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هنگام  کودکان  از  بسیاری 
بازی با خود صحبت می کنند 
که مزایای زیادی در رشد 
آنها  اجتماعی  و  شناختی 
با  آنها  نظر می رسد   به  اوقات  دارد. گاهی 
شخص دیگری صحبت می کنند زیرا آنها در 
حال مکالمه ای بسیار عمیق و جالب با شخصی 

هستند که فقط آنها می توانند او را ببینند. 
با خودش حرف  بازی  اگر کودکتان هنگام 
می زند، نگران نشوید، بلکه همواره به یاد داشته 
باشید این فرایند در رشد شناختی و فکری وی 
تأثیرات چشمگیری خواهد داشت. او حین 
بازی، روش های زیادی را برای برقراری ارتباط 

موثر با دیگران تمرین می کند و می آموزد.

تا چه سنی صحبت کردن کودکان 
با خودشان طبیعی است؟

صحبت با خود یک عادت بسیار رایج میان 
که  سالگی   5 تا  به خصوص  است،  کودکان 
دیگر  افراد  با  فعالیت  انجام  به  شروع  آنها 
می کنند. مانند همه چیز، این موضوع هم به 

بلوغ فرزندان بستگی دارد. 
برخی کودکان تا سنین نوجوانی با خود صحبت 
می کنند و برخی دیگر خیلی زود به این فرایند 
پایان می دهند اما به هر حال، در هر زمان، 
صحبت کردن کودک با خود، مشکل خاصی به 
دنبال ندارد، بلکه برعکس، برای رشد اجتماعی 

و شناختی وی بسیار مفید است.

فواید صحبت کردن کودکان با خودشان
1. یادگیری کلمات بیشتر

هنگام بازی، کودک روش های جدید برقراری 
ارتباط را امتحان می کند. او یاد می گیرد همان 
حرف را بزند اما از منظر دیگری. او همچنین 
به آنچه در اطرافش گفته می شود توجه کرده 
و آن را در واژگان خود ادغام می کند، سپس 
آن را در بازی های خود و با اسباب بازی های 

مورد عالقه اش اعمال می کند.

2. گوش دادن به حرف های خود
مزیت دیگر این است که کودک با صحبت با 
خویش به حرف های خودش گوش می دهد 
بیشتری  آگاهی  آنچه می گوید،  به  و نسبت 

پیدا می کند. 
در زندگی، درک همنوع و نیز درک کودکان 
و بزرگساالن بسیار مهم است بنابراین کودک 
هرچه بیشتر تمرین کند، در آینده می تواند 

بیشتر صحبت کند و درک بهتری از پیرامون 
خود داشته باشد.

3. رشد خالقیت
کودک حین بازی، موقعیت ها، شخصیت ها، 
مسائل و راه حل هایی را اختراع می کند. همه 
اینها به گونه ای است که بازی معنا پیدا کند. او 
صحنه هایی را اختراع می کند و برای لذت بردن 
از بازی به تخیل خود آزادی عمل می بخشد.

4. ایجاد همدلی
یکی دیگر از فواید صحبت کردن کودک با خودش  
حین بازی، همدل شدن با دیگران است. فرزند 
شما حین بازی، خود را جای شخصیت هایی که 
خلق کرده قرار می دهد بنابراین برای درک شرایط، 
دیدگاه های مختلفی را در نظر می گیرد. او خود را 
به جای تک تک شخصیت هایی که اختراع می کند 
قرار می دهد و این موضوع به وی امکان می دهد  

نسبت به دیگران احساس همدلی پیدا کند. 

5. استفاده از نقش های مختلف
کودک، در یک بازی نمادین، مطابق با شخصیت 
مورد عالقه اش بازی و عمل خواهد کرد: یک 

معلم، یک  دانش آموز، یک فروشنده، یک خریدار 
و... و با توجه به نقشی که ایفا می کند، مجبور 

خواهد شد به روش های مختلفی عمل کند.

مزایای بیشتر برای کودکانی که با 
خود صحبت می کنند

1. ساختار بهتر جمالت
کودک حین بازی، سخنرانی خود را نیز تنظیم 

می کند و از آنجا که برای پاسخ دادن عجله ای 
ندارد، برای این کار وقت می گذارد و درنتیجه 

در زمینه جمله سازی رشد می کند. 

2. تشویق شدن و انگیزه یافتن برای صحبت کردن
از آنجا که کودک حین بازی از شخصیت های 
مختلفی تقلید می کند، نیاز دارد به نوبت و 
تا خللی  آنها صحبت کند  به جای تک تک 

بنابراین، کودک  ایجاد نشود  بازی  در روند 
زمان سخنرانی ها را به دقت مشخص می کند.

3. کشف سریع راه حل ها
صحبت  خود  با  بازی  حین  که  کودکی 
توافق  به  زیرا  است  انعطاف پذیرتر  می کند، 
شخصیت های خود در بازی نیاز دارد و دقیقا 
به همین دلیل، هر طور که شده راه حل هایی 

برای مشکالت پیش آمده پیدا می کند.

4. رشد مهارت های اجتماعی
بازی در نقش و قالب شخصیت های مختلف 
به کودک کمک می کند اشکال مختلف تعامل 
با دیگران را تمرین کند. به این ترتیب، او 
مهارت های اجتماعی خود را افزایش می دهد، 
مساله ای که در آینده وی بسیار مفید و سازنده 

خواهد بود.

5. افزایش کنترل خود
با خود صحبت  که  کودکانی  دیگر  مزیت   
می کنند این است که کنترل بهتری بر خود و 

رفتارهایشان دارند. 
وقتی کودکان هنگام بازی به صورت سوم 
پیدا  را  امکان  این  می زنند،  حرف  شخص 
بگیرند، خود  فاصله  موقعیت  از  تا  می کنند 
احیانًا  و  نکنند  محدود  و  مهار  بی جهت  را 
اگر گرفتار تنشی هستند، آن را از بین ببرند. 
به این ترتیب آنها می توانند احساسات منفی 
خود را به بهترین شکل ممکن تنظیم کنند. 
آنها حین بازی نگرانی ها یا ترس های خود 
بهتر  را  خود  عصبانیت  و  بیان  راحت تر  را 

کنترل می کنند. 

6. تصحیح خودکار
از آنجا که حین بازی کسی وجود ندارد که 
اشتباهات کودک را تذکر دهد یا برای کارهای 
خوبی که انجام می دهد، تشویقش کند، وی 

خود دست به کار می شود. 
دارد   نیاز  چون  می کند  اصالح  را  خودش 
شخصیت هایش حرف او را بفهمند و او نیز 
شخصیت هایی که خلق کرده  است را بهتر 

درک کند. 

7. استقالل
آنها یاد می گیرند دنیای خود را کنترل کنند، 
مستقل  شوند و روش های جدید تماس را 
بیاموزند. در پایان عادت می کنند خود به تنهایی 

از پس مشکالت خویش برآیند. 

8. تصمیم گیری
کودکان یاد می گیرند کارها را به تنهایی انجام 
دهند. آنها همچنین یاد می گیرند اشتباه کنند 
و به دنبال راه حل های ممکن باشند. این امر 
امنیت و اعتماد به نفس آنها را افزایش می دهد.

9. رشد خالقیت
خود  با  بازی  حین  که  خردسالی  کودکان 
درونی  دنیای  در  کاوش  با  می زنند،  حرف 
خود سرگرم می شوند، شخصیت ها، جو و 
موقعیت هایی را ایجاد می کنند که آنها را به 

مکان های جادویی می برد. 
در نتیجه تخیل آنها سریع تر رشد می کند و 
در ادامه رویاها و ایده های خود را به روش 

خود تحقق می بخشند.  
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مزایایی برای کودکانی که هنگام بازی با خود صحبت می کنند
کودکانی که هنگام بازی با خود صحبت می کنند فواید بسیاری را نصیب خود خواهند کرد. به همین دلیل وقتی آنها در حال صحبت 
با خود هستند، به خوبی به آنها گوش دهید و حرف آنها را قطع نکنید. بچه ها، گاهی اوقات وقتی احساس می کنند تحت تماشا قرار 
گرفته اند یا دیگران آنها را زیر نظر دارند، دست از صحبت می کشند زیرا از شنیدن بازی شخصیت های مختلف خجالت می کشند 
و احتماال دلشان نمی خواهد دیگران از بازی  ها و شخصیت های خیالی آنها مطلع شوند بنابراین مهم است که این نوع بازی ها میان 

کودکان توسعه یابند زیرا این قسم بازی ها مزایای بی شماری در رشد شناختی و اجتماعی آنها به همراه دارد.
وقتی کودک به تنهایی بازی می کند، کارهایی انجام می دهد و حرف هایی می زند که جرأت ندارد گاهی در مقابل بزرگساالن بروز 
دهد. این لحظه می تواند فضای کاملی را برای یادگیری درست و غلط او فراهم کند. عاقالنه است که به او آزادی عمل و میدان 
بدهید اما در عین حال از دور مراقب او باشید و از وی غفلت نکنید. همواره به خاطر داشته باشید که این یک فرصت مناسب و 
ارزشمند برای اصالح و آموزش او محسوب می شود. بازی گروهی و بازی یک نفره مکمل یکدیگرند و هر دو برای رشد مناسب 

شناختی و عاطفی کودک ضروری هستند.

خیال پردازی نه تنها در کودکان، بلکه در بزرگساالن 
دنیای ذهنی و خیالی  آنها هم  و  دارد  هم وجود 
»مکانیسم  نوعی  را  آن  دارند که می توان  را  خود 
دفاعی« دانست چون وقتی نمی توانیم در واقعیت 
به چیزی برسیم و این موضوع فشار روانی زیادی 
به ما وارد می کند در عالم خیال و با خیال پردازی 
می توانیم آن را به دست بیاوریم. به این ترتیب و با 
پرداختن به دنیای خیال می توانیم احساسات منفی 
کنیم.  تعدیل  تاحدودی  را  خود  ناراحت کننده  و 
در واقع وقتی قدرت مقابله با بعضی واقعیات را 
نداریم برای جبران آن به عالم خیال پناه می بریم. 
همین موضوع هم باعث می شود بتوانیم بهتر شرایط 

را تحمل کنیم.

تفاوت دنیای خیال کودکان و بزرگساالن 
تفاوت رفتن به عالم خیال کودکان با بزرگساالن 
و  خیال  دنیای  تفاوت  بزرگساالن  که  است  این 
واقعیت و همچنین حد و مرز آن را می شناسند، 
در حالی که این موضوع در مورد کودکان صدق 
نمی کند. کودکان قدرت شناخت و استدالل کردن 
ندارند و به همین خاطر هم نمی توانند نتیجه گیری 
ندارند  افتراق  قدرت  و  انتزاعی  تفکر  کنند چون 
بنابراین به گونه ای با دنیای خیالی برخورد می کنند 

که انگار واقعی است. 
گاهی خیال پردازی کودکان در بازی هایشان آن قدر 
جدی است که می توانند به خوبی خیاالتشان را باور 
کنند. حتی در دنیای بازی و تخیالت خود وانمود 
می کنند به آرزوهای غیرعملی خود نیز دست یافته اند.

نگرانی های والدین
وقتی کودکان در دنیای خیال خود غوطه ور می شوند، 
برخی والدین نگران می شوند که نکند فرزندشان زیادی 
خیاالتی شود یا هنگامی که کودک مدام از تخیالت خود 
صحبت یا ادعا می کند کارهای عجیب و غریبی انجام 
داده نگران می شوند که نکند او دارد دروغ می گوید 

و در آینده هم همچنان به این کار خود ادامه دهد. 
در صورتی که کودکان با این کار می خواهند در مورد 
خواسته ها و آرزوهای خود صحبت و ناتوانی خود 
را در دستیابی به آنها جبران کنند. درواقع کودک در 
دنیای خیاالت خود چیزهایی را که واقعا نمی تواند به 

آنها دست پیدا کند تصور می کند و آنها را به 
دست می آورد.

مزایا و مضرات خیال پردازی های کودکان 
کودکانی که در خیال پردازی قدرتمند هستند معموال 

احساسات منفی کمتری را تجربه می کنند. چون 
می توانند احساس خشم و عصبانیت یا به طور 
کلی احساسات منفی خود را در دنیای خیال 

خود مهار کنند و به نوعی از این احساسات 
آزاردهنده رها شوند. 

همچنین خیال پردازی، کودکان را برای روبرو شدن با 
موقعیت های مختلف در آینده آماده می کند، مثال کودک 
در دنیای بازی و خیاالتش، خود را جای نقش های 
مختلفی مانند معلم، پزشک، راننده، فوتبالیست یا 
والدینش قرار می دهد. به این ترتیب می تواند برای 
نقش های واقعی و زندگی شغلی، عاطفی و اجتماعی 

خود در آینده آماده شود.
در واقع او به خود اجازه تمرین در چنین نقش هایی 
را می دهد اما مشکل زمانی به وجود می آید که کودک 
آنقدر در عالم خیاالت خود غرق می شود که به تدریج 
از دنیای واقعی فاصله می گیرد. بنابراین برقراری تعادل 
در دنیای واقعیت و خیال بسیار مهم است، مثال اگر 

کودکی در عالم واقعیت هیچ دوستی نداشت ولی 
دوستان خیالی زیادی داشت، باید به این موضوع 
توجه کنیم که ماندن بیش از اندازه او در دنیای خیال 
به دلیل آن است که او به این ترتیب می خواهد نیازها 

و کمبود خود را در دنیای غیرواقعی جبران کند.

مرز بین دنیای خیال و واقعیت 
برای اینکه بتوانیم متوجه شویم مرز بین 
دنیای خیاالت و واقعیات کودک 
کجاست و چطور ماندن بیش 
از حد در دنیای خیالی 
می تواند به او آسیب 

بزند باید ببینیم کارکرد کودک در جنبه های مختلف 
زندگی او به چه صورت است و چگونه عمل می کند. 
مثال باید به کودکی که نمی تواند با همسن و ساالن 
خود ارتباط برقرار کند و به جای آن می خواهد 
در دنیای خیال خود آن را جبران کند کمک کنیم 
و ریشه این مشکل را تشخیص دهیم و به درمان 
آن بپردازیم. این کار معموال بدون کمک گرفتن از 
متخصص و مشاور امکان پذیر نیست و در صورت 

لزوم حتما باید از آنها هم کمک گرفت. 
این مشکل اغلب با گذشت زمان و بزرگ تر شدن 
کودک برطرف می شود ولی اگر چنین اتفاقی نیفتاد 
والدین حتما باید درصدد بررسی ریشه ای آن برآیند.
بین  فرق  نمی توانند  5سالگی  تا  کودکان  معموال 
واقعیت وخیال را تشخیص دهند اما از آن به بعد 
می شوند  اجتماعی  محیط های  وارد  که  زمانی  و 
این تناسب تغییر می کند و نسبت خیال پردازی به 
واقعیت کمتر می شود و کودک نیز بیشتر می تواند 
با دنیای واقعیات روبرو شود؛ یعنی از هنگامی 

که او شروع به برقراری ارتباط با دنیای بیرون 
و پیدا کردن دوست می کند و همچنین 

وقتی با مقتضیات زندگی اجتماعی آشنا 
می شود به مرور نیز خیال پردازی هایش 

کمتر می شود. البته خود ما هم گاهی 
همچنان  بزرگسالی  دوران  در 

خود  خیاالت  دنیای  در 
غرق می شویم.

تاثیر زندگی اجتماعی بر کودک 
با بررسی بیشتر در مورد کودکانی که بعد از 5 سالگی 
نیز همچنان بیش از حد در دنیای خیالی خود غوطه ور 
می شوند متوجه می شویم اغلب آنها زندگی اجتماعی 
خوبی ندارند؛ یعنی والدین به اندازه کافی موقعیت های 
مختلف را برای ورود آنها به زندگی اجتماعی فراهم 
نکرده اند؛ به گونه ای که آنها بتوانند دوست پیدا کنند و 
به تدریج از دنیای غیرواقعی ذهن خود فاصله بگیرند.
فراموش نکنیم ارتباط با همسن و ساالن به کودک 
اجازه می دهد آنها با آداب و رسوم و قوانین اجتماعی 
شدن بیشتر آشنا شوند. آنها را بیاموزند و خودشان 
هم به مرور بهتر بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند. 
به این ترتیب با گذشت زمان و به تدریج »بازی های 
اجتماعی« با همسن و ساالن جای »بازی های خیالی« 

و یک نفره کودکان را خواهد گرفت.

رفتنبهعالمخیالنوعیمکانیسمدفاعیاست
 دکتر سیما قدرتی

روان شناس، مشاور و مدرس دانشگاه


