
  چگونه فرزندانی شاد تربیت کنیم والدین عزیز 
شادمانی ویژگی ارزشمندي است که توسعه و گسترش آن در شخصیت انسان از دوران کودکی شروع می شـود. ده روش سـاده   

 شامل:، کارببرید به توانید بزرگترمی براي تربیت کودکان شاد را که براي کودکان از حدود سن دو ساله تا 

اولین راز پرورش کودکی شاد تمجید از اوست . عشق مطلق والدین مهمترین عامل در شـادي  : بورزید عشق کودکتان به -1
  کودکان است

به کودك خود بفهمانید که هیچ مشکلی وجود ندارد ، که بـه اتفـاق هـم نتوانیـدآن را حـل      کنید رابرجسته مثبت ابعاد -2
  کند.نه، من نمی توانم را به بله، من می توانم تبدیل  وباشد.کنید . همچنین به او بیاموزید که خوشبین 

. به کودکتان کمک کنید ارتباطات دوستانه اش را حفـظ کنـد و گسـترش دهـد .     : کنید راکامل کودکتان شادي حلقه -3
  داشتن ارتباطات قوي و مهارت برقراري آن از شروط اصلی شاد زیستن در آینده است .

کودکان امروز سنگین وزن ترند و این براي سالمت و شـادابی آنهـا مضـر اسـت .     بیشتر وادارید : کودکان را به تحریک -4
اعتماد به نفس کمتري دارند و افسرده ترند . اگر کودکان سـرگرمیهاي پـر تحـرك     کودکان چاق ، در مقایسه با سایر کودکان ،

غـذاهاي   ي غذاهاي آماده اي که فاقد ارزش غذایی است ،خارج از خانه را جانشین فعالیت هاي کم تحرك خانگی کنند و به جا
سالم و طبیعی بخورند ، از فوائد شاد زیستن بهره خواهد برد . کودکی که خوب غذا می خورد و ورزش می کند مغزش مـوادي  

ی از جملـه  شیمیایی به نام اندروفین ترشح می کند که به او احساس شادي می بخشد . با فراهم کردن میان وعده هـاي طبیعـ  
پرهیز از قرار دادن تنقالت در دسترس کودکان و جانشین کردن غذاهاي سالم خانگی به سالمت کـودك   میوه هاي تازه فصلی ،

  خود کمک کنید . کودکتان را به انجام دادن ورزش و سرگرمیهاي خارج از منزل تشویق کنید

 هـایی  پستالها،یادگاریها،کاردستی ،عکسها،کارت کودکتاناشیاي مورد عالقه  :کنید ذخیره یادگاریها رادرجعبه شادي -5
لبخندي ساده  و یاغمگین بیماراست کودکتان هرگاه.  قراردهید ییهاه جعب داخل هستند کودك براي شاد یادآورخاطرات راکه

  ها را از جعبه بیرون آورید و به او نشان دهید . آن نیاز دارد ،

برنامـه  ومدام با آنها ارتباط داشته باشیم .ودکان ما می خواهند که به آنها فکر کنیم ک: بیابید را ارتباط جادویی لحظات -6
انجـام دادن  ،پیـاده روي   هایی ترتیب دهید که همه اعضاي خانواده بتوانند در آن شرکت کنند و لذت ببرند. مثـل کوهنـوردي،  

  کارهاي خانه ، خرید و آبیاري باغچه 

. یک راز اصلی شاد زیستن برخورداري از قـدرت پشـت سـر گذاشـتن     : کنید منتقل خود کودك رابه دوباره تالش ژن-7
سعی نکنید کودك خود را ا زهمه ناراحتی ها دور نگه دارید . به او کمک کنید بیاموزد چگونه بـا آنهـا مواجهـه    مشکالت است .

به وضعیت عادي خود برگردد . تشـویق   کمک کنید تا هرچه سریع تر اگر شکست درسی یا غیر درسی اورا نا امید کرده ،شود . 
مناسـبی   کنید تا احساسات خود را در قالب نوشته یا نقاشی بیان کند. شما الگوي کودکتان هستید . مطمئن شوید کـه الگـوي  

  و روحیه خود را در هیچ شرایطی نبازید  فرزند خود هستیددر مقابل 

خواه پدیده اي فیزیکی باشد یـا   بزرگتر از خودش مواجه می شود ،هنگامی که کودك با چیزي دراو شگفتی ایجاد کنید :-8
معنوي ، احساس رضایت خاطر می کند .با کودکان درباره عقاید خود خداوند و مقدسات دینی صحبت کنید الزم نیست کـه او  

جه در کودکان را پـرورش  به ستارگان خیره شوید و احساس مراقبت و تو همه جزئیات را درك کند . با او در جنگل قدم بزنید ،
  دهید .

هد رشـد  اعمال براي تربیت فرزندان شاد به کار ببریـد و شـ   باالرا هاي ازایده برخی امروز توانیدازهمین پیشرومی شما والدین  
  عاطفی و روانی کودکتان باشید.
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