
  دهمي م ادي که به کودکان  ی. معتقدم مهارت اموزمي م ی ارتباط یو مهارتها اني هستم و به کودکان فنب   ی امام موسو دي به نام خدا. من سع

را برگزار کردهام و اکنون   ی مختلف یراه کالسها و کارگاهها ني شود. در ا  شاني و بزرگسال یآنها در کودک یباعث بهبود زندگ تواندي م
مدارس   ی آموزش یدر برنامهها  یژهاي و گاهي جا ا،ي دن  ی از کشورها ی اري است که در بس يیجزو مهارتها اني .  فنب هامکتاب را نوشت  ني ا

بار را به دوش   ني ا دي نظام آموزش و پرورش ما خواب است، خودمان با یاست! وقت  یدر مدارس ما به شدت خال شي دارد. اما جا
  دي مف یکتاب و هرمطلب آموزش ني ا ن،ي سرزم ني فرزندان ا ندهي بهتر کردن آ به کمک  یاست که برا ني و خواهش من از شما ا مي شبک

  ني ا یاست که به من درجهت بهتر کردن محتوا  ني . درخواست دوم من ادي را حداقل با سه نفر به اشتراک بگذار نهي زم ني در ا یگري د
دي من ارسال کن  نستاگرامي ا ید ي آ اي  لي مي به ا دي کتاب به نظرتان رس  ني که درباره ا ی. لطفا هرنکتهادي کتاب، کمک کن  :  
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درمورد همه از   في تعر ني . ای طي خوب و مناسب سخن گفتن در هر زمان و شرا يیقدرت و توانا یعن ي  یبه طور کل اني فن ب  مقدمه
 ني باال و همچن  اني قدرت ب  یدارا  یعن ي  د،ي خوب سخن بگو یطي . اگر فرزند شما بتواند در هر زمان و شرا کندي جمله کودکان صدق م

فرزندانمان  یزندگ  یبرا ی ضرور  یبه فکر رشد مهارتها یو مهم است که از دوران کودک مالز اري است. بس يیباال ی ش کالمهو
 ريي آموختن مهارت و تغ لي دل ني است و به هم یتر از دوران بزرگسال ري انعطافپذ اري بس ی. مغز همه انسانها در دوران کودکمي باش

مثل   یهستند. مشکالت  یما، فراگرفتن  یاز مشکالت ارتباط یاري بس  نکهي . ضمن افتدي تر اتفاق م عي آسانتر و سر ی رفتار در دوره کودک



. اما  ندي آي م دي در بدو تولد انسان وجود ندارند و بعدها به واسطه برخورد با بزرگساالن پد ،یگري ترس از صحبت در جمع و خجول
مطالب   م؟ي ري گي م ادي چطور   نسانهاترسها هستند. ما ا ني مخرب کمتر، احتماال کمتر از بزرگساالن دچار اکودکان به واسطه تجارب 

ما   نکه ي ا یو هم کودکان. برا کندي از عملکرد مغز ما انسانها است و هم درمورد بزرگساالن صدق م یکننده بخش اني قسمت، ب  ني ا
  متنوع و اعمال  ف ي شود. مغز انسان با وجود وظا  لي در مغز ما تشک یرعصب ي مس کي  دي با م،ي ري بگ اد ي را خوب و کامل  یمهارت  مي بتوان 

  ادي ز اش ي تا مصرف انرژ کندي المپ کم مصرف!) و تمام تالشش را م کي اندازه  باي (تقر کندي مصرف م ی کم انرژ اري بس دهاشي چي و پ 

مغز به ني هم ینشود. برا    
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  ی برا ی کمتر یصورت انرژ  ني ناخودآگاه کند. در ا تي به عادت و فعال لي تا آنها را تبد گرددي ار شونده متکر ی رفتارها و الگوها دنبال
تمام تمرکزتان را به   د،ي شدي خسته م  ار ي احتماال در ابتدا بس د،ي ادگرفت ي را  یشما رانندگ ی. به عنوان مثال وقت کندي آنها مصرف م ی اجرا

بدون تفکر و به شکل   ،ی . اما پس از گذشت مدت دي کردي درباره اقداماتتان فکر م ی و مدام به شکل اراد  دي دادي م صاصاخت  یرانندگ
از آنها،   یاري . بسدي دهاي که تازه راه رفتن را آموختهاند د یاحتماال کودکان  اي . دي دهي را انجام م یرانندگ ندي از فرا ی ادي ناخودآگاه، بخش ز
. اما  خورندي م ني و زم شود ي اسمشان را صدا بزند، حواسشان پرت م ی تمرکز دارند و اگر کسبه  ازي ن  روند،ي راه م یدر ابتدا وقت 

  نکهي ا ی شده است. برا لي تبد کي ناخوآگاه و اتومات  تي فعال ک ي به  شاني و راه رفتن برا کنندي راه رفتن فکر نم ندي بزرگساالن اصال به فرا

شکل    یکار  یعصب  ري مس مي بخواه  نکه ي ا ی. براردي در مغز شکل گ یعصب  ر ي مس کي  دي باناخودآگاه شود،  ندي به فرا لي تبد ت ي فعال کي 
دستورالعملها و   دي با رد،ي بگ ادي  یفرزندتان صحبت کردن را به خوب   نکهي ا ی . پس برامي آن را بارها و بارها تکرار کن  دي با رد،ي بگ

دي کن  کرارر و منظم بارها ت کتاب آورده شده را به طور مستم ني که در ا يیهاي باز .  
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عبور کنند.   یدو سلول عصب  ني از شکاف ب  دي با ی خاص يیاي مواد شم اي  یکي الکتر یپالسها م،ي را انجام ده ی ما رفتار خاص نکهي ا یبرا
و عبور از شکاف هنگام انجام آن کار، ساده تر خواهد    شودي کمتر م یدو سلول عصب  ني بار تکرار شود، فاصله ب  ني چند  یاگر رفتار 

مي دهي و راحتتر آن را انجام م مي کن ي م یکمتر احساس خستگ م؛ي کن ي مصرف م یکمتر ی آن رفتار انرژ نجامما هنگام ا جه ي بود. درنت  .  

  

.  مي انجام دادن آنها تحت فشار قرار ده یکودکان را برا  دي است که نبا ني با کودکان ا یآموزش یتهاي مهم درباره انجام فعال یلي خ نکته

با رشوه دادن به کودک   قي باشد که تشو  ادماني . و مي اقدام کن  تهاي جلب نظر کودک به انجام فعال یمناسب برا  یقي تشو یاز راهها دي با
باشد که روابط   ادماني . خرمي را م  ی فالن اسباب باز تي برا ی: اگر فالن کار را انجام دهميي بگو قي تشو  یبرا  مي ندار زه. اجا کندي فرق م

ستي معامله و داد و ستد ن  یجا  ،یخانوادگ !  
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" .  رستاني وران دب به اواخر د گردد ي من برم یسخنران   ني اول م؟ي صادقلو اگر بلد نباش ی !"   مهدمي هست   یدر حال سخنران  شهي همه ما هم

ده    یاز دانشآموزان داوطلب، سخنران  ی برنامه، تعداد ني برنامه به مناسبت دهه فجر برگزار کرده بود و قرار بود در ا کي مدرسه 
نام من هم به اشتباه وارد   ندي اتفاق خوشا کي  ی و داوطلب نشدم. اما ط دمي ترسي به شدت از صحبت در جمع م نداشته باشند. م یقهاي دق

  مي سخنرانان داوطلب وجود دارد، تصم ست ي نام من در ل دمي فهم یروز قبل از مراسم، وقت  کي شده بود.   یداوطلبان سخنران  ستي ل
قرار   بوني که پشت تر یخوب و پرمحتوا آماده کردم اما درست لحظها یلي متن خ ک ي گرفتم انصراف ندهم و شانسم را امتحان کنم. 

  ه ي خم شده بودم و به آن تک بوني تر ی کامال خشک شده بود و از شدت اضطراب کامال رو مي کرد. گلو دني شروع به لرز  مي ، صداگرفتم
!  فصل اول مي گوي چه م دي نفهم یس کنم و ک اني از متن را نتوانستم به شکل واضح ب  يیداده بودم. از شدت استرس بخشها  
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 رستان،ي کرده است. او در دوران دب  ل ي که در خارج از کشور تحص شناسم ي هم سن و سال خودم م باي را تقر ی فرد  است که  یدرحال ني ا

  یسي کرده بود. آن هم به زبان انگل یراحت و بدون استرس سخنران  یلي خ  گر،ي در مدارس د یبارها و بارها در مدرسه خودش و حت 
بارها مورد   گري از بچهها مورد تمسخر قرار گرفتم و فرد د ی خودم توسط تعداد یسخنران  وز! من در ر ست ي ن  اشي که زبان مادر

کامال   گاهي بود که ما را در دو جا اني به نام فن ب  ی مهارت فوقالعاده ضرور ک ي ما،  ني همگان قرار گرفته بود. تنها فرق ب  ني تحس
احقاق   يیاوقات توانا یلي ارتباط برقرار کند. خ یبه خوب  انگري با د تواندي نداشته باشد، نم یقو  اني ب  ی متفاوت قرار داده بود. اگر کس

اعتماد به نفس و عزت   شودي باعث م ني و ا کندي افکارش صرف نظر م  یبرخ اني از خود دفاع کند. از ب  تواندي حق خود را ندارد و نم
در نقش رهبر   توانندي . مکنندي ساالن خود برقرار م مبا ه ی داشته باشند، ارتباط بهتر یخوب  اني که قدرت ب  ی. کودکان دي اي ب  نيي نفس او پا
  یقات ي خواهند داشت. تحق  یشتري اعتماد به نفس و عزت نفس ب  جهي بهتر است و درنت  نشاني . ارتباطشان با والدرندي قرار بگ  یگروه دوست 

است.   شتري ب  ی در بزرگسال  ند،ردا ی باالتر یکه هوش کالم یکودکان  ت ي احتمال موفق دهدي انجام شده، نشان م ستمي قرن ب  ل ي که در اوا
را   گراني داشته باشد اما نتواند د یعال ده ي ا کي  ی دارد. اگر کس ري خالقانه هم تاث  یدههاي کردن ا یات ي قدرتمند در بروز و عمل  اني داشتن ب 

قانع کند، احتماال دهاش ي درمورد ا   

 

  

8  

  



  م،ي داشته باش مي کن ي که در آن کار م يیفروش جا ش ي خوب درمورد افزا  یلي نظر خ ک ي ما  دي کند. فرض کن  یات ي را عمل دهي آن ا تواندي نم

از   ی اري بس گر؛ي نکته د ک ي نخواهد شد. و  يیاجرا چگاهي متاسفانه نظرمان ه م،ي قانع کن  دهي را درمورد آن ا رانماني مد مي اگر موفق نشو
که ممکن است آن مهارت در   ی درحال کنندي و ... ثبت نام م یق ي وسمختلف مانند زبان، م یمهارت  ی فرزندانشان را در کالسها ني والد

فرزندشان انجام دادهاند و   یرو  یعال ی هگذاري سرما ک ي که  دانندي . اما پدران و مادران مدي اي به کار فرزندشان ن  یلي خ ی دوران کودک
از   یکي کودک،  اني ب  تي جلوتر خواهد بود. من کامال مطمئنم که تقو  گراني چند قدم از د تهامهار ني با داشتن ا  ،یکودکشان در بزرگسال

فرزندش انجام دهد نده ي آ یبرا تواندي م ی است که هر خانوادها يیها ي هگذاري سرما ني مهمتر .  

  

  

  

  

  

  

  رشد کودک  ري س !  

صحبت کنند  یبه خوب  ی و بزرگسال یدارند در دوران کودک ازي انسانها ن  تمام .  
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" از مادران   ی کي کودک،  انيکارگاه فنب  ک ي بعد از  یت ي شخص یهاي ژگي و ني باشد" سوزان ک ی نوآور  یبرا ی زوري کاتال تواندي سکوت م
و پسرم جواب    پرسدي سوال م کي اوقات در مدرسه معلم از کل کالس  ی. گاهکندي کم صحبت م یلي به من مراجعه کرد و گفت: پسرم خ

است که شما   ني ا ت ي صحبت کند. واقع شتري من دوست دارم او ب  ست؟ي تا پاسخ دهد. مشکل چ آوردي نمرا بلد است اما دست خود را باال 
 ها،ي همه ما انسانها عالقهمند ست؛ ي ن  یظاهر  ی هم باشند. منظورم صرفا تفاوتها هي شب  قاي که دق  دي کن  داي را پ   یدو نفر چي ه دي تواني نم

یهاي مبند ي تقس ني و معتبرتر ني مشهورتر ز ا یکي .  که مي دار یمتفاوت  یت ي شخص یهاي ژگي ا و ورفتاره  MBTI   یشناس ت ي مطابق شخص
برونگرا.  فصل دوم  اي  مي درونگرا هست  ا ي است، همه ما  یت ي شخص  
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  ني ا اني م يیمطلق قرار دارد و همه ما، جا يیو برونگرا يیاست که در دو سر آن درونگرا ف ي ط  کي درونگرا و برونگرا بودن،  البته
  گر،ي د ی برونگرا کي را هم داشته باشد و نسبت به  يیاز درونگرا يیهاي ژگي فرد برونگرا ممکن است و  کي  یعن ي . مي هست  ف ي دو سر ط

نداشته باشند و آن را با   يیاز مفهوم درونگرا یست تصور درست از افراد ممکن ا  ی لي خ يی. درونگرارعکسب  ا ي کمتر برونگرا باشد. و 
  يیدرونگرا یسي روانشناس مطرح سوئ  ونگ،ي . اما کارل رندي بودن و... اشتباه بگ ی بودن، منزو ري مثل خجول بودن، گوشه گ  یمي مفاه

کندي تعرف م نگونهي را ا :  

  

  

  

خود را از دست    یانرژ گران،ي و در تعامل با د ردي گي م یاست که از خلوت کردن با خودش انرژ  ی : درونگرا کسگري به عبارت د اي 
دهدي م .  

فرد، به احساسات او معطوف است ی، دغدغهها یدرون  یاي معنا است که توجه  افکار و دن  ني به ا يیو  ، درونگرا قي عال .  
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ونگي  ف ي به تعر اي . کندي کسب م یدارد و از آن انرژ  لي است که به حضور در جمع تما یا کسفرد برونگر  یبه طور کل يیبرونگرا :  

  

  

  

 يیبرونگرا کنندي هم فکر م یاست و برخ  يیبهتر از برون گرا يیاست که درونگرا ني ا ی بهتر است؟ تصور برخ یت ي شخص پي ت  کدام

وجود ندارد. تفاوت   یت ي شخص یپهاي ت  اني م ی و ارزشگذار  ینوع رتبه بند چي است که ه ني ا تي دارد. اما واقع یبرتر يی بر درون گرا
است.  مراقب توجه   رادي و بدون ا  یعي هم کامال طب  یما هستند و وجود تفاوت فرد  ی فرد  یتفاوتها انگري صرفا ب  یت ي شخص یپهاي ت  اني م

حد بر   شازي . اما تمرکز ب مي را بهتر بشناس گراني خودمان و د به ما کمک کند تا تواندي م یت ي شخص یپهاي ! اطالع از ت مي از حد باش شي ب 
یندي عواقب ناخوشا تواندي م یتشناسي مبحث شخص   

شودي معطوف م یرون ي ب  یاي فرد به دن   یمعنا است که توجه دغدغهها ني به ا يیو ، برونگرا قي عال  .  
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  یعدها دهامي ! بارها شن اندازندي م شاني ت ي شخص  پي را گردن ت  شاني وقتها افراد، کمبود مهارت و نقصها ی لي داشته باشد. خ ماني برا
!  ستمي که اصال خالق ن  هي طور   تمي : من متاسفانه شخصاي تو جمع صحبت کنم!  تونمي که اصال نم ه ي من جور یت ي شخص پي : ت ندي گوي م



آنها را   تواني م ، یگري ما هستند که مثل هر مهارت د یزندگدر   یضرور  يیمهارتها ت ي قکه صحبت کردن درجمع و خال  یدرحال
و عالقه   لي فرد درونگرا ممکن است تما ک ي . مي به انجام کار و توان انجام کار تفاوت قائل شو لي تما ني ب  دي آموخت و به کار بست. با

مهارت انجام آن را کسب کند و در مواقع لزوم از آن استفاده   ستداشته باشد اما الزم ا  یانجام سخنران  اي به صحبت در جمع  یکمتر
مي کمبود مهارتها استفاده نکن  هي توج ی برا یت ي شخص یپهاي کند. پس حواسمان باشد که از ت  .  
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"   یبرا م؟ي کن  ت ي کودک را تقو اني قدرت ب بهرامپور چطور   امي ." محمدپ دي و از آنها سواالت خوب بپرس دي گفتگو کن  ادي با کودکان ز
  اني که همزمان با آنها، ب  مي انجام ده يیتهاي ها و فعال ی! بهتر است باز مي برو مي سراغ آموزش مستق دي در کودکان، نبا اني پرورش فن ب 

  شود ي او م اني فنب   تي که باعث تقو کنمي م اني درباره نحوه رفتار با کودک را ب  یقسمت از کتاب، ابتدا نکات  ني ا ر شود. من د تي کودک تقو

. اول از خودتان  شودي فرزندتان م  یو هوش کالم اني که انجام مستمر آنها باعث رشد قدرت ب  کنمي م ی را به شما معرف يیهاي و سپس باز
  یاي به نام دن  یکتاب مفهوم ني . گلسر در ادي ِگّلسر را بخوان  امي لي انتخاب، نوشته دکتر و ی رحتما کتاب تئو کنمي م ه ي ! توصدي شروع کن 

افراد،   اء،ي ما در آن قرار دارند. تمام اش یهاي در ذهن ما است که تمام عالقهمند يیاي مطلوب، دن  یاي . دن کشد ي م ري مطلوب را به تصو
  یاي که وارد دن  یکسان  ني مطلوب ما قرار دارند. اول یاي در دن  مي باش ه داشت  ی که با بودنشان احساس خوب  یگري د زي هرچ اي مکانها 

پدر و مادر او هستند و به  فصل سوم  شوند،ي مطلوب هر فرد م  
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مطلوب   یاي عضو در دن  ني و مهمتر ني مادر و پدر، بزرگتر ادي . و به احتمال زمانندي مطلوب او م یاي عمر در دن  اني معمول تا پا طور 
شد. پدران، مادران   مي او خواه ه ي ناخودآگاه شب  م،ي بري نارش لذت مو از بودن ک مي را دوست دار یما کس ی. وقت شوندي هر فرد محسوب م

کودک،   ی.  به عنوان الگوهاشوندي کودکان م ی به الگو لي تبد لي دل ني مطلوب کودکان هستند و به هم  یاي اد در دن ي و معلمان به احتمال ز
خودمان است. به طور معمول، کودکان صحبت کردن، انتخاب   اني ب  تي تقو م،ي او انجام ده اني ب  ت ي تقو یبرا  دي که با یکار ني اول

خود ما    جهي . درنت کنندي م دي تقل  ی و ، بند  آموزندي از معلمان خود م  یو در درجه بعد ني کلمات، نوع جمله  لحن صحبت و ... را از والد
موجود است   نترنتي در ا یادي مند ز و ارزش گاني بزرگسال، مطالب را اني فنب   تي تقو ی . برامي کودک باش ی مناسب برا ی الگو کي  دي با

. با  دهدي رخ م  شي اتفاق جالب برا کي کودکانهاش،  یهاي ازوسط ب  مي به کودکان گوش کن  دي .  بادي آي ساده به دست م ی جستجو ک ي که با 



کنم! پدر که مشغول خواندن صفحه   في جالب برات تعر  یلي خ زي چ  هي  خوامي : بابا؛ بابا؛ مدي گوي . مدي اي به سمت پدرش م اقي شور و اشت 
شده! و داستان  ی چ ني گوش کن بب  ؛: ماماندي گوي . مرود ي . سراغ مادرش مشودي نم د ي : االن نه پسرم! نا امدي گوي حوادث روزنامه است، م

ی. مادر هم که مشغول گشتن در شبکههاکندي م في مادرش تعر ی را برا   
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  یحوصلگي پسرش با ب  ی دلخوش ی اما برا د؛ي گو یپسرش چه م دهي و نفهم اورده ي ن  روني ب  یاست اصال سرش را از گوش یاجتماع
. البته گوش دادن به  مي دهاي که در داستان باال گفته شدهاند را د یمانند پدر و مادر  ی: آره. چقدر جالب بود!  قطعا همه ما افراد دي گوي م

در   مي . عالقه دارمي و استراحت کن   مي از روز را به خودمان اختصاص ده يیساعتها مي دار ازي ما ن  مه . هستي ن  ی کودکان کار آسان 
مورد عالقه   همزمان با سلایر  قاي .... و کودکان دقاي  مي مورد عالقهمان را تماشا کن  . سلایر مي کن  یمختلف وقت گذران  یاجتماع یشبکهها

هم ندارند! قبل از   یمعموال حرف مهم م،ي کن ي آنها نگاه م یک بزرگسال به حرفهاي  دي د هي از زاو  ی با ما صحبت کنند. وقت  خواهندي م
از   یار ي در بس جي را ین ي ري نوع ش ک ي مارشمالو ( ق ي بگذارم. تحق  اني جالب را با شما درم ق ي تحق کي جي نکته الزم است نتا ني ا لي تکم

  ک ي و به او  برندي م ٠٦٩١اتاق  کي هر کودک را به  ش،ي آزما ني ا ی آغاز شد. ط شل ي ) از دهه  توسط دکتر والتر میخارج ی کشورها
صبر کند و اگر بعد از پانزده   قه ي پانزده دق اي را بخورد و  ین ي ري در همان لحظه، ش تواندي م شود ي . به کودک گفته مدهندي عدد مارشمالو م

  ک ي مارشمالو داشته باشد. حدود  ددهم به او داده خواهد شد تا درمجموع دو ع گري د ین ي ري ش کي  خود را نخورده بود، ین ي ري ش قه،ي دق
در دوران   یعن ي سالها بعد،  یمارشمالو خود را خوردند. وقت  عي هم مقاومت کنند و سر قهي دق   کي  یپنجم کودکان نتوانستند حت 

درمقابل  قهي که توانسته بودند پانزده دق یقرار دادند، آن افراد  ی کودکان را دوباره مورد بررس ني ا ط ي شرا ،یبزرگسال   
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به مواد مخدر   ادشاني داشتند و احتمال اعت  یبهتر یمقاومت کنند، در امتحانات موفق تر بودند، روابط اجتماع ین ي ري خوردن ش وسوسه 
دي را مشاهده کن  قي تحق ني مربوط به ا وي دي و  دي وان ت ي م ري ز  نکي کمتر بود. در ل :  

  کي نزد اي دور  ندهي درآ م،ي مقاومت کن  یلحظها  یهاي خوش یدر برابر برخ  مي است که اگر ما بتوان  ني تست مارشمالو ا یري گ جهي نت 
حساب شده و    یبه اهدافشان موفقتر هستند، که بتوانند به شکل دني در راه رس ی. و افراد مي بهرهمند شو یبزرگتر یاز لذتها مي توان ي م

  یداشته باشند. چک کردن شبکهها یبزرگ یبتوانند دستاوردها  ندهي کنند تا درآ یچشم پوش ی لحظها حات ي لذتها و تفر ی هدفمند از برخ
  یگوش نکردن به چند جمله رسدي ه نظر نمحال ب  ني داشته باشد. درع يیباال تي ما جذاب  ی و... ممکن است برا دني د وني زي تلو ،یاجتماع

آنها اعتماد به   شود ي نامناسب، گوش نکردن به کودکان باعث م یت ي اثرات ترب  ی باشد سوا ادماني را رقم بزند. اما  ی کودک، مشکل خاص
که گوش کردن   مي توجه کن  دي کمتر در جمع اقدام به صحبت کنند.  با جهي صحبت کردن داشته باشند و در نت  ی برا ی نفس و رغبت کمتر

باشد ري درگ دي تمام بدن ما با باي کودکان، نه فقط دو گوش ما، که تقر ی . هنگام گوش دادن به حرفهاکندي فرق م دني موثر، با شن  .  
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روشن است،   وني زي ر تلو. اگمي تمام توجه خود را به کودک جلب کن  دي کودک درحال صحبت کردن با ما است، از همان ابتدا با یوقت 
و با   مي تلفن همراه در دست ما قرار دارد، آن را کنار بگذار  اي . اگر کتاب، روزنامه مي آنرا خاموش کن  حاي ترج اي  مي را ببند  شي صدا



و   مي سر تکان ده ديي او به نشانه تا ی. هنگام صحبتهامي به چشمان او نگاه کن  مي به طور مستق یعن ي . مي کن برقرار  یکودک تماس چشم
تنها شنونده  دي ما نبا شود،ي صحبت آغاز م  ی! وقت ی حوصلگ یو نه با ب  مي دهي او گوش م ی به حرفها اقي که با شور و اشت  مي کامال نشان ده

  یصحبتها اني درم ني . بنابراباشدي مفصل با او م ی گفتگو کي داشتن  یبرا  تفرص  ني کودک، بهتر ی. شروع صحبت از سو مي باش
است که   ني نه! مهم ا اي  دي دان ي که جواب سوال را م ستي داشته باشد. مهم ن  یباز و طوالن  یکه پاسخها دي بپرس يیفرزندتان از او سوالها

آن سوال به شکل مفصل پاسخ دهد. در هنگام  ه کودک عالقهمند باشد ب  گر،ي به صحبت کردن کند و به عبارت د قي کودک را تشو
  دي و اجازه ده دي وسط حرف او نپر  د،ي کودک، منظور او را متوجه شد حات ي . اگر وسط توضدي ده  صحبت، صبر و حوصله به خرج 

است. به   نزبان بد ان،ي مهم فنب  اري جزء بس کي  مي پانتوم اني ب  تي تقو ی مناسب برا ت ي صحبت خود را تا انتها تمام کند. چهارده فعال
امي انتقال پ  یو سهم آن را برا  دانندي قسمت صحبت م ني زبان بدن را مهمتر ان،ي فنب   طه ي ح ني از مدرس ی که برخ یشکل   
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  چکس ي اما ه ستندي زبان بدن قائل ن  ی برا یسهم پررنگ ني چن  یو سخنران  اني فنب   دي . البته اکثر اسات دانندي محتوا، پنجاه و پنج درصد م کي 

زبان بدن کودکان و بزرگساالن   تي شود، باعث تقو یکه باز ی به هر شکل مي انتومکند. پ  یآنرا به طور کامل نف تي که اهم ستي ن 
گرددي م .  

  

  ک ي شکل است که  ني به ا ني است. تمر ی و بزرگسال یدر کودک اني فن ب  ناتي تمر ني از مهمتر ی کي خودکار  ني خودکار تمر ني تمر
کند.   داي به طور مستمر ادامه پ  قهي پنج دق دي با ني تمر ني . امي کن ي و شروع به صحبت م مي دهي قرار م مانيي جلو یدندانها ني خودکار را ب 

عضالت   تي باعث تقو ني تمر ني درد خواهد گرفت. ا یعضالت فک و دهان کم قهي بعد از پنج دق ن،ي مراول انجام ت  یاحتماال روزها 
بهتر است شما هم همراه   ن،ي در تمر تي جذاب   جادي ا ی برا .مي کن  اني تر ب  ی کلمات را بهتر و قو مي بتوان  شودي و باعث م گرددي دهان م
نشسته   حاي نباشد و ترج دني دو ري نظ یکي زي ف  تي کودک در حال فعال ن،ي تمر ني اهنگام  دي . البته دقت کن دي کار را انجام ده ني فرزندتان ا

فتدي او ن  ی برا یباشد تا اتفاق خطرناک .  
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تعداد   شود ي م شنهادي . پ دي موجود باشد، به کودک بده ري تصو کي هرکدام  ی کارت که رو ینامرتبط تعداد ر ي تصو ی با تعداد یداستانساز
او چند   یبرا  یخودتان به طور اتفاق دي توان ي م د،ي ندار یابتدا سه و سپس پنج عدد باشد. اگر به کارت دسترس دي دهي که به او م يیکارتها

با آنها   دي دادن کارتها، از کودک بخواه اي  اءي اش نيي شده از طرف شما انجام دهد. پس از تع نيي تع اء ي را با اش یتا باز دي کن  ني مع ئي ش
. مخصوصا اگر نوشتن بلد است،  دي از او بخواه تري و داستان طوالن  دي ري را نپذ ی سه خط اي کوتاه دو  یداستان بسازد. داستانها کي 

او را   ینوشتن داستان طوالن  یکند. البته برا في شما تعر  یو سپس آنرا برا  سدي بنو نداستاصفحه کامل  کي حداقل  دي درخواست کن 
گرددي کودکان م یهوش کالم تي باعث تقو  تي فعال  ني . ادي تحت فشار قرار نده .  

  

کردن آنها سخت است. مثال: افسر ارشد   اني را تکرار کند که ب  یسه بار پشت سر هم جمالت  دي بار پشت سر هم بگو... از او بخواه سه
خودتان هم   ، یجذابتر شدن باز  ی هزار و... برا ش ي ش ی خي س گري ج خي س ش ي ش ،يیوروي  ه ي  یو ي وي  هي  ،یگل قرمز  ی قور ش، ي ارتش اتر

شودي در طول زمان تعداد تپق زدنها در صحبت کم م ت،ي فعال ني ا جام . با ان دي را انجام ده تي فعال .  
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  یکمتر، سرودها و ترانه ها ني است. در سن  یو هوش کالم اني ب  ت ي تقو یخوب برا   یلي خ یاز راهها یکي شعر خواندن   یشعرخوان 
باالتر هم   ني کند. در سن  یترانه مورد نظر همخوان  اي تا به همراه سرود  مي کن  قي کودک را تشو دي باشد. با یمناسب  نهي گز تواندي کودکانه م

  ی تا اشعار را حفظ کند و آنها را با صدا  مي . به او کمک کن مي مثل حافظ و موالنا انس ده ی فارس  اتي ادب  مختلف او را با اشعار شاعران 
  .بلند بخواند

  

ن صحبت  توا شي باعث افزا حي و تنفس صح  ادي ز هي انجام داد. حجم ر یو گروه  یبه شکل خانوادگ تواني را م ی باز ني کردن شمع ا فوت 
گذاشت و از فاصله دور آنرا فوت کرد تا خاموش   زي م کي  ی روشن را رو یشمع تواني م ،یتنفس يیتوانا ش ي افزا ی . براگرددي کردن م

  ک ي حواسمان باشد که فاصله کودک تا شمع  دي شمع را خاموش کند، برنده مسابقه است. با صله فا  ني که از دورتر یشود. هر کس
دلزده نشود.   ت ي فعال ني سه مرتبه، کودک بتواند شمع را خاموش کند تا از ا  اي باشد که از هر دو  یبه شکل یعن ي باشد.  ی فاصله منطق

کرد شتري را ب  معفاصله ش  یبعد از مدت  تواني کار مداوم انجام شود، م ني اگر ا .  
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. همه  دي و دوباره به خودش نشان ده دي ضبط کن  ی صوت  ل ي و فا لمي کودکتان ف یتهاي مختلف از فعال یبه بهانهها یصوت  ل ي و فا لمي ف  بطض
  تواني راحت تر م ی. در بچگرودي م ني حس از ب  ني ا م،ي به آن گوش ده شتري . اما هرچه ب دي اي ضبط شده خودمان بدمان م ی ما از صدا

دي ضبط کن   یصوت   لي فا  اي  لمي کتاب گفته شده، ف ني که در هم يیتهاي ها و فعال یاز باز دي توان ي برد.  مثال م ني احساس را از ب  ني ا .  

  

گزارشگر فوتبال را گزارش   یکه بخواهد به جا  دي اي م شي پ  یفوتبال اگر فرزندتان عالقهمند به فوتبال باشد، احتماال گاه ی گزارشگر
به او   دهد،ي را نبسته و گزارش م وني زي تلو ی ادامه دهد. مثال اگر صدا دي کن  قشي نخواهد بود اما تشو ني دلنشکند. احتماال گزارشش 

و با   کندي نم جادي ا یکه گزارشش مزاحمت  شودي جمله او مطمئن م ني خودت غالب باشد! با ا ی را کم کن تا صدا وني زي تلو ی : صداديي بگو
دهدي راحت ادامه م الي خ .  

  

لغات   ره ي متفاوت، دا یصحبتها ی برا يیالگو عتاي بماند، طب  یروزمره و عاد یصحبتها اني در م شهي متفاوت اگر فرزندتان هم ی فضا
یکالم یدر فضاها  ادي باال و... نخواهد داشت. او را ز   
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و   دي کن  داي و... پ   یو داستان خوان  یدک، شعر خوان خاص و مناسب سن کو یتئاترها ،یمثل نقال يی. برنامههادي قرار ده یو غن  متفاوت
دي به همراه فرزندتان در آنها شرکت کن  .  

  

دفتر کاملتر باشد   ني . هرچه اسدي دفتر بنو ک ي را در  دهدي رخ م ش ي که برا یکه هرروز اتفاقات  دي کن  ق ي خاطرات روزانه او را تشو ثبت
  یهوش کالم ت ي . نوشتن باعث تقوسد ي اتفاقات نباشد و کودک احساساتش را درمورد هر اتفاق بنو في فقط توص یعن ي بهتر است. 

استموثر  اني ب  تي و بر تقو گرددي م .  

  

مبل قرار دهد و از زبان آن    ه ي پا کي مثال  ئ،ي ش  کي از  یجزئ   اي  ئي ش  کي  ی خودش را جا دي از فرزندتان بخواه اي با اش یداستانساز
ندک في داستان تعر ئ،ي ش .  

  

سه جمله، نوبت نفر دوم    اي داستان کند. بعد از دو  کي کردن  في نفر شروع به تعر کي . دي ن ي بنش ی رهاي به شکل دا یگروه داستان
کند. و ف ي ادامه داستان را بسازد و تعر دي . نفر دوم بارسدي م   

 

  

23 

که داستان تمام شود.  بهتر است افراد جمله آخرشان را تمام   يیتا جا دهدي نوبتش شد، در چند جمله داستان را ادامه م ی کس وقت  هر
بهتر است هر فرد تالش کند تا در چند جمله خودش، موضوع داستان   ني دهند. همچن  ی نفر بعد لي نکنند و وسط جمله، داستان را تحو 

کند وض را کامال نسبت به قبل ع .  

  

هر   دي خواندن را کسب کرده، از او بخواه يی. اگر خودش توانادي فرزندتان کتاب بخوان  ی هر روز برا یطي تحت هر شرا یکتابخوان 
باز از   ی با پاسخها یکتاب سواالت  یتا از محتوا  دي دار یهرکتاب فرصت خوب  یبلند مطالعه کند. در انتها ی با صدا  حا ي روز، ترج

دي کودک بپرس .  

  

  دي از او بخواه خواند،ي کتاب م کي  اي  کندي م في تعر تاني داستان برا کي شود. اگر فرزندتان دارد  قي تلف یبا کتابخوان  تواندي م یداستانخوان 
بخواند تي همان شخص یرا با صدا  ت ي هر شخص الوگي خاص داشته باشد و د يیداستان، صدا تي هر شخص ی تالش کند برا .  

 

  

 

  ت ي تقو یکار برا ني به نظرشان، مهمتر ندي کشور درخواست کردم که بگو اني فنب  ني مدرس ني از برتر  یکي صادقلو،   یمهد  یاز آقا  یوقت 
یواقع اي باشد  ی الي داستان خ ست ي . البته مهم ن ديکن  يیبه داستانگو ق ي پاسخ دادند: کودکان را تشو ست،ي کودک چ اني فنب  .   

  

  



  

ی امامموسو دي دسعي ! سني سرزم  ني کودکان اهمه  یروز افزون برا   تي موفق ی آرزو با  


