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 يكتا فراهاني

ذهن  پرورش  و  يادگيري 
بسيار  موضوع  كودك 
بدو  از  كه  است  مهمي 
تولد و برقراري ارتباط او با 
دنياي بيرون از رحم مادر به گونه هاي مختلف 
انجام مي گيرد. درواقع آموزش كودكان و دادن 
آگاهي هاي مختلف به آنها در هر سني روش هاي 
مختلفي دارد كه يكي از انواع آن نيز خواندن 
كتاب است. يكي از مهم ترين سواالتي كه 
اغلب والدين با آن مواجه هستند اين است 
كه از چه سني بايد براي فرزندان شان كتاب 
بخوانند و بهتر است چه كتابي در چه سني 
براي آنها خوانده شود؟ مهم ترين موضوع در 
مورد كتاب خواندن برای كودكان اين است 
كه ابتدا ببينيم نقش كتاب در محيط خانه و 
نگاه ما به آن به چه شكل است؛ يعنی كودك 
تا چه حد در محيط خانه می تواند با كتاب خو 
بگيرد و مأنوس شود. وقتي كودكان توجه ما به 
مطالعه و يادگيري از طريق كتاب را در محيط 
خانه ببينند كم كم خودشان هم به اين سمت و 
سو كشيده مي شوند. درواقع ما بايد به نوعي 
روحيه كتابخواني را در خانه حكمفرما كنيم زيرا 
لذت بردن ما از خواندن كتاب باعث ترغيب 
اعضاي ديگر خانه از جمله كودكان خواهد 
شد اما توجه به چه عواملي در اين زمينه مهم 
و دخيل هستند؟ در اين زمينه با دكتر سيما 
قدرتي، روان شناس و مشاور خانواده و عضو 
هيات علمي دانشگاه آزاد گفت وگو كرده ايم. 

: خانم دكتر! از چه سني مي توانيم 
كتاب خواندن را براي كودكان آغاز كنيم؟

در مورد اينكه كودكان دقیقا از چه سني مي توانند 
متوجه كتاب خواندن والدين خود شوند و حتي 
فايده خواندن كتاب در دوران جنیني مطالعات 
دقیق و قابل استنادی وجود ندارد اما تحقیقات و 
بررسی ها نشان می دهند فرزندان مادراني كه در 
دوان بارداري براي بچه هايشان قصه مي خوانند 
زودتر صداي مادر را تشخیص مي دهند، معموال 
زودتر حرف زدن را آغاز مي كنند و از هوش 
كالمي باالتري هم برخوردار خواهند بود ولي 
در مورد اينكه خواندن چه نوع كتابي در سنین 
خیلي پايین كه كودك هنوز شروع به حرف 
زدن نكرده تا چه حد مي تواند در اين زمینه 
موثر باشد اطالعات كامل و قابل استنادي در 
دست نیست. با اين حال توصیه بر اين است 
كه از سنین خردسالي و حتي هنگام خواباندن 
نوزاد، قصه تعريف كردن را براي او آغاز كنیم. 
به اين ترتیب می توان به تدريج كودك را با 

كتاب هاي مختلف مطابق با سنش آشنا كرد.
به طور كلی برقراري ارتباط والدين با فرزندانشان و 
گذاشتن وقت براي آنها به هر شكلي مهم وتاثیرگذار 
خواهد بود. البته چگونه خواندن داستان نیز براي 
كودكان بسیار مهم است. آهنگین خواندن كلمات 
و باال و پايین بردن صدا و تغییر آن با توجه به 
حوادثي كه در داستان اتفاق مي افتد موضوع مهم 
ديگری است كه هنگام خواندن داستان برای 

كودكان حتما بايد مورد توجه قرار گیرد.    

: هنگام تهيه كتاب براي كودك و 
آشنايي او با كتاب بايد به چه نكاتي توجه داشت؟
اولین نكته اينكه برای كودكان در سنین پايین بايد 
كتاب هاي پارچه اي و پالستیكي قابل شستشو تهیه 
كرد زيرا انعطاف بیشتري براي لمس شان توسط 
خود كودك وجود دارد. همچنین جنس كتاب نبايد 
به گونه اي باشد كه موجب آسیب به كودك شود، 
مثال زياد سنگین نباشد يا لبه هاي تیزي نداشته 
باشد. عالوه بر اين بهتر است كتاب هاي كودك 
خصوصا تا قبل از 3 سالگي دارای تصاوير زيبا و 
رنگارنگ باشد تا توجه كودك بیشتر جلب شود. 
اگر مفاهیم و عكس هاي كتاب براي كودك قابل فهم 
و تشخیص باشد مي توان خیلي از چیزهايي كه 
الزم است كودك ياد بگیرد با استفاده از داستان هاي 

مختلف به او آموزش داد.
توجه به محتوا و موضوع داستان هم هنگام انتخاب 
كتاب كودكان موضوع مهم ديگري است كه حتما 
بايد در نظر گرفته شود. توجه به پايان بندی قصه 
نیز از موضوعات مهم ديگري است كه والدين 
بايد به آن توجه داشته باشند. فراموش نكنیم پايان 
تلخ و وقوع حوادث ناگوار ممكن است تاثیر 
بدي بر ذهن كودكان بگذارد يا آنها را بترساند. 

: خواندن قصه و داستان براي كودكان 
چه فوايدي دارد؟

با  می توانند  راحت  خیلي  كودكان  آنجا  از 
دارند  كتاب ها حضور  در  كه  شخصیت هايي 
ارتباط برقرار و با آنها همانندسازي كنند، توجه 
به شخصیت های خوب و بد داستان موضوع 
قابل توجهی برای والدين خواهد بود. درواقع 
از طريق  ما مي تواند  آموزش هاي  از  بسیاري 
كتاب هاي  در  كه  داستان هايي  شخصیت های 
فرزندانمان وجود دارند، انجام شود. توجه به 
انتخاب كتاب و شخصیت هايي كه به بچه ها معرفي 
مي كنیم در رفتارها و برداشت هاي كودكان بسیار 
موثر است. ويژگي هاي مثبت و منفي شخصیت 
داستان نیز بايد براي كودك مشخص باشد و اين 
موضوع اغلب به جذابیتي كه در اين خصوص 

براي كودك وجود دارد، برمي گردد. 
با توجه به اينكه معموال آموزش به كودكان از 
راه هاي غیرمستقیم تاثیر بیشتري دارد، يادگیري 
به داستان، قصه و  از طريق گوش دادن  آنها 
شخصیت هاي آنها موثرتر خواهد بود. ضمن 
اينكه با خواندن كتاب دنیاي شناختي كودك 

هم گسترش پیدا مي كند. 

: از جنبه روان شناسي قصه گويي چه 
تاثيراتي روی كودك دارد و چه توانايی هايی 

را در او افزايش می دهد؟
نخست آنكه با خواندن كتاب و گفتن قصه به 
اندازه كافی برای كودك محرك محیطی فراهم 
می شود. ايجاد محرك محیطی برای كودك يكی 
از مهم ترين عوامل در رشد هوشی او است. 
درواقع اگر در محیط پیرامون فرزندمان محرك 
كافی وجود داشته باشد، استعدادهای او هم بهتر 
می توانند رشد كنند و شكوفا شوند. گفتن قصه و 
خواندن كتاب برای كودك هم يكی از كارهايی 
است كه می تواند محرك الزم را در اختیار او 
قرار دهد. به اين ترتیب و با در معرض قرار 
گرفتن كودك در برابر محرك های كالمی الزم، 
هوش كالمی او هم بیشتر خواهد شد چون 
خودش هم هنگام شنیدن قصه وادار می شود بیشتر 
حرف بزند و با همذات پنداری با شخصیت های 

داستان و سواالتی كه برايش پیش می آيد، 
قوه تخیل و ادراكش تقويت می شود. 
درواقع خواندن كتاب باعث می شود 

صحبت كردن كودك و متعاقب آن رشد 
بیشتر تقويت شود. اجتماعی اش 

چطور می توان خواندن كتاب و   :
مطالعه را برای كودكان با جذابيت بيشتری 

همراه كرد؟
يكی از موضوعات مهم برای جذاب كردن هر كاری 
برای كودكان از جمله كتاب خواندن، مشاركت 
دادن خود آنهاست. سوال كردن از كودك يا نمايش 
دادن با استفاده از عروسک های مناسب رده سنی او 
می تواند در اين زمینه موثر واقع شود. ضمن اينكه 
هدف از خواندن كتاب برای بچه ها نبايد محدود 
به سرگرم كردن آنها شود. يادگیری و آموزش 
و در عین حال جذابیت داشتن كتاب خوانی و 
قصه گويی هم موضوع بسیار مهم ديگری است 

كه حتما بايد مورد توجه قرار گیرد.
فرزندانمان  برای  كتاب  انتخاب  گاهی  البته 
می تواند با توجه به جنسیت آنها يا مشكالت 
رفتاری شان باشد. توجه داشته باشیم كودكان بايد 
از جنسیت خود و مراقبت های مخصوص به آن 
آگاه باشند. همچنین اگر مشكلی مانند زودرنجی، 
پرخاشگری، خودخواهی و... داشته باشند می توان 
در قالب داستان و قصه، توضیحات و آموزش الزم 
را درخصوص آنها به كودك داد. عاليق فرزندانمان 

به نوع داستان های انتخابی توسط والدين يا 
مربیان هم نبايد ناديده گرفته شود. 

»شكل دهی« رفتار كودك مهارت 
ديگری است كه هنگام خواندن 
داستان بايد به آن توجه داشته 
باشیم؛ يعنی حتما بايد كلمات 
را درست و مشخص برای 
بعضی  كنیم.  بیان  كودك 
والدين فكر می كنند هنگام 
سخن گفتن با كودك بهتر 
است بچگانه و به شیوه خودش 
با او صحبت كنند؛ يعنی مثال 
اگر فرزندشان كلمه ای را 
اشتباه ادا می كند، آنها هم 
همان طور و به اشتباه آن 
را بیان می كنند، در صورتی 

كه موضوع مهم، توجه به خواسته ها و نزديک 
شدن به دنیای كودكان است، نه اشتباه تلفظ كردن 
كلمات يا تكرار رفتارهای اشتباه آنها. فراموش 
نكنیم بچه ها در حال الگوسازی رفتار والدين و 
اطرافیان خود هستند بنابراين بايد الگوی مناسبی 

هم در اختیارشان قرار دهیم.

: با توجه به جذابيت هاي موجود در 
فضاهاي مجازي و اينترنت چگونه مي توان 
كودكان را همچنان به خواندن كتاب تشويق 
كرد تا كمتر جذب بازي هاي رايانه ای و گشت 

در فضاهاي مجازی شوند؟
اگر قصد داشته باشیم بچه ها را بیشتر به سمت كتاب 
خواندن جذب كنیم، از قبل بايد پیش زمینه هايي 
براي آن فراهم كنیم؛ يعني نمي توان توقع داشت 

بچه ها خودبه خود با موضوعي آشنا شوند. 
درواقع محیطی كه كودك در آن رشد مي كند 
در اين زمینه بسیار موثر خواهد بود. از 

جمله پیش زمینه هايي كه باعث 
به  بچه ها  مي شود 

سمت  خواندن 

كتاب جلب شوند اين است كه نخست خود والد به 
جاي استفاده بیش از حد از تلفن همراه و اينترنت 
در طول شبانه روز حتما زماني را به خواندن كتاب 
اختصاص دهد. استفاده از اينترنت و بازي هاي 
رايانه ای مي تواند در محدوده زماني مشخصي برای 
كودك تعريف شود. ضمن اينكه زمان مطالعه و 
خواندن كتاب و قصه هم می تواند زمان مخصوص 
به خود را داشته باشد. نمي توان از كودكي كه 
والدينش ساعات زيادي را به جست وجو در 
شبكه هاي مختلف مجازي اختصاص مي دهند 
بدون اينكه چند خط كتاب بخوانند، توقع داشت 
به خواندن كتاب عالقه نشان دهد. داشتن الگوي 
مناسب ديداري براي كودك در همه زمینه ها از 
جمله خواندن كتاب بسیار موثرتر از آن است 
كه مدام به او گوشزد كنیم كتاب بخواند. 
ضمن اينكه چگونگي همراهي هاي 
اولیه كودك نیز درخصوص جذب 
او به كتاب و كتاب خوانی بسیار 

موثر خواهد بود.

به بهانه 24 آبان روز کتاب و کتابخوانی

فرزندان خود را با كتاب آشنا كنيم
نمي توان از كودكي 

كه والدينش ساعات 
زيادي را به جست وجو 

در شبكه هاي مختلف 
مجازي اختصاص مي دهند بدون اينكه 
چند خط كتاب بخوانند، توقع داشت به 

خواندن كتاب عالقه نشان دهد. داشتن 
الگوي مناسب ديداري براي كودك در 

همه زمينه ها از جمله خواندن كتاب 
بسيار موثرتر از آن است كه مدام به 

او گوشزد كنيم كتاب بخواند

در آزمايشگاه منتظر نوبت هستم تا نمونه خون بدهم. همه جا 
پر است از مواد ضدعفونی كننده. دختر جوانی را می بینم كه هر 
چند دقیقه يكبار به يكی از ظروف حاوی مواد ضدعفونی كننده 
نزديک می شود و دست خود را طوری زير آن طواف می دهد 
كه بی اختیار ياد آداب شستشو و آبكشی افراد وسواسی می افتم. 
كودك خردسالی كه با فاصله نزديكی از ظرف نشسته شروع به 
گريه می كند و می گويد چشمم سوخت. مادر كودك به سمت 
زن هجوم می برد كه چشم پسرم را كور كردی، حاال طناب 
مفت پیدا كردی الزم نیست خودت را خفه كنی. خانم جوان 
كه بسیار تحريک پذير است به  های و هوی زن پاسخی جانانه 
می دهد كه فقط بلدی بچه پس.... از وسط آزمايشگاه جمعش 
كن. نزديک است به جان هم بیفتند كه مسوول پذيرش می آيد 
و هر دو را تهديد به انجام ندادن آزمايش می كند و اينكه اگر 
ادامه بدهند هر دو نفر بايد آنجا را ترك كنند. ريش سفیدی 
ايشان هم اوضاع را بدتر می كند و بقیه می گويند مگر شهر هرت 

است؟ راستی اسم اين شهر آشوب زده چیست؟
نیم ساعت بعد وارد میوه فروشی شده ام كه به قول دوستان 
بیشتر از خیلی ها به فكر مردم هستند و قیمت اقالم گرانبهايی 
چون نوبرانه ها را به نیم كیلو نوشته اند كه مردم سنكوپ نكنند. 
میوه هايی را برمی دارم و منتظرم قیمتشان را محاسبه كنند كه مرد 
میانسالی بدون ماسک كنار من می ايستد و می گويد عجله دارد 
و اشاره ای به ماشین لوكسش كه دوبله وسط خیابان گذاشته 
می كند. به ايشان می گويم پس چرا شما ماسک نزده ايد؟ ناگهان 
با دنیايی از خشم مواجه می شوم. مرد می گويد همه بايد بگیريم 
تا ايمن شويم، من همه چیز دارم، از جمله تحصیالت و ماشین 
لوكسش را نشان می دهد، )برايم عجیب است كه مدل ماشین 
چگونه با تحصیالت در ارتباط است( دوباره می گويد شما كه 
ماسک زده ايد ولی كارت بانكی در دست داريد فكر می كنید 
كرونا نمی گیريد. با خودم می گويم شايد شیوه نامه جديدی 
آمده كه من از آن بی اطالعم. وقتی بی محلی من را می بیند 

عصبانی تر می شود و می گويد اين وسايلی كه خريده ايد آلوده 
نیستند؟ احساس می كنم اگر هیچ پاسخی ندهم منفجر می شوم. 
به ايشان می گويم من خودم به چیزی دست نزدم و بعد از 
خروج از اينجا به كارتم الكل می زنم. مدت كوتاهی نگذشته 
كه ياد دعوايی كه در آزمايشگاه شاهدش بودم، می افتم و به 
خودم می گويم بهتر است ادامه ندهم. فروشنده سعی می كند 
كه زودتر كار ايشان را راه بیندازد تا از مغازه خارج شود؛ كه 
البته اين كار اشتباهی است كه موجب می شود اين رفتار تقويت 
شود. به عبارت ديگر، وقتی فردی پرخاشگری كرده و به حقوق 
ديگران توهین می كند و سپس می بیند كه همه می خواهند زودتر 
كارش را انجام بدهند، در موقعیت بعدی بیشتر توهین می كند 
زيرا فهمیده كه آدم ها را می توان با ارعاب و ترعیب وادار به 

انجام كاری كرد كه او می خواهد.
بعد از رفتن ايشان به فروشنده می گويم بهتر بود كسی كه ماسک 

نزده را به مغازه راه ندهید تا اينكه....
در مسیر برگشت به خانه دو اتفاق را با هم مقايسه می كنم؛ چرا 
يكی تا آن حد ترسان و وحشت زده و ديگری بی مالحظه و 
بی توجه. يادم می آيد كه ما مردم »صفر و يک« هستیم، مردمی 
با تفكر »سیاه و سفید«. ما همیشه در دو سوی ريسمان هستیم 
و غافلیم از اينكه اين وسط ريسمان است كه می تواند موجب 
حمل بار شود. ای كاش می توانستیم كمی هم بی شمار رنگ های 

طوسی را در اطرافمان ببینیم.
اين مدت دائم در درمانگاه با والدينی مواجهم كه با ماسک وارد 
می شوند و وقتی می نشینند ماسک را پايین می كشند تا صدا بهتر 
برسد. من اين روزها ياد گرفته ام به آنها بگويم »ماسک گردنبند 
نیست«. شايد روش غلط استفاده ما از ماسک است كه همچنان 
نمی توان از آن ماسک به عنوان يک ابزار پیشگیری در اين 
مملكت استفاده كرد. كاش می شد چالشی با اين نام داشته باشیم.

به ياد داشته باشیم اگرچه ويروس باعث بروز بیماری می شود، 
هر يک از ما در شیوع اين بیماری نقش داريم. نتیجه يک تحقیق 
جديد در ژاپن نشان داده كه ويروس می تواند 9 ساعت روی 

پوست باقی بماند؛ يعنی 5 برابر ويروس آنفلوانزا.
راستی شما چه راهی برای افزايش انگیزه در پیشگیری از ابتال 

به اين ويروس خانمان برانداز پیشنهاد می كنید؟

روزی را تصور كنید كه فرزندتان از عهده كارهای 
شخصی خودش برمی آيد و ديگر الزم نیست شما 
نگران تک تک امور زندگی اش باشید. چنین اتفاقی 
قطعا برای هر والدی خوشايند است اما بی ترديد فقط 
زمانی محقق می شود كه مستقل  بودن را به فرزندتان بیاموزيد. پرورش 
فرزندان برمبنای زندگی مستقل نه تنها كار والدين را راحت تر می كند، 
بلكه آنها را به شهروندانی مسوولیت پذير در دوران بزرگسالی تبديل 
خواهد كرد. راهكار های زير می توانند به شما كمک كنند تا در آموزش 

زندگی مستقل به فرزندتان بهتر و موفق تر عمل كنید.

انتظارات خودتان را مشخص کنید 
انتظارات  برآورده سازی  در جهت  می كنند  سعی  معموال  كودكان 
و  واضح  انتظارات  اين  كه  به شرطی  اما  كنند  تالش  بزرگساالن 
معقول باشند. از يک سو، اگر انتظارات شما به عنوان والدين زيادی 
سختگیرانه باشد، كودكان هم سريع تسلیم می شوند و برآورده سازی 
انتظارات  اگر  ديگر،  از سوی  نمی كنند.  پیگیری  را  انتظارات  اين 
والدين زيادی سهل گیرانه باشد، كودكان در به كارگیری توانايی های 
مختلف خودشان هیچ چالشی را تجربه نمی كنند بنابراين در جهت 
مطرح كردن انتظارات معقول و واضح برای فرزندتان گام برداريد 
و درعین حال آگاه باشید كه خود اين فرايند می تواند با آزمون و 
خطاهای متعددی همراه شود. منظور از واضح بودن انتظارات هم 
مثال اين است كه مستقیم و همراه با آرامش به كودك بگويید: »من 

از تو انتظار دارم تا 5 دقیقه ديگر لباس پوشیده باشی.«

برای آموزش  فرزندتان وقت بگذارید 
بعضی والدين راحت تر هستند كه خودشان كارهای فرزندشان را 
انجام دهند تا اينكه برای آموزش او وقت بگذارند. اين والدين معموال 
نمی توانند كنار بايستند و گیر افتادن فرزندشان در كاری را ببینند. 
اگر شما هم جزو همین گروه از پدرها و مادرها هستید، بهتر است 
هرچه زودتر به تغییر اين رويه فكر كنید و به فرزندتان بیاموزيد 
كه چطور بايد خودش كارهای مختلف را بدون نیاز به ديگران و 
با درجه  مناسبی از استقالل به انجام برساند، مثال به جای تمیزكاری 
اتاق فرزندتان، از او بخواهید يک بار همراه شما برای انجام اين كار 

تالش كند تا خودش اين كار را ياد بگیرد.

برنامه روزانه و هفتگی داشته باشید 
بیشتر بچه ها با داشتن برنامه روزانه و هفتگی مشخص عملكرد بهتری 
از خودشان به نمايش می گذارند چراكه برنامه ريزی به آنها نشان می دهد 
دقیقا بايد چه كاری را در چه بازه زمانی ای انجام دهند. برنامه روزانه 
صبحگاهی می تواند شامل چنین مواردی باشد: پوشیدن لباس، شانه 
كردن موها، شستن صورت، خوردن صبحانه، مسواك زدن دندان ها و 
آماده سازی كوله پشتی مدرسه. برنامه روزانه پس از مدرسه هم می تواند 
چنین مواردی را دربربگیرد: خوردن میان وعده، 30 دقیقه تماشای تلويزيون، 
انجام دادن تكالیف مدرسه، كمک به كارهای خانه،  خوردن شام، بازی 
كردن، حمام كردن، پوشیدن لباس خواب، مسواك زدن دندان ها، خواندن 

كتاب و آماده شدن برای خواب.

به رفتار فرزندتان سمت وسو دهید 
اگر می خواهید فرزند 6ساله تان ياد بگیرد كه چگونه خودش را در 
اوقات ناراحتی آرام كند يا اگر می خواهید فرزند نوجوانتان ياد بگیرد 
كه چطور برای اعضای خانواده شام آماده كند، اول از همه بايد به رفتار 
او سمت وسو بدهید و در شكل گیری رفتارهايش نقش آفرينی كنید. 
پس در مرحله اول به كودكان نشان دهید كه بايد چه كاری انجام دهند 
و سپس كار را به آنها بسپاريد و خودتان نقش ناظر را برعهده بگیريد. 
اگر فرزندتان در مسیر درست قرار گرفت،  حتما بازخورد مثبتی به او 
نشان دهید و چنانچه از مسیر درست منحرف شد، او را راهنمايی 
كنید. تكرار اين كار به مرور زمان باعث می شود رفتار فرزندتان در امور 

مختلف براساس آموزش های شما شكل بگیرد.

به فرزندتان انگیزه بدهید 
استفاده از پاداش می تواند به كودكان در مسیر كسب استقالل انگیزه 
بدهد. شما به عنوان پدر يا مادر می توانید يک نمودار درست كنید و 
مثال روند پیشرفت فرزند خردسال تان در زمینه خوابیدن در اتاق شخصی 
و بدون نیاز به والدين را با اهدای برچسب های تشويقی ثبت كنید. هر 
صبحی كه فرزندتان با موفقیت بیدار می شود، يک برچسب تشويقی 
به نمودار اضافه كنید تا او هم روند پیشرفت خودش را به وضوح ببیند 
و هم انگیزه الزم برای افزايش تالشش را به دست بیاورد. البته توجه 
داشته باشید اين پاداش ها بايد متناسب با سن فرزندان انتخاب شوند.  
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چگونه به فرزندمان مستقل  بودن را بياموزيم؟ما مردم »صفر و يک« هستيم!
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