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شهرزاد، عالءالدین و چراغ جادو، سندباد، شنگول 
و منگول و... افسانه هایی قدیمی هستند که هنوز هم 
برای بچه ها جذابیت و شگفتی دارند و بچه ها همیشه 
عاشق چنین داستان هایی بوده اند. گرچه امروزه 
تماشای تلویزیون و بازی های مهیج رایانه ای بسیار 
رایج شده، هنوز هم این داستان ها دوست داشتنی 
هستند و خواندن چندباره آنها اصال برای کودکان 

مالل آور نیست. 
روان پزشکان معتقدند مغز انسان، ساختار اجتماعی 
را کامال درک می کند و به این دلیل کودک زمانی 
که با دیگران ارتباط برقرار می کند، یادگیری بهتری 
دارد. در همین راستا قصه خوانی می تواند یکی 
از مطلوب ترین شرایط رابطه احساسی و کالمی 
را ایجاد کند. عالوه بر این، محققان دریافته اند 
استعاره های داستانی در ایجاد اتصاالت نورون های 

مغز تاثیر چشمگیری دارند. 

افسانه ها همیشه طرفدار دارند
در دنیای رو به پیشرفت امروز، ممکن است این 
سوال به ذهن برسد که چرا با وجود داستان های 
جدید هنوز هم بچه ها به شنیدن افسانه های قدیمی 
تمایل بیشتری دارند. شاید یکی از مهم ترین دالیل 
این باشد که افسانه ها به دلیل تکرار مداوم و انتقال 
نسل به نسل تلطیف شده و مفهوم های مختلفی را 
به کودک؛ چه دختر و چه پسر، در سنین مختلف 
منتقل می کنند. این پیام ها منشاء افکار و ایده های 
متنوعی است که به کودک کمک می کند تا مشکالت 
را بهتر پشت سر بگذارد و با آرامش بیشتری پا 
به دنیای بزرگسالی بگذارد. البته تجربه خوشایند 
والدین و بزرگ ترها در مورد این داستان ها نیز 

احساس خوشایندی به کودکان منتقل می کند. 

تقویت تفکر منطقی و عینی
کودک از همان سال های نخست زندگی مسائلی 
مانند ناامیدی، رقابت، مواجهه با دنیای پیرامون، 
قبول مسوولیت و... را از سر می گذراند. همچنین 
ممکن است با تنهایی و اضطراب روبرو شود. بعضی 
والدین فکر می کنند باید کودک را از مشکالت و 
نامالیمات زندگی دور نگه داشت و فقط جنبه های 
مثبت هر مساله را به او نشان داد اما از آنجا که 
کودک به خوبی درک می کند که زندگی فقط با 

اتفاق های خوب همراه نیست، این روش نه تنها 
به آرامش و اطمینان بیشتر او کمک نمی کند، بلکه 

باعث تشدید نگرانی هایش نیز خواهد شد.
 داستان های تخیلی راهنمای خوبی برای بچه ها 
محسوب می شوند چراکه با زبان کودکانه درباره 
واقعیت های زندگی صحبت می کنند و شهامت 
مقابله با مشکالت را آموزش می دهند. درواقع 
در قالب داستان، مفاهیم مختلف زندگی به شکل 
غیرمستقیم ارائه می شود که این شیوه عالوه بر 
سهولت بیان، تاثیرگذاری بیشتری نیز خواهد داشت. 
در تمام داستان های هدفمند و بامحتوا، تلخی ها 
و مشکالت زندگی و شیوه مقابله قهرمانان با آنها 
به شیوه ای ملموس و خالقانه به کودک نشان 

داده می شوند. 

پرورش احساسات، تخیالت و خالقیت
بین  می کند  کمک  کودک  به  داستان  شنیدن 
طرح  با  و  کند  ایجاد  هماهنگی  احساساتش 
ایده های مختلف، راه حل هایی برای حل مشکالت 

به او الهام می کند؛ خوبی و بدی چیست؟ مهربان 
بودن بهتر است یا بدجنس بودن؟ بزرگ شدن 
چگونه است و چطور باید از خانواده جدا شد؟ 
و... پرسش هایی از این نوع در ذهن همه بچه ها 
شکل می گیرد و داستان ها سرشار از چنین مفاهیمی 
هستند که مانند چراغ هایی راهنما مسیر زندگی 
کودک را روشن می کنند. همه آنها یک پیام ساده 
و امیدوارکننده را نشان می دهند؛ اگر به جای فرار 
از مشکالت اجتناب ناپذیر زندگی، شجاعانه با 
آنها روبرو شویم، پیروزی حتما از آن ماست و 

به آنچه بخواهیم می رسیم.
بچه ها  با  طوری  خالقانه  شیوه  به  قصه ها 
صحبت می کنند که برای آنها بسیار خوشایند و 
دوست داشتنی است و به همین دلیل آنها ارتباط 
خوبی با قصه ها برقرار می کنند. کودک خردسال 
در دنیایی مملو از سرزندگی و شادابی سیر می کند. 
در دنیای او مرز مشخصی بین جاندار و بی جان، 
انسان و حیوان، واقعیت و تخیل وجود ندارد. 
عبارات زمانی و مکانی مانند »یکی بود، یکی 

»در سرزمینی خیلی دور که کسی  نبود...« و 
نمی داند کجاست...« کودک را از دنیای واقعی 
روزمره جدا می کند و او را به هر آنچه را که در 
تخیالتش است و نمی تواند به روش های معقول 

به آن برسد، خواهد رساند.  
عالوه بر این، قصه خوانی به تقویت تفکر منطقی و 
ریاضی کودک کمک می کند و به او این امکان را 
می دهد تا افراد، اجسام و حیوانات را در ذهن ترسیم 
کند. همذات پنداری با شخصیت های داستان باعث 
می شود خود را در موقعیت های مختلف تصور 
کند و به تدریج مهارت حل مساله و تالش برای 
رفع مشکالت به شیوه های گوناگون را می آموزد. 
همچنین زمانی که برای کودک قصه خوانده 
می شود، او بهتر می تواند نظم یک اتفاق را درک 
کند و به خوبی ابتدا، انتها و هر بخش از داستان را 
تشخیص دهد. به این ترتیب توانایی بهتری برای 
شناخت وقایع زندگی به دست می آورد، مفهوم 
زمان برای او ملموس تر خواهد بود و صبوری 

برای رسیدن به نتیجه را می آموزد.

همسوشدن با شخصیت های داستان 
و پرورش مهارت های زندگی

گرچه توجه به گروه سنی کتاب های داستان 
می تواند روش نسبتا مطمئنی برای انتخاب کتاب 
باشد،  والدین به راحتی می توانند با توجه به 
شخصیت کودک در این زمینه بهترین موضوعات 
را انتخاب کنند. به عنوان مثال، اگر کودک از 
مساله ای مانند تاریکی می ترسد، می توان از این 
طریق او را با شخصیت های داستان همراه کرد تا 
کم کم بر این ترس غلبه کند. همچنین اگر کودک 
هنگام شنیدن داستان واکنشی نشان نمی دهد، 
شاید به این علت است که مفاهیم داستان با تخیل 
و افکار او همسو نیست، در غیراین صورت او 
هیجان و تمایل خود را نشان می دهد و مدام از 
شما می خواهد تا داستان را برایش تکرار کنید و 
از تخیل در این باره لذت می برد. وقتی افکار و 
دل مشغولی های کودک تغییر کند، تمایل نشان 
می دهد داستان های دیگری را بشنود و به این 

ترتیب به این نیاز پاسخ می گوید. 

بهترین شیوه در قصه گویی این است که اجازه 
دهید فرزندتان شما را در این مسیر هدایت 
کند. انتخاب قصه های مختلف توسط او به 
شما کمک خواهد کرد تا افکار و تخیالتش 
را بهتر بشناسید اما توجه داشته باشید شور و 
هیجان او را با توضیح کامل اتفاقات داستان 
خاموش نکنید چراکه تمام هیجان افسانه ها 
به این دلیل است که کودک نمی داند چطور، 
چگونه و چرا این موضوع اتفاق افتاده و در 

واقع مسحور داستان می شود.

آنچه در مورد قصه گویی باید به  یاد 
داشته باشیم

از  داستان  پایان  از  پس  است  بهتر 
کودک خواسته شود تا داستان دیگری را با 
شخصیت های مشابه و به زبان خود برای شما 

تعریف کند.
معموال نخستین موردی که کودکان در زمان 
خواب رویاپردازی می کنند، آخرین موقعیتی 
است که در آن حضور داشته اند. به همین دلیل 
تعریف کردن قصه پیش از خواب به داشتن 

خوابی بهتر کمک می کند.
گاهی قصه را در قالب نمایش اجرا کنید و 
از کودک بخواهید همراه شما در تعریف قصه 

شرکت داشته باشد. 
هیجان و احساس را در داستان دخیل و 
به کودک منتقل کنید. به عنوان مثال زمانی که 
در داستان یکی از شخصیت ها به خواب رفته، 
خروپف کنید، لحن سوال، تعجب، ترس و... 

را در خواندن اعمال کنید. 
تعریف کردن یک قصه شاید برای ما تکراری 
شود اما کودک از هر بار شنیدن آن به وجد 

می آید و لذت می برد. 
پس از چند بار تعریف کردن یک قصه، از 
کودک بخواهید قصه را با تصورات خود به 
پایان برساند و از او بپرسید اگر به جای یکی 
از شخصیت ها باشد، چه واکنش و رفتاری 

خواهد داشت. 
برای بچه های کوچک ترجیحا کتاب های 
مصور بخوانید و داستان را با توجه به تصاویر 

تعریف کنید. 
گاهی از کودک بخواهید از روی تصاویر، 

داستان را برای شما بازگو کند. 
را  از طریق قصه خوانی می توان کودک 
با مفاهیم رنگ، اندازه، اماکن، فصول و... 

آشنا کرد.

اهمیت قصه خوانی در رشد و پرورش کودکان

قصهخوانیبهتفکرمنطقیوریاضیکودککمکمیکند
قصهخوانیبه
تقویتتفکر

منطقیوریاضی
کودککمک

میکندوبهاو
اینامکانرا

میدهدتاافراد،
اجساموحیوانات

رادرذهن
ترسیمکند.

همذاتپنداری
باشخصیتهای
داستانباعث

میشودتاخودرا
درموقعیتهای
مختلفتصور

کردهوبهتدریج
مهارتحلمساله

وتالشبرای
رفعمشکالت
بهشیوههای
گوناگونرا
میآموزد

 دکتر میترا حکیم  شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی کودک 

و نوجوان

ندارند  تمایلی  والدین  بعضی 
منزل  کارهای  انجام  در  بچه ها 
شرکت کنند و سعی دارند همه 
برعهده  خودشان  را  مسوولیت 
شود.  رسیدگی  شکل  بهترین  به  امور  تا  بگیرند 
مسلما بزرگ ترها خیلی بهتر و سریع تر از پس این 
مسوولیت برمی آیند اما همین برنامه های روزمره 

تاثیر مهمی در رشد کودک دارد. 
درواقع، کودک در این شرایط برنامه ریزی زمان، 
مسوولیت پذیری، شناخت اهداف و کسب مهارت 
را می آموزد. زمانی که آنها به والدین کمک می کنند، 
احساس بزرگ شدن و مفیدبودن خواهند داشت که 
روی رشد و تقویت اعتمادبه نفس شان تاثیر می گذارد. 

ایجاد انگیزه برای مشارکت در کارهای 
منزل

 به عنوان دستیار از کودک کمک بگیرید. اگر 
کودک دوست دارد با انجام کارهایی مانند مرتب 
کردن کشوی لباس نظر شما را جلب کند، مانع 
او نشوید. حدود سن 18 ماهگی او دوست دارد 
به عنوان دستیار در کارهای مختلف مشارکت کند.
 نگاه جنسیتی به کارها نداشته باشید. آشپزی 
و ظرف شستن درخواست عجیبی برای پسربچه ها 
نیست و دختربچه ها هم ممکن است عاشق باغبانی 
باشند. تمایل آنها در کارهای منزل را درنظر بگیرید. 
دهید.  جلوه  لذت بخش  را  منزل  کارهای   
هنگام رسیدگی به امور منزل گله نکنید و با پخش  
موسیقی آرام، احساس نشاط و امید ایجاد کنید. 
را  مثبت  احساسات  نیز  فرزندتان  باشید  مطمئن 
لذت بخش  برایش  گروهی  کار  و  می کند  درک 

خواهد بود.
 صبور باشید. فراموش نکنید کودکان به زمان 

بیشتری برای انجام کارها نیاز دارند. همچنین فقط 
یک مسوولیت مثال گذاشتن قاشق ها در کشو را از 
او بخواهید. از بیان پشت سرهم کارها و سختگیری 
در این زمینه پرهیز کنید تا باعث ناامیدی و دلزدگی 

کودک نشود.
 به گرمی از کودک تشکر کنید. هربار که او در 
کارهای منزل حتی در حد مختصر به شما کمک 
کرد، با هیجان و محبت از او تشکر کنید. در این 
متوجه  شادی،  احساس  ایجاد  بر  عالوه  حالت، 
می شود کمک او برای شما ارزشمند است و سعی 

دارد باز هم این رویه را ادامه دهد.
 از پرداخت پول در ازای کار منزل خودداری 
کنید. کودک باید بیاموزد همه افراد در یک خانواده 
مسوولیت دارند و باید نقشی در انجام امور منزل 
داشته باشند. به او بیاموزید انجام کارهای منزل 
به خاطر محبت و کمک اعضای خانواده نسبت 
به یکدیگر است، نه برای کسب درآمد. حتی اگر 
پول  مفهوم  با  کودک  آشنایی  برای  دارید  قصد 
و مدیریت پس انداز در سنین پیش دبستانی پول 
توجیبی در نظر بگیرید، انجام کارهای منزل نباید 

مالک آن باشد.

اگر بچه ها از سنین پایین در امور روزمره منزل 
همکاری داشته باشند، به تدریج این مسوولیت 

را می پذیرند و کاری دشوار برای آنها 
مشارکت  همچنین  بود.  نخواهد 

همسران در این زمینه بسیار مهم 
است و کودک به خوبی درک 

می کند همه در رسیدگی به 
امور منزل سهیم هستند.

برخی مسوولیت های 
مناسب کودکان در 

منزل
پیش از 3 سالگی

کردن  جمع   
اسباب بازی ها

 جفت کردن جوراب ها
 گذاشتن کفش و دمپایی های 

خودش در جاکفشی
 آویزان کردن لباس روی جالباسی 

کوتاه
 گردگیری سطوح و اسباب بازی ها

 جمع کردن کاغذ و پالستیک در کیسه بازیافت
 آب دادن به گل ها و گیاهان

 جداکردن برگ های کاهو، ریختن وسایل ساالد 
در ظرف و چیدن سبزیجات در یخچال

 گذاشتن کتاب ها در کتابخانه، البته قفسه های 
پایین

بین 3 تا 5 سالگی
و چیدن  بازی  وسایل  کردن جدی تر  مرتب   

آنها در قفسه ها
 تاکردن لباس ها و چیدن در کشو

 مشارکت در چیدن و جمع کردن سفره یا میزغذا
 مخلوط کردن ترکیبات ساالد، کیک و...

 جداکردن برگ های زرد گیاهان، آب دادن و 
مرتب کردن آنها البته با نظارت پدر یا مادر

حدود 7 سال
 مرتب کردن تختخواب

 تاکردن و چیدمان لباس های خود
 جارو زدن

 کمک به والدین در طبخ غذا
 بیرون آوردن ظروف از ماشین ظرفشویی

 آماده کردن چاشت مدرسه
 بیرون بردن زباله ها

 کمک برای شستن ظروف
 کمک برای شستن ظروف 

چطور کودکان را در کارهای منزل مشارکت دهیم؟

مشارکتکودکوتقویتاعتمادبهنفسومسوولیتپذیری
اگر کودک تمایلی به 

مشارکت نداشت چه کنیم؟

اگر به رغم رفتار مناسب و سپردن مسوولیت متناسب با سن، 
کودک باز هم تمایلی به مشارکت در امور منزل ندارد توجه به 

چند نکته ضروری به نظر می رسد:
1. زمان منطقی متناسب با انجام هر کار به او پیشنهاد دهید تا 
متمرکز باشد و راحت تر آن را بپذیرد. به او خاطرنشان کنید پس 
از انجام این کار می تواند به بازی و برنامه های مورد عالقه اش 

بپردازد. البته از سپردن مسوولیت های پشت سرهم بپرهیزید.
2. اگر کار در زمان تعیین شده تمام نشد، انجام آن را برعهده 
نگیرید. در این صورت او اطمینان پیدا می کند همیشه پدر 

یا مادر مسوولیت های او را قبول می کنند. 
3. اگر کودک مسوولیتی که به او سپرده اید را به  
خوبی انجام نداد، با مهربانی از او بخواهید دوباره 
آن را به شکل بهتری رسیدگی کند. صبور باشید و 
به او فرصت دهید تا به خوبی از عهده آن بربیاید. 
4. به او توضیح دهید همه اعضای خانواده باید 
با هم مشارکت داشته باشند تا امور منزل به خوبی 

رسیدگی شود.
5. برای ایجاد انگیزه، او را تشویق کنید که پس از 
انجام کار با هم بازی می کنید یا یک خوراکی خوشمزه 

می خورید. 
به خاطر داشته باشید برای اینکه بچه ها مشارکت همیشگی 
و درست در امور منزل داشته باشند، باید از سنین حدود 3 
سالگی مسوولیت های کوچک به آنها سپرده شود زیرا چند 
سال طول می کشد تا آنها بتوانند به طور کامل و درست کارها 
را مستقل انجام دهند. به عبارتی، نباید منتظر دوران نوجوانی 

برای مشارکت فرزندان در امور منزل شد.
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