــر پــا
میگــذارد ،او را بــا عواقــب رفتــارش مواجــه کنیــد .اگــر کــودک پرخاشــگری
کــرد ،،بــدون تأخیــر او را بــا عاقبــت رفتــارش مواجــه کنیــد .ایــن عاقبــت
میتوانــد ،خارجکــردن او از موقعیــت ،محرومکــردن از مزایــا یــا جبــران
بــا انجــام مقــدار بیشــتری از کارهــای خانــه یــا قــرضدادن اســباببازی بــه
قربانــی صــورت بگیــرد .در صــورت لــزوم کمــک حرفــهای بگیریــد .اینکــه
یــک کــودک در مدیریــت خشــم دچــار کاســتی باشــد ،غیرطبیعــی نیســت.
امــا بــا راهنمایــی شــما ،بایــد شــاهد پیشــرفت مهارتهــای مدیریــت خشــم
در کــودک باشــیم .اگــر کنتــرل عصبانیــت در کــودکان خــارج از کنترل باشــد،
یــا مشــکل او افزایــش پیــدا کنــد ،بایــد از کمــک حرفــهای بهــره گرفــت.
متخصــص تربیتشــده میتوانــد احتمــال وجــود هرگونــه مشــکل در ســامت
روانــی کــودک را مــردود اعــام کنــد و بــرای برنامهریــزی دربــارهی مدیریــت
رفتــار کــودک بــه شــما کمــک کنــد.

آموزش مدیریت مالی به کودکان
پــول بــرای بــرآورده کــردن نیازهــا و خواســتهها در جامعــهی مــا ضــروری اســت و همــه بــه مهارتهــای مدیریــت مالــی نیــاز دارنــد .ایــن
مهارتهــا از عقایــد ،نگرشهــا ،عادتهــا و ارزشهایــی کــه در دوران کودکــی و در حیــن رشــد ،در مــورد پــول کســب میکنیــم ،ناشــی
میشــود .بدیهــی اســت کــه آمــوزش مالــی بــرای همــه ضــروری اســت .کودکانــی کــه یــاد میگیرنــد بــرای مخــارج و هزینههایشــان برنام ـهای
داشــته باشــند و آن را اجــرا کننــد ،اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری خواهنــد داشــت .بهعــاوه آنهــا بیــش از ســایر کــودکان بــه تواناییهایشــان در
تصمیــم گیــری اعتمــاد دارنــد و متکــی بــه خــود هســتند .آنهــا زودتــر میتواننــد بــا مفاهیــم مهــم اقتصــادی ماننــد اعتبــار ،مالیــات و بیمــه
آشــنا شــوند و شــروع بــه ســرمایه گــذاری بــرای زندگــی آیندهشــان کننــد .در ایــن مقالــه شــما را بــا روشهــا و تکنیکهــای کاربــردی آمــوزش
مدیریــت مالــی بــه کــودکان آشــنا میکنیــم.

 .1آمــوزش مدیریــت مالی به روش غیرمســتقیم با اســتفاده

از مشــاهده و مثال:

بعضیاوقــات بایــد بــرای فرصتــی برنامــه ریــزی کنیــد تــا بتوانیــد درس
خاصــی را بــه فرزندتــان بیاموزیــد .بــرای نمونــه ،وقتــی بــا فرزند  ۷ســالهتان
«مغازهبــازی» میکنیــد ،میتوانیــد تفــاوت میــان ارزش ســکهی ۰۵
تومانــی و ســکهی  ۰۰۱تومانــی را بــه او یــاد بدهیــد .یــا میتوانیــد بههمــراه
فرزندتــان در وبســایتهای نقــد و بررســی کاال جس ـتوجو کنیــد و از او
بخواهیــد کــه در یافتــن و خوانــدن نقدهــای مصرفکننــدگان در مــورد
خریــد دوچرخــه بــه شــما کمــک کنــد.
همیشــه بهیــاد داشــته باشــید کــه فرزندتــان از تعامــات و تجربههــای
واقعــی بیشــتر میآمــوزد تــا از تصمیمهایــی کــه بعــد از ســخنرانیها و
گفتوگوهــای یکطرفــهی شــما گرفتــه میشــود.

کــودکان آنچــه والدینشــان بــا پــول انجــام میدهنــد و احساســی را کــه
در مــورد پــول دارنــد ،مشــاهده میکننــد .آنچــه کــودکان میبیننــد و
ل میگیــرد ،تاثیــر
میشــنوند بــر نگرشهــا و ارزشهایــی کــه در آنهــا شــک 
میگــذارد .بــه همیــن دلیــل والدیــن بایــد نگرشهــای خــود در مــورد پــول
و روشهایــی را کــه بــرای خــرج کــردن پــول اســتفاده میکننــد ،ارزیابــی
کننــد .آیــا همیشــه ســعی میکنیــد کــه بــه تعهــدات مالیتــان پایبنــد
باشــید؟ آیــا در مــورد مســائل مالــی آرام و منطقــی هســتید یــا پــول باعــث
ایجــاد درگیــری و طغیانهــای احساســی میشــود؟ آیــا پولهایتــان را
 .۴ایجاد فرصتهایی برای انتخاب کردن و تصمیمگیر یهای
بــر اســاس هواوهــوس خــرج میکنیــد یــا بــرای خــرج کــردن آن برنامــه
داریــد؟
والدیــن میتواننــد بــا وارد کــردن کــودکان در بحثهــای معمــول خانوادگی
بــه آنهــا کمــک کننــد کــه مســائل مالــی را درک کننــد .ایــن کار باعــث
 .۲مشارکت در بحثها و تصمیمگیریها
میشــود کــودکان بهتدریــج درک کننــد کــه درآمــد خانــواده بــرای چــه
مــواردی هزینــه میشــود و اهــداف مالــی کوتاهمــدت و بلندمــدت خانــواده
والدیــن میتواننــد بــا وارد کــردن کــودکان در بحثهــای معمــول خانوادگی
چــه هســتند .کودکانــی کــه وضعیــت مالــی خانــواده را درک میکننــد،
بــه آنهــا کمــک کننــد کــه مســائل مالــی را درک کننــد .ایــن کار باعــث
کمتــر از ســایر کــودکان درخواسـتهای مالــی غیرمنطقــی دارنــد.
میشــود کــودکان بهتدریــج درک کننــد کــه درآمــد خانــواده بــرای چــه
شــما بایــد قوانینــی اساســی را بــرای ایــن جلســات خانوادگی تعییــن کنید
مــواردی هزینــه میشــود و اهــداف مالــی کوتاهمــدت و بلندمــدت خانــواده
و بهخوبــی مشــخص کنیــد کــه فرزندتــان بــه چــه طریقــی بایــد در آنهــا
چــه هســتند .کودکانــی کــه وضعیــت مالــی خانــواده را درک میکننــد،
مشــارکت داشــته باشــد .بهعــاوه بایــد بــر اهمیــت محرمانــه بــودن ایــن
کمتــر از ســایر کــودکان درخواسـتهای مالــی غیرمنطقــی دارنــد.
بحثهــای خانوادگــی تاکیــد کنیــد و از کــودک بخواهیــد کــه مســائل
شــما بایــد قوانینــی اساســی را بــرای ایــن جلســات خانوادگی تعییــن کنید
مطرحشــده در جلســات خصوصــی خانوادگــی را بــرای دیگــران بازگــو نکند.
و بهخوبــی مشــخص کنیــد کــه فرزندتــان بــه چــه طریقــی بایــد در آنهــا
همــهی مــا هــر کاری را بــا انجــام دادن آن یــاد میگیریــم .وقتــی
مشــارکت داشــته باشــد .بهعــاوه بایــد بــر اهمیــت محرمانــه بــودن ایــن
والدیــن بــه کــودکان فرصتــی میدهنــد کــه نحــوه خــرج کــردن پــول
بحثهــای خانوادگــی تاکیــد کنیــد و از کــودک بخواهیــد کــه مســائل
را انتخــاب کننــد (بهصورتــی کــه متناســب بــا ســن و مرحل ـهی بلــوغ
مطرحشــده در جلســات خصوصــی خانوادگــی را بــرای دیگــران بازگــو نکند.
آنهــا باشــد) ،کــودکان چیزهــای زیــادی یــاد میگیرنــد .درســت اســت
 .۳آمــوزش مدیریــت مالی بــه روش مســتقیم و برنامهریزی کــه گاهــی انتخابهــای آنهــا اشــتباه اســت ،ولــی در ایــن مــوارد
والدیــن بایــد بهجــای مســخره کــردن و انتقــاد کــردن ،کــودکان را
فرصتهــا و تجربههــا
راهنمایــی و حمایــت کننــد و همیشــه راه گفتوگــو را بــاز بگذارنــد.
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دوست خیالی کودکان و  ۴نکته که والدین باید درمورد آن بدانند
خانمــی تعریــف میکــرد کــه یکبــار موقــع رانندگــی بههمــراه کودکانــش اتفاقــی افتــاد کــه او را بســیار ترســاند .ســه کودکــش روی
صندلیهــای عقــب خــودرو نشســته بودنــد و او در بــزرگراه میرانــد کــه ناگهــان کوچکتریــن دختــرش کــه  ۴ســاله بــود ،بــا وحشــت فریــاد
میزنــد« :وایســا!» او کــه از ایــن فریــاد ناگهانــی یکــه خــورده بــود ،بهســرعت خــودرو را متوقــف میکنــد و از دختــرش میپرســد کــه چــه
اتفاقــی افتــاده اســت .دختــرک هــم بــا ناراحتــی و وحشــت میگویــد« :داشــتی بوپســی رو زیــر میگرفتــی ».بوپســی ،دوســت خیالــی او بــود.
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
جدیــد خــود انجــام میدهنــد .بــا هــم بــازی میکننــد ،غــذا
میخورنــد و بــه قصههــای موقــع خــواب گــوش میدهنــد .آنهــا
حتــی وقتــی میخواهنــد بخوابنــد ،اجــازه میدهنــد کــه دوستشــان
هــم کنارشــان بخوابــد .تنهــا مشــکلی کــه در ایــن میــان وجــود
دارد ،آن اســت کــه دوســتان آنهــا خیالــی و نامرئیانــد .شــما هرگــز
نمیتوانیــد دوســت او را ،کــه ممکــن اســت گوشهــای بلنــد مثــل
خرگــوش یــا بینــی ســبز داشــته باشــد ،ببینیــد .اگرچــه مشــاهدهی
اینکــه کودکتــان بیشــتر وقــت خــود را بــا دوســت خیالــی خــود
میگذرانــد ،نگرانکننــده اســت ،امــا وجــود ایــن دوســت خیالــی
کــودکان بخــش مهمــی از رشــد آنهاســت.
تخیــل و فانتــزی بــرای کــودکان نوپــا و پیشدبســتانی بســیار واقعــی
بهنظــر میرســد .ناتــان بلــوم ،متخصــص اطفــال و مدیــر بخــش
رشــد و رفتــار اطفــال در بیمارســتان کــودکان فیالدلفیــا میگویــد:
«کــودکان بــه هــر چیــزی کــه تخیلــی اســت ،ماننــد پریهــا ،بابانوئــل
و هــر شــخصیت فانتــزی دیگــر ،کامــا بــاور دارنــد و دوســت خیالــی
یکــی دیگــر از باورهــای آنهاســت».
ازآنجاییکــه کــودکان در ایــن دوره از زندگــی خــود معمــوال بــا
ـوزش رفتــن بــه دستشــویی یــا رفتــن
تجربههــای جدیــدی ماننــد آمـ ِ
بــه مهدکــودک و پیشدبســتانی روبــهرو میشــوند ،در ذهــن خــود
دوســتهای خیالــی پــرورش میدهنــد کــه از عهــدهی اضطــراب
ناشــی از اولیــن تجربههــا برآینــد .همچنیــن آنهــا بــا کمــک ایــن
دوســتان خیالــی میتواننــد مهارتهــای اجتماعــی خــود را تمریــن
کننــد.

از طرفــی کــودک بــه یــک دوســت شــجاع نیــاز دارد تــا همیشــه
کنــارش باشــد و از او مثــا در برابــر وحشــت از تاریکــی حمایــت کنــد.
در واقــع زمانیکــه او خجالــت میکشــد از تــرس خــود بگویــد ،دوســت
خیالـیاش تنهــا کســی اســت کــه میتوانــد احساســات او را درک کنــد
و در تحمــل و عبــور از شــرایط ســخت کمکــش کنــد.
دوســت خیالــی کــودکان همــراه واقعــا ایدهآلــی اســت .بــه نــکات
مثبــت آن توجــه کنیــد :هــر وقــت کودکتــان بــه دوســت خــود نیــاز
دارد ،او بالفاصلــه حاضــر میشــود .دوســت خیالــی همیشــه موافــق
خواســتههای کودکتــان اســت .بــه کودکتــان اجــازه میدهــد
بــازی دلخــواه خــود را انجــام بدهــد و هــر وقــت هــم کــودک اراده کند
دوســت خیالـیاش بــدون لــج کــردن و اوقــات تلخــی ،پــی کار خــودش
م ـیرود .دوســتان خیالــی ســپر بالهــای خوبــی هســتند .کــودک هــر
زمــان کــه احســاس کنــد ،ممکــن اســت بهدلیــل خطایــی بــه دردســر
بیفتــد ،تمــام گنــاه را بــه گــردن دوســت خیالــی خــود میانــدازد .یــا
حتــی میتوانــد احساســات خــود را از زبــان دوســت خیال ـیاش بیــان
کنــد؛ مثــا جکــی دلــش نمیخواهــد کــه خالــه ســارا او را ببوســد.
والدیــن بایــد یــاد بگیرنــد کــه چگونــه بــا دوســت خیالــی کــودک خــود
کنــار بیایند.
رفتار والدین در برابر دوست خیالی کودکان
بنابــر تحقیقات روانشناســان دانشــگاه اورگان در ســال  ،۴۰۰۲مشــخص
شــد کــه  ۵۶درصــد از کــودکان تــا  ۷ســالگی ،در دورانــی از زندگــی
خــود ،دوســت خیالــی دارنــد .بنابرایــن الزم اســت کــه والدیــن بداننــد
بایــد چــه رفتــاری نســبت بــه ایــن دوســت خیالــی داشــته باشــند.

 .۱بیشازحد نگران نشوید
دکتــر بلــوم میگویــد« :بــا دوســت خیالــی کودکتــان مخالفــت
نکنیــد و کــودک را مجبــور نکنیــد کــه دوســت خیالـیاش را رهــا کنــد.
وجــود دوســتهای خیالــی در ســنین پاییــن بســیار عــادی اســت».
اگــر کودکتــان را از داشــتن چنیــن دوســتی ممنــوع کنیــد ،فقــط
باعــث میشــوید او بــه دوســت خیالــیاش بیشــتر عالقهمنــد شــود.
در ضمــن تصــور نکنیــد کودکتــان احســاس تنهایــی میکنــد یــا
ک بــه
مشــکلی وجــود دارد .آرام بمانیــد و از ورود دوســت جدیــد کــود 
جمــع خانوادگیتــان اســتقبال کنیــد( .حتــی اگــر الزم اســت هنــگام
غــذا خــوردن ،یــک ظــرف اضافــی هــم بــرای او روی میــز قــرار دهیــد).
البتــه خلــق و حفــظ یــک دوســت خیالــی ،یکــی از مهارتهــای
پیچیــدهی شــناختی اســت و کــودکان میتواننــد واقعیــت را از تخیــل،
تشــخیص بدهنــد .همچنیــن هــر وقــت کــودکان قــدم بــه مدرســه
بگذارنــد و دوســتان خیالیشــان از طــرف جامعــه پذیرفتــه نشــود،
کمکــم بــا کــودک خداحافظــی کــرده و ناپدیــد میشــوند.
امــا اگــر کودکتــان بــه کالس اول یــا دوم دبســتان رســیده بــود و
وجــود دوســت خیالــیاش مزاحــم اجتماعــی شــدن و پیــدا کــردن
دوســت واقعــی بــود ،حتمــا بایــد فکــری بــه حــال ایــن وضعیــت کنیــد.
 .۲عالقۀ خود را نسبت به دوست خیالی نشان دهید
ازآنجاییکــه ایــن دوســتان خیالــی مدتــی مهمانتــان خواهنــد
بــود ،پــس ســعی کنیــد آنهــا را بهتــر بشناســید .شــارلوت رزنیــک،
روانشــناس آموزشــی کــودک و اســتاد بازنشســتهی دانشــگاه
 ALCUو همچنیــن نویســندهی قــدرت تخیــل کــودک ،میگویــد:
«بــا کودکتــان درمــورد دوســت خیالــیاش صحبــت کنیــد و از او
ســؤالهایی ماننــد “دوســتت کیــه؟”“ ،کنــار همدیگــه چــه کارهایــی
انجــام میدیــد؟” و “او اهــل کجاســت؟” بپرســید».
گفتوگــو درمــورد دوســت خیالــی کــودکان بــه شــما کمــک میکنــد
تــا ارتبــاط محکمتــری بــا کودکتــان برقــرار کنیــد و درعینحــال
بــه پــرورش قــوه تخیــل او کمــک کنیــد .عالوهبــرآن ،دانســتن بیشــتر
درمــورد دوســت خیالــی باعــث میشــود شــما دربــارهی عالیــق،
ترسهــا و احساســات کودکتــان بیشــتر بدانیــد ،زیــرا عالیــق یــا
ک بــا دوســت خیالــیاش یکســان اســت .معمــوال
بیزاریهــای کــود 
ایــن دوســتان خیالــی ممکــن اســت ویژگــی یــا اســتعداد خاصــی
داشــته باشــند یــا در فعالیتــی شــرکت کننــد کــه کودکتــان درمــورد
آن کنجــکاو اســت امــا تــرس ایــن را دارد کــه آن کار را انجــام دهــد.
البتــه مراقــب باشــید بیشازحــد بــه دوســت خیالــی کودکتــان توجــه
نکنیــد ،زیــرا ممکــن اســت او بیشــتر از حدمعمــول دوســت خیالــی
خــود را حفــظ کنــد یــا حتــی بــه شــما حســادت کنــد و تصــور کنــد
کــه میخواهیــد دوســتش را از او بدزدیــد .بنابرایــن نســبت بــه دوســت
خیالــی کودکتــان اشــتیاق زیــاد نشــان ندهیــد و هرگــز آنهــا را بــا
هــم مقایســه نکنیــد .یــک قانــون کلــی ایــن اســت کــه هرگــز درمــورد
دوســت خیالــی کودکتــان حرفــی نزنیــد ،مگــر اینکــه او خــودش
درمــورد چنیــن دوســتی صحبــت کنــد.
 .۳محدودیت تعیین کنید
گــر ایــن مهمــان نامرئــی بیشازحــد در زندگــی خانوادگیتــان
دخالــت میکنــد ،پــس بایــد دســت بــه کار شــوید .بهطــور مثــال،
وقتــی کودکتــان کار نامناســبی انجــام میدهــد و بعــد میگویــد:
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«بیلــی هــم ایــن کار را میکنــد ».یــا «مامــان بیلــی ،او را مجبــور
نمیکنــد» بــه او بگوییــد« :بیلــی ممکــن اســت در خانــهی خــودش
بتوانــد هــر کاری کــه دوســت دارد ،انجــام بدهــد .غذایــش را بــه کنــاری
پــرت کنــد یــا دندانهایــش را هرگــز مســواک نزنــد ،امــا وقتــی بــه
خانۀ شما میآید ،باید به قوانین خانه اهمیت بدهد».
بــه کودکتــان اجــازه ندهیــد بــا اســتفاده از دوســت کوچولویــش،
از عواقــب کارهــای خــود فــرار کنــد .هــر بــار کــه انگشــت اتهــام را
بهســوی دوســت خــودش میگیــرد بــه یــادش بیندازیــد کــه ســرزنش
کســی دیگــر بهخاطــر خطایــی کــه خــودش انجــام داده ،دروغگویــی
و کار بــدی اســت .بــه او بگوییــد کــه میخواهیــد حقیقــت را بشــنوید.
هــر بــار هــم کــه کــودک بــه خطــای خــودش اعتــراف کــرد ،بهخاطــر
صداقتــش او را تشــویق کنیــد و ســپس بــه او نشــان بدهیــد کــه هــر
خطایــی چــه عاقبتــی دارد.
 .۴زندگی واقعی را برای او جذاب کنید
دوســت خیالــی داشــتن بهنوعــی شــرایط ســرگرمکنندهای بــرای
برخــی از لحظــات کــودک فراهــم میکنــد ،امــا مســلما هیچکــس
دوســت نــدارد کــه زندگــی تخیلــی کودکــش ،جذابتــر از زندگــی
واقعــی او شــود .بنابرایــن بــا کودکتــان بازیهــای تفریحــی و شــاد
انجــام بدهیــد و از او بخواهیــد کــه بــا دوســتان واقعــی و خواهــر و
بــرادرش بــازی کنــد .او را بــه مکانهــای تفریحــی مختلــف (ماننــد
پــارک ،مــوزه و کتابخانــه) ببریــد و ســعی کنیــد بــا کــودکان همســن
خــود آشــنا شــود .هرقــدر کودکتــان تجربههــای جدیــدی در دنیــای
واقعــی داشــته باشــد ،زودتــر بــا دوســت خیالــی خــود خداحافظــی
میکنــد.

درباره علم نانو ومخترعش چی می دونی؟
ریچــارد فیلیپــس فاینمــن در نیویــورک متولــد شــد خانــوادهاش یهــودی بودنــد و پــدر ریچــارد قبــل از بــه دنیا آمدنــش ،به
همســرش میگفــت ایــن بچــه بــه دنیــا کــه آمــد بایــد یــک دانشــمند بشــود.

پــدر فاینمــن حــدس درســتی زده بــود! بخاطــر اینکــه فاینمــن کوچــک از هــان
کودکــی بازیگــوش و کنجــکاو بــود .بــه طــوری کــه حتــی تفریحــش هــم تعمیــر
کــردن رادیوهــای درب و داغــون و بــاز کــردن در گاوصنــدوق بــود! فاینمــن ب ـرای
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 بـرای خــودش یــک
آزمایشــگاه کوچکــی هــم ســاخته بــود و بــا تعمیــر وســایل خـراب شــده ،از ایــن راه
بـرای خــودش کاســبی ترتیــب داده بــود .بعــد از آن هــم در ســن  51ســالگی بــه طــور
شــگفت انگیــزی توانســته بــود کــه معــادالت دیفرانســیل و حســاب انتگـرال 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
نــه یــک دبیرســتانی! ایــن هــوش زیــادش در ریاضــی باعــث شــده بــود کــه حتــی
دانــش آمــوزان ســال باالیــی هــم بــرای مســائل ریاضــی شــان از فاینمــن کمــک
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!
ب ـرای همیــن ضعفــی کــه در ایــن درســها داشــت ،دانشــگاه کلمبیــا فاینمــن را بــه
عنــوان دانشــجو قبــول نکــرد.
از آنجایــی کــه فاینمــن عاشــق ریاضیــات و رس و کلــه زدن بــا اعــداد بــود ،توانســت
کــه در ســال  3131در 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
بـرای 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،
خیلــی مشــتاق بــه یادگیــری فیزیــک بــود .ب ـرای همیــن ترجیــح داد کــه دررشــته
فیزیــک ادامــه تحصیــل بدهــد.
فاینمــن در رشــته فیزیــک مثــل جواهــری درخشــید و بــا اســتعداد فــوق العــاده اش،
درس مکانیــک کوانتومــی را بــرای دانشــجویان ارشــد تدریــس مــی کــرد و هــان
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  7131از این دانشــگاه
بگیــرد و بــرای ادامــه تحصیلــش بــه دانشــگاه پرینســتون رفــت .فاینمــن در ایــن
دانشــگاه قـرار بــود کــه ســمیناری ارائــه بدهــد کــه در آن غــول هــای فیزیــک مثــل
انیشــتین ،پاولــی و نئومــان رشکــت داشــتند ،فاینمــن بخاطــر حضــور ایــن آدمهــای
منبع :سایت تیزلند

مشــهور ،در پوســت خــودش منیگنجیــد! از طرفــی هــم تــرس عجیبــی از ایــن
هیوالهــای متفکــر داشــت! امــا دلــش را بــه دریــا زد و ســمینارش را خیلــی عالــی
برگـزار کــرد .در ســال  9131کــه ســال آخــر دوره دکرتایــش بــود بــه فاینمــن پیشــنهاد
داده شــد کــه در ســاخنت مبــب امتــی بــه ارتــش کمــک کنــد! فاینمــن وقتــی ایــن خــر
را بـرای بــار اول شــنید از اســم مبــب هــم جــا خــورد چــه برســد بــه ســاخنت آن! بـرای
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
دوره دکرتایــش را متــام کــرد .بعــد از اینکــه فاینمــن از دوره دک ـرا فــارغ التحصیــل
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
در ســال هــای  1231تــا  3231در پــروژه منتهــن در لــوس آالمــوس رس خــودش را
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 افـرادی 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.
ب ـرای همیــن تصمیــم گرفــت ب ـرای مدتــی تحقیقاتــش را کنــار بگــذارد و در پاییــز
ســال  3231بــه عنــوان اســتاد دانشــگاه در دانشــگاه کرنــل مشــغول بــه تدریــس شــد.
فاینمــن عاشــق تدریــس بــود و فیزیــک هــم برایــش یــک فعالیــت رسگــرم کننــده
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  8231در دانشــگاه صنعتــی کالیفرنیــا مشــغول بــه
تحقیــق و همچنیــن تدریــس فیزیــک نظــری شــد .در ســال  2331هــم 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  8231در دانشــگاه صنعتــی کالیفرنیــا مشــغول بــه
تحقیــق و همچنیــن تدریــس فیزیــک نظــری شــد .در ســال  2331هــم برنــده جایــزه
آلــرت انیشــتین از دانشــگاه پرینســتون شــد.
فاینمــن در ســال  7331در یــک مهامنــی شــام دعــوت شــده بــود کــه انجمــن فیزیــک
آمریــکا آن را برگــزار کــرده بــود ،در آن جمــع فاینمــن بــا زیرکــی متــام ،ســخرنانی
خــودش را بــا عنــوان ” اتــاق هــای زیــادی در آن پاییــن ق ـرار دارنــد” مطــرح کــرد.

قشمگردی ،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 .آ َخــر 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.

شــاید گاهــی اوقــات بــا خودتــان فکــر کــرده باشــید کــه کاش بچههــا را بعــد از
مدتهــا میبردیــد ســفر .آ َخــر گــردش و ســفر حقیقتــا ذهــن آدمــی را بــاز میکنــد.
چــه ذهــن خســته شــا باشــد چــه ذهــن در حــال رشــد کــودک شــا .امــا وقتــی
مســاله انتخــاب مقصــد باشــد ،منیدانیــد کجــا را انتخــاب کنیــد؟! یــک پیشــنهاد عالــی
قشــم اســت .بــا قشـمگردی نــه تنهــا شــا بلکــه کــودک شــا هــم لــذت خواهــد بــرد.
شــاید تصــور کنیــد آخــر قشــم را چــه بــه کــودک؟! خــب ...البتــه کــه حــق داریــد
اینگونــه فکــر کنیــد .آنقــدر از قشــم و بازارهایــش شــنیدهاید کــه فکــر میکنیــد
قشــم یعنــی خریــد .بــا ایــن حــال مــا اینجــا بــه شــا نشــان میدهیــم کــه خریــد
تنهــا بخشــی از جذابیتهــای ســفر بــه قشــم اســت و کــودک شــا مطمئنــا جایــی
جذابتــر از قشــم نخواهــد یافــت .چــه برســد بــه شــا!
جزیــره قشــم یــک مــوزه اســت .یــک مــوزه تاریــخ طبیعــی! جایــی کــه کــودک یــا
نوجــوان مشــتاق شــا هــر آنچــه در درسهــای مدرســه دربــاره جغرافــی ،محیــط
زیســت و تاریــخ زمیــن یادگرفتــه را بــا چشــم خــود میبینیــد.
قشــم اولیــن ژئوپــارک خاورمیانــه اســت .ژئوپــارک بــه رسزمینــی میگوینــد کــه از
نظــر طبیعــت و ســاختار زمینشناســی ،غنــی و خــاص باشــد .از ایــن ســاختارهای
زمیــن شناســی خــاص آنقــدر در قشــم هســت کــه هــر چــه بگردیــد بــاز هــم متــام
منیشــوند.
برخــی از ایــن مکانهــا غارهــای خربــس ،دره ســتارگان ،یــا تنگــه چاهکــوه هســتند.
مکانهایــی کــه در اثــر ه ـزاران ســال فرســایش شــکل گرفتهانــد .کــودک شــا بــه
تجربــه میبینــد کــه فرســایش میلیونهــا ســاله دقیقــا یعنــی چــه.

بــه جــای اینکــه کــودک خــود را بــه یــک آکواریــوم مصنوعــی ببریــد،
او را ببریــد جزیــره زیبــای هنــگام .جزیــره هنگــم بــا آن دلفینهایــش
جایــی اســت کــه کــودک شــما چــه عــرض کنیــم ،خــود شــما هــم تــا
عمــر داریــد پــرش دلفینهــا را از یــاد نخواهیــد بــرد .ایــن دلفینهــا
البتــه از آن دلفینهــای آمــوزش دیــده پارکهــا آبــی نیســتند .اینجــا
خلیــج همیشــه فــارس اســت و اینهــا هــم فرزنــدان باهــوش آن .البتــه
کمــی آنطرفتــر از دلفینهــا میتوانیــد آن ماهیهــای آکواریومــی کــه
در منــزل خــود نگــه میداریــد را از نزدیــک ببینیــد.
هنــگام بگذریــم .اصــا تــا حــاال کــودک خــود را بــه بــاغ پرنــدگان
دریایــی بردهایــد؟! آن هــم در یــک جنــگل طبیعــی دریایــی .البتــه
کــه نــه .بــرای دیــدن ایــن بــاغ پرنــدگان اســتثنائی مطمئنــا بایــد بــه
قشــم ســفر کنیــد .در البــه الی جنگلهــای حــرای قشــم حتمــا تعــداد
زیــادی پرنــده میبینیــد ،آنقــدر کــه حتــی خیلــی از آنهــا در زبــان
محلــی اســمی ندارنــد .غیــر از اینکــه خــود درخــت حــرا هــم مطمئنــا
بــه جــز جذابیــت بصــری جذابیــت علمــی خــاص خــودش را دارد.
اینکــه درختــی در آب شــور دریــا زندگــی کنــد .بــا یــک اکوسیســتم
پیچیــده در اطرافــش .جزایــر نــاز یکــی از آن جاهایــی اســت که گذشــته
از ایــن کــه شــما را بــه وجــد م ـیآورد ،میتوانــد جایــی باشــد بــرای
اینکــه کودکتــان قــدرت جاذبــه مــاه و خورشــید بــر آب دریــا را از
نزدیــک لمــس کنــد .جزایــر نــاز دو جزیــره کوچــک هســتند کــه در
یــک کیلومتــری جزیــره قشــم قــرار گرفتهانــد .ایــن دو جزیــره هــر 6
ســاعت یــک بــار بــه طــور متنــاوب بــر اثــر جــزر و مــد آب دریــا بــه
خشــکی وصــل و از آن جــدا میشــوند.

ازبــه غیــر از خــود جزایــر نــاز ،ســاحل آن و دیگــر ســواحل جنوبــی قشــم ،از تمیزتریــن ســواحل کشــور هســتند .کــودک شــما شــنی
نرمتــر از ایــن ســواحل پیــدا نخواهــد کــرد.
راستی احتماال لنج دیدهاید .آن هم در این برنامههای مستند تلویزیون .واقعا دوست ندارید یکی از آنها را از نزدیک ببینید؟
آن هــم نــه یــک کاملــش را .یکــی کــه در حــال ســاخت اســت .لنجهایــی کــه نــه بــا نقشــههای کامپیوتــری مــدرن بلکــه بــا تجربــه
گذشــتگان ایــن ســرزمین ســاخته میشــوند .لنجهایــی بــا قابلیــت جابهجایــی چندیــن تــن کاال در دریــای طوفانــی.
کروکودیل دوست دارید؟ مطمئنا نه!! اما اگر بخواهید میتوانید در قشم چندین تای آنها را در پارک کروکودیل ببینید.
هــر وقــت کــودک شــما از قش ـمگردی ســیر شــد بــه جــای ایــن همــه گوشــت قرمــز بــه او غذاهــای دریایــی بدهیــد .گــردش علمــی اســت و
فســفر هــم جزئــی از آن .کنــار قلعــه پرتغالیهــا یــک رســتوران کوچــک پیــدا میکنیــد .اگــر قانــع شــدید کــه قشــم بــرای کــودک شــما جــذاب
خواهــد بــود حتمـاً در کنــار منظــره شــبانه دریــا اینجــا را از دســت ندهیــد.
از غــار نمکــدان (طوالنیتریــن غــار نمکــی دنیــا) هــم نمیگوییــم از کورکوراکــوه و دره تندیسهــا و حتــی ســواحل قشــم هــم حرفــی نمیزنیــم.
فقــط فکــرش را بکنیــد کــه اگــر کــودک شــما بــه جــای اینکــه همــه مطالــب را در کتابهــا ببینــد ،خــودش یــک ســتاره دریایــی را در ســاحل
پیــدا کنــد چقــدر شــاد میشــود؟! خاطــرهای کــه ســالها از ذهنــش پــاک نمیشــود.
اگــر کــودک شــما از دیــدن ایــن همــه جــای دیدنــی خســته نشــد ،البتــه کــه میتوانیــد او را بــا خــود بــه مــوزه ژئوپــارک ببریــد .بــا ورودی تنهــا
 0002تومــان! کافیســت برویــد شــهر قشــم و بــازار ســتاره .کنــار در شــرقی بــازار مــوزه را میبینیــد .یــک مــوزه اســتثنائی پــر از ســنگها و
صدفهــا و ماکتهــای علمــی و حیوانــات دریایــی.
از قشــم هــر چــه بگوییــم کــم گفتهایــم .قشــم جایــی اســت کــه نــه تنهــا بــرای شــما جــذاب اســت ،بلکــه بــرای کــودک کنجــکاو شــما میتوانــد
یــک تفریــح علمــی جالــب باشــد.
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