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چگونه میشا اهل کسب و کار شد

تاتیانا پاُپوا، ُالگا ِمنشیُکوا، الریسا کنیُشوا
ترجمۂ آبتین گلکار

اقتصاد برای خردساالن
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مامان ها و باباها، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها!

همۀ شما می دانید که ما در چه زمانۀ سختی زندگی می کنیم. چقدر 

ناآشنا در اطراف ما پدیدار شده است! فرایندها،  چیزهای جدید و 

با آنها به درد نمی آورد:  پدیده ها و مفاهیمی که کسی قبال سرش را 

تورم، شرکت سهامی، سهم، سرمایه، دالل، مدیریت، سرمایه گذاری 

و غیره و غیره.

چگونه می توان به کودک کمک کرد تا در این سیل اطالعات غرق 

نشود؟ چگونه به او گوشزد کنیم که چه چیزی خوب است و چه چیزی 

بد؟ چگونه کمکش کنیم هنگامی که بزرگ شد، راه را اشتباه نرود، 

استوار بماند و جای خود را در زندگی پیدا کند؟

ما، نویسندگان این کتاب، اعتقاد داریم که معلومات اقتصادی 

نیز به همان اندازۀ دانستنی های ابتدایی بهداشت، آداب معاشرت و 

قوانین راهنمایی و رانندگی مورد نیاز کودکان ماست و به همان اندازۀ 

آشنایی با زبان مادری و ریاضیات اهمیت دارد. این بدان معنی نیست 

مقدمه  برای بزرگساالن

که هرکس در آینده باید اقتصاددان شود یا پا به میدان کسب و تجارت 

باید استعدادهای  این گمانیم که هر کودک  بر  ما  بگذارد. برعکس. 

خالقۀ فردِی منحصر به  خود را پرورش دهد. ولی او برای آنکه همین 

استعدادهای خود را به طور کامل به ثمر برساند، باید مسیر خود را در 

محیط پیرامونش به درستی پیدا کند. و این کار بدون داشتن معلومات 

اقتصادی، بسیار دشوار خواهد بود.

می توان،  را  کودکان  در  اقتصادی  تفکر  شکل گیری  ما،  نظر  به 

به  این زمان  آغاز کرد. کودکان در  از دبستان  پیش  از سنین  باید،  و 

بیشترین میزان آمادۀ دریافت اطالعات تازه هستند، به ویژه اگر این 

اطالعات به شکل بازی به آنان منتقل شود.

احتماال کودک شما تا به حال سواالتی مربوط به مسائل اقتصادی 

از شما پرسیده است. آیا ما همیشه توانسته ایم پاسخ های درست و 

کار  این  باشید که  یاد داشته  به  این پرسش ها بدهیم؟  به  قابل فهم 

باید نه از طریق آموزش مستقیم، بلکه به کمک بازی، برنامه های ویژۀ 



10

شد
ار 

و ک
ب 

کس
ل 

 اه
شا

 می
ونه

چگ

تلویزیونی و رادیویی، کتاب ها و کارتون های مورد عالقۀ کودکان انجام 

پذیرد. ولی نقش اصلی در این فرایند بر عهدۀ شما، بزرگساالن عزیز 

است. ما مشتاقیم که این کتاب بتواند نخستین دستیار شما در این 

راه باشد. ثمربخش ترین راه استفاده از این کتاب آن است که در جمع 

خانواده خوانده شود. کنار کودک بنشینید و متن را با هم بخوانید. 

کنترل کنید که کودک شما هر داستان کتاب را چگونه درک می کند، 

چگونه به سوال ها پاسخ می دهد و تمرینات را حل می کند. در صورت 

امکان، متنی را که خوانده اید به کمک مثال هایی از کار و حرفۀ خودتان 

توضیح دهید. 

شاید این کار به خود شما هم کمک کند به نکتۀ الزم و مهم 

تازه ای پی ببرید یا نگاه تازه ای به زندگی خود پیدا کنید. به تعریف هایی 

دقت کنید که در جدول هایی با عنوان »فقط برای بزرگساالن« درج 

مفاهیم  در  را  صحیح  مسیر  می کنند  کمک  شما  به  آنها  شده اند. 

اقتصادِی مطرح شده در کتاب پیدا کنید و آنچه را برای کودک شما 

دشوار به نظر می رسد، برایش تشریح کنید.

فقط برای بزرگساالن

اقتصاد یعنی مجموعۀ انواع فعالیت های انسان ها که با تولید، توزیع  

و مصرف کاالها و خدمات ارتباط دارند.

در همان حال بکوشید عقیدۀ خودتان را به کودک تحمیل نکنید 

کتاب  این  خواندن  امیدواریم  نگیرید.  او  از  را  مستقل  تفکر  امکان  و 

انگیزه ای فراهم کند برای اندیشیدن، و آن هم نه فقط دربارۀ موضوعات 

و  پول  که  رود  فرو  فکر  این  به  شما  پسر  یا  دختر  بگذارید  اقتصادی. 

پس انداز به چه درد می خورد. و آیا ارزش دارد پول درآوردن به خودی خود 

یک هدف باشد؟ با کودک خود بحث کنید که در چه مورد الزم نیست 

غصۀ پول و خرج کردن آن را خورد و چرا (ورزش، سفر، تئاتر و نمایشگاه، 

خرید کتاب، هدیه برای بستگان و نزدیکان، جشن گرفتن و مانند اینها). 

بکوشید تا کودکتان به این موضوع پی ببرد که خوشبختی فقط در به دست 

آوردن پول نیست، بلکه در بخشیدن آن و شادی هدیه کردن به انسان های 

پیرامونش نیز هست. بکوشید بگذارید کودکتان خوشبخت شود!
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دوستان! ما برای شما کتابی نوشته ایم که شاید خیلی معمولی نباشد. 

پول  چرا  چه،  یعنی  کار  و  کسب  که  می برید  پی  کتاب  این  در  شما 

همیشه کم می آید و بهتر است چطور خرج شود، کمبود یعنی چه، 

چرا قیمت ها هم مثل قارچ ها رشد می کنند و خیلی خیلی چیزهای 

دیگر که نه فقط برای بزرگ ترها، بلکه برای بچه ها هم جالب و مهم 

هستند.

است.  گوشتان خورده  به  »اقتصاد«  کلمۀ  حال  به  تا  احتماال 

بد نیست بدانید که اصل این کلمه در زبان های دیگر از یک کلمۀ 

یونانی گرفته شده به معنای »هنر ادارۀ امور منزل«. ولی االن دیگر 

این کلمه »هنر ادارۀ امور تمام کشور« است. خیلی چیزها  معنی 

به همین ادارۀ ماهرانۀ امور (چه در یک خانوادۀ کوچک و چه در 

کل یک دولت) بستگی دارد: هم وضع خوراک و پوشاک ما، هم 

اینکه  در جامعه، هم  رفتارمان  می گیریم، هم  یاد  که  درس هایی 

چقدر باید کار کنیم و چقدر استراحت، و... و... برای همین است 

که همه باید با اقتصاد آشنا باشند. برای این آشنایی هم باید آدم 

این  مثل  کتاب هایی  خواندن  و  کردن  فکر  در  و  باشیم  کنجکاوی 

کتاب تنبلی نکنیم. قول می دهیم که این کتاب برایتان خسته کننده 

نباشد. قهرمان اصلی این کتاب یک خرس خیلی خوش فکر است. 

اسمش میشا است.

 یک مغازه دارد که حیوانات جنگل زیاد از آن خرید می کنند. 

کارگاهی هم دارد که در آن برای پرندگان و درندگان و حشرات لوازم 

مختلف ساخته می شود. شما را دعوت می کنیم به النۀ میشا و گوش 

اینکه بهتر متوجه مطالب  اقتصاد. برای  کردن داستان هایی دربارۀ 

بشوید، یادتان نرود که به سوال ها و تمرینات جغد دانا هم جواب 

بدهید.

خوش آمدید!

ورود برای هیچ کس ممنوع نیست!

 به خوانندگان کوچک، 
از طرف نویسندگان


