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اٍ اس هزحلِ ی ًَتاٍگی تِ ًَپایی . هْغا اکٌَى دٍ عال اٍل سًذگی خَد را پؾت عز گذاؽتِ اعت

تذٍى تکیِ گاُ هی ایغتذ، راُ هی رٍد، تِ صَرت تلگزافی صحثت هی کٌذ ٍ . رعیذُ اعت

. ًشدیک تِ دٍیغت ٍاصُ را یاد گزفتِ اعت

اس چؾوگیزتزیي دٍرُ ّای رؽذ کَدک دٍرُ ًَتاٍگی ٍ ًَپایی اعت تِ طَری کِ تغییزات 

پزؽتاب در تذى ٍ هغش کَدک تِ یادگیزی هْارت ّای حزکتی ٍ تَاًایی ّای ادراکی کوک هی 

. تی ؽک یکی اس تاثیزگذارتزیي عَاهل در فزایٌذ رؽذ کَدک ، هحیط اطزاف اٍ هی تاؽذ. کٌذ

. ّز چِ هحیط اس ًظز عطح تحزیکات غٌی تز تاؽذ، رؽذ کَدک تٌْجارتز اداهِ پیذا هی کٌذ

تِ عٌَاى هثال تزای ایٌکِ هزاکش . تحزیک هغش در هذتی کِ تِ عزعت رؽذ هی کٌذ ضزٍری اعت

ٍقتی کَدک . تیٌایی هغش تِ طَر طثیعی رؽذ کٌٌذ تجزتیات اٍلیِ ٍ هتٌَع دیذاری ضزٍری ّغتٌذ

پظ کیفیت کلی هحیط .  رٍس اس ًَر هحزٍم تاؽذ ایي هٌاطق هغش تثاُ هی ؽَد4 یا 3ها تزای هذت 

ٍقتی کَدکی اس لحظِ تَلذ در هحیطی تشرگ ؽَد کِ اس لحاظ . تز رؽذ کلی هغش تاثیز هی گذارد

هادی ٍ اجتواعی تحزیک کٌٌذُ تاؽذ در هقایغِ تا کَدکی کِ در اًشٍا تشرگ ؽذُ اعت، هغش اٍ 

ّز چِ هحزٍهیت طَالًی تز تاؽذ تاثیزات آى . تحزیک تیؾتزی ؽذُ ٍ تز رؽذ آى تاثیز هی گذارد

محیط پر از استرس، نگرانی و اضطراب همراه با بی توجهی عاطفی و . عویق تز اعت

فاقد امکانات برای بازی و فعالیت کودک، محیط مناسبی برای رشد کودک نمی 

 تزخی خاًَادُ ّا فکز هی کٌٌذ صحثت کزدى تا کَدک در عال ّای اٍل سًذگی کَدک .باشد

آى  ّا تایذ تذاًٌذ حزف سدى تا کَدک در طَل دٍراى کَدکی عطح تحزیکات .تی فایذُ اعت 

هزاقثت هحثت آهیش هادر . ؽٌَایی تزای کَدک را تاال هی تزد ٍ هٌجز تِ تقَیت ستاى اٍ هی ؽَد

هاًٌذ در آغَػ گزفتي ٍ تِ آراهی تا اٍ صحثت کزدى اس جولِ راّکارّای هٌاعة تزای تزای 

. تحزیک هٌاعة کَدک هی تاؽذ



عالٍُ تز هحیط ّای هحزٍم، هحیط ّایی کِ تا اًتظارات ٍ تَقعات فزاتز اس تَاًایی ّای جاری 

هتاعفاًِ هؾاّذُ هی .  کَدک تِ آى ّا فؾار هی آٍرًذ ًیش تَاًایی ّای هغش را کاّؼ هی دٌّذ

ؽَد کِ تزخی ٍالذیي کَدکاى ًَپای خَد را تزای یادگیزی اعذاد ، حزٍف الفثا ٍ حتی 

ایي تزًاهِ ّا تچِ ّا .  رٍخَاًی، ریاضیات، ًقاؽی، هَعیقی ٍ غیزُ تِ هزاکش آهَسؽی هی فزعتٌذ

را تاَّػ تز تِ تار ًوی آٍرًذ تلکِ عالقِ آًاى را تِ یادگیزی تْذیذ کزدُ ٍ ؽزایطی ؽثیِ 

اًتظارات ٍالذیي در ّز دٍرُ ی رؽذ کَدک تایذ . هحزٍهیت اس تحزیک تِ ٍجَد هی آٍرد

فؾار، تیؼ اس حذ تَاًایی کَدک ٍ تاال تزدى . هتٌاعة تا تَاًایی ّا ٍ ؽزایط جغواًی اٍ  تاؽذ

. اًتظارات اس اٍ، ؽزایط را تزای اداهِ رؽذ عالن فعلی ٍ آیٌذُ هؾکل هی کٌذ

: راهکار ها

ٍالذیي تایذ اعثاب تاسی ّای هتٌاعة تا عي کَدک  را تزای آى ّا تاهیي کٌٌذ ٍ آى ّا را در 

، حوام کزدى قثل اس غذا خَردى هؾتزک،  تاسی دالی هَؽِ. فعالیت ّای رٍساًِ در گیز کٌٌذ

خَاب، ًگاُ کزدى تِ آلثَم عکظ ٍ صحثت کزدى درتارُ آى هی تَاًٌذ اس جولِ  راّکار ّا تزای 

. تاالتزدى عطح تحزیک کَدک تاؽٌذ

تزای تحزیک حظ ؽٌَایی ، صحثت کزدى تا کَدک کِ خَد هی تَاًذ تاعث تقَیت ستاى ًیش 

تْیِ اعثاب تاسی ّایی کِ هَسیکال تاؽذ، خَاًذى قزآى کِ لحٌی هالین دارد ٍ . ؽَد هَثز اعت 

ّوچٌیي پخؼ تزاًِ ٍ هَعیقی آرام تزای کَدک ًیش اس دیگز رٍػ ّای تحزیک حظ ؽٌَایی 

. هی تاؽذ

تحزیک حظ تیٌایی تا فزاّن کزدى اعثاب تاسی ّای رًگارًگ ، آٍیش کزدى اعثاب تاسی تاالی 

. تختخَاب کَدک ٍ رٍ در رٍ تا اٍ صحثت کزدى اهکاى پذیز اعت

                                                           
با این کار کودک با لبخند واکنش . بازی ای که در آن پدر یا مادر مکررا صورت خود را پشت یک صفحه پنهان و سپس آشکار می کند 

. نشان می دهد



فزاّن کزدى اعاب تاسی ّای تشرگ کِ کَدک ًوی تَاًذ آى ّا را کاهل در دّاى فزٍ تزد ٍ در 

عیي حال جٌظ ٍ کیفیت آى طَری اعت کِ هکیذى ٍ تِ دًذاى گزفتي آى آعیثی تِ کَدک ٍارد 

. ًوی کٌذ تزای تحزیک حظ چؾایی هٌاعة اعت

در آغَػ گزفتي کَدک، تواط تذًی  هخصَصا تا هادر ٍ خزیذى اعثاب تاسی  ّایی کِ کَدک 

 .کَدک را تحزیک هی کٌذ (الهغِ)تتَاًذ آى ّا را در آغَػ تگیزد حظ تغاٍایی
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