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فواید کتابخوانی برای کودکان  +راهکارهایی
طالیی برای والدین
کتابخوانــی بــه مــا اجــازه میدهــد کــه از دنیــای خودمــان بــه طــور کلــی جــدا
شــویم و در زمــان و مــکان دیگــری خــود را پیــدا کنیــم .زمانــی کــه کتــاب خوبــی
میخوانیــم در صفحــات آن غــرق میشــویم و جــای شــخصیتهای کتــاب
زندگــی میکنیــم .از ایــن طریــق میتوانیــم بــا فرهنگهایــی کامــا متفــاوت
بــا خودمــان آشــنا شــویم ،لغــات جدیــدی یــاد بگیریــم ،مهــارت
جدیــدی بیاموزیــم و یــا حتــی احساســات جدیــدی را تجربــه کنیــم.
کتابخوانــی را میتــوان یکــی از ســادهترین راههــا بــرای کســب
موفقیــت در هــر زمین ـهای دانســت .پــس چــه بهتــر اســت از فوایــد
کتابخوانــی بــرای کــودکان از ســنین پاییــن اســتفاده کنیــم.
ایــن فوایــد کتابخوانــی بــه علــت وجــود داشــتن قــوه و پتانســیل
یادگیــری بــاال در کــودکان ،بســیار گســتردهتر اســت .تحقیقــات
علمــی زیــادی فوایــد کتابخوانــی بــرای کــودکان را ثابــت کردهانــد.
نقــش والدیــن و معلمــان در جهــت بهــره منــدی کــودک از فوایــد
کتابخوانــی بســیار کلیــدی اســت .آنهــا میتواننــد بــه قــرار دادن
مطالعــه و کتابخوانــی بــه عنــوان یــک روتیــن روزانــه بــه کــودکان در
مسیر توســعه فردی آنهــا کمــک فراوانــی کننــد.
در ایــن مقالــه بــه بررســی اهمیــت و فوایــد کتابخوانــی بــرای
کــودکان میپردازیــم .مســئلهای کــه اصــا نبایــد آن را دســت کــم
گرفــت .چــرا کــه کتابخوانــی بــه عنــوان یــک لــذت و ســرگرمی
میتوانــد بــه کــودکان در زمینههــای مختلــف اجتماعــی ،تحصیلــی
و یــا افزایــش درک و شــناخت آنهــا از دنیــای اطرافشــان کمــک
فراوانــی کنــد .در ادامــه بــه فوایــد بیشــمار کتابخوانــی بــرای
کــودکان میپردازیــم.
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 -۱توسعهی ادراک و شناخت
توســعهی ادراک و شــناخت یعنــی درک و تفکــر مــا نســبت بــه دنیــای پیرامــون.
کــه ایــن شــناخت بــر اســاس هــوش ،عقــل و تحلیــل اطالعــات دنیــای اطــراف
بــه دســت میآیــد .زمانــی کــه شــما بــرای کــودک دلبندتــان کتــاب میخوانیــد
آنهــا را بــا معنــای عمیقتــری دربــارهی دنیــای اطرافشــان آشــنا میکنیــد .ایــن
کار باعــث میشــود کــودکان درک بهتــری از دنیایــی کــه در آن زندگــی میکننــد
داشــته باشــند.
کتابخوانــی بــرای کــودکان ذهــن آنهــا را سرشــار از اطالعــات زمینــهای و
مهــم میکند .بعــد هــا کــودکان از ایــن اطالعــات زمینــهای اســتفاده میکننــد
تــا آنچــه را کــه میبیننــد ،میشــنوند و یــا میخواننــد را درک کننــد و آن را
بهتــر بفهمنــد .پــس از مهمتریــن فوایــد کتابخوانــی بــرای کــودکان کــه تاثیــر بلنــد
مــدت آن را میتــوان در زندگــی آنهــا مشــاهده کــرد ،توســعهی شــناخت و درک
آنهــا از دنیــا اســت.
کتابخوانــی بــرای کــودکان آنهــا را بــرای شــرایط مختلــف در زندگــی آمــاده
میکنــد و بــه آنهــا ایــن اجــازه را میدهــد کــه نســبت بــه اتفاقــات مختلــف

بهتریــن عکسالعمــل را داشــته باشــند .چــرا کــه هرچــه درک و فهــم مــا از یــک
مســئله بیشــتر باشــد ،آن را بهتــر قبــول میکنیــم و بــه نســبت بهتــر عکسالعمــل
نشــان خواهیــم داد.
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 -۲توسعهی همدردی با دیگران
همــهی مــا زمانــی کــه کتــاب میخوانیــم ،خودمــان را جــای تــک تــک
شــخصیتهای داســتان قــرار میدهیــم و بــه نوعــی زندگــی آنهــا را زندگــی
میکنیــم .ایــن مســئله مــا را بــا طیــف گســتردهای از احساســات و عواطفــی رو
بــه رو میکنــد کــه پیــش از ایــن آنهــا را احســاس نکــرده بودیــم .یکــی دیگــر از
فوایــد کتابخوانــی بــرای کــودکان توســعه و گســترش همــدری آنهــا بــا دیگــران
در دنیــای واقعــی اســت.
بــه ایــن صــورت کــه کــودکان هنــگام کتابخوانــی بــا شــخصیتهای متفاوتــی رو
بــه ر و میشــوند .ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه احساســات مختلفــی را درک
کننــد و آن را بفهمنــد .بعدتــر ایــن کــودکان میتواننــد از ایــن تجربــه اســتفاده کننــد
تــا در دنیــای واقعــی نیــز احساســات خودشــان و دیگــران را راحتتــر درک کننــد.
ایــن مســئله باعــث همــدردی عمیقتــری میــان آنهــا و دیگــر افــراد جامعــه
میشــود.
عــاوه بــر ایــن شــناخت و تشــخیص احساســات خــود در مواقــع مختلــف
یکــی از نشــانههای هوش هیجانی اســت کــه کتابخوانــی
میتوانــد بــه افزایش هــوش هیجانــی کودکان هــم کمــک بســیار
فراوانــی بکنــد .ایــن آگاه بــودن از احساســات کــودک را در مســیر
مهم خودآگاهی هــم قــرار میدهــد .همچنیــن همــدردی بــا
افــراد دیگــر میتوانــد پایــهی ســاختن روابــط مفیــد بــا دیگــران
باشــد.
 -۳افزایش اطالعات
کتابهــا وســایل جادویــی ســفر در زمــان و مــکان هســتند .آنهــا
در یــک لحظــه میتواننــد مــا را بــه یــک کشــور دیگــر ،شــهر دیگــر
و یــا حتــی دنیایــی دیگــر ببرنــد .از دیگــر فوایــد کتابخوانــی بــرای
کــودکان افزایــش اطالعــات آنهــا دربــارهی دنیــا و فرهنگهــای
متفــاوت اســت .کتابهــای مختلــف میتواننــد دربــارهی وقایــع
متفــاوت در سراســر جهــان بــه کــودکان اطالعــات مفیــدی بدهنــد.
ع هــم بــه درک و شــناخت بهتــر آنهــا از محیطــی
ایــن موضــو 
کــه در آن زندگــی میکننــد ،کمــک میکنــد .مثــا کتــاب داســتانی
دربــارهی جشــنهای مختلــف در چیــن میتوانــد اطالعاتــی را در
اختیــار کــودکان قــرار دهــد کــه در آینــده هــم میتواننــد از آن
اســتفادهی زیــادی بکننــد.
بــه عــاوه ایــن مســئله در آینــده بــه کــودک کمــک میکنــد کــه
بــا ملیتهــای مختلــف ،کشــورهای دیگــر و فرهنگهــای مختلــف
آشــنایی داشــته باشــد و بتوانــد بــا طیــف گســتردهتری از افــراد
تعامــل کنــد .کــه یکــی از مهمتریــن نشــانههای هوش اجتماعی داشــتن روابــط
ســازنده بــا دیگــران اســت .بنابرایــن از دیگــر فوایــد کتابخوانــی بــرای کــودکان
میتــوان افزایــش هــوش اجتماعــی را نــام بــرد.
 -۴ساختن روابط محکمتر
یکــی از مهمتریــن نیازهــای کــودکان در دوران کودکــی احســاس دوســت
داشــته شــدن اســت .کــودکان در هیــچ ســنی بــه انــدازهی ایــن زمــان بــه پــدر و
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مــادر خــود احتیــاج ندارنــد .بلکــه اســاس رابطـهی فرزنــد و والدیــن از زمــان کودکی
ســاخته میشــود .پــس والدیــن میتواننــد بــا قــرار دادن زمانــی بــرای کتابخوانــی
بــرای کــودکان خــود بــه تقویــت رابط ـهی میــان خودشــان کمــک بســیار فراوانــی
بکننــد.
کتابخوانــی بــرای والدیــن یــک فرصــت بســیار خــوب اســت کــه میــزان عالقــه
و توجــه خــود را بــه فرزندشــان نشــان دهنــد .حتــی کتابخوانــی بــرای کــودکان
میتوانــد در آینــده بــه یکــی از بهتریــن خاطــرات آنهــا از زمــان کودکــی خــود
تبدیــل شــود .از فوایــد دیگــر کتابخوانــی بــرای کــودکان میتــوان بــه تقویــت
روابــط میــان آنهــا و والدیــن اشــاره کــرد.
کتابخوانــی والدیــن بــرای کــودکان بــه آنهــا احســاس دوســت
داشــته شــدن ،توجــه و امنیــت خاطــر را میدهــد کــه ایــن احساســات
در زمــان کودکــی کلیــد داشــتن ســامت روان و پــرورش ذهــن در
آینــده اســت.
 -۵تقویت مهارتهای کتابخوانی
بلنــد کتــاب خوانــدن بــرای کــودکان بســیار مفیــد اســت حتــی
اگــر آنهــا کامــا متوجــه نشــوند کــه شــما چــه میخوانیــد ،ایــن کار
مهــارت الزم بــرای کتابخوانــی را بــه آنهــا میدهــد .مثــا کــودکان
بــا نــگاه کــردن بــه شــما هنــگام کتابخوانــی یــاد میگیرنــد ک ـ ه بــرای
کتابخوانــی بایــد روی خطــوط کتــاب از راســت بــه چــپ متمرکــز
شــوند و بــرای ادامــه دادن بــه صفحــات بعــد بروند .ایــن کار آنهــا
را مشــتاق میکنــد کــه هرچــه ســریعتر بتواننــد خودشــان کتــاب
بــه دســت بگیرنــد و شــروع بــه کتابخوانــی کننــد.
پــس یکــی دیگــر از فوایــد کتابخوانــی بــرای کــودکان میتوانــد
آنهــا را بــرای کتابخوانــی در آینــده آمــاده کنــد .ایــن کار باعــث
میشــود کــه کــودکان بــا رســیدن بــه ســنین نوجوانــی شــروع
بــه خواندن بهتریــن کتابهــای نوجوانان کننــد و ایــن مســیر را
بــرای بقیــهی زندگــی خــود ادامــه دهنــد.
پــس ســعی کنیــد در بهتریــن حالــت و شــکل خــود و بــا تمرکــز
فــراوان بــرای کــودکان خــود کتــاب بخوانیــد .چــرا کــه عــاوه بــر
داســتان و موضوعــات کتــاب کــه اهمیــت زیــادی دارنــد ،شــکل و اســتایل شــما در
کتابخوانــی هــم بــه همــان انــدازه مهــم اســت.
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 -۶گسترده کردن دایرهی لغات
بــا بلنــد کتــاب خوانــدن بــرای کــودکان آنهــا را در معــرض طیــف عظیمــی
از واژگان جدیــد قــرار میدهیــم کــه تــا بــه حــال نشــنیدهاند .ایــن واژگان و
اصطالحــات کمــک بســیاری بــه گســترده کــردن دایــرهی لغــات کــودکان
میکننــد .ایــن موضــوع اهمیــت بســیار فراوانــی دارد چــرا کــه هرچــه یــک فــرد
دایــرهی لغــات غنیتــری داشــته باشــد بهتــر میتوانــد آنچــه را کــه حــس
میکنــد و یــا آنچــه کــه در ذهنــش وجــود دارد را بیــان کنــد.
یکــی دیگــر از نشــانههای مهم هــوش کالمی هــم دایــره لغــات گســتره
اســت .از فوایــد کتابخوانــی بــرای کــودکان هــم میتــوان افزایش هــوش کالمــی
کــودکان را نــام بــرد کــه نقــش تعییــن کننــدهای در آینــدهی آنهــا دارد .کودکانــی
کــه دایــرهی لغــات غنیتــری نســبت بــه هــم ســن و ســاالن خودشــان دارنــد،
میتواننــد دوســتهای بیشــتری پیــدا کننــد ،در مدرســه موفقتــر هســتند و در
آینــده روابــط ســازنده و محکــم بهتــری دارنــد.

 -۷تقویت تمرکز
کتابخوانــی بــرای کــودکان بــه آنهــا کمــک میکنــد کــه مهــارت تمرکــز را در
خودشــان تقویــت کننــد .چــرا کــه آنهــا مجبورنــد بــرای دنبــال کــردن داســتان
کتــاب بــه آن گــوش کننــد .بنابرایــن تمرکــز الزم ـهی فهمیــدن داســتان و دنبــال
کــردن آن اســت .پــس کتابخوانــی بــرای کــودکان از ایــن طریــق باعــث افزایــش
تمرکــز در آنهــا میشــود.
ایــن افزایــش تمرکــز در آینــده بــه کمــک آنهــا خواهــد آمــد و باعــث میشــود
در زمــان تحصیــل و در کالس درس کــودکان بتواننــد بــه راحتــی حــواس خــود را
جمــع کــرده و بــا تمرکــز بــه درس گــوش دهنــد .درحالیکــه بســیاری از نوجوانــان
بــه دنبال درمــان عــدم تمرکــز در نوجوانی مــی گردنــد.
در کودکانــی کــه قبــل از ســالهای مدرســه عــادت بــه کتابخوانــی و گــوش
کــردن بــه کتابهــای داســتان بــرای آنهــا نهادینــه نشــده اســت ،بــه ســختی
میتواننــد هنــگام ورود بــه مدرســه تمرکــز خــود را در کالس درس حفــظ کننــد.
عــاوه بــر ایــن گــوش کــردن بــه کتابهــای داســتان میتوانــد به تقویــت
حافظــهی شــنیداری در کــودکان هــم کمــک شــایانی کنــد.
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 -۸تقویت خالقیت و خیال پردازی
زمانــی کــه کتابــی را بــرای کــودک خــود میخوانیــم ،او همــواره هرچیــزی را
کــه میشــنود در ذهنــش تصــور میکنــد .تصاویــر شــخصیتها را
در ذهنــش میکشــد ،مناظــر مختلــف را تصــور میکنــد و مکانهــای
مختلفــی را در ذهنــش میســازد .ایــن کار باعــث میشــود کــه
قــوهی تخیــل او بســیار قــوی شــود و بتوانــد هرچــه را میخواهــد در
ذهنــش تصــور کنــد.
قــوهی تخیــل قــوی در کــودکان منجــر به افزایــش خالقیــت در
آنهــا میشــود .ایــن خالقیتــی کــه از کتابخوانــی بــرای کــودکان
نشــات میگیــرد ،در آینــده یکــی از عوامــل موفقیــت آنهــا
محســوب میشــود .امــروزه خالقیــت یکــی از عوامــل بســیار مهــم
در موفقیــت محســوب میشــود .هرکســی کــه بتوانــد کاری معمولــی
را بــه شــکلی غیرمعمولــی و خالقانــه انجــام دهــد مــورد توجــه قــرار
میگیــرد و میتوانــد در جامعــه بهتــر عمــل کنــد.
تمــام مــواردی کــه بــاال ذکــر شــد تنهــا گوشــهای از فوایــد
کتابخوانــی بــرای کــودکان اســت .تمــام ایــن فوایــد بــه شــکل
خالصــه در زیــر آمــده اســت:
 -۱دایره لغات آنهاوسیعتر میشود.
 -۲در دوران تحصیل بهتر عمل میکنند.
 -۳قوهی تخیل آنها فوقالعاده میشوند.
 -۴خالقیت کودکان به شدت افزایش مییابد.
 -۵با دیگران بهتر همدردی میکنند.
 -۶مفهوم عمیقتری از دنیا پیدا میکنند.
 -۷سطح تمرکز آنها باال میرود.
 -۸روابط میان والدین و کودکان تقویت میشود.
 -۹قوهی ادراک و شناخت آنها گسترش مییابد.
 -۱۰مهارتهای اجتماعی و روابط بهتری خواهند داشت.
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فواید کتابخوانی
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چگونه با کتاب خواندن برای کودکان
فواید کتابخوانی را به آنها هدیه کنیم؟
بعــد مطالع ـهی فوایــد کتابخوانــی بــرای کــودکان بــه ســوال مهمــی میرســیم
کــه حــاال چگونــه بــرای کــودکان خــود کتــاب بخوانیــم؟ در ادامــه راهکارهایــی در
مــورد کتابخوانــی بــرای کــودکان آوردهایــم .ایــن راهکارهــا تاثیــر ایــن کتابخوانــی
را چنــد برابــر خواهنــد کــرد .اگــر شــما هــم بــه همــراه کــودک خــود هــرروز کتــاب
میخوانیــد ،ایــن شــانس را داریــد کــه عــاوه بــر چیزهایــی کــه در
کالس درس یــاد مــی گیرنــد مطالــب دیگــری بــه آنهــا یــاد دهیــد.
بــا ایــن تفــاوت کــه کــودکان شــما در خانــه از حمایــت صــد در صــدی
شــما برخــوردار خواهنــد بــود .پــس بــرای اینکــه جلســات کتابخوانــی
مفیدتــری داشــته بــه نــکات زیــر توجــه کنیــد.
 -۱از خردسالی شروع کنید
کــودک شــما حتــی از زمــان نــوزادی میتوانــد بــه صــدای شــما
گــوش دهــد و یــا بــه تصاویــر نــگاه کنــد .پــس حتمــا کتابخوانــی را از
همــان دوران ابتدایــی تولــد شــروع کنیــد .کتــاب را بــا صــدای بلنــد
و رســا بخوانیــد و هنــگام خوانــدن بــه تصاویــر اشــاره کنیــد .ایــن
کار شــما باعــث میشــود کــه فرزنــد شــما از دو منبــع اطالعــات
بدســت بیــاورد :یکــی فهــم صــدا و زبــان شــما و دیگــری بــا فهــم
اشــیاء واقعــی .حتــی زمانــی کــه کــودک شــما شــروع بــه خوانــدن
کــرد هــم میتوانیــد ایــن کار را بــه عنــوان تمریــن انجــام دهیــد.
 -۲کتابخوانی را جزو روتین روزان ه قرار رهید
تمــام تــاش خــود را بکنیــد هــرروز بــه طــور منظــم ایــن کار را
انجــام دهیــد .بایــد تــا جایــی در کتابخوانــی ثابــت قــدم باشــید کــه آن
را بــه یکــی از عــادات روزانــهی کــودک خــود ماننــد مســواک زدن
دنــدان تبدیــل کنیــد .امــا ســعی کنیــد ایــن کار باعــث نشــود کــه
کــودک را از کتــاب و کتابخوانــی زده شــود .پــس اگــر یــک روز حــس
کردیــد کــه کودکتــان خســته اســت روی ایــن مســئله پافشــاری نکنیــد تــا کــودک
بــا میــل خــودش بــه ســمت کتــاب بــرود.
 -۳کتابهای متنوعی بخوانید
ســعی کنیــد از ژانرهــای مختلــف ،کتــاب انتخــاب کنیــد .از ایــن طریــق
میتوانیــد فرزنــد خــود را بــا تعــداد گســتردهتری از فرهنگهــا و شــخصیتها
در سراســر جهــان آشــنا کنیــد .بــه عــاوه بــه او کمــک خواهیــد کــرد کــه بــا آشــنا
شــدن بــا ژانرهــای مختلــف کتــاب ،بتوانــد ژانــر موردعالقــهاش را بفهمــد.
همچنیــن ژانرهــای قــوهی تخیــل ذهــن کــودک را از جهــات بیشــتری بــه کار
میگیــرد .ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه بتوانــد در هــر زمینــهای اســتعداد
و خالقیــت خــودش را نشــان دهــد و محــدود بــه یــک موضــوع نباشــد .انتخاب
کتــاب مناســب بــرای کودکان یکــی از موضوعــات مهــم اســت کــه بایــد بــه آن
توجــه کنیــد.
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 -۴صبور باشید
گاهــی مــا فرامــوش میکنیــم کــه بچــه بــودن بــه چــه گونــه اســت و از آنهــا
ماننــد بزرگســاالن کتــاب را گــوش دهنــد و بفهمنــد .ولــی کتابخوانــی بــرای

کــودکان اصــا بــه ایــن شــکل نیســت و صبــر زیــادی میطلبــد .همیشــه بایــد
در یــاد داشــته باشــیم کــه اکثــر آنهــا درک زیــادی از کتابخوانــی ندارنــد و حتــی
مفهــوم آن را نمیداننــد.
پــس انتظــار خــود را پاییــن بیاوریــد و بــه آنهــا اجــازه دهیــد تنهــا از شــنیدن
صــدای شــما لــذت ببرنــد .اگــر موضوعــی را متوجــه نمیشــوند ،بــه آنهــا ســخت
نگیریــد.
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 -۵بعد از کتابخوانی با آنها صحبت کنید
بعــد از اتمــام کتــاب ســعی کنیــد بــاز هــم صحبــت دربــارهی آن را ادامــه دهیــد.
مثــا بســتگی بــه ســن کــودک از او ســواالتی دربــارهی کتــاب بپرســید .مثــا بــه
نظــر تــو پرنســس در آخــر کتــاب خوشــبخت شــد؟ از داســتان خوشــت آمــد؟ چــه
شــخصیتی را بیشــتر دوســت داشــتی؟ البتــه بــاز هــم بایــد ذکــر کــرد کــه کــودک
خــود را خســته نکنیــد.
ایــن کار را تبدیــل بــه یــک جلســهی پرســش و پاســخ خشــک نکنیــد .اصــا
الزم هــم نیســت کــه بعــد از اتمــام هــر کتابــی ایــن کار را انجــام دهیــد .همیــن کــه
کــودک از خوانــدن کتــاب لــذت ببــرد مزایــای فراوانــی بــرای او خواهــد داشــت.
سخن پایانی؛ فواید کتابخوانی برای کودکان
همانطــور کــه ابتــدای مقالــه اشــاره کردیــم فوایــد کتــاب و کتابخوانــی بــرای
کــودکان بیشــمار اســت .پــس اگــر کودکــی داریــد کــه میخواهیــد بزرگتریــن
کمــک را بــه آینــدهی او بکنیــد ،کتابــی انتخــاب کــرده و بــرای او بخوانیــد .همیــن
یــک کار ســاده میتوانــد اســتعداد و تواناییهــای کــودک شــما را در زمینههــای
مختلــف پــرورش دهــد.
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