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 ترجمه: 
عفت عباسیان

بچه ها از همان سنین کودکی 
این قابلیت و توانایی را دارند 
که کارهای ساده ای را در منزل 
انجام دهند. هم اکنون که در 
چند قدمی سال جدید قرارگرفته ایم، برای سهیم 
کردن کودکان در خانه تکانی، فقط کافی است 
آنها را تشویق کرده و کارهایی را به ایشان 
محول کنید که توان انجام آن  را داشته باشند. 
با سهیم کردن کودک در انجام کارهای منزل، او 
یاد می گیرد برای زندگی در اجتماع،  هر فردی 
موظف است با دیگران همکاری کند و اساس 
اجتماع بر پایه همکاری متقابل شکل گرفته 
است اما در این میان بسیاری از والدین تمام 
کارهای منزل را خود تقبل می کنند فقط به این 
دلیل که یا از بروز کشمکش ها جلوگیری کنند 
یا کودکشان خسته نشود. این گروه از والدین 
معتقدند کودکان برای مشارکت در کارهای 
منزل، بیش از اندازه کوچک هستند اما چگونه 
می توان به کودکان یاد داد کارها خودبه خود 
انجام نمی  شوند، چگونه می توان به آنها آموخت 
که برای رشد و موفقیت گروهی با نام خانواده، 
الزم است تمام اعضا همان طور که شادی ها 
را تقسیم می کنند، وظایف را نیز تقسیم کنند. 
بچه ها  به  را  زمان  مدیریت  منزل،  کارهای 
می آموزد و آنها را مسوولیت پذیر بارمی آورد. 
کودکان با سهیم شدن در کارهای منزل، یاد 
می گیرند چگونه بر اهدافشان تمرکز کرده و 
برخی مهارت ها را در خود تقویت کنند. بچه های 
کوچک تر با کمک کردن به والدین خود در 
منزل، از یک سو احساس می کنند بزرگ و قوی 
شده اند و از سوی دیگر اعتماد به نفس پیدا 
به همین دلیل روان شناسان توصیه  می کنند. 
می کنند برای کارهای منزل، از بچه ها کمک 
بگیرید. خدا را چه دیدید، شاید این موجودات 
کوچک و دوست داشتنی با این کارها سرگرم 

شوند و حسابی خوش بگذرانند! 
 

چگونه کودکان را در انجام 
کارهای منزل تشویق کنیم؟

در  پایین  خیلی  سنین  از  می توانند  کودکان 
کارهای منزل کمک حال والدین باشند. حتی 
بچه های خیلی کوچک نیز می توانند از عهده 
مرتب کردن اسباب بازی ها یا گذاشتن لباس های 
کثیف در سبد مخصوص لباس ها برآیند اما با 
چه ترفندهایی می توان آنها را تشویق کرد تا در 
کارهای منزل مشارکت بیشتری داشته  باشند؟
 هنگامی که مشغول کارهای منزل هستید، 
اگر کودکتان می کوشد تا توجه شما را به سمت 
خود جلب کند یا اجازه نمی دهد شما به خوبی 
این  به کارهایتان برسید، پیشنهاد ما به شما 
است که یک بازی جالب طراحی کنید. از او 
بخواهید نقش دستیار شما را بازی کند. تقریباً  
در ۱۸ ماهگی کودکان این قابلیت را دارند که 
در بعضی از کارها، نقش دستیار شما را بازی 

 کنند و به نحوی کمک حالتان باشند.
کنید!  اجتناب  کارها  کردن  کلیشه ای  از   
می توانند  دختربچه ها  مانند  نیز  پسربچه ها 
عاشق آشپزی یا ظرف شستن باشند و بالطبع 
به  می توانند  پسربچه ها  مثل  نیز  دختربچه ها 
تعمیرات یا باغبانی عالقه داشته باشند. بنابراین 
هنگام تقسیم کارهای منزل، دختر و پسر معنای 
چندانی ندارد و مهم تقویت احساس وظیفه 

در بچه ها است. 
 بکوشید کارهای منزل حکم سرگرمی برای 
کودکتان داشته باشد چون این قسم کارها فی نفسه 
سخت و کسل کننده اند. به عنوان مثال هنگامی که 
مشغول کار هستید، موزیک بگذارید، برقصید 
یا با هم شوخی کنید. به این ترتیب به کودکتان 
می آموزید احساسات خوب و نیز کار و فعالیت 

الزم و ملزوم و نیز کامل کننده یکدیگرند. 
 پیشنهاد می شود کارهای منزل را در قالب 
بازی اجرا کنید. اگر دوست دارید کودکتان 
اتاقش را مرتب کند، به او بگویید قرار است 
او  و  باشد  اسباب بازی فروشی  مغازه  اتاقش 
فروشنده اسباب بازی ها اما برای اینکه مشتری ها 
اسباب بازی ها را به خوبی تماشا کنند، الزم است 
او آنها را در قفسه ها مرتب بچیند. بعد از مرتب  
کردن اسباب بازی ها، خودتان برای چند دقیقه ای 
نقش مشتری را بازی کنید و مثال به کودکتان 
بگویید که از فالن اسباب بازی خوشتان آمده و 
دلتان می خواهد او نحوه بازی با آن  را به شما 

نشان و یاد بدهد. با این ترفندها، مرتب سازی 
اتاق برای کودک بسیار جالب و دلنشین خواهد 
شد. حتی می توانید کودکتان را به چالش بکشید 
و یک مسابقه ترتیب دهید. به عنوان مثال از 
او بپرسید در عرض 30 ثانیه چند اسباب بازی 
را می تواند در جای خودش بگذارد. به همین 
ترتیب، زمانی که در آشپزخانه مشغول آشپزی 
هستید، می توانید از او بخواهید نقش دستیارتان 
را بازی کند. درحقیقت هر فعالیتی که در قالب 
بازی به کودک عرضه شود، برای او بسیار جالب 

و تشویق کننده خواهد بود.
 صبور باشید و همواره به این نکته دقت 
داشته باشید که کودک در مقایسه با بزرگساالن، 
به مدت بیشتری نیاز دارد تا کاری را انجام دهد. 
بهتر است هر کاری انجام می دهید، کامال و 

مرحله به مرحله برای او توضیح دهید.
ظروف  کردن  مرتب  هنگام  مثال  به عنوان 
آشپزخانه به او بگویید: »نگاه کن، لیوان ها را 
اینجا می گذارم و بقیه ظرف ها را آنجا« درواقع 
در یک زمان فقط یک کار از او بخواهید، از گیج 
کردن کودکتان بپرهیزید و بیش از حد سخت گیر 
و مشکل پسند نباشید. سخت گیری بیش از حد 
شما، کودک را ناامید می کند طوری که دیگر 

تمایلی به یاری شما نخواهد داشت. 
 هر دفعه که کودکتان به شما کمک کرد، به 
گرمی و صمیمانه از او تشکر و قدردانی کنید. 
کودک از احساس مفید بودن، لذت می برد و 

تشویق می شود که دوباره به شما کمک کند. 
 بچه های کم سن و سال تر معموال دوست 
دارند به والدین شان کمک کنند و دقیقا همان 
کارهایی را انجام دهند که آنها انجام می دهند 
زیرا کودکان، همیشه عاشق تقلیدکردن هستند. به 
همین دلیل از همان سنین بسیار پایین کودکتان 
را عادت دهید که در کارهای بسیار ساده کمک 

کند تا در آینده از پس کارها و مسوولیت های 
بزرگ تربرآید بنابراین عادات خوب را از همان 

کودکی در وجود کودکتان نهادینه کنید. 
 اما زمانی که بحث مهم کمک کودکان در 
کارهای منزل مطرح می شود، مساله مهم تری 
نیز عنوان می شود و آن اینکه آیا می توان هر 
کاری را به هر گروه سنی از کودکان محول 

است.  منفی  قطعا  این سوال  به  پاسخ  کرد؟ 
را  کاری، محدوده سنی مشخصی  برای هر 

باید درنظرگرفت.
به 3 سالگی نرسیده  اگر کودکتان هنوز   
است، می توانید او را تشویق به مرتب سازی 
اسباب بازی هایش کنید. برای شروع، کودک به 
کمک شما نیاز دارد اما بعد از مدت کوتاهی 
کار  این  از پس  می تواند  تنهایی  به  خودش 
را  لباس های خشک شده  که  هنگامی  برآید. 
مرتب می کنید، از او بخواهید جوراب هایی که 
شبیه هم هستند را پیدا کند و به شما بدهد. به 
او تاکردن لباس ها را یاد بدهید تا در این کار 
به شما کمک کند. از او بخواهید کفش هایش 
را جلوی در ورودی مرتب جفت کند. یک 
چوب لباسی مناسب قد و قواره کودکتان تعبیه 
کنید و از او بخواهید لباس هایش را روی آن 
آویزان کند. به او یک دستمال مرطوب بدهید 
تا میز و بعضی وسایل بی خطر را تمیز کند. 
در شستن سبزی ها، جدا کردن برگ های کاهو 
یا ریختن مواد غذایی در ظرف مخصوص، از 
کودکتان کمک بگیرید یا حتی می توانید به او 
چند عدد کتاب بدهید تا در یکی از قفسه های 

پایین کتابخانه جا دهد. 
 اگر کودکتان در سن 3 تا 5 سالگی به 
سر می برد، کنار کارهایی که در باال عنوان 
شد، می توانید او را در کارهای دیگری نیز 
سهیم کنید. مثال از او بخواهید لباس هایش 
را در کشوی کمدش بگذارد، ظرف های کثیف 
را داخل سینک ظرفشویی قرار دهد، در چیدن 
میز یا سفره غذا به شما کمک کند، بعد از 
صرف غذا، میز یا سفره را با دستمال تمیز 
کند یا تحت نظارت شما، گل ها و گیاهان 

را آبیاری کند.
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راهنمای مشارکت کودکان در انجام کارهای منزل

همراهي كودكان در خانه تكاني ! 

مشارکت دادن کودکان در انجام کارهاي خانه از 
جمله قوانیني است که مانند تمام قوانین دیگر باید 
به گونه اي در خانه پایه ریزي شود تا کودکان موظف 
به انجام آن باشند. یکي از مهم ترین عواملي که تاثیر 
زیادي در همکاري کودکان در کارهاي خانه دارد 
این است که روحیه همکاري بین اعضاي خانواده 
برقرار باشد؛ یعني انجام همه کارهاي خانه برعهده 
یک نفر نباشد و هر کس مسوولیت انجام کارهاي 
خودش را برعهده بگیرد. در این شرایط کودک هم 

به مرور چنین رفتاري را یاد مي گیرد. 
 

احساس مسوولیت کودکان؛ دغدغه والدین
داشتن احساس مسوولیت در بچه ها موضوعی است 
که برای همه والدین بسیار مهم است اما در مورد 
والدینی که فرزندان شان کارهای شخصی خود را 
به زور و با اکراه انجام می دهند تبدیل به یکی از 
دغدغه هایشان می شود. ما در هر ارتباطی ترجیح 
می دهیم طرف مقابل مان سهم خود را در هر کاری 
که به او مربوط است بپذیرد و این در مورد ارتباط 
ما با فرزندان ما  ن هم کامال صدق می کند. درواقع 
اگر خواهان آن هستیم در جامعه ای زندگی کنیم 
که افراد مسوولیت پذیری داشته باشد باید از همان 

ابتدا احساس مسوولیت پذیری را در فرزندان خود 
تقویت کنیم تا در آینده افراد مسوولیت پذیری باشند. 

 
آموزش مسوولیت پذیری به کودکان 

آموزش مسوولیت پذیری به کودکان روش های مختلفی 
دارد. یکی از کارهایی که باید انجام دهیم این است 
که پذیرش مسوولیت را به گونه ای برای فرزندان مان 
تعریف نکنیم که انگار قرار است کار بسیار سختی انجام 
دهند. درواقع آنها باید از انجام کارهای شخصی خود 
لذت ببرند. توجه داشته باشیم دنیای بچه ها به گونه ای 
است که هر چیزی برایشان جالب نباشد برای حذف 
آن تالش می کنند. البته تصور خود بچه ها این است که 
مسوولیت پذیر هستند و می توانند هر کاری می خواهند 
انجام دهند. اما راه رسیدن به اینکه بچه ها اعتماد به نفس 
واقعی داشته باشند و موفق عمل کنند این است که 

مسوولیت انجام کارهایشان را به خودشان واگذار کنیم 
و به آنها احساس مهم بودن بدهیم. پدر و مادرها 

برای مسوول بار آمدن بچه ها نباید انتظار 
داشته باشند آنها حتما موافق میل شان 

باید  والدین  درواقع  کنند.  رفتار 
کارهایی را به فرزندان شان واگذار 
کنند که بتوانند از پس انجامشان 
بربیایند. فراموش نکنیم استفاده از 
کلمات بار معنایي خاصي را به 
کودکان منتقل مي کنند، مثال کلماتي 

مانند »باید« که جنبه تحکمی دارد باعث 
دوری فرزندان از والدین شان می شود. 

 روش های دوستانه به جای تحکم آمیز 
میل  مطابق  فقط  فرزندان شان  بخواهند  والدین  اگر 
خودشان رفتار کنند این موضوع معموال باعث ایجاد 
فاصله و سردی در روابط آنها خواهد شد، مثال وقتی 
پدر و مادرها از فرزندشان بخواهند کارها را فقط به 
شیوه مورد پسند خودشان انجام دهند این موضوع باعث 
لجبازی و بحث و دعوا بین آنها خواهد شد. همراهي با 
کودکان هم موضوع بسیاري مهمي است. پدر و مادرهایي 
که به فرزند شان کمک می کنند تا اتاقش را تمیز کند 
با همکاری با کودک احساس امنیت خاطر و آرامش 
بیشتری به او می دهند. درواقع می توان کارهای خانه 
را به کمک خود کودک و با استفاده از بازی انجام داد، 
مثال مي توانیم براي تمیز کردن اتاق همه اعضاي خانه 

زمان مشخصي را در نظر بگیریم و با اتمام آن زنگي 
را به صدا دربیاوریم و برنده را مشخص کنیم. به این 
ترتیب حس رقابت در کودک تقویت مي شود؛ ضمن 
اینکه براي برنده شدن هم تالش مي کند، در حالی که 
اگر با زورگویی به کودک بگوییم باید اتاقش را تمیز 
کند طبیعی است عالقه ای به انجام آن کار نخواهد 
داشت بنابراین تحمیل عقاید و زورگویی والدین به 
فرزندشان مانع برقراری ارتباط درسا و سالم والد و 

فرزندی خواهد شد.
 

لذت بخش کردن فرایند مسوولیت پذیري 
وقتي والدین به روش هاي مختلف سعي مي کنند انجام 
کارهاي شخصي کودک و مشارکت و همکاري او با 
دیگر اعضاي خانه را با استفاده از بازي یا به هر شکل 
دیگري لذت بخش کنند کودک هم اشتیاق بیشتري 
نسبت به انجام آنها خواهد داشت اما وقتي والدین مدام 
به فرزند خود غر بزنند که چرا اتاقش نامرتب است و 
هیچ کمکي مثال در خانه تکاني شب عید نمي کند کودک 
هم نه تنها انگیزه اي براي انجام چنین کارهایي پیدا 
نمي کند، بلکه لجبازي و مقاومتش هم بیشتر 
مي شود و فکر مي کند پدر و مادرش 
مي خواهند همیشه عقیده و نظر خود 

را به او تحمیل کنند. 
والدین باید توجه داشته باشند 
فرایند یادگیري مسوولیت پذیري 
چیزي نیست که کودک یک شبه 
آن را یاد بگیرد. به همین خاطر باید 
صبور باشند و اجازه بدهند کودک 
گام به گام و به تدریج به انجام کارهاي 
شخصي خود و همچنین کمک کردن 

به انجام کارهاي خانه البته در حد توانش عادت کند. 
این کارها هر چقدر زودتر به کودکان آموزش داده شود 
بهتر هم در آنها نهادینه مي شود. بهترین کار این است 
که کودک از همان ابتدا یاد بگیرد اسباب بازي هایش 
را به کمک والدین جمع کند و بعدها و به تدریج 
خودش به تنهایي این کار را انجام دهد اما والدین 
گاهي در این خصوص هم صبر و حوصله زیادي به 
خرج نمي دهند و حتي براي زودتر انجام شدن کارها 
یا کمک به فرزندشان خودشان وسایلش را مرتب 
مي کنند، در حالي که انجام این کارها نه تنها کمکي 
به کودک نیست، بلکه برعکس والدین به این ترتیب 
مانع از آن مي شوند که کودک براي ورود به جامعه و 
چگونگي همکاري و مشارکت با دیگران آشنا شود. 

 
خانه تکاني با بچه ها 

هنگام انجام کارهاي کلي خانه مانند خانه تکاني هاي 
نوروزي اغلب تمام توجه والدین به انجام این کارهاست 
و زمان کمتري را به فرزندان شا ن اختصاص مي دهند 
اما اگر سعي کنند بچه ها را هم در انجام این کارها به 
گونه اي مشارکت دهند آنها هم حس بهتري خواهند 
داشت. حتي مي توانیم فقط از فرزندان مان بخواهیم 
مثال چیزي را برایمان نگه دارند، جایي را دستمال 
بکشند یا حتي مراقب برادر یا خواهرکوچک تر خود 
باشند و برایشان کتاب یا آواز بخوانند. توجه داشته 
باشیم هدف اصلي از انجام این کارها آموزش کمک 
و همکاري کودکان با والدین است. طبیعي است کودکان 
ابتدا نتوانند کمک مهمي در انجام کارهاي خانه بکنند 
اما به مرور و با باالتر رفتن سنشان این مشکالت هم 
برطرف مي شود. ضمن اینکه میزان مسوولیت پذیري 

آنها هم بیشتر خواهد شد.

احساس مسوولیت را در كودكان نهادینه كنیم
 دکتر سیما قدرتی

روان شناس، مشاور و استاد دانشگاه

بچه های كم سن 
و سال تر معموال 

دوست دارند به 
والدین شان كمک 

كنند و دقیقا همان 
كارهایی را انجام 

دهند كه آنها انجام 
می دهند زیرا 

كودكان، همیشه 
عاشق تقلیدكردن 
هستند. به همین 

دلیل از همان 
سنین بسیار پایین 
كودكتان را عادت 

دهید كه در كارهای 
بسیار ساده كمک 

كند تا در آینده 
از پس كارها و 
مسوولیت های 
بزرگ تربرآید. 

عادات خوب را از 
همان كودكی در 

وجود كودكتان 
نهادینه كنید

 هنگامی که کارهای منزل به خوبی پیش نمی روند 
و کودک مدام بهانه می گیرد، تکلیف چیست؟ 

 بعضی کارها همیشه باب دل کودکان نیستند و آنها نیز همیشه از 
انجامشان لذت نمی برند. در این مورد، توصیه ما به شما این است که 
زمان بیشتری به کودک بدهید تا او با توجه به توانایی و حوصله اش 
کار موردنظر را انجام دهد. عجول نباشید و اگر کودکتان کند است، 

مدام به او اخم نکنید که دست بجنباند!
 اگر کودک به هر دلیلی نتوانست وظیفه اش را در زمان تعیین شده 
انجام دهد، خودتان دست به کار نشوید و به جای او آن کار را 
تمام نکنید چون اگر چنین اشتباهی را مرتکب شوید، غیرمستقیم این 
پیام را به کودکتان می دهید که او هر زمان بخواهد می تواند از انجام 
وظیفه اش شانه خالی کند چون همیشه پدر یا مادر در صحنه حاضرند 

تا کم کاری های او را کامل  کنند!
 اگر به هر دلیلی کاری که بار اول به کودکتان محول کرده بودید، به 
درستی انجام نشد، صبور باشید و او را با مهربانی تشویق کنید تا دوباره 

شروع کند و برای بار دوم وقت و انرژی بیشتری بگذارد.
 با مهربانی به او توضیح دهید که هریک از اعضای خانواده موظف 
است برای خوشبختی و آسایش این کانون امن تالش کند و در 

کارهای منزل سهیم شود.
 اگر احساس کردید کودکتان میل و رغبتی به یک کار ندارد یا 
انجام آن کار برای او سخت است، توصیه می کنیم از در تشویق وارد 
شوید، مثال به او بگویید اگر کارش را به خوبی و به درستی انجام 
دهد، هدیه ای پیش شما خواهد داشت یا شما یکی از کارهای مورد 

عالقه  او را برایش انجام خواهید داد. 
در آخر به یاد داشته باشید برای داشتن فرزندی مسوول و وظیفه شناس،  
فرزندی که به صورت خودکار وظایفش را انجام  دهد، الزم است خیلی 
زود دست به کار شوید؛ یعنی درست زمانی که او فقط 3 تا 5 سال دارد 
و در ادامه شما نیز باید صبر پیشه کنید چون آموزش به کودکان بسیار 
سخت و فرایندی زمان بر است. به دیگر کالم کودک تا کودکی نکند، 
به نوجوانی و بزرگسالی نمی رسد. پس طی این برهه مهم از زندگی، 

همراه و دوست خوبی برای دلبندتان باشید!.


