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در  وقتی که  می کنید.  بازی  قایم موشک  خود  کودک  با 
حال عوض کردن پوشک بچه خود هستید با او صحبت 
می کنید. وقتی که برای خواباندن کودک خود او را تکان 
می دهید برایش الالیی می خوانید و وقتی که کودک شما با 
خوشحالی غان و غون می کند شما نیز با درآوردن صداهایی 
او را همراهی می کنید. انجام چنین کارهایی نه تنها لذت بخش 
هستند، بلکه برای رشد و نمو کودکتان ضروری هم هستند. 
مغز جوان کودک شما این صداها،لحن ها و زبان را جذب 
می کند و از آن ها برای بیان اولین کلمات خود استفاده می کند.
درنتیجه در به حرف آمدن کودک خودتان نقش بزرگی را 
ایفا می کنید.کودکانی که والدینشان غالبا با آن ها صحبت 
می کنند در مقایسه با کودکانی که والدینشان با آن ها زیاد 
صحبت نمی کنند مهارت های مکالمه ای بیشتر و قدرت 
زبانی بیشتری را کسب می کنند. بهترین شیوه برای صحبت 
با کودکتان زبان کودکانه است که بسیار طبیعی است. زبان 

کودکانه می تواند به رشد زبان کودکتان کمک کند.

چرا زبان کودکانه برای مغز کودکتان خوب است؟
در مقایسه با مکالمه عادی بزرگ سال ها کودکان به زبان 
کودکانه بیشتر توجه می کنند و مشتاقانه تر به آن واکنش 
باالیی که در  اغراق شده و زیروبم  نشان می دهند.لحن 
زبان کودکانه استفاده می شود ذهن کودک شمارا روشن 

می سازد.80 درصد رشد فیزیکی مغز کودک در طول 3 سال 
اول زندگی رخ می دهد.همان طور که ذهن او در حال بزرگ تر 
شدن است،اتصاالت موردنیاز برای تفکر،یادگیری و پردازش 
اطالعات نیز شکل می گیرند.این اتصاالت مغزی که معروف به 
سیناپس ها هستند با سرعت بسیار باالیی که در حدود 700 بر 
ثانیه است در همان سال های اول زندگی کودک شکل می گیرند. 
صحبت با کودک خود آن دست از سیناپس های موجود در 
مغز را برمی انگیزد که در زبان نقش ایفا می کنند.هرچه کودک 
کلمات بیشتری را بشنود،این اتصاالت مغزی قوی تر می شوند.
چنین فرایندی می تواند مهارت های زبانی آتی کودک شما و 
توانایی کلی او را برای یادگیری تقویت کند.کودکانی که زبان 
کودکانه بیشتری را از سوی والدین خود می شوند در سن 2 
سالگی در مقایسه با دیگر هم سن و سال های خود کلمات 

بیشتری را می دانند.

اصول زبان کودکانه
برای اینکه کودک شما بیشترین مزیت را از زبان کودکانه ببرد 

توصیه های زیر را رعایت کنید.
 اغلب اوقات با کودک خود صحبت کنید.والدین پرحرف 

معموال کودکان پرحرفی دارند.
 زمانی را برای تنها شدن با کودک خود اختصاص دهید.
وقتی که گفتگوی میان والدین و کودک بدون حضور دیگر 

کودکان و دیگر بزرگ سال ها  و یک به یک انجام می گیرد تاثیر زبان 
کودکانه بیشتر می شود.

 وقتی که کودک شما سعی می کند که با بیان صداها یا کلماتی 
 به کلمات شما واکنش نشان دهد،صحبت او را قطع نکنید یا او 
را نادیده نگیرید.کودک شما باید بداند که شما با گوش دادن به 

او اهمیت می دهید.
 به چشم های کودک خود نگاه کنید.وقتی که با کودک خود 
چشم تو چشم می شوید کودک شما بهتر می تواند به سخنان شما 

واکنش نشان دهد.
 مدت زمان تماشای تلویزیون و گوش دادن به آن را برای کودک 
خود محدود کنید.صرف زمان زیاد برای تلویزیون می تواند مانع 
رشد زبان کودک شما شود.عالوه بر این،برای کودکتان شخص 

شما لذت بخش تر هستید تا صدا یا تصویر تلویزیون.
 در زبان کودکانه خود گاهی از اوقات از زبان بزرگ ساالن 
نیز استفاده کنید.کودک شما باید بشوند که در مکالمات روزمره 
کلمات چگونه ادا می شوند و چه صدایی دارند. همان طور که 
کودک شما در حال رشد است و بزرگ می شود،نحوه صحبت 

شما با کودکتان نیز باید تغییر کند.
از ماه اول تا ماه سوم: در این برهه از زندگی کودک شما از 
طریق غان و غون کردن و گریه کردن سعی می کند با شما ارتباط 
برقرار کند.و وقتی که شما به یک شیوه خاص با او صحبت می کنید 
او به شما گوش می دهد،یعنی می خندد،دست وپاهای خودش را 
حرکت می دهد یا غان و غون می کند.در این برهه از زندگی برای 

صحبت با کودک خود توصیه های زیر را رعایت کنید.
 با کودک خود حرف بزنید،برایش بخوانید،غان و غون کنید و 

دالی موشه با او بازی کنید.
 فعالیت های خود را برای کودکتان بازگو کنید.در طول 
استحمام،صرف غذا یا بازی به کودک خود بگویید که در حال 

انجام چه کاری هستید و او در حال تماشای چه چیزی است.
 برای کودکتان کتاب داستان بخوانید و در مورد تصویرهایی که 

می بینید با او صحبت کنید.
 وقتی که کودک شما صداهایی درمی آورد و لبخند می زند 

خوشحالی کنید،بخندید و هیجان زده شوید.
 در حدود 2 ماهگی کودک شما شروع به بیان حرف صدادار ) 
اه..اه..او..او ( می کند.شما نیز این صداها را تقلید کنید و چند کلمه 

واقعی به آن ها اضافه کنید.
 وقتی که او صدایی را بیان می دارد شما هم همان صدا را بیان 
دارید و سپس منتظر باشید تا او واکنش نشان دهد.چنین چیزی به 

کودک شما یاد می دهد که چطور یک مکالمه داشته باشد.
از ماه چهارم تا ماه هفتم: در این برهه از زندگی کودک شما 
سعی می کند تا صداهایی را که می شنود کپی کند.وقتی که در حال 
پیدا کردن کلمات و تفکر است به او توجه کنید.حتی وقتی که 
سعی در بیان احساس های خود دارد ممکن است صدای خود 

را باال یا پایین ببرد.
 از صداهایی که او می سازد برای تشویق کلمات استفاده کنید.

اگر او »بع« می گوید در واکنش شما »بع بعی « بگویید.

صحبت  هنگام  دهید.به  بسط  را  خود  مکالمات   
کردن،به آرامی صحبت کنید و روی بعضی از کلمات تاکید 
کنید.برای مثال،کودک خود را بغل کنید و بگوید »یک توپ 
می خویی؟این توپه.« سپس سکوت کنید تا کودک خود را 

تشویق به واکنش کنید.
 کودک خود را به اشیاء مختلفی معرفی کنید.وقتی که 
کودک شما به چیزی نگاه می کند،شما به آن چیز اشاره کنید و 

بگویید که آن چیز چه چیزی است.
 هرروز برای کودک خود بخوانید،مخصوصا کتاب ها و 
مجله هایی که پر از تصاویر رنگارنگ هستند.تصاویری را که 
می بینید نام ببرید و وقتی که کودک شما به هنگام خواندن شما 

صداهایی را از خود درمی آورد او را ستایش کنید.
از ماه هشتم تا ماه دوازدهم: ر این برهه از زندگی 
کودک بعضی از کلمات )مانند »نه«( را می فهمد و بعضی از 
کلمات )همچون »ماما« یا »بابا« ( را بیان می کند.تا پیش از آنکه 
به سن یک سالگی برسد او بعضی از کلمات ترکیبی همچون 

»بای بای« را نیز می فهمد.
 در مورد چیزی که شما و کودکتان در حال انجام هستید 
صحبت کنید یا به آن اشاره کنید.اگر او به ماشین اشاره می کند 
و »ماشین« می گوید شما هم بگویید»اره.اون یک ماشین 

قرمزه.«
 اسم هر چیزی همچون اسباب بازی،قاشق،شیر و ...را نام 
ببرید که کودکتان با آن ها تماس دارد.عالوه بر این،به اندام های 
کودک خود اشاره کنید و به او بگویید که اسم اندام مربوطه چیست.

 به کودک خود کمک کنید تا احساس های خود را از طریق 
کلمات بیان کند.

 از جمالت مثبت برای هدایت رفتار او استفاده کنید.به جای 
گفتن »بلند نشو« به کودک خود بگویید »وقتشه بنشینی.«

 وقتی که می خواهید کودک خود را از انجام چیزی منع کنید 
محکم کلمه »نه« را بگویید و سر او داد نزنید و توضیح طوالنی 

به او ندهید.
 آوازهایی را بخواهید که حاوی فعالیت هایی هستند.حتی 
می توانید به هنگام خواندن این آوازها فعالیت های بیان شده در 

آن را نیز با حرکت بدن خود نشان دهید.
 کودکان در این سن  دوست دارند کلماتی را که می شنوند تقلید 
کنند،بنابراین مواظب کلماتی باشید که بیان می کنید،چون ممکن 

است که کودک شما آن ها را تکرار کند.
تمام کودکان با یک سرعت مشخص یاد می گیرند که چطور 
ارتباط برقرار کنند.اگر کودک شما زودتر ازآنچه فکرش را 
می کنید به حرف نیامد نگران نباشید.باوجوداین،اگر در مورد به 
حرف نیامدن کودک خودنگرانی های واقعی دارید با پزشک خود 

در این مورد صحبت کنید. 
 مصطفی صداقت رستمی
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می توانند،  کاکائو  در  موجود  فالونوئیدهای  که  دریافته اند  محققان 
عملکرد سیستم ادراکی را تنها ظرف چند ساعت پس از مصرف ارتقا 
دهند. محققان می گویند که مصرف منظم و طوالنی مدت فالونوئیدها 
می تواند با تحلیل سیستم ادراکی مقابله کند. فالونوئیدها به طور طبیعی 
در انواع مختلفی از گیاهان یافت می شوند، اما در دانه های درخت کاکائو 
به وفور و در مقادیر باال وجود دارند. باید در نظر داشت که فالونوئیدها 
جزء آنتی اکسیدان ها محسوب می شوند، بدین معنی که دارای قابلیت 
کاهش تاثیر مخرب استرس ها بر سلول های بدن می باشند. آنچه مطالعات 
بیشتر در این زمینه نشان داده است، این است که فالونوئیدها می توانند 
حتی عملکرد عروق خونی را بهبود بخشیده و به این طریق فشار خون 
را کاهش دهند. این مطالعات توسط والنتینا سوشی از دانشگاه آکوییالی 

ایتالیا و همکاران ایشان انجام گرفته است.
مطالعات قبلی ارتباطی میان مصرف فالونوئیدهای کاکائو و بهبود 
عملکرد حافظه را نشان می دهند، که البته شکالت تلخ )یا همان شکالت 
دارک( منبع بهتری برای فالونوئیدها محسوب می شود. در این پژوهش 
جدید، سوچی و تیم او می خواستند عمیق تر به بررسی مزایای مغز 
فالونول های کاکائو بپردازند: چه توابع شناختی خاصی تحت تاثیر 
فالونول های کاکائو قرار می گیرند و اثرات فوری آن کدام است. در این 
مطالعه محققان به دنبال یافتن پاسخ چنین پرسش هایی بودند. در نهایت 
این تیم تحقیقاتی نتایجی مبنی بر ارتباط بین مصرف فالونو کاکائو و بهبود 
تقریبا فوری در حافظه کاری را کشف کردند. برای مثال یکی از مطالعه ها 
بهبود عملکرد حافظه کاری در بزرگساالن جوان را تنها 2 ساعت پس 
از مصرف 773 میلی گرم از فالونول های کاکائو نشان می داد. نتایج این 
بررسی ها نشان می دهد، مصرف روزانه فالونول های کاکائو – حداقل 
5 روز و حداکثر 3 ماه – بیشترین مزایای عملکرد شناختی را به دنبال 

دارد، که منجر به بهبود توجه، سرعت پردازش، و حافظه کاری می شود.
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مصرف شکالت می توانـد عملکـرد 
سیستم ادراکی را بهبـود بخشـد

تــازه هابا زبان کودکانه می توان به رشد زبان کودک کمک کرد 

با     کودک چگونه صحبت کنیم؟


